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SEMNIFICA IILE UNUI BICENTENAR136  
 

Prof.  univ. dr. SIGISMUND TODU  
 
 
 
Sigismund TODU  (1908-1991), compozitor, muzicolog, pianist, s-a 
format la Cluj (cu Mar ian Negrea i Ecaterina Fotino), s-a perfec ionat la 
Roma (cu Alfredo Casella i Ildebrando Pizzetti), s-a impus ca profesor de 
muzic  la Blaj (1932-1943) i a creat o renumit  coal  de compozi ie la 
Conservatorul de muzic  „Gheorghe Dima” (1955-1973). Cu o crea ie 
vast  i divers  (3 oratorii, 9 concerte, 5 simfonii, 100 coruri, 54 lieduri, 9 
sonate, 67 lucr ri instrumentale), autor a trei volume de exegez  
muzicologic  bachian , Todu  este primul compozitor român, care, 
dup  George Enescu i Paul Constantinescu, ajunge la un adev rat stil 
personal în muzica româneasc  a secolului XX. 
 
 

Halle in der Saale 

11. IV. 1959. Diminea  mohorât . Stratul gros de nori se ridic  încet: în dosul 

perdelei de cea  se z re te ora ul str vechi, cu ziduri prelinse de fum i praf brun de c rbune. 

Fiecare cas  e un fragment, o pagin  de istorie. Cele mai vechi documente men ioneaz  ora ul 

a ezat „super ripam fluminis Salae”, unde via a primelor comunit i era legat , probabil, de 

principala bog ie i exploatarea ei: sarea. Burgul din secolul al X-lea i fort rea a, zidit  de 

Heinrich I, apar in celor mai vechi a ez ri. În dezvoltarea lui organic , vechiul burg se 

îmbog e te cu monumente arhitectonice ca: Marienkirche, Domkirche, Moritzkirche, 

Augustinerkloster, Turnul ro u, Reziden a i fort rea a Moritzburg, c reia istoria artelor îi 

spune „cântecul de leb d ” al goticului. 

Veacurile urm toare au sporit bog ia arhitectonic  a ora ului, unde Rena terea 

înflore te al turi de urmele arhitecturii în lemn a Saxoniei meridionale, peste care barocul 

german a a ternut un nou strat de cultur  i str lucire. Grünewald, Dürer i Lukas Cranach, 

me teri neîntrecu i ai culorii, sunt prezen i în acumularea valorilor artistice de mare pre . 

Bastioane, loggia, portaluri, reliefuri, poduri, instala ii de apeduct, în care mâna me terului 

arhitect grefeaz  pretutindeni gustul rafinat al artizanatului – au transformat a ezarea în 

„praeclara Saxoniae urbs”. Carol al V-lea, privind m re ia arhitectonic  care se profila în 

fa a ochilor lui, exclam  plin de admira ie: „a doua Floren a!”, iar umanistul Georg Sabinus, 

                                                 
136 Fragment de jurnal ap rut în „Tribuna”, anul III, nr. 21 (120), 28 mai 1959. 
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me ter al slovei clasice, îi închin  monumentalul s u vers: „Arx stat et aerrium tolit in astra 

caput”. 

Prin înfiin area universit ii (1690), Halle devine un centru cultural, înscriindu-se, 

al turi de vechile cet i universitare ale Germaniei (Heidelberg, Jena, Wittenberg) ca 

promotorul ideilor înaintate ale iluminismului. La sfâr itul secolului trecut, Halle are aspectul   

unui ora  modern. Azi, al turi de vestigiile unei culturi de multe ori seculare, se înal  unul 

dintre cele mai importante combinate ale industriei chimice din centrul Europei; ora ul î i 

consolideaz  pozi iile în con tiin a lumii ca ora  al colilor i universit ilor, al tiin ei i al 

culturii: Halle in  der  Saale. 

 

...leag nul lui G. Fr. Händel (1680-1759) 

Via a compozitorului, plin  de succese r sun toare i pr bu iri deopotriv , br zdat  de 

ciocnirea ideilor contradictorii care fr mântau timpul, constituie lan ul unor secven e 

pasionante pentru biografi. Scenele la început se succed cu repeziciune. Student în drept i 

organist la Halle, compozitor, organist i orchestrant la Hamburg, unde leag  o sincer  

prietenie cu savantul J. Mattheson. Din însemn rile ilustrului prieten s-au p strat câteva 

am nunte „membra disiecta”, care subliniaz  calit ile excep ionale ale tân rului Händel: 

„Este un organist str lucit: în arta fugii i contrapunctului e incomparabil superior lui 

Kuhnau” sau „C l toream în 1703 împreun , spre Lübeck; în po talion compuneam 

nenum rate fugi duble  d a  m e n t e ,  n o n  d a  p e n n a ”. Din acelea i însemn ri rezult  c  

tân rul compozitor (la vârsta de 20 de ani), autorul operei Almira, tia foarte pu in despre    

melodie. 

Cel care va fi cel mai mare melodist al tuturor timpurilor se îndreapt  spre Italia s  se 

adape din izvorul me terilor neîntrecu i ai melosului ca: Domenico i Alessandro Scarlatti, 

Steffani i Pasquini. Prin opera italian  i se relev  „genialului saxon” mirajul muzicii vocale, 

arta belcanto-ului; neb nuitele frumuse i, fluidul de emo ii, generate prin cuvântul cântat. 

Dup  însemnate succese repurtate la Neapole, Floren a, Roma i Venezia, urmeaz  un scurt 

popas la Hanovra. Ultima etap  a peregrin rilor e Londra. Capitala insulei –  patria adoptiv  –  

e scena momentelor hot râtoare pentru arta lui Händel; cu pre ul nenum ratelor e ecuri i 

pr bu iri, eforturi eroice i nestr mutat  încredere în realizarea unui „credo” artistic –  opera 

i autorul triumf . Ultimele oratorii îi deschid poarta Pantheonului unde sunt a eza i nemu-

ritorii insulei: în Westminster. 
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Opera – oglind  a vie ii 

Opera sa e tot atât de policrom  ca i via a 

sa. A luat de unde a g sit, a înv at ce era vrednic 

de re inut – intona ii melodice, ritmuri de dans, 

alchimia armoniei, tehnica polifoniei 

instrumentale, arta belcanto-ului, tipare 

morfologice. A asimilat, asemenea lui Molière i 

Mozart, toat  cultura epocii sale. Împrumut  

modelul operei seria de la Scarlatti i Pasquini, 

ritmul baletului francez de la Lully, polifonia 

instrumental  german  de la Pachelbel i 

Buxtehude, arta corului englez de la H. Purcell. Cu       

uria  for  de sintez  a d ltuit fa a definitiv  a 

modelelor preluate – a transformat în expresie de 

des vâr ire tipare abia conturate. 

Idea ia poetic  händelian  traduce cu inepuizabil  bog ie cele mai variate aspecte ale 

frumosului. Radiaz  lumin  mediteranean , str luce te în imnuri de s rb toare; scandeaz  cu 

m re ia odelor antice, se avânt  cu ritmul veseliei gagliarde. Opera lui „con ine aceast  

galerie de pânze prin care Händel se relev  cu talentul unui pictor flamand i, în acela i timp, 

cu darul unui poet romantic” (Romain Rolland - G. Fr. Händel). 

Viziunea liric  a naturii, în muzica lui Handel, cuprinde sfera vizual  exterioar : a 

p durii i a p mântului, a m rii i a muntelui, a vântului i a lini tii. Veste te clopotul de sear  

i semnalul goarnei de vân toare, noteaz  concertul p s rilor, surprinde cezura lini tei. 

Toate aspectele naturii formeaz  fundalul unei fresce minunate, iar în mijlocul ei apare 

omul, legat de acest m re  univers sonor. 

 

Drumul crea iei händeliene 

Spre con tiin a iubitorilor de art  n-a cunoscut discontinuitate. A p truns cu for a 

elementar  a luminii, înseninând cu str lucirea fascicolelor sale sonore. Imnul, caden a de 

mar , ritmul de dans vestesc, deopotriv , optimismul. Oratoriile – fragmente biblice i 

totodat  drame populare – m rturii de viguroas  afirmare a popoarelor, impresioneaz  prin 

robuste ea optimismului, declan eaz  neb nuite for e, fascineaz  prin for a lor teluric . 

Gravur    de   Charles   Turner   dup   un    
portret   de William    Hogarth  (aprox. 1720 
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În procesul de în elegere i cunoa tere a mesajului händelian, un rol deosebit îi revine 

muzicologiei. Contribu ia lui Friedrich Chrysander, Hugo Leichtentritt, Arnold Schering, 

Newmann Flower i Romain Rolland reprezint , în acest sens, baza unei bogate informa ii 

tiin ifice. 

Monografia monumental  (1858), precum i prima edi ie complet  a operelor lui 

Händel (1894), apar in teoreticianului Friedrich Chrysander: prin aceast  lucrare, de propor ii 

neobi nuite, se pun bazele cunoa terii i valorific rii mo tenirii muzicale händeliene. 

Handel – Monografie (1924), semnat  de Hugo Leichtentritt, se impune prin 

monumentalitatea realiz rii. Se subliniaz , în special, competen a cu care se trateaz  unul din 

cele mai importante mijloace fonice händeliene: corul. 

Arnold Schering se înscrie în elita comentatorilor prin lucrarea Die Welt Händels 

(1922), precum i prin Händel und der protestantische Choral  (1928). 

Deosebit  semnifica ie reprezint  Händel-Monographie (1910) de Romain Rolland –

prima documentare care p trunde în esen a crea iei, semnifica ia estetic  i caracterul 

dramatic al operei händeliene. 

Contribu ia muzicologiei halleze la cunoa terea operelor, problemelor istorice i 

estetice noi, legate de crea ia lui Händel, este relativ recent . Abia dup  cel de al doilea r zboi 

mondial cultul marelui compozitor ia propor ii ample. 

În 1948 se deschide „Muzeul Händel” 

în casa de na tere a compozitorului, având un 

important material bibliografic-documentar, o 

colec ie bogat  de instrumente muzicale din 

epoca barocului, cele mai însemnate edi ii ale 

operelor händeliene, un pre ios material 

iconografic etc. În 1952 începe ciclul 

festivalurilor bienale, iar în 1955 ia fiin  

„Georg Friedrich Händel – Gesellschaft”, 

asocia ie care num r  în sânul ei pe cei mai de 

seam  oameni de tiin  (Händelforscher) din toat  lumea. 

„Anuarul Händel” i noua edi ie critic  Opera omnia constituie misiunea de onoare a 

asocia iei prezidate de Dr. Max Schneider i a secretarului ei, Dr. Walter Siegmund-Schultze. 

Folosind metodele de munc  tiin ifice i artistice cele mai înaintate, reexaminând în elesul i 

semnifica ia mesajului händelian, Halle atrage aten ia lumii întregi, situându-se, în ultimii ani, 

(sub raport na ional i interna ional) în centrul rena terii Händel. 

„Casa Händel” din Halle 
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Omagiu lui Händel... 

În  Republica Democrat  German , în  ultimii  zece ani, evenimentele  muzicale   

deosebit de semnificative se in lan . „Festivalul Bach” de la Leipzig (1950), „Festivalul 

Beethoven” la Berlin (1952), „Festivalul Schumann” la Zwickau (1956) reprezint  tot atâtea 

monumente de s rb toare a muzicii, date care dep esc semnifica ia simpl  calendaristic  i 

se transform  în momente de pre uire i venera ie a geniilor artei. 

11 - 19 aprilie 1959 se înscrie ca un nou eveniment artistic, ocazionat de comemorarea 

celor 200 de ani de la moartea lui Händel. Invita i din 18 ri – muzicologi i interpre i – au 

participat la S pt mâna Händel, au asistat la ceremonialul care s-a oficiat în ora ul natal al 

compozitorului. Con inutul S pt mânii dep e te cadrul obi nuit al unui festival, atât prin 

interesul artistic excep ional al presta iilor muzicale, cât i prin valoarea dezbaterilor 

tiin ifice care s-au desf urat concomitent. 

Conferin ele i rapoartele s-au axat pe câteva teze generale ca: 

a) Polifonia tip Händel; b) Via a, personalitatea i mediul lui Händel; c) Trecerea lui Händel 

de la opere la oratoriu; d) Principiile morfologice ale lui Händel; e) Problemele interpret rii 

realiste ale operelor lui Händel; f) Sarcinile viitoare privitoare la studiul operelor  lui  Händel. 

Cele 35 de rapoarte, sus inute de reputa i oameni de tiin  (Händelforscher), au adus 

contribu iuni importante, l rgind semnifica ia mo tenirii händeliene, situând întreaga lui 

crea ie între bunurile spirituale, p trunse de cel mai înalt umanism. Rapoartele au contribuit la 

interpretarea con inutului de idei în spirit nou, cur ând crea ia händelian  de t lm ciri 

mistico-religioase; au totalizat rezultatele cercet rilor cu privire la tr s turile stilistice ale 

diferitelor perioade de crea ie. Discu iile au subliniat esen a crea iei händeliene care, prin 

simplitatea, caracterul viguros popular i larga accesibilitate, îndepline te o m rea  misiune 

social-uman . 

 

Poetului umanist 

Se imprim  cu adâncimea momentelor de neuitat seria oratoriilor programate în cadrul 

S pt mânii ca: Judas Maccabaeus, în interpretarea orchestrei simfonice a Radiodifuziunii i a 

Corului Filarmonicii Cehe din Praga, sub conducerea lui Alois Klima; Messias, cântat de 

Orchestra Simfonic  i Corul Mare al Radiodifuziunii berlineze, sub conducerea lui Helmut 

Koch; Belsazar, în aceea i interpretare, precum i cele trei coruri din Gelegenheitsoratorium 

în interpretarea Corului Academic al U.R.S.S., sub conducerea lui Alexandr Sve nikov. 

Belsazar, Judas Maccabaeus, Messias – trei opere de art , trei oratorii-epopee, 

înrudite prin grandoarea ideilor  comune. 



 96 

În  Belsazar pulseaz  ardoarea înfl c rat  a asupri ilor, înseta i de viziunea  unei  lumi 

noi:  

“Du m nia  popoarelor va avea sfâr it,  

Libertate, pace i timpuri fericite  

Î i vor întinde împ r ia din hotar în hotar..."  

i tabloul viitorului m re  întrez rit culmineaz  prin:  

,,R zboiul i sclavia vor fi izgonite". 

Patosul nobil, particular muzicii lui Händel, aspir  în Judas Maccabaeus la aceea i 

sfer  elevat  de idei: 

„Vino, scump  libertate!" 

 înv luie  sufletul  cu  nostalgia  unui vis  prea   frumos: 

„O, libertate, numai tu împodobe ti îns i lumina potolit  a soarelui",  

i izbucne te în cântecul de biruin   al  poporului  eliberat. 

Oratoriul Messias – considerat de opinia timpurilor drept o lucrare religioas  – se 

situeaz , de asemenea, între crea iile händeliene p trunse de cel mai înalt umanism. Nu face 

parte din seria exorta iilor spirituale, nu constituie lamentatio sau trenia patimilor, ci, 

sprijinindu-se pe pretextul biblic, cânt  bucuria, libertatea, pacea:  

„Poporului, care r t ce te în întuneric,  

Lumin  mare i se arat ”.  

  „Cât e de pl cut pasul solilor  

  Când ne vestesc pacea!” 

Pacea i libertatea sunt idei gemene, zugr vite de Händel ca o transfigurat   dorin   a  

popoarelor. 

 

 

Creatorului liric... 

Teatrul muzical al barocului, la începutul secolului al XVIII-lea, sub forma lui 

mo tenit  de Händel, reprezenta suma unor valori artistice reale, al turi de elemente formale 

perimate. Spectacolul debuta, în mod obi nuit, prin uvertur  italian  (Allegro –  Lento –  

Allegro) sau uvertur  francez  (Lento –  Allegro –  Lento), urmat  de un num r mare de scene, 

cu tot atâtea pauze între ele. Textul i muzica, de cele mai multe ori, au constituit un pretext, 

pentru a oferi prilej cânt re ului vedet  (în cadrul unui decor fastuos) s - i demonstreze 

virtuozitatea vocal . Subiectul relua, aproape invariabil, tema unei dragoste celebre, 
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terminându-se cu deznod mântul fericit. Ariile da Capo, precedate de recitative, repetau 

aproape unica schem  a formei ternare   (A + B + A). 

Händel, ca autor de oper , p strând tiparele generale ale teatrului muzical din epoca 

sa, se afirm  înc  din prima perioad  de crea ie ca reprezentantul unui ideal, al dramaturgiei 

muzicale. În locul str lucirii exterioare scenice i a interminabilelor arii de bravur , în miezul 

teatrului händelian apare o problem  care reflect  totdeauna un adev r profund uman. 

Subliniaz  tr s turile caracterelor, adânce te sensul uman al conflictului, st ruie asupra 

momentelor psihologice, confrunt  planuri etice contradictorii, conduce spre biruin  

personajul pozitiv; – iat  numai câteva tr s turi noi, prin care teatrul barocului, în viziunea lui 

Händel, înveste te aspecte noi dramatice, dinamismul expresiei i semnifica ia uman  a 

con inutului. 

Spre realizarea acestui ideal converg o seam  de mijloace artistice: recitativul se 

transform  în momente de mare tensiune i dinamism; ariile î i pierd ceva din aspectul floral 

abundent i improvizatoric (diminutio) i câ tig , în schimb, o mare for  de expresie: duetele 

i ter etele sunt tot atâtea mijloace noi dramatice. Dansul nu r mâne un decor vizual, ci o 

necesitate organic  a dramaturgiei; corul, cu nenum ratele semnifica ii (festiv, imnic, 

r zboinic, funebru etc.), devine un personaj activ al ac iunii. Orchestra p r se te locul anonim 

al fossei i prin interludii, simfonii (de vân toare, de lupt  i pastorale), anun  rolul pe care îl 

va îndeplini, peste un veac – golful magic –  în drama muzical  a lui Richard Wagner. 

Cu aceste însu iri s-au impus spectacolele de oper : Admetos, Ariodante, Caesar în 

Egipet i Poro (Alexander), interpretate cu inegalabil  perfec iune de ansamblul Operei de 

Stat din Halle i Berlin, sub conducerea muzical  a lui Horst-Tanu Margraf. 

 

Mesajul händelian 

Concerte simfonice sus inute de orchestre celebre, soli ti vocali i instrumentali cu 

reputa ie interna ional  statornicit , al turi de forma iuni de colari i ansambluri artistice de 

amatori, au îmbog it manifest rile din cadrul S pt mânii – au t lm cit sensul profund al 

mesajului händelian. 

Oratorii, opere, concerte simfonice i recitaluri Händel: – evoc ri, sub aspecte variate, 

ale unei lumi bogate de sentimente, animat  de idealuri m re e, s pate în granit, purtând 

semnul valorilor nepieritoare. 

Magie pentru omul primitiv, axa cosmogonicii în filozofia orientului, katharsis în 

gândirea Eladei, ancilla humilis în muzica cre tin  medieval  – muzica se înal  la o treapt  
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superioar  social-moral  în concep ia lui Händel care afirma: „a  regreta dac  muzica mea ar 

desf ta doar ascult torii: doresc s -i  fac  mai  buni”. 

Acesta este sensul mesajului i con inutului pre ios uman al Festivalului Händel 1959 

din Halle. 

 

 

   


