


• [Bach] nie pozwalał sobie na wydawanie 
opinii o innych artystach. Niechętnie też słu
chał, gdy wspominano triumfy, jakie odno
sił nad innymi Sam ( ... ) nigdy nie opowiadał 
o muzycznym swym pojedynku z Marchandem. 
(. .. ) Marchand, nadworny organista królewski 
w Wersalu i tytularny organista różnych pary
skich kościołów, popadł anno 1717 w niełaskę 
u swego pana i wyjechał do Niemiec. Na dwo
rze drezderiskim elegancka jego gra tak bar
dzo się podobała, że król obiecał mu zaję

cie .. [Bach] przyjechał na dwór królewski, by 
usłyszeć słynnego muzyka i uczyć się od nie
go, a jego przyjaciele z grona drezderiskich 
muzyków wpadli dzięki tej jego obecności na 
myśl przeciwstawienia Marchandowi, którego 
buta i prożność nie mogły być im zbyt sympa
tyczne, grożnego przeciwnika w osobie skrom
nego koncertmistrza weimarskiego. Bach za
wiadomił Marchanda listownie, że gotów jest 
rozwiązać każde zadanie muzyczne, jakie on 
m zada, jeśli i Francuz ze swej strony przyj
mie te same warunki (. .. ). Zaproszeni goście, 
sędziowie oraz Bach stawili się o wyznaczonej 
godzinie, Marchand kazał na siebie czekać. 
Gdy po niego posłano, okazało się, że już 

o świcie umknął ekstrapocztą. Bach musiał wo
bec tego sam dać koncert, wprawiając wszyst
kich w zachwyt. Dziwne wydaje się jedynie, że 
nie otrzymał przy tej okazji żadnego upominku 
ani wyrózrnerna od aworu \ ... }. Król przeznaczył 
dla Bacha sto luidorów, lecz suma ta nigdy nie 
trafiła do jego rąk. Zapewne sprzeniewierzyli ją 
urzędnicy dworscy. 

• Jego postawa wobec Haendla świadczy, że 
Bach, nie zważając na miłość własną, umiał po
dziwiać wszystko, co wydawało mu się wielkie. 
Nie jego to wina, że nie poznali się osobiście 
z Haendlem, który w sumie zaledwie trzy razy 
przyjeżdżał z Anglii do rodzinnego swego mia
sta, Halle. Po raz pierwszy przyjechał w roku 
1719. Bach mieszka/wówczas w K6tchen, zale
dwie cztery mile oddalonym od Halle. Wyruszył 

natychmiast, chcąc odwiedzić sławnego arty
stę, lecz gdy przybył do Halle, Haendel właśnie 
odjechał. Kiedy powtórnie, w 17 29 roku, odwie
dził rodzinne miasto, Bach był już w Lipsku, lecz 
chory. Wysłał swego najstarszego syna, Wilhel
ma Friedmanna, każąc jak najuprzejmiej zapro
sić Haendla do Lipska. Haendel ubolewał, że 
przybyć nie może. Z trzecim zaś przybyciem Ha
endla do Halle Bach już nie żył. 

• Bach żałował przez całe życie, że nie poznał 
Haendla. Jeśli zaś tęsknił za owym spotkaniem, 
to z pewnością nie dlatego, by zmienić się z nim 
jako rywal. W Niemczech życzono sobie takie
go pojedynku, ponieważ stale przeprowadzano 
porównania pomiędzy obu artystami. Ogólnie 
panowało przekonanie, że na organach Bach 
odniósłby zwycięstwo. Bach nie zamierzał jed
nak walczvć z Haendlem o prymat, lecz chciał 
się od niego uczyć Wraz z Marią Magdaleną 
własnoręcznie przepisał jedną z Jego pasji, co 
chyba oznacza, że je również wykonał; widać 
stąd, jak ogromnie go cenił . 

• Cechą szczególną tego mistrza jest wła
śnie to, że nie walczył o uznanie dla najwięk
szych swoich dzieł i nie starał się zaznajomić 
z nimi świata. Dlatego też twórczość jego jest 
spowita taką godnością. Z jego kantat bije urok 
dziewiczości, i to odróżnia je od wszystkich in
nych dzieł sztuki na całym świecie . ( ... ) Kan
taty i pasje Bacha są nie tylko dziećmi muzy, 
ale także dziećmi „otium" - w tym głębokim, 
szlachetnym sensie, jakie to słowo posiadało 
w starożytności, kiedy oznaczało te chwile ży
cia, które człowiek miał wyłącznie dla siebie. 
Jemu samemu nie przychodziło nigdy na 
myśl, że to co tworzył, było tak niepowtarzal
ne i wielkie. Świadom był jedynie mistrzo
stwa, jakie przyznawano mu przy organach 
i klawesynie, a także jako wielkiemu kontra
punkciście. Nigdy jednak nie przeczuwał, że ze 
wszystkich powstających w owym czasie wokół 

niego utworów jedynie jego własne zostaną do
strzeżone przez przyszłe pokolenia. 

po długich walkach i które ledwie śmie ogło
sić, tak zdumiewające i jemu jeszcze się wyda
ją. Ośmiela się umieścić Bacha wyżej niż Haen
dla, ponieważ głosy w jego utworach idą taksa
modzielnie, a mimo to łączą się w cudowną ca
łość, jak rzadko u kogokolwiek innego. Haen
del jest może wspanialszy - Bach prawdziw
szy. Bach jest Durerem, tamten - Rubensem. 
I rzadko zdarza się - pisze - że Bach podoba 
się od razu, rzadko też oddziałuje bezpośrednio 
na uczucie; zwraca się natomiast do „żywego, 
zapalnego, przenikliwego", a zdolnego do wy
obrażeri rozumu. Dzięki temu doznaje słuchacz 
zadowolenia płynącego z odczucia prawdy. 

W 1747roku· 

BACH 

nie spotkał się 

z HAENDLEM 
Nie spotkali się nigdy. . . . 
• Wczesne zamiłowanie młodego Jerzego 
Fryderyka do muzyki napotkało zdecydowany 
opór ojca. Zacny chirurg żywił dla zawodu arty
sty więcej niż nieufność , można rzec - odrazę. 

Uczucia te dzielili prawie wszyscy szanujący się 
ludzie w Niemczech. Zawód muzyka był zdys
kredytowany na skutek mało budującego przy
kładu, jaki dawali niektórzy artyści w latach roz
przężenia po wojnie trzydziestoletniej . ( ... ) Wie
lu ówczesnych mistrzów( ... ), zanim poświęci
/o się muzyce, było jurystami lub teologami, lub 
nawet uprawiało przez jakiś czas oba te zawody 
naraz. Ojciec Haendla również chciał, by jego 
syn został prawnikiem. 

• [Po przybyciu Haendla do Hamburga w 1703] 
Mattheson świadczył Haendlowi honory gospo
darza. Wprowadził do opery, na koncerty; 
dzięki niemu Haendel wszedł po raz pierwszy 
w stosunki z Anglią, która miała stać się jego 
drugą ojczyzną. Dokształcali się nawzajem(. .). 
Żyli przez kilka miesięcy w braterskiej zażyłości, 
prowadzili wspólny stół i w lipcu i sierpniu 1703 
odbyli wspólnie podróż do Lubeki, aby usłyszeć 
tam organistę Dietricha Buxtehudego. Buxthu
de myślał o wycofaniu się i poszukiwał następ
cy. Obaj młodziericy byli zachwyceni jego talen
tem, ale nie ubiegali się o sukcesję: aby odziedzi
czyć organy, trzeba było bowiem poślubić córkę, 

„na to zaś ani jeden, ani drugi - powiada Metthe
son - nie miał najmniejszej ochoty". W dwa lata 
póżniej mogliby spotkać na drodze do Lubeki in
nego muzyka, udającego się jak oni z wizytą do 
Buxtehudego, ale nie powozem, lecz skromnie, 
na piechotę - J. S. Bacha. 

• [Haendla sukcesy włoskie] Interesowano 
się nim w środowisku watykariskim, usiłowano 
nawet nawracać go na katolicyzm. Ale Haen
del odmówił, a tolerancja, jaka panowała wów
czas na dworze rzymskim, była tak łaskawa , że 

ani wojna między papieżem a cesarzem, ani 
ta odmowa nie zepsuły stosunków przyjaciel
skich między młodym Niemcem-luteraninem 
a kardynałami, jego mecenasami. 

• [W Wenecji] wystawiono „Agrypinę" Haen
dla w sezonie karnawałowym 1709-10 ( .. . ). 
Sukces przeszedł wszelkie oczekiwania. Main
waring mówi, że „można by wziąć słuchaczy 
za wariatów. Klaskano, krzyczano: Viva il cara 
Sassone! - szaleństwa nie do opisania. Wiel
kość tego stylu uderzyła w nich jak piorun". 
Włosi mieli powody do radości. Haendel był 

ich chlubną zdobyczą, a „Agrypina" najbardziej 
melodyjną z oper włoskich . Wenecja stwarza
ła i burzyła sławę . Entuzjazm wzbudzony przed
stawieniami w San Giovanni Grisostomo ogar
nął cały świat muzyczny Europy. 

on zabił muzykę angielską. Nie było co zabijać. 
Londyn nie miał ani jednego kompozytora, bo
gaty był natomiast w wybitnych wirtuozów(. .. ). 
Przedstawiony królowej Annie, która kocha
ła muzykę i sama grała dobrze na klawesynie, 
Haendel został przyjęty z otwartymi ramionami 
przez dyrektora opery, Aarona Hilla. ( ... ) Ten 
wszechstronny człowiek sporządził na pocze
kaniu scenariusz opery według „Jerozolimy wy
zwolonej". Był to „Rinaldo", który napisany zo
stał - libretto i muzyka - w ciągu czternastu dni. 
( .. . ) Sukces był olbrzymi. (. .. ) „Rinaldo" ozna
cza zwrot w historii muzyki. Opera włoska pod
biwszy Europę , sama zaczyna z kolei być pod
bijana przez muzyków obcych, których uformo
wała - przez italianizujących Niemców. 

• [W koricu 1716 jest w Niemczech] W czasie 
tej podróży udzielił pomocy znajdującej się 

w nędzy wdowie po swym mistrzu Zacho
wie i sprowadził z Ansbach starego przyjaciel 
z uniwersytetu, Jana Krzysztofa Schmidta (zaj
mującego się handlem wełną}, który rzucił ma
jątek, żonę i z synkiem pojechał za nim do Lon
dynu. Schmidt przez całe życie pozostał na 
usługach Haendla, zajmując się jego sprawa
mi, kopiując jego manuskrypty, opiekując się 
jego muzyką, a po nim syn jego (. .. ) pełnił te 
same funkcje z takim samym oddaniem. 

• Haendlowi udało się zosiać, wbrew cwy

czajom, oficjalnym kompozytorem dworu an
gielskiego. Ale nie odbyło się to bez uchybie
nia obowiązkom wobec innych panów, książąt 
hanowerskich, na których służbie pozostawał. 
Panowała niezwykle napięta sytuacja między 
kuzynką, po której spodziewano się dziedzic
twa, a ubogimi krewnymi z Hanoweru. Królowa 
Anna żywiła do nich antypatię . ( ... } Pozostając 
na służbie angielskiej Haendel brał jej stronę 
przeciwko swemu panu hanowerskiemu ( ... }. 
Ale też, trzeba otwarcie powiedzieć, patriotą 

niemieckim Haendel się nie czuł. Miał men
talność wielkich artystów niemieckich owego 
czasu, dla których ojczyzną była sztuka i wiara. 
Niewiele obchodziło go paristwo. 

• [Po objęciu tronu angielskiego przez Jerze
go Hanowerskiego Haendel popadł w niełaskę] 
Trzeba mu jednak oddać sprawiedliwość, że 
nie przejmował się zbytnio tą odmianą for
tuny. Nie zadał sobie nawet trudu by prosić 
o przebaczenie. Wziął się z powrotem do ro
boty i napisał „Amadysa" . Był to jeszcze naj
lepszy sposób obrony swej sprawy. Król Jerzy 
I Hanowerski miał wiele wad, ale też i jedną 
wielką zaletę: kochał szczerze muzykę ( ... ). 
Cokolwiek król Jerzy mógł myśleć o Haendlu, 
nie mógł ukarać go, nie ukarawszy samego sie
bie. Po sukcesie czarującego „Amadysa" ( ... ), 
nie miał ochoty dalej żywić urazy do swego mu
zyka. [Legenda głosi, że by przebłagać króla 
napisał „Muzykę na wodzie"]. 

• Bach całe życie cieszył się znakomitym 
zdrowiem. (. .. ) Stan jego oczu był jednak za
wsze niezbyt zadowalający. Bach był silnym 
krótkowidzem. Nigdy oczywiście nie było mowy 
o oszczędzaniu wzroku.(. .. ) Od wczesnej mło
dości całymi nocami przepisywał nuty. ( ... } 
W koricu spadła nari bolesna choroba oczu. 
„Chciał się jej pozbyć przez operację( ... ), lecz 
nie powiodła się. Cały ostatni okres spędził 
chyba w zaciemnionym pokoju ." 

• Na ziemi niemieckiej znalazł się [po raz ostatni] 
w dniu śmierci Bacha - 28 lipca 1750 roku. Nie
wiele brakowało, żeby też nie umarł w tym samy 
tygodniu wskutek wypadku z powozem. 

• [Od 1751 I Potem wszystko się skoriczyło . 

Oczy Haendla zamknęły się. Światło zgasło. 
Pełne zaćmienie ... Świat znikł. ( ... )Trzykrotnie 
poddał się operacji katarakty, ostatni raz 3 XI 
1752. Wiadomość z gazety w styczniu 1753 
brzmi: „Haendel oślepł całkowicie". 

Wypisy z biografii J. S. Bacha autorstwa Alberta 

• Kiedy po koniec 171 O roku przybył [do An- Schweitzera (1908, wyd. poi. 1972) oraz z biografii 

• Rochlitz [krytyk muzyczny z I poi. XIX w.] glii] Haendel, sztuka narodowa była martwa. J. F. Haendla autorstwa Romain Rollanda (1910, 

wypowiada przekonania, do których doszedł Absurdem jest więc utrzymywać, że to właśnie wyd. poi. 1985) 
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Mogliche Begegnung - przekład Jacek Stanisław Buras 

Jerzy Fryderyk Haendel~ ADAM M YRCZEK 
Jan Sebastian Bach~ KAZIMIERZ CZAPLA 

Jan Krzysztof Schmidt~ CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ 
reżyseria~ HENRYK ROZEN 

opracowanie muzyczne - KRZYSZTOF MACIEJOWSKI 
asystent reżysera Adam Myrczek inspicjent/ sufler Halina Mieszczak 
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Paul Barz urodził się w 1943 r. we Włocławku. Maturę zdawał w Hamburgu. Studiował edytorstwo. W latach 1966-1981 redaktor czasopisma 
„Westermanns Monatsheften". Od 1981 r. poświęcił wyłącznie pracy pisarstwu i dziennikarstwu. Mieszka w okolicach Hamburga. Stale współpracuje 
z licznymi gazetami i czasopismami (m.in. „Hamburger Abendblatt'', „Westdeutsche Zeitung") . 

Autor wielu książek - głównie literatura faktu i biografie (portretował m.in. Theodora Storma - niemieckiego poetę i nowelistę z XIX w., Friedńcha 
Gotza - światowej sławy reżysera operowego, głównego reżysera oper w Hamburgu, Berlinie, związanego też z Covent Garden; na rok przed 
„Kolacją„ ."wydał też książkę biograficzną o Bachu, Haendlu i Schutzu). 

Od 1966 pisze słuchowiska radiowe, głównie dla WDR. Jego dorobek w tym zakresie liczy ponad 40 tytułów. Jako dramaturg teatralny 
zadebiutował „Kolacją na cztery ręce" (praprem. 1985, Berlin), która błyskawicznie zyskała światowy rozgłos. Sztukę inscenizowano dotąd ponad 
80 razy, wystawiając ją w 14 językach. Polska prapremiera odbyła się w 1986 r. w Teatrze Współczesnym w Warszawie (reż. Maciej Englert). Barz 
jest autorem jeszcze sześciu sztuk teatralnych, które jednak nie wzbudziły tak wielkiego zainteresowania. 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
TOMASZ DUTKIEWICZ 

zastępca dyrektora: Sabina Muras 
koordynacja pracy artystycznej Urszula Szczurek • dział marketingu i reklamy: Irena Świtalska, Beata Król • inspicjenci Renata Sladeczek. Halina Mieszczak • 

kierownik techniczny Kazimierz Talar brygada techniczna: Piotr Gierczak, Andrzej Żeromski. Marek Michalski, Robert Babiec • kierownik oświetlenia Jerzy Kocoń • 
oświetleniowcy: Edward Kasiewicz. Piotr Uniwersał • akustycy Mirosław Suprun, Ireneusz Jeziak • garderobiane: Czesława Gluza, Grażyna Caputa • rekwizytor 
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prac. krawiecka damska: Anna Wajda • prac. krawiecka męska: Zbigniew Kajzer 
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