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Georg Friedrich Handel 

Paul Barz 
Urodzony ,,. 19-+3 r. \\'e \Vłocławku , niemiecki publicr5ta , muzykolog i hi

storvk kulturr, wielole tni redaktor miesięczn ika „\ Vestcrm anns Monatshefte". 
Od 1981 r. pisarz i niezależny dziennikarz. Jest au torem ponad 40 sluchowisk 
i wielu publikacji z zakre5u kultury. Szczególnie wysoko oceniane są mono
grafie jego autorstwa, poświęcone wybitnym artystom : pisarzom i m uzykom. 

Powstała w 1 98-ł r. „Kolacja na cztery ręce" jest pierwszym utworem sce
nicznym Paula Barza . Praprem iera sztuki odbyła się 27 stycznia 1985 r. w Deut
sche Oper w Berlinie. Akcja opiera s ię na fikcyjnym zdarzeniu - spotkan iu 
Bacha z Ilandlem . Autor wykazał s ię znakomi tą znajomości ą biografii obu 
kompozytorów, kontekstu h istoryu:nego, a ta kże - co podkreśla ją krytyc)' -
psvchologii. 

a potrzcbv sceny polskie j przckladu sztuki „Mi:iglichc Begegnung" doko
nał Jacek St. Buras, nadając jej tytu ł „Kolacja na cztery ręce". Prapremiera 
polska m ia ł a miejsce w warszawskim Teatrze Współczesnym w 1986 r. Spek
takl reżyserowa ł l\.lacic j Englert, w role I liindla i Bacha wcielili się Czesław 
\Vołlejko i Mariusz Dmochowski, zaś rolę Schmidta powierzono Henrykowi 
Borowskiemu . \V Teatrze Stu w Krakowie, w przedstawieniu wyreżyserowa

nym przez Krz) sztofa Jasii'1skiego, zobaczyć można było: Jana Nowickiego jako 
Iliind la, Jerzego Bi11czyckicgo w rol i Bacha oraz Jana Peszka - jako Schmidta. 

Realizacja tclc\\'izyjna, w reż. Kazimierza Kutza z udzialem Romana \ Vil
helmicgo, Janusza Ga josa i Jerzego Treli. znalazła się w „Zlotcj Setce Te
atru TV". 

Od autora 
Punktem wvjścia kom edii „Kolacja na czte ry ręce" jest zdarzenie fi kcyjne 

- osobiste spotkanie Bacha /, Ilandlem \\' roku 17-+7, z okazj i przyjęcia Bacha 
do Towarzystwa Nauk i\luzrcznych, którego pierwszym i jedynym członkiem 
honoro\\')m Iliindcl był od roku 17-+5 . \ V rzeczywistości, mimo wielu paraleli 
w życior)·sach , obaj muzyc1· nigdy s ię nie spotkali, a swoją ostatni ą podróż do 
Niemiec odbył l landcl dopiero w 1750 r„ to jest w roku śmierci Bacha. \Vszyst
kic powstale fakty, prz) calcj swobodzie intcrpretac1i, są jednak au tenh'Cznc, 
w tym także wnaźna niechęć I landla do spotkania z Bachem i wielokrotnie 
ponawiane przez Bacha pról)\' na\\·i<i~ania kon taktu z nierównie sławniejszym 

kolegą podczas jego pobytu w Niemczech . 
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Jerzy Fryderyk Handel 
- starszy od Bacha o miesiąc, czlowick 
dwu ojczyzn, przez wiele lat bożysz
cze publiczności, ulubienice wladców 
- przCŻ) I swą życiową przygodę jakże 
odmiennie od swego rówieśnika. 

Urodzony 23 Il 1685 r. w Ilallc, 
w rodzinie nadwornego książęcego cy
rulika, nic doświadcza] niedostatku, 
ciesząc sic;: czulości<) i opieką rodziców. 
Jako 8-latck rozpoczyna naukę muzy
ki. Marzenia ojca zwi:}Zane z karierą 
S\'Jla nie obejmowały jednak zawodu 
muzyka. Przl'szlością I Ian dla mialo 
!we'.· prawo, lecz po rocznych studiach 
na uniwersytecie 11· I lalle postanowie-
nie o wyborze muzyki stalo sic;: nic

odwolalnc. Od roku 1702 kształci sic,: pod kierunkiem W Zachowa. V\!krótcc 
przyciągnie kompozytora I lamburg, silny ośrodek sztuki muzycznej, skupiający 
między innymi wybitnych mistrzów gry organowej. Choć epoka pozna wkrótce 
mistrzostwo I Iandla na tym instrumencie, picrwsz~·m jego hamburskim zajc,:cicm 
jest posada drugiego skrzypka i klawesynisty w operowej orkiestrze R. Kcisera. 
Mlodego lliindla przl'ciągnc:;:la do tego zręcznego animatora i znanego w środowi
sku kompozytora jego dzialalność operowa. Ró1111ici. przypadek związany z Kci
scrcm bvł pośrednią prz)·czyną picnvszcgo znaczącego sukcesu I Iandla. Otóż nie 
mogąc 11'\ pełnić swego mbowiązania (Keiser zniechc,:cił sic,: do tematu zleconej 
mu opery), 1xm·icrza jc1 napisanie muzykowi ze swej orkicst~. Skomponowana 
przez 20-lctnicgo lhindla „Almira" staje sic,: jego debiutem uwid1czon\'m sukce
sem oraz przepustki do grona sławnych muzykó1Y. Trzv kolejne lata spędzone we 
\\'loszcch bc;:dą znakomitym okresem szlifowania warsztatu kompozytorskiego 
(opera włoskar), czasem zawicr:mia cen111·cł1 znajomości, a nawet areną artvstl·cz
nych „pojcdrnków" (słynny pojedynek z Domenico Scarlattim umocnił ŁYiko. sla
wc;: I Ian dla jako wirtuoza gry na k.ławcsynic i organach). Powstają kolej n~ dzieła, 
cieszące sic;: wielkim uznaniem: kantat;; opery, oratoria. Slawa I Iandla rośnie, roz
głos otwiera mu drzwi kołcj1wch pałaców, dworów, sal koncertowych. \/\! świetle 
żyrandoli, w przepychu, gwarze podziwiaj:iccgo go tłumu mistrz czuje sic;: wvjąt
kowo dobrze. \\I 1710 r. piastuje krótko stanowisko dyrygenta hanowerskiego 
dworu. Kilka wyjazdów do Londynu wiąże sic;: z przygotoll'anicm premier jego 
oper. \V Anglii znajduje I Iii n dcl prz1 chyłność i oparcie, li' 1713 r. postanawia więc 
osiedlić sic,: w tym kraju. Dożywotni:) pensją wspiera go sama królowa Anna, bi<)
żc:;: Chandos angażuje go na swoim dworze jako dyrektora muzycznego. 

Dobre czasy dla opery włoskiej przypicezc;:tujc powstanie Królewskiej Aka
demii Muzycrncj - utworzonej specjalnie dla kultywowania stvlu włoskiego. 
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Jednym z jej d1Tektoró11· artyst1cz111ch 1.ostajc I łiindeł. Kolejne lata to w1zwa
nic ze strony konkurenc1·jncj angichkiej twórczości operowej i nieustanna pró
ba utrzymania pmnatu włoskich kompozycji, tahc wlasnych oper - a więc 
obrona ll'łasncj , tak dotąd wvsokicj pozycji. Życic nic oszczędza kompozytoro-
11 i intryg, klap pr1:cdsta11 ic11, na11ct ruim finamowcj pro11adzoncgo teatru. 

\ \' I 737 r. dotyka go atak apoplcbji. po cłlużs1.) m leczeniu ll'raca jednak do 
akty1111cgo życia koncertowego. 

\I niej wic,:ccj od I 735 r. W} raźnie zmienia zainteresowania kompoz\torskic 
- teraz trwn jego twórczości stanowi oratorium. To najdoskonalsze - ,.i'vlc
sjas/' - pom,tajc 11· I 742 r. i staje sic,: muz)Tln<) cłech-kacją dla Irlandczyków. 
którzy pr7Yszli kompoz1toro11 i z pomocą 11' trudnym dla niego okresie (zorga
nizowali s1.crcg konccrtÓll', l..tórc miały zasilić jego kicszc11) . 

Imponująca jest lista d1.icł I liindła: 32 oratoria, 46 oper, 99 kantat, muz) ka 
instrumentalna (m.in. Fircwoork i\1usic, \Va ter Music, koncert\ organowe, con
ccrt) grossi. suit)), psalim, lmnn). \\licie w niej blrskotłi1v)Ch efektów, frag
mcnt{n1· monumentalnych, intrygujących harmonii potll'icrd1.ających nicsamo
ll'ih talent i mistrzostwo kompozytora. 

Przci1ł Racha o 9 lat, 1marł 11· Londynie 14 IV 1759 r. 
Nicz11'\ kh szczegół złączy] obu mistrzów poci koniec Ż)'Cia: klopoh ze 11zro

kicm. [ łandc] byJ niewidomi· przez 7 ostatnich Jat Ż)'Cia, mimo to dyrygował 
oratoriami, popra11·iał part1 tuf\ "'!eh dzieł. Przez pololl'<,: i:1·cia zapisvwał swo
je nazwisko: I lacnclcł. Po śmierci u1nany za narodoll'cgo kompozytora Nicm
dm· i Anglików. 

Danuta Węgrzyk 

Zbigniew Stryj o Handlu 
To postać szalenie niejednoznaczna, bardzo kontrowcrs)'jna i to jest to, co 

najłxirclzicj mnie 11· niej interesuje. Z jcdnc1 strony obserwujemy człowieka 
11Yhitncgo: 11·icłkicgo mu11 ka, doświadczaFJccgo holcłów i uznania, z drugiej 
strom· zaskakuj<) jego kontroll'crsvjnc zachowania w konfrontacji z Bachem -
ocz1wiścic 1.achowania hipotch cznc, bo pamic,:ta1m, ;ie do spotkania mic,:d1.1 
nimi nigcl) nic doszlo. Cz.1 m6glb1 tak sic; zachow;1Ć naprawcłc,: 7 l\ldlc;, Że tak. 
Z c1.cgo takie zachowanie może wynikać? \\'yclajc mi sic,:, że u każdego artyst) 
11·1stc,:pujc spccvficznl' rodzaj lc,:ku przed spotkaniem z innym artyst<1 - uzna
nYm, 11·icłkim, b) ć może wic,:ks1.rn1 niż on sam. Takie reakcje to rodzaj ohronv. 
To. co jcsl ciekawe. a co 1.asacL~a sic;: na faktach. to jego sposób promowania 
siebie. l\lożna potępiać, odnosić sic; z d1stanscm do wszelkich jego zabiegów 
u włacb:y, u osóh ll'phwml'l'ch. Ocen<,: tego, Cl.) dla sztuki moi.na zrobić wszyst
ko, pójść na najwic,:kszc ustc,:pstll'a - autor pozostawia widzowi . Otwarte pozo
staje pytanie: czi gch by nic te 1.ahiegi I lancłcl bvłh) hm, kim był7 
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Jan Sebastian Bach 
- urodził się 21 Ilf 1685 r. w Eise
nach. Biografowie wvmicniają po
nad 60 muzyków nosz<1cych przed 
nim nazwisko Bach. B) I więc Jan 
Sebastian spadkobiercą nicz\1·) klej 
rodzinnej tradvcji i - wydaje sic; -
kondensacją wiclopokolcniowo 
dziedziczonych talentó11 ( ... ). 

\.\' Eisenach przez 4 lata uczc;s1,
czal Bach do szkoly, 11· której nie
gdyś uczyl sic; I\ larcin Luter. Suro
we i glc;bokn religijne wychommic 
miało znacz<)C) 11pl)11· na twórcwść 
Jan<1 Sebastiana. Osicroco111 

w dzicsi;itym roku życia (matka umiera rok pr1c.:d ojcem). wyjódi:;1 do starsz~
go brata, by wkrótce obj<JĆ Sii'<) picrns''! „posadę" - zastępuje brata podczas 
nabożc11stw, grając.: na organach, uczy taki.c śpiewu (jest nieomal rc'1wnolal
kicm ch<'>rzystów c.:hlopic;ccgo zespołu kościelnego)," 11ic!L1 pasją kopiu1c par
tytury różnych kompoLyt<m\w. 

Kolejne lata przynosz<) wicie zmian, nicra1. trudnych doświadczc11, zwi<va
n)'ch ze zmian<) miejsca zamieszkania, z kolejnymi posadami, 11·ydarzcniami 
rodzinn) mi. Na mapie wc;drówck Bacha pojawi<) sic; m.in.: i\llihlhauscn, Arn
stadt, Y./t:imar, Kiithcn - gdzie doświadcz) uznania i niezrozumienia, pochwal 
i kar, wyr<'>żnic11 i wzgard). Bach cieszy sic; wśród sobie wspólczcsm-ch autor) tc
tcm i jcdnoCFcśnic nic moż.c uniknąć mnożących sic; konfliktów /. przclożom
mi. Rada miasta Arnstadt nic 11') bacza mu samowolnego przcdlui:cnia pobytu 
w Lubece (Bach spi;:dzil tam 4 micsi<)cc, choć wvbral sic; do słynnego organish 
Dictricha Buxtehudego na 4 tvgodnic) , weimarski ksi<JŻ<; \\lilhclm Ernst nic 
darował mu decyzji o przejściu na slużbc; do katolickiego (!) ksic;cia Leopolda 
von Anhalt Kiithcn - i 1,amkn<1l Bacha w więzieniu. Po śmierci żon:· księcia 
kompozvtor podjąl starania o kolcjn<J posadę. Zalaman) tragcdi<) ksi<)Ż<; stracił 
bowiem zainteresowanie sprawami muzyki, jednak to jemu za11dzic;czamy naj
szczc;śliwszy okres w życiu Bacha. \V Kiithcn Bach przcżd róm1icż s11·ój osobi
sty dramat. Zmarła jego pierwsza Ż<ma. Ożeniony ponownie, z obu m;1lżc11st11· 
doczeka! sic; 20 potomków - co na barki kompozytora nakładało wci<JŻ no11·c 
obowi<Fki maj<JCC zapewnić egzystencje; licznej rodzinie. 

Od 172"3 r. aż do śmierci Bach zwi;izany jest z Lipskiem. Kantor i organista 
kościoła św. Tomasza, wykładowca gimnazjum przykościelnego, ekspert 11· spra
wach organów (czc;sto inauguruje nowo budowane instrumcnh·), a nade wsz\'st
ko kompozytor. 

\V Lipsku powstaj<) najwybitnic1szc dzieła muz1li religijnej: 4 roczniki kan
tat, pasje, \Vici ka f\ Isz;1 h-moll, liczne opracowania choraló11, kti'irc poS/crzaj<) 
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niezwykłą listc; kompozycji. \V śród nich bc;dą już utwory instrumentalne, m.in. 
Koncert\ Brandenburskie, suit) orkiestrowe, liczne kompozycje organo11·e. 
Dorobek Ż\ cia to ponad l OO dziel z cpokmnmi „Das wohltcmpcrierte Kla1·ier" 
i „Kunst d~r Fuge". Pod koniec życia ślepni~. Śmierć przvchodzi w środku lata 
roku 1750. 

„Bach" znaczy w jęzvku niemieckim potok, strumicf1. Zawołanie Beethove
na „To nie strumień. to morze cale!" jest pięknvm określeniem geniuszu i mu
z1li J.S. Bacha. Do tych słów dopisać można jeszcze te, które Stefan Kisielew
ski umieści] 11· jednym z esejów: „ ... jego muzyka jak modra tm'i oceanu ... ". 

\ ,„1 Danuta Węgrzyk 
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Andrzej Lipski o Bachu 
\\' tej sztuce liczy sic; przede wszystkim aktorstwo, są tu dwie wielkie role 

i trzecia ... bardzo ważna, a każdv z aktorów mierzv się z innymi zadaniami. 
To że na scenic gra się L part1~crcm , że jego dzi~lania są in~pulscm do moich 

reakcji - jest rzecz<) ocznvist<). Ale 11· tej sztuce mechanizm jest jakby podwojo
ny, dLiala „na dwóch piętrach". :Vlic;dzv Bachem i I liindlem toczy sic; przecież 
gra, 11• której temu pierwszemu przypadla - przynajmniej na początku - rola 
aktora „drugoplanowego". Jest skrom111", pokorni', wpatrzom· 11· mistrza, uważ
nie śledzi nic t\'lko jego słowa, ale i każdr gest, najmniejsze skrz)wicnie twarzy: 
są one dla niego wskazówką do kolej111d1 scenicznych kroków. \\'ymaga to od 
Bacha niezwyklej czujności, na którą ja nakładam moją czujność na partnera 
To trudne, ale bardzo 11 ·ci<1gającc. 
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Jan Krzysztof Schmidt 
„Jan Km sztof Stmidt, kolega I laendla z okresu studiów w I lalle i jego to

tumfacki\\. czasie przeszło czterdziestoletniego pobvtu w Londynie, mniej wię

cej w trn1 samym wicku, nic z lokaja, raczej człowiek na swój sposób pewny 
siebie, łatwo 11ybuchając) gniewem i 11· ogóle będącv jakby daleką kopią I lacn
dla: jego strój, rÓll'nież 11· dobr~·m gatunku, ale jednak trochę znoszom· i nie tak 
bogatl·, nasu11-;1 przYpmzczenie, .le donasza garderobę po mistrzu" - takie in
formacje o Schmidcie znajdujem\· w didaskaliach do sztuki „Kolacja na cztery 
ręce" 

Posta(· tę przdJliża nam nieco notka na jego temat za11·arta 11· biografii I liindla 
autorstll'a Romain Rollanda: 
,~\' ko11cu 1716 r. 11· eza\ie podróż.i· po Niemczech udzielił pomocy znajdującej 
się \I' rn;:dzy 11 dowie po swoim mistrzu Zachowie i sproll'adził z Anspach stare
go prz1·jaciela /. uniwersytetu, Jana Krz1·sztofa Schmidta (zajmującego się han
dlem wełną), ktcm rzucił majątek, żonr,; i dziecko, aby jechać z nim do Londy
nu. Schmidt przez całe życic pozostał na usługach Haendla, zajmując się jego 
sprawami, kopiuj<)C jego manuskrypt~, opiekując się jego muzyką, a po nim syn 
jego, Schmidt (lub Smith) junior pelnił te funkcje z takim samym oddaniem. 
U der zająCI prz~ kład siły przyciągania, jaką 11: wierać musiał llaendel." 

R. Rolland „Haendel", PWM Kraków I 958 
opr. UM 

Wiesław Kańtoch o Schmidcie 
Balamujr,; pomir,;dz1· trn1i d11·iema wielkimi postaciami, a także na niejedno

rodnym obszarze własnej roli. Niejednorodmrn, ponieważ właściwie są to dwie 
postaci. Po piern·sze - alter ego autora, czdi „osoba", która względem zaaran
Żm1-;rncj przez niego S\tuacji d\sponujc „nadświadomością", władna jest sty
muloll'aĆ j<) . a na\\'et manipuloll'aĆ jej uczestnikami. Po drugie-postać Schmidta 
- przyjaciela, poll'icrnika, opiekuna l łandla, a pm hm - i nic jest to bez zna
czenia - człowieka, któremu nic poll'iodło się 11· dtiedzinie, 11· której powiodło 
sir,; hm dwóm. Rodzaj problemu, któn kojarzy mi się z „Garderobianym", czy 
z „Końcóll'bj" Becketta. 

11 „„ ,,,,,. // 



Główny specjalista 
ds. administracji i zarz.1dzania 

Anna Winsczyk 
• 

Kierownik muzyczny 
Marzena Mikuła-Drabek 

• 
Konsultant programowy 

Urszula Maksełon 
• 

Organizacja pracy artystycznej 
Krystyna Podłeszczuk 

• 
Kierownik techniczny 

Ryszard Dułbas 
• 

Dział Organizacji Widowni 
Jadwiga Kruk 

Barbara Rzymkowska 
• 

Specjalista ds. reklamy 
Dorota Kosturek 

• 
Pracownia krawiecka 

Zenon Kapciak, Zofia Załuska, Dorota Zeliszek 

• 
Pracownia fryzjersko-perukarska 

Lidia Drobnik, Teresa Pencarska, Sabina Respondek 
• 

Rekwizytornia 
Beata Budzanowska 

• 
Garderobiani 

Teresa Jasiecka 
Zenon Kapciak 

• 
Pracownia elektryczno-akustyczna 

Krzysztof Pająk - kierownik 
Sławomir Kuchta, Jan Miciak, Tomasz Felczak 

• 
Pracownia stolarska 

Jan Swonke 
• 

Pracownia ślusarska 
Czesław Guzy 

• 
Pracownia malarsko-butaforska 

Bartłomiej Latoszek 
• 

Obsługa sceny 
Adam Bisiak, Daniel Biedal, Zygmunt Owczarek, Marek Wróbel 
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Za udostępnienie i pomoc 
w korzystaniu ze zbiorów 

Teatr składa podziękowania 
Śląskiej Bibliotece Muzycznej - działowi BŚ 
i Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej 

w Katowicach 




