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Jan Sebastian Bach 
PIOTR DĄBROWSKI 

Jerzy Fryderyk Haendel 
TADEUSZ SOKOŁOWSKI 

Jan Krzysztof Schmidt 
FRANCISZEK UTKO 

Inspicjent 
Franciszek Utko 

Pitagoras uznawany był za wynalazcę 
muzyki, gdyż odkryć miał zależności 

pomiędzy wysokością tonu a długością 
i ciężarem dźwięczącego przedmiotu. 
( ... ) Boecjusz, określając ·za pitagorej
czykami muzykę jako sztukę dźwię
ków opartą na stosunkach liczbowych, 
definiował ja też jako harmonię. To 
drugie pojęcie rozszerzył w oparciu o 
starożytnych na pojęcie m-uzyki duszy 
ludzkiej i muzyki sfer. Pojęcia te scalo
ne zostały przez Boecjusza w trójczło
nowej definicji muzyki. Składa się na 
nią muzyka wszechświata, in us i ca 
mundana, towarzysząca ruchom ciał 

niebieskich.muzyka sfer, której nie sły
szy się przez niedoskonałość zmysłów, 
lecz rozum na nią wskazuje, w niej bo
wiem musiała mieć wzór muzyka in
strumehtalha, stworzona przez czło

wieka, wtórna i naśladowcza w sto
sunku do tej „pra-muzyki". Drugą była 
muzyka ludzka, mu sica hu mana, sta
nowiąca harmonię wewnętrzną duszy, 
której również nie wyrażały dźwięki; 
aby ją pojąć należało pqgrążyć się w 
kontemplacji. Ostatnia wreszcie, od
twórcza, pojmowana przez zmysły 

musica inst rum entalis była muzyką 

artystyczną, a właściwą muzyką w dzi
siejszym rozumieniu. Zgodnie z zało

żeniami mistyki Boecjusz dwa pierw
sze rodzaje muzyki uważał za rzeczy
wiste i doskonałe. Estetyka jego, oparta 
o koncepcję matematyczną, pojęcie 

muzyki sprowadzała do czystej teorii, 
kierując się w sfery rozważań metafi
zycznych. Współczesny Boecjuszowi 
Kasjodor określał muzykę wprost jako 
„naukę traktującą o liczbach" . 

Zofia Rozanow 

Wrastanie w dzieło sztuki ożnacz9 za
tem zarazem wyrastanie ponad ·s iebie. 
„W ociągającej się chwili jest coś, co 
można zatrzymać" - oto sztuka dnia 
dzisiejszego, dnia wczorajszego 
wszelka sztuka. („.) 

W istocie rówaież Kant rozumiał ge
niusz jako siłę przyrody. Geniusza na
zywał „fayvorytem przyrody", tzn. 
kimś, kto jest przez przyrodę tak 
uprzywilejowany, że jak przyroda -
bez świadomego stosowania reguł -
tworzy coś, co jest jak gdyby stworzone 
według reguł, a nawet więcej: jak gdy
by byto czymś jeszcze nigdy nię wi
dzianym, stworzony m według reguł 

dotychczas nie pojętych. Na tym pole
ga sztuka: tworzy coś wzorcowego, nie 
zaś wytwarza coś jedynie wedle reguł. 

Hans-Georg Gadamer 

Artyst:a w1ruen być tym, a zarazem 
czymś przeciwnym. Szalony, niepo
rządny, ale zarazem zdyscyplinowany, 
zimny, precyzyjny. 

Witold Gombrowicz 

Lodowaty świat podniebnych szczy
tów i stromych ścieżek; owszem nieła

two tam oddychać, ale taka jest cena 
wspinaczki na wierzchołki Sztuki. 

Jean-Yves Clement 

Teksty zaczerpnięto z: 
Zofi a Razanow, Muzyka w miniaturze polskie;, 
PWM, Kraków 1965. 
Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna, 

przekł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 1993. 
Stefan Rieger, Glenn Gould czyli sz tuka fugi, 
słowo/obraz terytoria , Gdańsk 1997 

PREMIERA 31 stycznia i 1 lutego 2004 r. 
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Reżyseria 

EWA MARCINKÓWNA 

Scenografia 
MARLENA SKONECZKO 

W spektaklu wykorzystano 
fragmenty kompozycji 
Jana Sebastiana Bacha 
i Jerzego Fyderyka Haendla 



Mnie chodzi o sztukę. Nie o moją pomyślność. Dla dobra sztuki trzeba zrobić 
wszystko. Wszystko, proszę pana! Żebrać u księcia o tytuły. Śmieszne. Co taki 
książę z tego ma? Jemu trzeba podsuwać wartości. Najlepiej siebie samego. Albo 
swoją sztukę. 

„Kolacja na cztery ręce" 

JERZY FRYDERYK HAENDEL 

1685 - 23 lutego w Halle jako drugie dziecko, z drugiego małżeń-
stwa Georga Haendla - chirurga i córki pastora - przychodzi 
na świat Jerzy Fryderyk Haendel. 

1692 - Zafascynowany muzyką, przełamawszy niechęć ojca, rozpo-
czyna edukację u najlepszego nauczyciela w rodzinnym 
mieście - organisty Wilhelma Zachowa. Uczy się gry na or
ganach i kompozycji, ale także gry na klawesynie, skrzyp
cach i oboju. 

1696 - Komponuje swoje pierwsze utwory. 

1702 - Siedemnastoletni Haendel otrzymuje stanowisko organisty w 
kościele wyznania „reformowanego", zostaje także nauczy
cielem muzyki w gimnazjum kalwińskim. Jednocześnie roz
poczyna - zgodnie z wolą zmarłego ojca - studia prawnicze, 
porzuca je niebawem i całkowicie poświęca się muzyce. 

1703 - Wyjeżdża do Hamburga. Poznaje tam starszego o cztery lata 
Johanna Matthesona - przyszłego wielkiego teoretyka i kry
tyka muzycznego, wszechstronnie uzdolnionego, posiadają
cego umiejętność gry na prawie wszystkich instrumentach. 
Mattheson pisał także teksty i muzykę do oper, bujnie roz
wijających się wówczas w Hamburgu. To dzięki niemu Ha
endel wszedł do świata opery. W sierpniu został drugim 
skrzypkiem orkiestry hamburskiej. 

1704 - Podczas Wielkiego Tygodnia zostaje wykonana Pasja według 
św. Jana skrytykowana przez Matthesona. Pomiędzy przyja
ciółmi dochodzi do poważnego konfliktu zakończonego 5 
grudnia pojedynkiem, z którego obaj wyszli cało. 



1705 - 3 stycznia ma miejsce premiera Almiry-pierwszej opery Ha-
endla, zaś 25 lutego premiera kolejnej opery: Nero. 

1706-1710 - Wyjeżdża do Włoch, odwiedza główne ośrodki muzyczne: 
Florencję, Rzym, Wenecję, Neapol. Poznaje wielu kompozy
torów, dużo sam komponuje. Pisze oratoria: Zmartwychwsta
nie i Tryumf Czasu i Rozczarowania, wystawia Agrypinę. 

1710 - W Hanowerze obejmuje stanowisko kapelmistrza na tamtej-
szym dworze. Po raz pierwszy wyjeżdża do Anglii. 

1711 - W Londynie odnosi wielki sukces operą Rinaldo. 

1712-1716 - Na zamówienie angielskiej królowej Anny przygotowuje Te 
Deum oraz Jubilate - wykonane 7 lipca 1713 roku z okazji 
zawarcia pokoju w Utrechcie. Zostaje oficjalnym kompozy
torem dworu angielskiego. Powstaje Pasja według Brochem. 

1717-1724 - Komponuje Muzykę na Wodzie dla uczczenia przejażdżki kró
la barką po Tamizie. Powstają kolejne opery, m.in. : Estera, Ju
liusz Cezar, Juliusz Tamerlan. W roku 1719 powołuje na ży
czenie króla zespół operowy Royal Academy of Music. Pra
gnie w Anglii kontynuować tradycje opery włoskiej . 

1727 - 13 lutego przyjmuje obywatelstwo brytyjskie. 

1728 - Opera Haendla upada w wyniku konfrontacji z Operą Żebra-
czą J. C. Pepuscha i J. Gaya, będącą parodią oper - oczywi
ście głównie tych autorstwa Haendla. Sukces tego utworu 
ma charakter manifestacji narodowej skierowanej przeciwko 
operze włoskiej. 

1729 - Operą Lotario inauguruje nowy zespół Akademii Opery Lon-
dyńskiej. Po raz pierwszy wykonana zostaje Pasja według św. 

Mateusza. Nieustająco tworzy nowe opery. 

1736 - Wystawia oratorium Uczta Aleksandra. 



1737 - Paraliż (będący wynikiem stresów związanych z walką o 
operę i długami) atakuje Haendla, który nie może władać 
prawą ręką. Popada w depresję. Po skutecznej kuracji w 
Aixla-Chapelle wraca do Londynu. 

1738-1740 - Tworzy kolejne oratoria: Saul i Izrael w Egipcie oraz koncerty 
organowe. 

1741 - Wyjeżdża z Londynu do Dublina na zaproszenie Lorda-
namiestnika Irlandii. Tam powstaje Samson. Tam też kom
ponuje Mesjasza. 

1742 - 12 kwietnia po raz pierwszy zostaje wykonany w Dublinie 
Mesjasz . W tym samym roku kompozytor wraca do Lon
dynu. 

1745 - Doznaje rozstroju umysłowego (w tym stanie pozostaje 
przez osiem miesięcy) będącego efektem kolejnego bankruc
twa. Komponuje oratorium Juda Machabeusz. Osiąga uprag
niony sukces - zostaje narodowym muzykiem Anglii, a tak
że członkiem niemieckiego Towarzystwa Nauk Muzycz
nych. 

1749 - 27 kwietnia z okazji uczczenia zakończenia austriackiej woj-
ny sukcesyjnej zostaje wykonana Muzyka sztucznych Ogni. 

1750 - Po raz ostatni odwiedza Halle. Przybywa do Niemiec w dniu 
śmierci Jana Sebastiana Bacha. 

1751-1752 - Poddaje się operacjom oczu z powodu słabnącego wzroku. 
Choroba okazuje się być jednak nieuleczalną. 

1753-1759 - Pomimo utraty wzroku nie przestaje koncertować. 

1759 - 6 kwietnia grając na organach słabnie w trakcie wykony-
wania Mesjasza. Mimo tego improwizuje do zakończenia 
utworu. 14 kwietnia w Wielką Sobotę umiera. 



Przyjechał do Hamburga pełen zdolności i dobrej woli. Zawarł niemal 
pierwszą znajomość ze mną, dzięki czemu miał dostęp do organów i chó
rów miejskich, do opery i na koncerty ... Z początku grał drugie skrzypce 
w orkiestrze operowej i zachowywał się jakby nie umiał zliczyć do 
trzech ... Wiem z całą pewnością, że jeśli przeczyta te kartki, będzie śmiał 
się w duchu, gdyż jawnie śmieje się rzadko ... 

Johann Mattheson 

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

Bernard George Shaw 

On jest mistrzem nas wszystkich. 
Joseph Haydn (po usłyszeniu Alleluja z Mesjasza) 

Haendel jest największym kompozytorem, jaki kiedykolwiek żył... Chylę 

czoło przy jego grobie. 
Ludwik van Beethoven 

To od Haendla nauczyłem się, że styl jest funkcją asertywności. 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" (handlarzem przyjemnościami), dekoracyjnym „litterateur" (lite
ratem), muzycznym cukiernikiem bądź malarzem wachlarzy upstrzonych 
kupidynami i kokotami. Haendel ma właśnie taką moc„. Można się na to 
oburzać, ale nie można Haendlowi odmówić słuszności. 

Bernard George Shaw 

Haendel jest jedyną osobą, którą chciałbym zobaczyć przed śmiercią i je
dyną, którą chciałbym być, gdybym nie był Bachem. 

Kalendarium opracowano na podstawie: 
Romain Rolland, Haendel, przekł. M. Jarocińska, PWM, Kraków 1985. 
W. Dulęba, Z. Sokołowska, Haendel, PWM, Kraków 1972. 
Teksty zaczerpnięto z: 

Jan Sebastian Bach 

Kolacja na cz tery ręce - program ze spektaklu Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, premiera 31.12.03, 
redakcja: Beata Banasik. 



Siedzę za to przy organach u śzuiętego Tomasza, 111a111 przed oczami 111oją „ Pask 
według świętego Mateusza", widzę wszystko jak na dłoni, świątynię, drogę kr:y
żową, słyszę jak wołają „Hosanna!" i „ Ukrzyżujcie go!", jeste111 tam, na Golgocie. 

1685 

„ Kola tj n 1w c: tcry r~cc" 

JAN SEBASTIAN BACH 

- 21 marca w Eisenach przychodzi na świat jako najmłodszy 
syn muzyka miejskiego Johanna Ambriusa i Elżbiety Lam
merhirf. 

1694-1695 - Dziesięcioletni Bach po śmierci rodziców przenosi się do 
Ohrdurf, gdzie najstarszy brat jest organistą . To pod jego 
opieką rozpoczyna lekcje muzyki. 

1700-1702 - W wieku piętnastu lat - już jako w pełni ukształtowany mu
zyk (organy, klawesyn, skrzypce i altówka) - rozpoczyna 
samodzielną pracę w Ltineburgu. Początkowo jest soprani
stą w chórze, a następnie przenosi się do orkiestry. Pobiera 
lekcje gry na organach u słynnych wirtuozów tego instru
mentu. Komponuje pierwsze partity chorałowe na organy. 

1703-1706 - Kończy gimnazjum i gra na skrzypcach w książęcej kapeli w 
Weimarze (w księdze rachunkowej figurował jako lokaj : 
ponieważ obowiązki muzyków nie były zbyt zajmujące, 

wykonywali oni także inne prace). Kilka miesięcy później 
zostaje organistą i opiekunem chóru uczniowskiego w ko
ściele św . Bonifacego w Arnstadt. W październiku 1905 ro
ku bierze czterotygodniowy urlop, by w Lubece uczyć się 
od kolejnego wielkiego mistrza organów. Za samowolne 
przedłużenie urlopu do prawie czterech miesięcy; za zbyt 
długie improwizowanie, utrudniające wiernym śpiew; za 
brak troski o chór, a także za wprowadzenie na chór obcej 
dziewczyny (była to najprawdopodobniej jego przyszła żo
na) i muzykowanie z nią, zostaje wezwany do stawienia się 
przed konsystorzem. 



1707 - Zostaje organistą w Miihlhausen. 17 października bierze 
ślub ze swoją daleką kuzynką - Marią Barbarą Bach (córką 
organisty), która urodzi mu siedmioro dzieci. 

1708-1717 - Wraca do Weimaru i zostaje nadwornym organistą księcia 
Wilhelma Ernsta. W tym czasie komponuje nowe utwory. 
Rodzą się jego synowie - przyszli muzycy. Kiedy książę 
pomija Bacha przy wyborze następcy zmarłego 

kapelmistrza, ten postanawia przenieść się do Kothen. W 
wyniku konfliktu ze swoim dotychczasowym pracodawcą, 
zostaje na krótko uwięziony. W grudniu zaś obejmuje 
stanowisko kapelmistrza księcia Leopolda Anhalt- Kothen. 

1718-1720 - Następuje intensywny rozkwit twórczości - powstają 

wybitne dzieła instrumentalne, m. in.: suity angielskie i 
francuskie. Kiedy w 1719 roku Haendel odwiedza Niemcy, 
Bach wyrusza do Halle, aby się z nim spotkać. Niestety -
p rzybywa tam w dniu, w którym Haendel wyjeżdża. Kilka 
razy Bach będzie próbował spotkać się ze swoim 
rówieśnikiem - jednak drogi tych dwóch genialnych 
kompozytorów rozmijały się . W 1720 roku dotyka Bacha 
tragedia - 7 czerwca umiera ukochana żona. 

1721 

1722 

1723 

- Powstają Koncerty brandenburskie, a w grudniu kompozytor 
żeni się z dużo młodszą Anną Magdaleną Wilche - córką 

trębacza. Żona - śpiewaczka - poza zajmowaniem się 
domem przepisywała mężowi nuty. 

- Powstaje I część Drzs Wolzltemperierte Klavier. 

- Rodzina Bachów przenosi się do Lipska, gdzie Jan Sebastian 
zostaje kantorem w kościele św. Tomasza. Jest także na
uczycielem łaciny i śpiewu, opiekunem organów w czterech 
świątyniach protestanckich, prowadzi śpiewy na weselach i 
pogrzebach. Jest także „dyrektorem muzycznym" miasta -
na każdą niedzielę i święto ma obowiązek skomponować i 
poprowadzić nową kantatę (powstaje ich blisko 295) . W Bo
że narodzenie odbywa s ię prawykonanie Mrzgnificat. 



1724 

1729 

W Wielki Piątek ma m1e1sce pierwsze wykonanie Pasji 
według św. ]rrna - później wielokrotnie przez kompozytora 
zmienianej (dzisiejsza wersja pochodzi z 1727 roku). 

- 15 kwietnia - w Wielki Piątek odbywa się prawykonanie 
Pasji według ś1u. Mateusza - także przerabianej jeszcze 
kilkakrotnie przez Bacha. 

1731-1733 - Ubiegając się o tytuł nadwornego kompozytora kapeli 
drezdeńskiej - zniechęcony krytyką rady miejskiej - pisze 
list do Augusta III - króla Polski i elektora Saskiego. 
Dedykuje mu Kyrie i Gloria z pierwszej części Mszy h-moll, 
którą kończy w ostatnich latach życia. 

1734-1736 - Powstaj ą oratoria: Na Boże Narodzenie i Wiclka11oc . Bach 
otrzymuje od Augusta III upragniony tytuł. 

1742 

1744 

1747 

- Powstają Wariacje Goldbergowskie. 

- II część Das Wolzltemperierte Klavier. 

- Bach odwiedza dwór Fryderyka II (jego syn jest tam 
nadwornym klawesynistą). Na zadany przez młodego króla 
Prus, ale także flecistę, temat powstaje Musikalisches Opfer. 
W tym samym roku zostaje przyjęty do Towarzystwa Nauk 
Muzycznych, którego członkiem jest już m. in. Haendel. 

1749-1750 - Powstaje Kunst der Fuge - zwieńczenie badań nad sztuką 
kontrapunktu i polifonii. Kompozytor zaczyna tracić wzrok 
- pod koniec roku zupełnie oślepnie. 

1750 - Poddaje się operacjom oczu, które jednak nie przynoszą re
zultatów, a na dodatek pogarszają ogólny stan zdrowia. 
Umiera - jak pisze jego syn - pracując nad ostatnią potrójną 
fugą, w której jako trzeci temat pojawiają się dźwięki 

BACH, pozostała ona w wersji niedokończonej. Po nagłym 
ataku parali żu „w dniu 28 lipca 1750 wieczorem, po kwa
dransie na dziewiątą, w sześćdziesiątym szóstym roku ży
cia, dla zasług Zbawiciela swego zmarł cicho i spokojnie". 



Odpowiedni palec, w odpowiednim momencie, na odpowiedni klawisz. 
]an Sebastian Bach 

Epoka, która odwróci się od Bacha - da o sobie smutne świadectwo . 

Fryderyk Chopin 

Bach był człowiekiem głęboko wierzącym i artystą zanurzonym w swej 
epoce, ale przede wszystkim - był wielkim architektem dźwięków. 

Stefan Ril'gcr 

Tym, co nas zdumiewa, jest po prostu wielkość tego kompozytora, . 
wielkość nie do ogarnięcia. Więcej nie umiem powiedzieć. 

Nikolaus Hamo11co11 rt 

Bach rozsadza chronologię w dziejach sztuki, wznosi się ponad wszelkie 
artystyczne dogmaty, wszelkie problemy stylu, smaku i języka, wszelkie 
jałowe i frywolne względy estetyczne. 

Glenn Gould 

Bach każde naczynie potrafi wypełnić swa wielkością, ale chyba tym jest 
większy, im dalej trzyma się od mody. I zapewne nieraz, zwłaszcza u 
schyłku życia, dosyć miał barokowych wygibasów i semantycznych 

. wtrętów. Czy kładąc na papierze w fugac h, pa rtitach, Wariacjac/1 
Golbergowskich, myślał naprawdę o biczującym się grzeszniku, łzach 

Madonny, podrygującej w rytm gawota nóżce - czy raczej o interwałach, 
schemacie modulacyjnym, prawach harmonicznego ciążenia ? 

Kalendarium opracowano na podstawie: 
Ernest Zava rsky, f. S. Bach, prze kł. M. Erhardt-Grnnowska, PWM, Kraków 1985. 
Teksty zaczerpnięto z: 

Stefan Riegcr 

Kolacja na cztery rrce - program ze spektaklu Teatru im. W. Horzycv w Toruniu, premiera 31.12.llJ, 
redakcja: Beata Banasik. 
KONTRAPUNKT Nr 4 (42), 30 lipca 2000. 
Stefan Rieger, Gle11 11 Gould czyli sztuka fugi, słowo/ obraz te rytori a, Gdatisk 1997. 
Albert Schweitzer, fan Sebastian Bach, przc kł. \li. Kurccka, W. Wirpsza, PW:VI, Krakó\\" 1972. 
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Wojciech Korolczuk 

Eugeniusz Ignaciuk 
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RESTAURACJA - PUB 

„Berlin" - ul. Żelazna 9 (róg Waszyngtona) 
15-297 Białystok, tel. (085) 746-10-75 

godz. otwarcia: pon.-niedz. 12.00-24.00 

Dla wszystkich gości, którzy przyjdą do restauracji Berlin 
z programem teatralnym „Kolacji na cztery ręce" udzielamy 10% rabatu. 

Cena 4 zł 


