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Słowa są ciałem mowy. MyśL są jej duszą. Melodia 
jest złotym słońcem dusz, cudowną atmosferą, któ
ra 1e spowija. 

Johann Mottheson 

Albowiem wszystko jest raz na zawsze uporząd

kowane w rzeczach z takim ładem i odpowie
dzialnością wzajemną. jak tylko to 1est możliwe, 
skoro na1wyższa mądrość i dobroć mogą działać 
1edynie w najdoskonalszej harmonii; teraźniejszość 
jest brzemienna - przyszłością, to, co nastąpi mo
wrny odczytać w tym, co mmęło, to, co odległe , jest 
wy rai• me w bliskim. Można by w każdej duszy 
puznać piękno wszechświata, gdyby dało się roz
winąć wszystkie 1e1 zwnj<'. ktr\re w sposób widoczny 
rozwijają się dopiero z upływem czasu. 

Gottfried Wilhelm Leibniz 

'Pau('Barz 
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n'Bacli i 3faencfet'' 

Bach i Haendel, obydwaj urodzeni w 1685 roku , zamy
kają swą rnórczością ohes baroku muzycznego, obejmujący 150 
lat dziepw muzyki. Są jego ukoronowaniem. Są najwyższą syn
tezą tych wszystkich dążeń i mórczych zmagań, jakie rozpoczęły 
się około 1609 roku, gdy kończyło się muzyczne śred.n.imviecze, z 
któreo-o barok muzvcznv przei·ął na razie niejedno, wyzwalaj ąc o • . 
się z tej tradycji stale i konsekwentnie. Znikały dawne tonacje 
kościelne jako tonalna podstawa, a ich miejsce zajmowała tonal
ność nowożytna (dur i moll), powstawały nowe środki hann o
niczne, polifonia przybierała nowe ksztalty. Przyjęto n.iektrSre for
my muzyczne ze średniowiecza, ale pierwsze miejsca zajmować 

zaczęły formy nowe, szybko si ę rozwijające w nSżnych rodzajach 
(opera, oratorium, kantata, aria) w muzyce wokalnej. Wyzwalala 
się szybko z pęt muzyk.i wokalnej t\\Órczość instrumentalna, 
przeżywając pierwszy okres swego wielkiego rozkwitu i stwa
rzając sobie właściwy język muzyczny i sobie właściwe środki 

wypowiedzi. Powstaje wiele nowych form instrumentalnych, jak 
sonata, suita, uwertura, koncert itp. , wszystkie w wielorak.ich od
mianach, a formy dawniejsze otrzymują smSj ostateczny, najdos
konalszy ksztalt (fuga, formy wariacyjne) . W daleko wyższym 
stopniu, niż w czasie zmierzchającego średniowiecza, dochod zi 
do głosu prawo jednostki do indywidualnej wypowiedzi w 
muzyce (stąd roz1..--wit muzyki solowej), stąd IDwnież stale rosnący 
i pogłębiający się świecki charakter muzyki, oddzialywujący 
także na muzykę kościelną, nie stwarzającą już nowych form i 
nowych środków. Wprawdzie mórczość muzyczna baroku w nie
jednym kierunku stosuje się do potrzeb i upodobań dworskich, 
tak jak poprzednio do potrzeb kościelnych, jednakże w dziełach 

wielkich talentrSw i geniuszy okresu barokowego przebija się zaw
sze nuta indywidualna i wielkość własnej myśli. 

W stworzeniu potężnego gmachu , jakim jest muzyka okc 
resu barkowego, współpracowały głównie trzy narody: Włosi, 

Francuzi i Niemcy. Sztuka ich wcześniej dojrzala, wcześniej się 

skrystalizowała niż niemiecka. Dość wymienić tak wielkich rnór
mw jak Corelli. Allesanclro i Domenico Scarlatti., Vivaldi, Lulli, 
Couperin, Rameau! Ale jakkolwiek żaden z nich geniuszem 

„ 

nie dorastał do wielkości Bacha i Haendla, to jednak sztuka tych 
d\\óch mistrzów nie jest bez nich do pomJ~Henia. Różne są 
rodzaje i rozmiary tych wpłymSw; od tematu do wielkiej formy a 
nawet do stylu jako sumy wszystkich właściwości indywidualnych 
danego wzoru. Haendel czerpie z nich niekiedy „pełną garścią", 

zwłaszcza z włoskiej muzyk.i, wyciskając zawsze piętno swej 
władczej indywidualności. Bach przyjmuje płynące zewsząd 
podniety. Kopiuje własnoręcznie dzieła nawet o wiele mniejszych 
od niego mórców, jeśli te dzieła zawierają nowe myśli, nowymi 
środkanu wyrażone. Nigdy nie przestaje „uczyć się" . W wyniku 
powstają arcydzieła o ileż doskonalsze od „wzorów"! Ale i w 
przed.bachowskiej muzyce niemieckiej kryły się wysokie war
tości, ktrSre Bach, t\\Órca dzieł organowych i kantat choralowych, 
a przede wszystkim Bach, wielki kontrapunkcista, Ullli.al wy
zyskać dla swych wielkich celów. Tu może najbardziej zaznacza 
się różnica między Bachem a Haendlem. Ale różnic tych jest nie
mało. 

Haendel, żyjący w „wielkim świecie" , wielki plastyk 
muzyczny, tworzył na wzór włoski długi szereg oper. Bach nie 
sięgn ął w tę stronę ani razu. Bliższa też była Haendlowi bogata 
włoska sztuka śpiewu, choć sam był wielkim rnórcą instrumen
talnym. To, co w Bachu jest najwyższe i najdoskonalsze bez zas
trzeżeń, należy do muzyki instrumentalnej, mimo tak.ich arcy
dzieł jak pasje, jak „Msza h-moll", jak „Magnificat" i kantaty. 
Wielkie masy chóralne były przecież żywiołem Haendla, tak jak 
blask i pełnia brzmienia, poznane przez niego we Włoszech. Poś
więca im wielkość i ścisłość polifonii, choć tak imponującej w jego 
wielkich fugach chóralnych. Bach godzi najśmielszy lot swej 
fantazji z wielką, absolutną polifonią w ówczesnym oczywiście 
stylu . Ale też tylko Bach mógł doprowadzić fugę do ostatnich 
granic doskonałości w formie i treści . 

Obydwaj arcymistrze tworzą wzajemne uzupełnienie, 

tak rzadkie w dziejach muzyk.i, :że można wskazać jedynie na 
Palestrinę i Orlanda cli Lasso w Xv1 wieku. 

..... ,,.__ „. „ 

Adolf Chybiński 



Skoro w odległych c::,usach dźwięk harfy Orfeusza 
N ie tylko ludzi, ale zwierzęta nawet wzruszał, 

Ileż więcej masz, wielki Bachu, sposobno.i:i 
Ku temu, gdy Twa sztuka w duszach ludzkich goi.ci. 
Tę prawdę do:Wiadczenia wszak nam µutwierdzają, 

Że często się śmiertelni 1óumi zwierzętom stają, 
Gdy Tt_oych zasług umysłem zbyt ciasnym nie zmierzą, 
A w sądach swych do bydląt głupich przynależą . 

Ledwo dźwięki Twe złowi słuch mój wytężony, 
Zda mi się, ie Muz wszystkich śpiewne slyszę tony. 
Organów gdy dotykasz - i zawiść niemięje, 
1 jadowity język bluźniera5w truch!fje. 
Dawno Cię już Apollo laurem -=.wi1 •ńczył w górze 
I sławne imię Twoje wyrył na marmurze, 
Lecz sam tylko swych dźwię/Vw tonem pełnym chwały 
Nieśmiertelność zdobędziesz, Bachu doskonały. 

Fryderyk Hudemann 

„ 

1685 
21 III w Eisen ach przychodzi na świat Jan Sebastian Bach - syn muzyka 
miejskiego, Jana Ambrożego Bacha i Elżbiety Liimmerhirt. 

1694-1695 
Po śmierci rodzio:Jw dziesięc i ol etrn Bach przenosi się do Ohrdruf. Pod 
kierunkiem na jstarszego brata, tamtejszego organisty, zaczyna uczyć si ę 
muzyki. 

1700 
Bach rozpoczyna samodzielną pracę w Liineburgu jako śpiewak, pói
niej instrumentalista (gra na klawikordzie, ahówce, skrzypcach). 



1702 
Wędruje do Hamburga, byuslyszeć grę słynnego organisty Reinkena. 

1703-1707 
Po krótkim pobycie w Weimarze na stanowisku skrzypka książęcej 
orkiestry osiada w Arnstadt jako organista. 
W 1905 r. bierze urlop na cztery tygodnie i wyrusza pieszo do Lubeki, 
aby doskonalić się w grze na organach u wielkiego mistrza tego 
instrumentu - Duńczyka Dytrycha Buxtehudego. Urlop przeciągną] się 
do czterech miesięcy. Bach zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka po 
powrocie do A.rnstadt. Zatargi z tamtejszym konsystorzem zmuszają go 
do porzucenia posady. 17 X 1707 r. w drodze do Muhlhausen odbywa 
się ślub J.S. Bacha z Marią Barbarą Bach. a dotychczasowy dorobek 
muzyka skla.da.ją się utwory klawesynowe (fugi, sonata, capriccia.) i 
kantaty na ogół świeckie. 

1708-1717 
Bach powraca do Weimaru jako nadworny organista. księcia Wilhelma 
Ernesta. Tu pisze większość preludiów i fug organowych, toccaty, 
„Orgelbiichlein", kantaty, motety. Rośnie sława Ba.cha jako jednego z 
najznakomitszych organis1Ów i znawmw tego instrumentu w owych 
czasach. W 1710 r. rodzi się Bachom syn Wilhelm Friedema.nn, zwany 
p&niej drezdeńskim lub hallskim Bachem; w 1714 r. - Karol Filip 
Emanuel, zwany p&niej berlińskim lub haruburskim Bachem. Wobec 
obdarzenia Telemanna. posadą nadwornego kapelmistrza, na którą 
Bach liczył długi czas - skla.da. dymisję i przenosi się do Koethen. 

1718-1720 
Tutaj zajmuje stanowisko na.dwornego muzyka księcia Leopolda 
Anha.lt-Koethen. Powstają tera.z największe dzieła instrumentalne: suity 
angielskie i francuskie, sonaty skrzypcowe, I część „Das wohltempe
riete Kla.vier", „Ch.romatyczna. fantazja. i fuga", „Inwencje". W czerwcu 
1720 r. umiera żona. 

1721 
Kompozytor pisze 6 „Koncer1Ów brandernburskich ". W grudniu bierze 
ślub z Anna .\1agdaleną Willcken. 

1722-1724 
Bach przenosi się - po raz ostatni - do Lipska na posadę kantora przy 
kościele Św. Tomasza. Jest nauczyciekm śpiewu i łaciny w szkole przy
kościelnej. Ponadto pełni obowiązki „directora. musices" Lipska, a więc 
musi rozciągać pieczę nad chórami i organa.mi w czterech kościołach 

„ 

>-· >-·~=u.LJ..l:iJJ I J).1/.1.l.JJ.IER 1 nlfl~ 
J. S. Bac h .. Pasja wed l11g Św. Mateusza„ - autograf. 

miasta . Na każdą niedzi e l ę i na każde ś-vięto musi skornpu 11ować, zinst
rumentalizować, rozpioać na glosy, przygotowa( i wvkonać nową kan
tatę . Pisze . ,Pasję wedJug św. Jana", .. Magn ifikat "' . ko1kzy „Koncert na 
dwoje skrzypiec d-rnoU". 

1725 
Powstaje „Notenhuch ., - notatnik muzyczny (Ua Anny .\1agdaleny. 

1729 
15 IV w Wielki Piątek, zoo ta je wykona11a po raz pienvHzy „ Pasja wccllug 
Ś\v. Mateusza"" 



1731 -1735 
Ukazuje si ę wydanie I części „KJavieriibung" (następne pojaMały się 
kolejno w latach: 1735, 1739, 1742). W 1733 r. Bach ofiarowuje 
AugustoM III „Kyrie" i „Gloria" z „Mszy h-moll". W 1734 r. pisze ora
torium „Na Bo:ie Narodzenie" . W 1735 r. rodzi s ię Jan Krystian, zwany 
p&niej mediolańskim lub londyiiskim Bachem. 

1736 
Powstaje oratoriwn „Na Wielkanoc". Bach zostaje mianowany nad
wornym kompozytorem Augusta ITT - króla polskiego i elektora saskiego. 

1742 
Bach wydaje IV częś<3 „KJavieriibung" zawierającą „Arię ", czyli tzw. 
„\'Variacje Coldergowskie" . 

1744 
Koriczy pracę nad 11 częścią „Das \Vohltemperierte KJavier". 

1747 
Wraz z synem Wilhelmem Friedemanncm udaje się do Berlina, gdzie 
improMzuje przed Fryderyk.iem II. Po powrocie do Lipska pisze na 
skomponowany przez luóla temat szereg preludiów i fug, nazywając 
zbiór „ Ofiarą muzyczną - Musikalischcs Opfer". Bach zostaje przyjęty 
do Towarzystwa Nauk Muzycznych, którego członkami są już m.in. Tele
mann i Haendel. 

1749 
Powstaje „ Kunst der Fuge" . Bach zaczyna tracić wzrok. Pod koniec roku 
zupełnie ślepnie. 

1750 
Poddaje się operacjom oczu, które nie dają efektu i pogarszają ogólny 
stan zdroMa. Wylew krwj do mózgu paraliżuje go niemal całkoMcie. Do 
końca nic odzyskuje przytomności. Umiera 28 VII, nieco po godzinie 
dziewiątej wieczorem, otoczony najbliższą rodziną i gronem uczniów. 
Pochowano go przypołudniowej ści anie kościoła Św. Jana. 

W 1943 r. prochy Bacha przewi eziono do krypty kościoła Św. Tomasza. 

1685 
23 Il w Halle przychodzi na 5wiat Jerzy Fryderyk Haendel, syn chirmga 
i córki pastora. 

1692 
Mimo niechęci ojca Haendel rozpoczyna naukę muzyki u najlepszego 
nauczyciela w Halle, organisty Fryderyka Wilhelma Zachowa. 

1702 
Pięć lat po śmierci ojca, z szacunku d]a jego woli, wstępuje na Wydział 

Prawa Uniwersytetu w Halle. Jednocześnie otrzymuje stanoMsko orga
nisty w kościele wyznania „reformowanego" oraz posadę nauczyciela 



muzyki wokalnej w gimnazjum kahYińskim. 

1703 
Opuszcza I talle i udaj<' się do Hamburga, rnjasta opery niemjeckiej. 
Zawiera znajomoś1' z .vlatthesonern (przyszlym wiellcirn teoretykiem i 
J1ajtęższvm krytykiem muzycznym '\icmiec). 

1704 
Podczas wielkiego tygodnja zostaje wykonana po rnz pierwszy ,,Pasja 
\vedług ~,v. Jana~~ . 

1705 
8 [odbywa się prt>rnif'ra .. AJmjry" - piPrwszej opery l Taendla. 25 II -
prcmjera opery .. ;\"ero„ . 

1706-1710 
Opuszcza Harnhurg i udaje si<,: dll \Vlll('h (Florenqa, Rzym, Wenecja, 
:\'eapol ). Dla kurl<'crlr\w odhvwających się w palacu Ottohonich pisze 
dwa oratoria l"Z)~nskie: „Zmartwychwstunie" i „Triumf Czasu i Roz
czarowania··. \''teatrze San Giovanni Crisostorno wystawia „Agrypi
nę" 

1710 
Prz,·hywa d, > 1 lanmwru i obejmuje stanowisko kapclrnistTza na tam
tejszym dworze. \V\·jeżdża do A 11glii. 

1711-1716 
Nadal rwsi 1y1.1J .. kapelrncisu·a·· llanowerr1. .\"ustępuje okres niez<lc
cydowm1ja, w kh'ayrn I laendel oscyluje między i'\icmearni i Anglią, 
między 111112,·kq religijną a n1wrą :\a zam11wicnj<' angidskicj bólowej 
Anny komponuje .J<- 0<'11111„ i .. JLJiilate", kk'1rf' zostaj>1\\Ykonane 7 \111 
171:1 r. z okazji pokuj11 w l 'trPdwie. Pisze .. Pasjęwf'dlugBrockesa " . 

1716-1724 
Osiada w .\ng-lii . :Vliędzv 1717 a 1720 r. zdolwwa pPlną świadomość 
swojej osoho\\·rni.-i i tworzy 11owv styl\\' nHIZ)'t'e i tf'atrze. Powstają: .,.Es
tt>ru·· .... \.-is i Calutcu„. u nast<;pnil' .. Juliusz CC'zar·· i .Tamerlan„„ . 

1727 
n li prz~· jrnujc ol>ywat(•lst\\'t) a11;óclski.-. 

1728 
::\a scenie londy1bkiej pojawia si<,: .,Opera whra\'za·· Johna Cuva i Pe-

) 
l 

puscha - dowcipna paroma oper (głów1lie oper Haendla). Jej sukces 
przybiera charakter manifestacji narodowej przeciwko operze wlosbej. 
UpadekAkadenlli Opery Londyńskiej. 

1729 
Pierwsze wykonanie .,,Pasji wecUug~w. Mateusza". 

1734-1736 
Haendel otwiera sezon w Covent Garden - pierwszą p1óbą opery-baletu 
- „Terpsychorą" , następ1lie wystawia „Orestesa", a w „Ariodante" i 
„Alc)'1lie"'' łączy ściśle tar\ce i chóry z akcją dramatyczną. Walkę o operę i 
tean· pr:l)vlaca zdrowiem i dlugami. 

1737 
Para]jż atakuje prawą stronę - Haendel 11jc mo~ władać ręką. Popada 
w n·Z)'l1liesięczną depresję. Po kw-acji w Aix-la-Chapelle powraca do 
zdrowia. 

.I. F Haendel .,Mesjasz„- autograf. 
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1738-1740 
Powstają „SauJ", ,)zrael w Egipcie" „Concerti grossi" op. 6. 

1741 
Na zaproszenie Lorda-namiestnika Irlandii wyjeżdża do Dublina i aby 
„ofiarować temu szlachetnemu i uprzejmemu narodowi coś nowego" 
lmmponuje „Mesjasza". W tym roku powstaje również „Samson ". 

1742 
12 IV - pierwsze wykonanie „Mesjasza". Wraca do Londynu. 

1744 
Pisze „Balsazara". 

1745 
Kolejna fala bankructwa, którą przypłaca rozstrojem umysłowym 

trwającym tym razem osiem miesięcy. Pisze dwa oratoria, które są w 
istocie dwoma potężnymi hymnami narodowymi: „ Occasional Orato
ria" i „Judę "Yiachabeusza". Po 30 latach zaciekłych walk osiąga naresz
cie zwycięstwo. Stał się narodowym muzykiem Anglii. 
Zostaje członkiem niemieckiego Towarzystwa Nauk Muzycznych. 

1749 
H aendel komponuje „Muzykę sztucznych ogni" wykonaną 27 IV z oka
zji puszczania ogni sztucznych w Creenpark dla uczczenia pokoju w Aix
la-Chapelle. 

1750 
Po raz oHtatni odwiedza Halle. Przybywa do Niemiec w dniu śmierci 

Jana Sebastiana Bacha - 28 VII. 

1751-1752 
Traci wzrok, Poddaje się operacjom oczu. Choroba okazuje się nie
uleczalna. 

1753-1759 
Koncertuje. Dyktuje nowe wersje wcześniej skomponowanych utworów. 

1759 
6 IV gra na organach podczas wykonania „Mesjasza". Mimo zasłab
nięcia, improwizuje do końca utwuru . 14 IV w Wielką Sobotę o ósmej 
rano urmera. 
20 IV zostaje pochowany w Westminsterze, jak sobie tego życzył. 
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Poruszajcie swymi złocistymi skrzydłami 1.milód gałęzi! 
Niech wszystko ucichnie, nawet westchnienie zefiru! 
Źródła życia, wstrzymajcie wasz bieg! Słuchajcie! 
Słuchajcie, oto gra niezrównany Tlaendel! ... 
O, spójrzcie, jak len polęż,ny mąż każe rozbrzmiewać 01ganom ... 
Radość zbiera swe hufce, zawiść się uspokaja ... 
Jego ręka, jak ręka Stwórcy, 
Prowadzi swe dostojne dzieło 
Z ładem, wzniosłością i umiarem. 
Zamilczcie, partacze sztuki! 
Na nic się tu nie zda łaska lordów. 
Ten Haendel jest królem. 
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I. I. [lhe „Jan Sebastian Bach", 1720. 

Jan Sebastian 'Bac/i 

„Powiedzialem sob ie: to jakby wiPkuista harmonia sarna z so
bą mówi.la, tak s i ę to chyba clzialo w piersi Boga na krotko przed 
stworzeniem świata. Również i we mnie wszystko s i ę poruszylo, czułem 

się tak, jakbym ani uszu, ani też oczu. ani innych zmysłów wcale 11ie rn ial 
i nie potrzebował " . 

Johann Wolfgang Goethe 
(po wysłuchaniu utworów z „\Voh ltemperiertc Klavier" Bacha) 

„Wokół cantus firmus wiły się gałązki o pozłocistych listkach, i 
taka w tym była błogość, :ieś mi sarn przyznał: gdyby życie odebrało ci 
nadzieję i wiarę, ten jeden chorał przywróciłby ci je na nowo". 

Roberta Schumanna 
(z listu do Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego -

o chorale „Schmi.icke dich, o liebe Seele") 

„Zniósłbym wszystko, gdybym był pewny, :ie dojdę do celu. 
Wszystko poświęcę ku czci Boga i Sebastiana Bacha!" . 

Feliks Mendelssohn-Barthol.dy 
(podczas przygotowań do publicznego wykonania 

„Pasji według św. Mateusza") 

„Nie strumieniem 1 zwać się winien, lecz morzem". 
Ludwik van Beethoven 

[ 1 Bach (niem.) - strumień J 

„Jeśli chcemy pojąć cudowną specyfikę, siłę i znaczenie ducha 
niemieckiego w wyjątkowo wymownym odbiciu, spójrzmy uważnie i 
rozumnie na niewytłumaczalne, zagadkowe zjawisko, jakim jest czaro
dziej muzyki, Sebastian Bach. Jest on historią najgłębszego, wew
nętrznego życia ducha niemieckiego, w straszliwym stuleciu całkowitego 
zgaśnięcia narodu niemieckiego. Patrzcie na tę głowę, ukrytą w strasz
nej francuskiej peruce z lokami, na tego mistrza - jako mizernego kan
tora i organistę, tułającego się po małych miejscowościach Turyngii, 
których nazwy mało kto zna, na stanowiskach, z których nie mógł wyżyć; 
tak nie dostrzeganego, iż trzeba było całego stulecia, aby dzieła jego 
wyrwać z zapomnienia; nawet w muzyce zastającego formę artystycz
ną, która zewnętrznie była całym odbiciem jego epoki, sucha, sztywna, 
pedantyczna, niczym peruka i harcap w nutach odtworzone. I oto patrz
cie, jaki świat ów niepojęcie wielki Sebastian z tych elemen1Ów stworzył!". 

Ryszard Wagner 

„Epoka, która odwróci się od Bacha - da o sobie smutne świa
dectwo płytkości, głupoty i zepsutego smaku". 

Fryderyk Chopin 

„Bach był człowielciem pełnowartościowym. Nie było w nim 



nic połowicznego. \Vszystko, co napisał , służyć będzie ludzkości po 
wieczne czasy". 

Robert Schumann 

„.\fozyka Bacha pięknern wypełniła żvciC' kilku pokolf•t\ przed 
nami, przemawia żvwym językiem n\wn iC'ż do nas .i zachwycać będzie 
jeszcze liczne 11astęp11e pokolenia, wnosząc do ich życia piękno. 8zla
chetność i dobro . .lesl w europejskiej kulturze jedną z najwyższych 
wartości" . 

Klcwcsyn , na którym grał .I. S. Bach 
podczas pobrtu w Poczdurnic "· \ '.17-+7 r. 

Albert Schweitzer 

G. Knel.ler „.lcr zy Fr yder yk H aendel" 

Jerzy :Fryderyk Jfaende [ 

„Przyj chał do Hamburga pełrn zdolności i dobrej woli. Za
warł niema.I pierwszą znajomość ze mną, dzięki czemu mia.l dostęp do 
organów i chórow miejskich, do opery i na koncer ty ... Z początku gral 
drugie skrzypce w orkiesn·ze operowej i zachowywał się jakby nie umia.l 
zliczyć do trzerh .. . Wiem z ca.Ją pewnością, :ie jeśli p rzeczyta te kartki, 
będzie ś1niał się w duchu, gdyż jawnie ś rnjcje s ię rzadko ... " 

Johann Mattheson 



„Można by wziąć słuchaczy za wariatów. Klaskano, krzyczano: 
Viva il caro Sassone! - szaleństwa nie do opisania. Wielkość tego stylu 
uderzyła w nich jak piorun". 

John Mamwaring 
(po wykonaniu „Agrypiny" w Wenecji). 

„Haendel nie jest w Anglii kompozytorem takim jak inni, on 
jest instytucją. Co więcej, on jest uświęconą inst1wcją" . 

Bernard George Shaw 

„Haendel rozpoczynał zwykle swobodnym preludium, długim 
1 uroczystym, o harmonii gęsto tkanej i zarazem pełnej. Całość, 

doskonale jasna, sprawiała zawsze wrażenie ogromnej prostoty Potem 
przychodzil koncert wykonywany przez HaencłJa ze znajomością rzeczy, 
pewnością, ogniem, w czym nikt nie mógł mu nigdy dorównać . Jego 
zadziwiająca władza nad instrumentem, wielkość i godność jego stylu, 
pełnia harmoniczna orkiestry kontrastującej z wymownymi solami 
organów, przedłużającej kadencje i utrzymującej ucho w przyjemnym 
napięciu, wywierały efekt nadzwyczajny. W chwili, gdy Haendel miał 
dotknąć klawiszy, zapadała cisza tak głęboka, że wstrzymywano oddech 
i życie wydawało się zatrzymane w swym biegu". 

„ On jest mistrzem nas wszystkich". 

John Hawkins 
(o koncertach organowych) 

Joseph Haydn 
(po usłyszeniu „Alleluja" z „Mesjasza") 

„Haendel jest największym kompozytorem, jaki kiedykolwiek 
żył .. Chylę czoło i klękam przy jego grobie". 

Ludwik van Beethoven 

„To od Haendla nauczyłem się, że styl jest funkcją asertywnoś
ci. Jeżeli możesz coś powiedzieć jednym pociągnięciem, to niewątpliwie 
masz styl. A jeżeli tego nie potrafisz to możesz zwać się w najlepszym 
razie „marchand de plaisir'' (hancłJarzem przyjemnościami), dekora
cyjnym „litterateur" (literatem), muzycznym cukiernikiem bądź mala
rzem wachlarzy upstrzonych kupidynami i kokotami. H aendel ma 

Joseph Goupy „Jerzy Fryderyk Haendel. Karykatura", 1754. 



właśnie taką moc .. Można si ę na Io oburzać, ale nie można Haendlowi 
odmówić słuszności" . 

Bernard George Shaw 

„Haendel jest jedyną osobą, którą chciałbym zobaczyć przed 
śmiercią i jedyną, którą chciałbym być, gdybym nic był Bachem" 

Jan Sebastian Bach 

... Św'iat znikł. Nigdy ni" cierpiał tyle, co w pierwszym roku 
choroby, kiedy nie był jeszcze calkiern ślepy. W 1752 roku nie ma sily 
grać na organach w czasie wykonań swych oratoriów, a publiczność, 
wzruszona, widzi go, jak blednie i drLy, słuchając cudownej skargi swego 
oślepłego Samsona .. 

Sława jego wzrosła po śmierci ... \Vladza oddziaływania na ma
sy zbliża H aendla do mocnego plemienia rodu CavaJJego i Glucka. Ale 
on ich przewyższa. Tylko Beethoven poszedł śladem potę-Lnych kroków 
Haendla i zdążał drogą, którą Haendel otworzył. 

Romain Rolland 
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