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B enjamin Britten to kompozytor, który poszedł swoją odrębną 
drogą, inną zarówno od angielskiej twórczości kompozytorskiej 

XIX wieku, jak również od nowinek XX stulecia. Wśród twórczości 
scenicznej na uwagę zasługuje zestaw trzech jego dzieł, przeznaczonych 
do wykonywania w historycznych kościołach, a skomponowanych 
na nietypowe zestawy solistów, chórów i muzyków-kameralistów. 

Przygotowując ostateczny program obchodów SO-lecia Warszawskiej 
Opery Kameralnej, natrafiłem w rozmowach o twórczości B. Brittena 
na ślad naszych, sprzed kilku lat, przygotowań do wystawienia jednego 
ogniwa wspomnianego zestawu trzech dzieł „kościelnych" - biblijnego 
przedstawienia o młodziankach w piecu ognistym. Wydało mi się to 
piękne i kameralne dzieło Brittena znakomitym uzupełnieniem Festiwalu 
Oper Kameralnych XX i XXI wieku, zaplanowanego na okres od 12 
września do 18 grudnia 2011 roku, wieńczącego SO-lecie Warszawskiej 
Opery Kameralnej. 

Jest to bowiem dwudziestowieczne dzieło znakomitego angielskiego 
kompozytora, jakby specjalnie napisane dla naszej Opery. Jest to utwór 
współczesny, ale tematyką biblijną i swym charakterem niewątpliwie 
nawiązujący do Średniowiecznego dramatu liturgicznego. Przypomnę tu, 
Że w latach 80-tych ubiegłego stulecia Warszawska Opera Kameralna 
wystawiała dramaty liturgiczne w kościołach, powierzając ich reżyserię 
nieodżałowanemu Kazimierzowi Dejmkowi. 

Analiza dzieła Brittena nasunęła mi myśl, Że będzie to klamra spinająca 
nasze prace, popularyzujące europejski, w tym polski, dramat liturgiczny, 
z utworem, co prawda współczesnym, ale szeroko korzystającym 

z dramatu Średniowiecznego, tak rozpowszechnionego w całej niemal 
ówczesnej Europie. 

Przeświadczenie to potwierdziła moja obecność na próbie Trzech 
młodzianków w piecu ognistym, na której wykonano dzieło w całości. 
I chociaż była to próba robocza, bez wielu elementów scenicznych 
i bez zespołu instrumentalnego, to nie miałem wątpliwości, Że idea 
i charakter tego utworu - przygotowywanego muzycznie przez Kaia 
Bumanna i reżysera Macieja Prusa oraz wszystkich wykonawców 
scenicznych - w pełni uzasadniają umieszczenie go w programie naszego 
jubileuszowego festiwalu. 

Stefan Sutkowski 
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Benjamin Britten (1913-1976) należy 

do kompozytorów niezmiennie popularnych, 

wręcz uwielbianych w swej brytyjskiej ojczyź

nie - jednak poza nią jego bogata i różnorod

na twórczość znana jest dość wyrywkowo. O ile 

wybrane dzieła instrumentalne (zwłaszcza 

Wariacje na temat Franka Bridge'a), czy wo

kalno-instrumentralne (sławne War Requiem, 

pełna wdzięku Ceremony of Carols) moż

na usłyszeć poza Zjednoczonym Królestwem 

stosunkowo często, o tyle bogata spuścizna 

sceniczna Brittena przypominana jest rzadziej, 

dotyczy to nawet arcydzieł tej miary, co epo

kowa opera Peter Grimes, a nawet łatwiejsze 

w inscenizacji opery kameralne. Z tym większą 

więc radością warto witać każdą inicjatywę 

przybliżenia polskiej publiczności atrakcyjnych 

pozycji repertuarowych jednego z najbardziej 

cenionych twórców brytyjskich, wciąż zbyt 

mało znanego w naszym kraju. 

Muzyczne zainteresowania i nieprzeciętne 

talenty Brittena objawiły się już w dzieciństwie, 

które spędzał w malowniczej scenerii hrabstwa 

Suffolk na wschodnim wybrzeżu Anglii, w ro

dzinie szczęśliwej, stabilnej materialnie i rozmi

łowanej w muzyce. Już jako ośmiolatek zaczął 

komponować - zachęcany do tego przez rodzi

ców, z entuzjazmem przyjmujących trochę nie

typowe hobby syna - i pasji tej oddawał się 

z wielką systematycznością. Młody Britten miał 

szczęście bardzo wcześnie trafić na doskona

łego pedagoga, który z wielką powagą potrak

tował zadziwiający talent i dobrze pokierował 

jego rozwojem - był to Frank Bridge, zapo

mniany dziś kompozytor (jego nazwisko uczeń 

unieśmiertelnił później we wspomnianych 

Wariacjach - dziś twórczość Bridge'a zdaje się 

przeżywać spóźniony, choć zasłużony renesans, 
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zwłaszcza w Wielkiej Brytanii), pozostający 

nieco na uboczu głównych nurtów życia mu

zycznego czasów edwardiańskich i skłonny 

do kontestacji wielu „uświęconych" brytyjskich 

tradycji, co do pewnego stopnia zaszczepił też 

swemu uczniowi. Z pewnością nie ułatwiło to 

temu ostatniemu studiów w bardzo wówczas 

konserwatywnym Royal College of Music, nie

chętnemu muzycznym nowinkom, od których 

aż wrzało na kontynencie w pierwszych deka

dach XX w. W dostojnej londyńskiej uczelni 

starano się wciąż temperować modernistyczne 

zapędy młodego geni~sza, odwiedziono go 

nawet od wymarzonych studiów pod kierun

kiem „wywrotowego" Albana Berga, na które 

się wybierał otrzymawszy prestiżowe stypen

dium. Choć buntował się przeciw narzucanym 

przez szkołę ograniczeniom, to jednak tamtejsze 

środowisko, skupione wokół Ralpha Vaughama

-Williamsa, wywarło niemały wpływ na jego 

własną postawę estetyczną, przede wszystkim 

w postaci niezwykle silnej więzi z rodzimą tra

dycją w jej wielorakich aspektach - histo

rycznych, literackich, także folklorystycznych. 

Dojrzały Britten poczuł się - i tak też był po

strzegany - kompozytorem n ar od owym, 

jednym z pierwszych tak konsekwentnych w tej 

roli (szlaki przecierał tu też Vaugham-Wil

liams), gdyż np. wciąż wielbiony na Wyspach 

Brytyjskich Edward Elgar był jednak twórcą 

raczej „kosmopolitycznym" w obszarze swe

go uniwersalnego, neoromantycznego języka 

muzycznego, a nawiązania narodowe pozosta

wały w jego utworach dość powierzchowne. 

Brittenowi udało się wypracować własny 

muzyczny idiom, któremu pozostawał wierny, 

w odróżnieniu od wielu twórców jego gene

racji, nieustannie poszukujących nowości. 

W zasadzie odrzucił większość śmiałych inno

wacji muzyki swej epoki; poruszał się w kręgu 

tradycyjnej, choć zaawansowanej harmonicz

nie i bogatej w dysonanse tonalności dur moll, 

wiodącym elementem koncepcji utworu pozo

stawała dla niego m e 1 o d i a , był wrażliwy 

na bogactwo muzycznych barw, czemu dawał 

wyraz w ciekawej, oryginalnej instrumentacji. 

Hołdował tradycyjnym formom, choć trakto

wał je ze swobodą, modyfikując stosownie 

do wyrazowych potrzeb. Był prawdziwym mi

strzem umu zycznienia słowa, a wspaniałym 

owocem tej umiejętności są liczne pieśni solowe 

i utwory wokalne z orkiestrą, wykorzystujące 

często teksty znakomitych poetów angielskich 

oraz przekłady (a także teksty obce - łacińskie, 

włoskie, francuskie). W nich właśnie najpełniej 

ujawnia się szczególna zdolność kompozytora 

do kreowania nastrojów subtelnego liryzmu, 

którego nośnikiem pozostawała pełna ekspre

sji, przystępna, ale zarazem kunsztowna melo

dyka. Wiele tych utworów powstało z inspira

cji talentem znakomitego brytyjskiego tenora 

i towarzysza życia Brittena, Petera Pearsa, który 

też na ogół był ich pierwszym wykonawcą 

(Britten zaś - jego akompaniatorem). 

Wrażliwość na słowo i prozodię ojczystego 

języka znalazła też wyraz w najbardziej charak

terystycznych gatunkach tworzonej przez nie

go muzyki - utworach dramatycznych. Prelu

dium do tego rodzaju twórczości stanowiła 

błaha i zapomniana dziś operetka Paul Bunyan, 

skomponowana w 1941 r. podczas pobytu 

w USA. W tym też czasie Britten poznał po

emat George'a Crabbe'a The Borough, który 

zainspirował go do stworzenia scenicznego 

arcydzieła - tragicznej opery w trzech aktach 

Peter Grimes, która swą premierę miała w ro

ku 1945, zaraz po zakończeniu działań wojen

nych. Zachęcony jej znakomitym przyjęciem 
przez publiczność i krytykę tworzył kolejne 

dzieła teatralno-muzyczne, skłaniając się jednak 

ku mniejszym formom, które sam nazywał 

„operami kameralnymi". Pierwszą była wysra-
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wiona rok po Grimesie dwuaktowa The Rape 

of Lucretia. Dla propagowania tego rodzaju 

dzieł także poza granicami Wielkiej Brytanii 

Britten powołał w roku 1947, wespół z Pearsem, 

małą kompanię teatralną The English Opera 

Group, dedykując jej swe kolejne dzieło -Albert 

H erring. Po niezbyt udanym finansowo euro~ 
pejskim tournee grupa skoncentrowała się 

na występach w ojczyźnie, organizując (po raz 

pierwszy w 1948 r.) cieszący się dużym pre

stiżem Aldeburgh Festival, odbywający się 

w uroczej wiejskiej scenerii rodzinnych stron 

Brittena w hrabstwie Suffolk. W jego ramach 

wystawiono kameralne utwory sceniczne Brit

tena (Billy Budd, The Tum of the Scre'W, A Mid

summer Night's Dream wg Szekspira i in.) oraz 

wielu innych współczesnych i dawnych kom

pozytorów brytyjskich, a formuła festiwalu 

(organizowanego do dziś, corocznie w czerw

cu) ulegała z czasem poszerzeniu, obejmując 

różnorodne działania artystyczne, także lite

rackie, dramatyczne oraz plastyczne. 

W roku 1953 kompozytor nawiązał współ

pracę z librecistą Williamem Plomerem two

rząc operę Gloriana dla uczczenia koronacji 

Elżbiety II. Choć to okazjonalne dzieło nie 

spotkało się z najlepszym przyjęciem, to arty

styczne kontakty obu twórców zaowocować 

miały po latach bardzo oryginalnym cyklem 

utworów, dla których ważką inspiracją była dłu

ga podróż Brittena z Pearsem na Daleki 

Wschód (1955) i fascynacja tamtejszą muzyką. 

W toku dyskusji z Plomerem Britten posta

nowił podjąć próbę zaadaptowania dla potrzeb 

muzycznego spektaklu pewnych założeń ja

pońskiego teatru no - jego silnie skonwencjona

lizowane przedstawienia wykonywane trady

cyjnie wyłącznie przez mężczyzn, nawiązywały 

do dawnych misteriów shintoistycznych, opo

wiadając historie o bóstwach, demonach i he

rosach, o odwiecznej walce dobra ze złem. Brit

tena urzekła lapidarność przekazu, znaczenie 

subtelnych gestów, symbolicznych rekwizytów 

i masek, oszczędność scenografii pozwalająca 



odwołać się do wyobraźni widza i me de

koncentrująca go wystawnością inscenizacji, 

a wreszcie - ascetyczna oprawa muzyczna fletu 

fue i bębenków. Efektem tych fascynacji stała 

się niezwykła triada „przypowieści religijnych" 

(Church Parables) komponowana w latach 

1963-68. W pierwszym tego rodzaju utworze, 

The Curlew River (Rzeka krzyczqcych ptaków) 

Britten i jego librecista sięgnęli po oryginalny 

wątek teatru no, dramat Sumidagawa, którego 

przejmująca fabuła (opowieść o obłąkanej ko

biecie - w tej roli wystąpił Pears - poszukują

cej zaginionego syna i odnajdującej jego grób; 

mimo skrajnej rozpaczy kobieta doświadcza 

religijnego pocieszenia w wizji zbawienia swe

go dziecka) została przeniesiona do średnio

wiecznej Anglii, czym Britten podkreślił zdu

miewającą paralelę między japońskim dramatem 

z XV w. a wątkami chrześcijańskimi. Oszczędna 

i skoncentrowana muzyczna gestyka użyta 
. . 

w tym utworze operuJe sugestywnym przeciw-

stawieniem chromatyki i dysonansów jako sym

boli zła i obłędu oraz diatoniki (reprezentowa

nej także śpiewami monodii gregoriańskiej) 

i współbrzmień konsonujących, które ilustrują 

Boski porządek przynoszący bohaterce ukojenie. 

Dwa kolejne dzieła cyklu wzięły za temat 

wątki ze Starego Testamentu. Młodzieńcy w piecu 

ognistym (The Burning Fiery Furnace op. 77, 

1966) sięga do trzeciego rozdziału Księgi Da

niela opowiadającego dzieje trzech młodych 

Izraelitów Ananiasza, Misaela i Azariasza prze

bywających w Babilonii czasów Nabuchodo

nozora i nazwanych tam babilońskimi imio

nami: Szadrak, Meszak i Abednego. Odmówili 

oni oddawania czci złotemu posągowi wznie

sionemu przez króla, za co zostali wrzuceni 

do rozpalonego pieca. Nie zginęli jednak, lecz 

ufni w łaskę Jahwe „chodzili wśród płomieni 

wysławiając Boga", słowami niezwykłego kan

tyku: „Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie 

Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!" 

- ów cud spowodował nawrócenie króla, który 

uznał Boga Izraela. 
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Dla potrzeb nowej kompozycji, stylizowa

nej na dawne klasztorne misterium (do czego 

nawiązuje procesjonalny śpiew gregoriański 

otwierający i zamykający utwór), przypowieść 

ta została rozbudowana i rozpisana - zgodnie 

z założeniami no - na partie dwóch głównych 

aktorów. Tu są to: król Nabuchodonozor 

(tenor; w premierowej obsadzie partię tę wy

konywał oczywiście Peter Pears, protagonista 

wszystkich oper Brittena) oraz nie występują

cy w biblijnym oryginale Astrolog, który swą 

intrygą buntuje tolerancyjnego początkowo 

władcę przeciw młodzieńcom (baryton; pod

czas premiery Bryan Drake). Britten wspomi

nał również o plastycznej inspiracji dla swego 

dzieła, którą stanowiły sławne witraże katedry 

w Chartres i zawarte w nich wyobrażenie m.in. 

tej przypowieści. W partyturze zawarto obszer

ny komentarz oraz szc2tegółowe didaskalia opi

sujące dekoracje, kostiumy oraz ruch sceniczny 

(wraz z ilustrującymi go diagramami). Spek

takl Warszawskiej Opery Kameralnej prezen

towany w t e a t r z e , nie zaś - jak w chwili 

premiery - w kościele, przenosi akcję dzieła 

do współczesnego teatru właśnie, widzianego 

jako świecka „świątynia". Mnichów zastępują 

aktorzy, którzy zainspirowani prastarym litur

gicznym śpiewem przystępują do inscenizacji 

biblijnej przypowieści. 

Podobnie jak w Curlew River, muzyka wy

raźnie podkreśla dualizm po~taw i sytuacji 

- z jednej strony niezłomna wiara Izraelitów, 

której symbolem jest śpiew diatoniczny (w Bi

blii młodzieńcy mówią wyłącznie „jednym gło

sem" - tu często więc śpiewają unisono), miej

scami w równoległych kwartach; archaiczne, 

surowe brzmienie nawiązuje do liturgicznej mo

nodii i do najstarszych form chrześcijańskiej 

wielogłosowości, tzw. organum. W opozycji 

do tego sfera dworu babilońskiego króla i kno

wania jego zausznika oddane są brzmieniami 

ostrymi, z ważną rolą „pokrętnej" chromatyki 

oraz interwału trytonu (kwarty zwiększonej, 

w średniowiecznej teorii określanej mianem 

diabolus in musica i zdecydowanie unikanej, lub 

przywoływanej celowo jako symbol zła i grze

chu). Kulminacją tego sposobu przedstawiania 

Nabuchodonozora i jego otoczenia jest niezwy

kły, groteskowy marsz, towarzyszący introduk

cji posągu boga Marduka - jeden z najbardziej 

efektownych fragmentów dzieła. Kompozytor 

w szczególny sposób ilustruje aurę dekadenc

kiego dworu przy pomocy barwnej, „wschod

nio" stylizowanej instrumentacji - także tu na

wiązanie do japońskiej tradycji przejawia się 

w znacznej roli koncertującego fletu oraz per

kusji, lecz w kameralnej obsadzie występują też 

inne instrumenty (róg, puzon altowy, altówka, 

kontrabas, harfa, organy) w oryginalnych ze

stawieniach. Sam autor zauważał, Że pierwsza 

z przypowieści, Curlew River, jest utworem 

nazbyt jednolitym w wyrazie, w kolejnej za

pragnął więc zawrzeć więcej różnorodnych 

nastrojów, łącznie z epizodami komicznymi 

(wesołkowie w scenie uczty). Niezwykła wy

razowa koncentracja, silna choć oszczędna eks

presja, bogaty, obfitujący w niekonwencjonal

ne brzmienia język muzyczny stwarzają nową 

jakość w twórczości Brittena, a triada przypo

wieści (dopełniona ostatnią, o synu marnotraw

nym - The Prodigal Son, 1968) otwiera ostat

ni okres działalności kompozytora, zwieńczony 

operą Śmierć w Wenecji według noweli Manna, 

którą wielki twórca pożegnał się ze sceną. 

Trzy Przypowieści religijne miały swe pre

miery w dwuletnich odstępach w tym samym 

miejscu - zabytkowym kościele w Orford, 

w pobliżu Aldeburgha, miejsca zamieszkania 

Brittena i siedziby powołanego przez niego fe

stiwalu. Autorem oszczędnej scenografii, cie

kawych kostiumów oraz koncepcji insceniza

cyjnej był ściśle współpracujący z Brittenem 

i Plomerem Colin Graham, jeden z najbardziej 

cenionych brytyjskich scenografów, często 
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współpracujący z English Opera Group, a tak

że z Royal Opera House, festiwalem opero

wym w Glyndebourne i wieloma znakomitymi 

scenami światowymi. Uczestnicy spektakli 

w toku długotrwałych ćwiczeń wypracowali 

specjalne środki ekspresji i typy ruchu sce

nicznego, twórczo nawiązujące do zasad no 
(np. unikanie wyrażania uczuć mimiką, na rzecz 

postawy całego ciała oraz gestu rąk etc.). 

Doskonale przyjęte przedstawienia po

wszechnie uznano za ważką innowację w dzie

dzinie teatru muzycznego. Podziwiano zwłasz

cza niezwykle udaną, choć przecież ryzykowną 

syntezę (antycypującą trendy, które niebawem 

miały stać się bardzo modne) elementów po

chodzących z odległych epok i tradycji: za

czerpnięta z hebrajskiej Księgi Daniela przy

powieść dziejąca się w starożytnej Babilonii, 

umieszczona w kontekście średniowiecznego 

klasztornego misterium, opowiedziana środ

kami tradycyjnego japońskiego teatru i umu

zyczniona językiem dźwiękowym dwudzieste

go stulecia„. Ta niezwykła mozaika utworzyła 

całość spójną i przekonującą, przekazując uni

wersalne prawdy o niezłomnej wierności wła

snym przekonaniom, poddanej ciężkiej próbie, 

a zarazem o dylematach władzy: centralna 

w tym utworze, targana sprzecznymi namięt

nościami postać Nabuchodonozora, podejmu

jącego dramatyczne decyzje pod wpływem ma

nipulacji przewrotnego dworaka jest tu o wiele 

bardziej wyeksponowana i złożona, niż w sta

rotestamentowej relacji proroka - i jakże bli

ska wiedzy współczesnego odbiorcy na temat 

mechanizmów władzy; czyż sprawujący ją nie 

są dziś zapatrzeni w swych złotych bożków 

i wszechwładne „sondaże opinii", jak niegdyś 

w gwiazdy? 

Piotr Maculewicz 



Współczesny teatr. Aktorzy ćwiczą śpiew 

chorałowy, wykonując hymn Salus aeterna . 

Zainspirowany nim aktor prowadzący propo

nuje odegranie misterium na motywach bi

blijnych, o trzech izraelskich młodzieńcach, 

którzy „wzrośli do światła wiekuistej chwały". 

Rozpoczyna się spektakl, w którym aktorzy 

wcielają się w starotestamentowe postacie. 

Średn iowieczny klasztor. Wkracza pro

cesja zakonników, śpiewając hymn Salus 

eterna . Opat zapowiada misterium o trzech 

izraelskich młodzieńcach, którzy „wzrośli 

do światła wiekuistej chwały". Rozpoczyna się 

spektakl, w którym uczestnicy procesji wcie

lają się w postaci dramatu (sam Opat staje się 

Astrologiem) . 

Dwór N abuch odonozora, władcy Babi

lonu. Herold obwieszcza początek uroczysto

ści na cześć trzech młodzieńców z diaspory 

izraelskich wygnańców - Ananiasza, Azariasza 

i Misaela, którzy zdobyli królewskie łaski i ma

ją objąć wysokie urzędy. W paradnym orszaku 

wkracza Nabuchodonozor. Młodzieńcy odda

ją mu hołd, król zaś przekazuje im nominacje 

na namiestników trzech prowincji swego pań

stwa i nadaje babilońskie imiona: Szadrach, 

Meszach i Abednego. 

Rozpoczyna się uczta, którą urozmaicają 

występy błaznów. Izraelici odmawiają spoży

wania potraw, co budzi podejrzliwość królew

skiego Astrologa, który nakłania ich do tego, 

a stanowczą odmowę poczytuje za poważną 

obrazę władcy i jego gościnności. Sam król, 

podburzony przez Astrologa, wdaje się w dys

kusję z młodzieńcami, włączają się w nią także 

dworzanie, złorzecząc „obcym". 

Astrolog, zawistny o pozycję wyróżnio

nych przybyszów, dostrzega sposobność 

do intrygi i oznajmia władcy, iż jego zaufanie 

wobec cudzoziemców wywołało gniew gwiazd, 
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które przestaną odtąd sprzyjać Nabuchodono

zorowi. Przerażony król pyta, co ma czynić 

- tłum wzywa do przegnania młodzieńców. 

Ci żałują, iż zgodzili się przyjąć urzędy i nowe 

imiona, które miały zatrzeć ich tożsamość 

i z czasem wykorzenić wiarę ojców - utwier

dzają się więc wzajemnie w wierności wobec 

niej i przyzywają pomocy Jahwe. 

Tymczasem król, za namową Astrologa, 

postanawia poddać Izraelitów rozstrzygającej 

próbie - każe ustawić wielki posąg Marduka 

(bóstwa, którego symbolem w spektaklu jest 

złota „mamona") i zobowiązuje wszystkich 

poddanych do oddania mu czci. Ci, którzy od

mówią, mają zostać wtrąceni do rozpalonego 

pieca. Król, Astrolog i dworzanie z oddaniem 

modlą się do posągu. Astrolog zwraca władcy 

uwagę, iż Żydzi wyłamują się z narzuconego 
c 

obowiązku . Nabuchodonozor początkowo 

stara się go ignorować, w końcu jednak ulega 

i wzywa młodzieńców. Ci, nie zważając 

na groźbę potwornej kaźni, potwierdzają nie

złomną wiarę w Boga Izraela. 

Rozsierdzony król każe rozpalić piec 

„siedmiokroć gorętszy, niż kiedykolwiek". 

Wraz z Astrologiem złorzeczą młodzieńcom 

i każą wtrącić ich do pieca. Ze zdumieniem wi

dzą jednak, Że płomienie nie szkodzą im 

- Izraelici chodzą we wnętrzu pieca wraz 

z czwartą postacią, chroniącym ich an iołem 

i z ufnością śpiewają podniosły kantyk, wzy

wający wszelkie stworzenie do oddawania czci 

Panu. 

Wstrząśn ięty król każe młodzieńcom 

wyjść z pieca i z pokorą uznaje, iż doświadczy

li cudu, chronieni łaską Jahwe. Wyznaje wiarę 

w Boga Izraela i sam przyłącza się do śpiewu 

młodzieńców. Aktor prowadzący obwieszcza 

zakończenie misterium, głosząc zwycięstwo 

światła nad mrokami Babilonu. Ponownie roz

brzmiewa hymn Salus aeterna. 
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B enjamin Britten is a composer who followed his own path, divergent 
both from English compositional output of the nineteenth century 

and from the innovations of the twentieth. Particularly striking among 
his works for the stage is a set of three pieces intended for performance 
in historical churches, composed for unusual combinations of soloists, 
choruses and chamber musicians. 

When devising the finał programme for the Warsaw Chamber Opera's 
fiftieth anniversary celebrations, conversations on Britten's work 
reminded me of the preparations we had made several years ago for 
a production of one of the pieces in that set of three 'church' works 
- a representation of a biblical tale of three young men cast into a burning 
furnace. And this beautiful chamber work seemed perfect for the 
Festival of Cham ber Operas of the 20'h and 21" Centuries planned for 
12-18 December 2011, bringing the WCO's golden jubilee to a climax. 

This twentieth-century work by an outstanding English composer 
might have been written specially for our company. It is a contemporary 
work, but undoubtedly referring in its biblical theme and character to 
mediaeval liturgical drama. It is worth remembering here that in the 1980s 
the Warsaw Chamber Opera staged a number of liturgical dramas in 
churches, under the direction of the late lamented Kazimierz Dejmek. 

A perusal of Britten's opera suggested to me that it would be an ideał 
way to round off our work aimed at popularising European, including 
Polish, liturgical drama - an opera which, although written in our times, 
draws amply on the mediaeval drama that was disseminated across 
virtually the whole of Europe. 

I was confirmed in this notion when watching a full rehearsal of The 
Burning Fiery Furnace. Although it was a working rehearsal, lacking both 
the instrumental ensemble and many elements of the staging, it left me in 
no doubt that the conception and character of this work - musically 
prepared by Kai Bumann, director Maciej Prus and the entire cast - fully 
justified its inclusion in the programme of our jubilee festival. 

Stefan Sutkowski 
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In his native Britain, Benjamin Britten 
(1913-1976) is an ever popular, even adored, 

composer. Abroad, however, his rich and varied 

oeuvre is only fragmentarily known. While 

some instrumental works (particularly the 

Variations on a Theme of Frank Bridge) or 

vocal-instrumental compositions (the famous 

War Requiem and the charming A Ceremony 

of Caro Is) can be heard outside the United 

Kingdom relatively often, Britten's rich output 

for the stage is more seidom performed. This 

applies to such masterpieces as the epoch

making opera Peter Grimes, and even the more 

easily staged chamber operas. And so it is 

worth greeting with particular joy every 

initiative aimed at bringing to the attention of 

Polish music-lovers attractive repertoria! items 

by one of the most esteemed British composers, 

stili too little known in our country. 

Britten displayed an interest in music, and 

an exceptional musical talent, already during his 

childhood, spent in the picturesque scenery of 

the county of Suffolk on the east coast of 

England, in a happy, materially stable and 

music-loving family. He began to compose at 

the age of eight, with the encouragement of his 

parents, who accepted their son's somewhat 

unusual hobby enthusiastically; and he devoted 

himself to this passion most methodically. The 

young Britten was fortunate to work from a 

very early age with an excellent teacher, who 

treated his talent seriously and guided his 

development well. This was Frank Bridge, a 

composer forgotten today (his pupil later 

immortalised his name in the above-mentioned 

Variations; today, Bridge's work seems to be 

enjoying a belated, but merited, renaissance, 

panicularły in Great Britain), somewhat on the 

margins of the principal currents in the musical 

life of Edwardian times, with a tendency to 

contest many of the 'hallowed' British 

traditions. To some extent, he inculcated this 

somewhat rebellious spirit in his pupil, which 

certainly did not help Britten during his studies 
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at the then very conservative Royal College of 

Music, ill-disposed to the musical innovations 

with which the Continent was abuzz during the 

early decades of the twemieth century. At the 

distinguished London college, efforts were 

made to temper the young genius's modernistic 

impulses, and he was even dissuaded from 

taking up studies with the 'subversive' Alban 

Berg - a splendid opportunity for which he 

had received a prestigious grant. Although he 

revolted against the restrictions imposed by 

the RCM, the college milieu, cemred on Ralph 

Vaughan Williams, exerted considerable 

influence on his aesthetic outlook, primarily in 

the form of an exceptionally strong bond with 

the domestic tradition, in its many aspects - the 

historical, literary and also folkloric. The 

mature Britten felt himself to be - and was 

perceived as being - acnational composer, one 

of the first to be so consistent in this role 

(another pioneer in this respect was Vaughan 

Williams); Edward Elgar, for example, still 

revered on the British Isles, was by contrast 

rather a 'cosmopolitan' composer in his 

universal, neo-Romamic musical language, with 

national allusions remaining qui te superficial in 

his works. 

Britten succeeded in developing his own 

musical idiom, to which he remained faithful, 

unlike many composers of his generation who 

were constantly seeking novelty. In principle, 

he rejected most of the bold innovations of 

the music of his era, remaining within the 

sphere of traditional major-minor tonality, 

albeit harmonically advanced and rich in 

dissonances. A key element in his conception 

of a work remained mełody; he was sensitive to 

a wealth of musical timbres, as he expressed in 

his interesting, original instrumentation. He 

was an adherent of traditional forms, although 

he treated them with latitude, modifying them 

according to his expressive needs. He was a 

true master in the setting of words to music, 

and this ability bore wonderful fruit in the 

form of numerous solo songs and works for 

voice and orchestra, often employing texts by 

outstanding English poets, as well as 

translations and foreign-language texts (Latin, 

ltalian, French). lt was in these that he most 

fully manifested his special gift for creating 

moods of subtłe lyricism, borne by highly 

expressive mełody - elaborate, but accessible. 

Many of those works were inspired by the 

talent of the leading British tenor Peter Pears, 

Britten's lifelong companion, who was 

generally their first performer (with Britten 

accompanying). 

Britten's sensitivity to the words and 

prosody of his native language also found 

expression in the most characteristic genre in 

which he wrote : in his dramatic works. A 

prelude of sorts to his work of this kind was the 

trifling operetta Paul Bunyan, composed in 

1941 during a stay in the USA, but forgotten 

today. During that same period, Britten carne 

across George Crabbe's poem The Borough, 

which inspired him to create his stage 

masterpiece - the three-act tragic opera Peter 

Grimes, given its premiere in 1945, immediateły 

after the war. Encouraged by the splendid 

reception given to his opera by audiences and 

critics alike, he wrote further works of music 

theatre, tending towards smaller forms, which 

he called 'chamber operas'. The first of these 

was the two-act The Rape of Lucretia, staged a 

year after Peter Grimes. In order to propagate 

works of this kind beyond Great Britain, in 

1947 Britten and Pears formed a theatre 

company, the English Opera Group, to which 

the composer dedicated his next work, Albert 

Herring. Following a financially rather 

unsuccessful European tour, the troupe 

focussed on performances at home, organising 

(for the first time in 1948) the highly 

prestigious Aldeburgh Festival, held in the 

charming rura! scenery of Britten's home 

county of Suffolk. Staged at the festival were a 

number of chamber stage works by Britten 
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(Billy Budd, The Tum of the Screw, A 

Midsummer Night's Dream after Shakespeare, 

and others) and many other contemporary and 

earlier British composers. With time, the 

formula of the festival (stili held every J une) 

was expanded to embrace a range of artistic 

work, including literary and dramatic works 
and fine art. 

In 1953, Britten began to collaborate with 

the librettist William Plomer, writing the opera 

Gloriana for the coronation of Queen 

Elizabeth II. Although this occasional work 

was not best received, the artistic contacts 

between the two men would subsequently give 

rise to a highly original cycle of works for 

which an important source of inspiration was 

Britten's journey with Pears to the Far East 

(1955) and his fascination with the music there. 

During a discussion with Plomer, Britten 

decided to try adapting for the needs of a 

musical spectacle certain principles applied in 

Japanese no theatre; its highly convemionalised 

productions, traditionally performed by men 

alone, ref erred to old Shinto mysteries telling 

of deities, demons and heroes, of the eternal 

struggle between good and evil. Britten was 

captivated by the succinct expression, the 

significance of the subtle gestures, the symbolic 

props and masks, the sparse scenery, enabling 

the viewer's imagination to be engaged without 

the distraction of sumptuous staging, and the 

ascetic musical setting of fue flute and drums. 

These fascinations bore fruit m the 

extraordinary triad of Church Parables, 

composed in the years 1963-68. In the first 

work of this kind, Curlew River, Britten and 

Plomer turned to the original no drama 

Sumidagawa, the moving plot of which (the 

tale of a deranged woman - played by Pears -

seeking her lost son and finding his grave; 

despite her acute despair, the woman 

experiences religious consolation in the vision 

of her child's salvation) was transferred to 

mediaeval England, thus emphasising a 



remarkable parallel between fifteenth-century 

J apanese theatre and Christian motifs. The 

sparing, focussed musical gestures used in this 

work employ a suggestive juxtaposition of 

chromaticism and dissonance as symbols of 

evil and distraction, and diatonicism (including 

Gregorian plainchant) and consonant harmonies 

illustrating the Divine order that brings the 

heroine solace. 

The other two works in the cycle were 

based on themes from the Old Testament. The 

Burning Fiery Furnace, Op. 77 (1966) turns to 

the third chapter of the Book of Daniel, 

relating the story of three young Israelites, 

Hananiah, Mishael and Azariah, residing in 

Babylon during the reign of Nebuchadnezzar 

and given Babylonian names: respectively 

Shadrach, Meschach and Abednego. For 

refusing to pay tribute to a gołden idol raised 

by the king, they were thrown into a fiery 

furnace. Yet they did not perish. Trusting to 

the grace of Yahweh, they walked among the 

flames praising the Lord, singing the words of 

the Benedicite: 'O all ye Works of the Lord, 

bless ye the Lord: praise him, and magnify him 

for ever!' This miracle led to the king's 

conversion and his recognition of the God of 

Israel. 

For the needs of the new composition, 

stylised on old monastic mysteries (to which 

the processional Gregorian chant that opens 

and cios es the w ork ref ers), the tale was 

expanded and written out - in accordance with 

the tenets of no - for the parts of two principal 

actors. Here, they are King Nebuchadnezzar 

(tenor; performed in the premiere by Peter 

Pears, a protagonist of all Britten's operas) and 

an Astrołoger, not appearing in the original 

tale, who incites the initially tolerant ruler 

against the three young men (baritone; Bryan 

Drake in the premiere). Britten also mentioned 

the visual inspiration for this work, namely the 

famous stained-glass windows of Chartres 

Cathedra!, with a depiction of this parable 
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among their images. Included in the score are 

a lengthy commentary and detailed stage 

directions, describing the decor, costumes and 

stage movement (illustrated with diagrams). 

The Warsaw Chamber Opera's spectacle, 

presented in a theatre (unlike the church 

setting of the premiere), brings the action of 

the work to a contemporary theatre, seen as a 

secular 'tempie'. The monks are replaced by 

actors, who, inspired by age-old liturgical 

chant, set about staging the biblical tale. 

As in Curlew River, the music distinctly 

accentuates the dualism of attitudes and 

situations. On one hand, there is the invincible 

faith of the Israełites, symbolised by diatonic 

song (in the Bibie, the young mean speak solely 

in one voice, and so here they often sing in 

unison), occasionally in parallel fourths; the 

archaic, unadorned sound refers to liturgical 
c 

monody and to organum, an old form of 

Christian part-song. In opposition to this, the 

court of the Babylonian king and the plotting 

of his tałebearer are depicted in harsh tones, 

with a prominent role assigned to tortuous 

chromaticism and the interval of a tritone (an 

augmented fourth, which the Middle Ages 

dubbed the diabolus in musica and assiduously 

avoided, unless invoking it dełiberateły as a 

symbol of evil and sin. The culmination of this 

manner of representing Nebuchadnezzar and 

his entourage is the extraordinary grotesque 

march that accompanies the introduction of 

the golden effigy of Merodak - one of the most 

striking parts of the work. The composer 

creates a characteristic illustration of the 

decadence of the court by means of colourful, 

'Eastern' -stylised scoring; here, too, reference 

to J apanese tradition is manifest in the 

considerable role of 'the dialoguing flute and 

percussion, but other instruments, in original 

groupings, also appear in the da camera forces 

(horn, a!to trombone, viola, double bass, harp 

and organ). Britten himself considered the first 

of the parables, Curlew River, too uniform in 

its expression, and so in his next work in the 

cycle he sought to create a greater variety of 

moods, including comic episodes (jesters 

in the banquet scene). The powerful, 

concentrated, but sparing expression and the 

rich musical language, abounding in 

unconventional sonorities, forge a new quality 

in Britten's work, and the triad of parabłes 

(completed by the last, The Prodigal Son, 

1968), opens the finał period in the composer's 

work, concluding with the opera Death in 

Venice, afterThomas Mann's novel, with which 

Britten bade his farewell to the stage. 

The three Church Parables were premiered 

at two-year intervals in the same venue -

Orford church, near Aldeburgh, where Britten 

lived and established the famous festival. The 

sparse set, interesting costumes and staging 

conceptions were the work of Britten and 

Pears's close collaborator Colin Graham, one 

of the most respected British stage designers 

and a frequent collaborator with the English 

Opera Group, as welł as the Royal Opera 

House, the Glyndebourne Festival and many 

leading operatic theatres around the world. The 

members of the cast slowły elaborated speciał 

means of expression and types of stage 

movement creatively alluding to the principles 

of no (e.g. avoiding mime in the expression of 

feelings in favour of whole body posture and 

manuał gesture, etc.). 
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These highly acclaimed productions were 

widely regarded as an important innovation in 

music theatre. Particularly admired was the 

felicitous, albeit risky, synthesis (anticipating 

trends which would soon become very 

fashionable) of elements taken from distant 

eras and traditions: a parable drawn from the 

Hebrew Book of Daniel, set in ancient 

Babyłon, transferred to the context of a 

mediaeval monastic mystery play, told using 

the means of traditionalJapanese theatre and a 

musical idiom of the twentieth century ... 

This extraordinary mosaic formed a coherent 

and convincing whole, conveying universal 

truths about steadfast faithfulness to one's 

convictions, subjected to an arduous trial, and 

at the same time about the dilemmas of rulers: 

the central figure in this work, King 

N ebuchadnezzar, taking dramatic decisions 

while torn by conflicting passions and 

manipulated by a perfidious courtier, is much 

more prominent and complex here than in the 

Old Testament account of the prophet Daniel, 

and close to the contemporary opera-goer's 

perception of the workings of power. Are those 

who wield such power today not in thrall to 

their giłded idols and omnipotent 'opinion 

polis', as their ancient predecessors were in 

thrall to the stars? ... 

Piotr Maculewicz 



A contemporary theatre. The actors are 

practising plainchant with a rendition of the 

hymn Salus aeterna. This inspires the leading 

actor to propose that they play out a mystery 

on Biblical motifs about three young Israelites 

who 'rose [ ... ] in to the light of lasting farne'. 

There begins a spectacle in which the actors 

take on Old Testament characters. 

A mediaeval monastery. Enter a procession 

of monks singing the hymn Salus aeterna. The 

abbot announces a mystery play about three 

young Israelites who 'rose [ ... ] into the light of 

lasting farne'. There begins a spectacle in which 

participants in a procession take on characters 

in the drama (the Abbot himself plays the 

Astrologer). 

The court of Nebuchadnezzar, ruler of 

Babylon. A herald proclaims the start of 

a ceremony in honour of three young men 

from the Diaspora, Hananiah, Azariah and 

Mishael, who have won the king's favour and 

are to take up high office. Into the grand 

procession steps Nebuchadnezzar. The young 

men pay him tribute, and the king presents 

them with their nominations as the governors 

of three provinces of his kingdom and gives 

them Babylonian names: Shadrach, Meschach 

and Abednego. 

A banquet begins, adorned with turns by 

merry Andrews. The Israełites refuse to eat 

the dishes set before them, thereby arousing 

the suspicions of the royal Astrołoger. He 

enjoins them to eat and interprets their firm 

refusal as a serious affront to the ruler and his 

hospitality. The king himself, stirred up by the 

Astrologer, enters into a discussion with the 

young men and is joined by courtiers who 

im precate the 'foreigners'. 

The Astrologer, envious of the newcomers' 

distinguished position, spots a chance for 

intrigue and declares to the monarch that his 

confidence in the outsiders has aroused the 

wrath of the stars, which will henceforth cease 

20 

to favour Nebuchadnezzar. The alarmed king 

asks what he should do, and the crowd calls for 

the young men to be expelled. The łatter regret 

having agreed to take up the officia! posts and 

the new names, intended to efface their identity 

and eventually uproot their fathers' faith. And 

so they confirm one another in their łoyałty to 

that faith and invoke Yahweh's assistance. 

Meanwhile, Nebuchadnezzar, prompted 

by the Astrologer, decides to set the Israelites 

a conclusive test: he orders the raising of a great 

statue of Merodak (a dei ty whose symbol in the 

spectacle is the gold of 'Mammon') and obli ges 

all his subjects to pay tribute to it. Those who 

refuse are to be cast into a fiery furnace. The 

king, Astrologer and courtiers pray to the 

effigy with due devotion. The Astrologer 

points out to his ruler that the J ews are not 

complying with their duty. Nebuchadnezzar 
c 

initially tries to ignore him, but ultimately 

yields and summons the young men. The 

Israelites, ignoring the threat of the dreadful 

torture, affirm their unbending faith in the 

God of Israel. 

The furious king orders the furnace to be 

stoked up 'seven times hotter than it ever was 

before' . He and the Astrołoger curse the young 

men and have them cast into the furnace. He 

sees with astonishment, however, that the 

flames cause them no harm; the lsraelites are 

walking inside the furnace in the company of 

a fourth figure, a guardian angel, singing the 

Benedicite, calling all creatures to praise the 

Lord. 

The shocked king orders the young men 

to leave the furnace and humbly admits that 

they have experienced a miracle, protected by 

the grace of Yahweh. He professes his faith in 

the God of lsrael and'joins in the young men's 

chanting. The leading actor announces the end 

of the mystery, proclaiming the victory of light 

over the darkness of Babylon. The hymn Salus 

aeterna resounds once again. 
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