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Dziwnym zbiegiem wypadków przypada data ich urodzin na ten sam rok: 1685. Obydwaj 

w starości stracili wzrok. Bach umarł w roku 1750, zaś w dziewięć lat później Handel. Do 
osobistego spotkania nie przyszło między nimi. W zupełnie odmiennych warunkach roz

wijali oni swą działalność: Handel, typ światowca, zrazu kierownik opery w Hamburgu, 

przez trzy lata przebywający we Włoszech, następnie powołany do Londynu dla prowa

dzenia włoskiej opery, przedsiębiorczy, pełen niezmordowanej energii i rzutkości, otoczony 

blaskiem sławy i powszechnego podziwu, stanowi życiem swoim krańcowy kontrast wo
bec Bacha, który pełnił służbę czy to na drobnych dworach niemieckich, czy jako organista, 

w Weimarze, Arnstadt, Muhlhausen, Kóthen, a w końcu jako następca Johanna Kuhnaua 

powołany na kantora przy kościele świętego Tomasza w Lipsku w 1721 roku, gdzie do 

śmierci pozostał; prowadził życie patriarchalne, tworzył w zaciszu. 
Józef Reiss 

Jerzy Fryderyk Handel MARIUSZ SABINIEWICZ 

Jan Sebastian Bach WITOLD DĘBICKI 

Jan Krzysztof Schmidt MIROSŁAW KBOPIELNICKI 
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Sergiusz Sterna-Wachowiak 

O potędze smaku 

Dwaj geniusze. większy i mniejszy 
Georg Friedrich Handel i Johann Sebastian Bach, uro

dzeni w tym samym, 1685 roku. Ostatni wielcy przedstawi
ciele baroku w muzyce. Saksończycy, których przodkowie 
pochodzą z Czech. Obaj komponują genialną - mniej i bar
dziej genialną - muzykę. Obaj na starość tracą wzrok. 

Niebywałe, dające do myślen ia - ale o czym? - podo
bieństwa losu i biografii Bacha i Handla. Potraktowane jak 
przedustawne symetrie, prowadzą jeszcze dalej i głębi ej ku 
symetrycznym przeciwieństwom. Całkiem jak w matema
tycznym czy geometrycznym kunszcie fugi. To znaczy: pro- 41 
wadzą ku konfl iktowi, bez którego nie ma fugi, nie ma teatru 
i nie byłoby komedii . Upraszczając rzecz, nie da się konfl iktu 
budować na podobieństwach. Potrzebne są różnice waż
niejsze od wszelkich rzeczywistych czy pomyślanych syme-
trii przedustawnych. Konflikt t li się - i będzie, i to jak! , 
rozpalony - nie w oczywistym fakcie, że Bach i Handel kom
ponują genia lną muzykę, lecz w przedustawnie niejedno
znacznej opin ii, że komponują muzykę mniej (Handel) 
i bardziej (Bach) genialną. 

Bohaterami Kolacji na cztery ręce powodują dwie cieka
wości. Ciekawość Handla, który pragnie wiedzieć, „ dlacze
go taki geniusz (jak Bach) nie odnosi żadnych sukcesów" . 
Ciekawość Bacha, który chce zrozumieć, „dlaczego taka 
miernota (jak Handel) ma takie powodzenie" . Dziś powie
dzielibyśmy, że mowa o bezinteresownej sztuce wysokiej 
i o sztuce popadającej w komercję. Oto źródło teatra lnego 
konfliktu, całej serii komediowych sytuacyj . 



A symetryczne przeciwieństwa, głębsze, ważniejsze od konfliktu? Dwie różne, wstrząsające 
niewiedze o źródłach człowieczego geniuszu. Dwa bóle niespełnienia, takie same, ale nie te 
same rany wewnętrzne, zadane przez nie te same, ale takie same moce. I w rezultacie pełna 
upiorów wewnętrzna ciemność Handla, prawiącego o swej koronie cierniowej - kontra pełnej 
demonów zewnętrznej ciemności Bacha, nie rozumianego, rozprawiającego się z partaczami. 
Lęk Handla, który zna swoje ograniczenia - i bojaźń i fascynacja, drżenie i radość Bacha, który nie 
zna granic laski Bożej. 

Ale te rzeczy, te stany duchowe - pozasłowne - słychać ze sceny w muzyce, nie w dialogach 
pojedynkujących się geniuszy. Preludium i Fuga O-Dur z Das Wohltemperierte Klavier, Wariacje 
Goldbergowskie i Koncert Brandenburski numer 5 Bacha - i Mesjasz, przede wszystkim Mesjasz 
Handla. 

Narodziny piękna 
Tytuł sztuki Paula Barza Mógliche Begegnung (1984) tłumaczy się: Możliwe spotkanie. „ Punk

tem wyjścia komedii - pisze Barz - jest zdarzenie fikcyjne, osobiste spotkanie Bacha z Handlem 
w roku 1747 z okazji przyjęcia Bacha do Towarzystwa Nauk Muzycznych, którego pierwszym 
i jedynym członkiem honorowym Handel byt od 1745 roku . W rzeczywistości, mimo wielu para
leli w życiorysach, obaj muzycy nigdy się nie spotkali, a swą ostatnią podróż do Niemiec odbył 
Handel dopiero w 1750 roku, to jest w roku śmierci Bacha ". Mogliche Begegnung. Przełożywszy 
świetną komedię Barza na język polski, Jacek St. Buras dał przekładowi celny ekwiwalent tytułu : 

Kolacja na cztery ręce. 
Jedzenie, uczta w sztuce Barza, niemieckiego hi

storyka kultury, są doskonałym widmem wyrazu zło
żonej gry wzajemnych antagonizmów i - mimo 
rywalizacji - sympatii oraz zawodowej solidarności 
Bacha i Handla wobec siebie. 

Dante sadowi niepoprawnych biesiadników, obok 
lubieżników i żarłoków, w dwóch pierwszych, nienaj
gorszych kręgach piekieł, zamieszkałych przez ludzi 
zmysłowych. Nie jest to źle, chociaż za karę dawnych 
uciech stołu trzeba cierpieć smród i obrzydliwości. 
Tacyt opisuje germańskie zwyczaje pojednania nie
przyjaciół, nawiązywania koligacji, wyboru naczelni-

ków plemiennych, radzenia o wojnie i pokoju podczas uczt, ponieważ w żad
nej innej sytuacji dusza nie otwiera się bardziej do szczerych myśli ani nie 
zagrzewa do wielki czynów. W Kolacji na cztery ręce biesiada też jest drogą 
przez grzech i sposobem rozmowy dusz, nie tylko rozłożoną na stole jak par
tytura - gamą emocji. Splendoru i spleenu. 

Jedzenie jest jakby przetrawiane na muzykę. Obok biesiadnego „stołu 
dla ciała" na scenie widnieje klawesyn, „stół dla duszy". I to przy klawesy
nie, przez muzykę wypowiedzą się sens i znaczenie. 

W Oczywistym uroku biesiadowania (1998) czytam Piotra Kowalskiego: 
„ Mity opowiadają o pierwszych ucztach, kiedy pierwsze istoty - mogły to 
być Kosmiczne Zwierzęta - pochłaniają wiatr, wodę, ziemię po to, by po chwili 
wszystko z siebie wyrzucić, ale już w nowej postaci: jako fragmenty wyłania
jącego się Kosmosu. Narodziny wiążą się ze zjadaniem; wchłonięcie, znale
zienie się w mrocznym wnętrzu brzucha jest warunkiem odrodzenia w nowej 
bądź - odnowionej, rewitalizowanej formie. Mroczne wnętrze prapotwora 
jest chaosem, śmiercią, rozpadem uporządkowanego i podzielonego świata. 
Spożywanie surowego jedzenia oznacza to samo. W porządku mitu rzeczy 
takie rozgrywają się na początku, albo nawet przed początkiem wszystkiego. 
Wtedy są też bogowie, którzy umierają, by z ich ciał wyrosty życiodajne rośli
ny; są bogowie, których się zabija i kawałkuje, aby odrodził się świat pełen 
nowej energii. Przemienione ciało bogów później będzie się zjadać, biesiado
wanie zaś będzie miało wymiar sakralny" . 

Zrozumieć biesiadę Bacha i Handla jako ucztę bogów. Zajrzeć do wnę
trza „osobnego saloniku w Hotelu Turyńskim w Lipsku" jak do brzucha 
potwora. Spojrzeć na ślimaki a la Colbert i ostrygi jak na surowe mięso, 
przygotowane do spożycia. Jedzenie, rzecz jasna, nie rodzi muzyki. Muzyka 
Bacha i Handla już jest. Ale teraz dopiero się odróżni, wyszczebluje, zrewi
talizuje. 

To decyduje się smak, rodzi się potęga smaku, piękno. Arcydzieło oddzie
la się od rzemiosła i kiczu. „ Uśmiech Jana Sebastiana, jego gest, dźwięk 
kamertonu, który nam poddaje, jak poddawał chórzystom w kościele świę
tego Tomasza w Lipsku, winny towarzyszyć naszemu odrodzeniu" (Jarosław 
Iwaszkiewicz, Jan Sebastian Bach, 1951) 



„ Ołtarz i owoce, i płomień" 
Pośród z wirtuozerią napisanych scen, wśród pysznych dialogów, ripost, słownych poje

dynków, między żartem, ironią a głębszym znaczeniem rysuje się „ołtarz i owoce, i płomień" . 

Więcej - pisze Rainer Maria Rilke w eseju o geniuszu Rodina - nie wiemy. I wiedzieć nie jest 
w ludzkiej mocy. Narodziny piękna, potęgi smaku, bo o tym jest Kolacja na cztery ręce, poprze
dza akt prawdy. 

Bach i Handel, którzy wiedzą o sobie i o swoich dziełach wszystko, stopniowo zaczynają 
mówić prawdę . Odrzucają pozy. Niby to ul egły, zdominowany ziemskim splendorem Handla, 
Bach powoli odzyskuje pole . Ukazuje rąbek nieziemskiego splendoru prawdziwego artysty. Bie
dak, asceta, prowincjonalny kantor, zapracowany ojciec czeredy dzieci, udomowiony i unierucho
miony, „stacjonarny" Bach wytwarza najwyższe piękno jak pszczoła miód . O czym „ bez przerwy 
podróżujący w interesach" Handel może tylko marzyć. 

Bach opowiada o niepojętych dla Handla genialnych zasadach swych kompozycji jak o igrasz
kach, figlach, zabawach. Wielkie Wariacje Goldbergowskie zwie „oczywiście tylko drobnym utwo
rem". Hand la przestrasza muzyka Bacha, bo jest natchniona i nieskończenie go przerasta . Dźwięki 
klawesynu, po którego klawiaturze biegają palce Bacha - niepokoją, a w końcu druzgoczą Handla. 
Odsłaniają mu przed nim samym - gorzej, przed całym światem tych, którzy słuchają i słuchać 
będą ich muzyki - jego artystyczną mniejszość, drugorzędność. Jego uległość wobec pokus i uro
ków życia . Słabość przyziemną, niską, trywialną do splendoru ziemskiego, poklasku, komercyj
nego sukcesu. 

A więc wyrzec się? Wybrać ascezę? A czy to coś zmieni? Coś daje? Bach mówi prawdę 
o swoich igraszkach, figlach, prawdę podwójną. Bo jest aż tak genialny, i zarazem - bo aż tak nie 
rozu mie, nie jest w stanie pojąć źródła i geniuszu piękna, które tworzy. Można przecie, jak Handel, 
pojmować zaledwie sposoby rzemiosła, nie dzieła natchnienia, wiatru, ducha. Fałszywy to morał, 
że król życia musi być partaczem w sztuce, a król w sztuce skazany jest na życiowe nieudacznic
two . Bach odzyskuje pole, to znaczy: przywraca Handla do jego rzeczywistego wymiaru. Ale 
wymiar Bacha też się nie powiększa. Tak się dzieje, gdy geniusz artysty i jego sztuka nie są 
wyjaśnia lne w świetle gry sztuki i komercji, artysty i władzy, lecz w świetle relacji dzieła i Boga. 

Nie myślę już nawet o artyście predestynowanym. Ogarniętym protestancką Łaską Bożą czy 
katolickim Bożym Miłosierdziem. Metafizyczna treść Kolacji na cztery ręce - zmysłowej komedii, 
rozgrywanej przez Boga na granicy ciemności, śmierci, zapomnienia - pochodzi od tajemnicy 
piękna i zagad ki potęgi smaku . 



Wiemy czy przeczuwamy najwyższe piękno i tęsknimy doń, wybieramy je. Lecz ono nie zawsze 
wybiera nas. Prawda ta w istocie niewielkie ma znaczenie, gdy i tak nie wiemy czym, a raczej Kim jest 
piękno. 

Rainer Maria Rilke : „Czy nie spostrzegliście, jak przedmiot, niemal wbrew swej wol i ogarn i ęty 

został pięknem, którego możliwości nigdy byście nie podejrzewali? Jeśli istniała k iedyś taka chwi la, 
to chcę się teraz na nią powołać . Jest to bowiem moment, od którego przedmioty ponownie 
wkraczają w wasze życie. Żaden z nich bowiem nie ma do was dostępu, jeś l i mu nie pozwolicie, 
żeby zaskoczył was pięknem, którego nie sposób się spodziewać . Piękno zawsze jest czymś, co 
dochodzi później, ale czym jest, nie wiemy". I jeszcze: „ Nikt nigdy piękna nie uczynił. Można 
jedynie stworzyć przychylne lub podniosłe sytuacje dla tego, co niekiedy pośród nas przebywa: 
ołtarz i owoce, i płomień" (tł. Witold W irpsza). 

„ Klapa bezpieczeństwa". sobowtór 
Kim jest „ ten trzeci" , Jan Krzysztof Schmidt, kolega Hand la z okresu studiów w Halle i jego 

9> totumfacki w czasie przeszło czterdziestoletniego pobytu w Londynie? Rówieśnik. „ Nic z lokaja -
charakteryzuje go Barz - raczej człowiek na swój sposób pewny siebie, łatwo wybuchający gnie
wem i w ogóle będący jakby da l eką kopią Hand la: jego strój, również w dobrym gatunku, ale 
jednak trochę znoszony i nie tak bogaty, nasuwa przypuszczenie, że donasza garderobę po mistrzu". 

Widzimy go, gdy wnosi ostrygi, ślimaki, zupę. Komentuje, docina Handlowi, trzaska drzwiami. 
Dużo może. Kopiuje też nuty Handla. 

To nie jest tylko sekretarz, także sobowtór, cień, drugie „ja", ejdolon, w którego wierzyli 
Grecy. Sobowtór, „ klapa bezpieczeństwa" , bez której Handel nigdy nie zszedłby na ziemię . Czy 
wiemy, co robi, gdy nie ma go na scenie? 

Dziś mamy dzień jego tryumfu . 

Suchy Las, 3 maja 2004 roku 
Sergiusz Sterna-Wachow iak 
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Czyż myślą, że nas tak znów ucieszy li mówiąc nam, że nasze dusze 

to tylko odrob ina wiatru i dymu, i w dodatk mówiąc to głosem pysz-

nym i zado olonym? Czyż jest to rzecz do mówien ia tonem wesołym? 

I czyż nie jest to rzecz do mówienia, przeciwnie, ze smutkiem, jako 

. , 

isza mądroś i dobroć mogą działać jedynie w najdo-

skonalszej .. h armon ii ; tera:tniejszość jest brzemienna przyszłością, to, 

- co nas ąpi moiemy odczytać w tym, co minęło, to, co odległe, jest 

bliskim. Można by w każdej duszy poznać piękno wszech

świata, . d -by dało sit ro winąć wszystkie jej zwoje, które w sposób 

w idoczny rozwijają się C:lopiero z upływem czasu. 
Gottfried Wilhelm Leibniz 



Henryk Elzenberg 
O muzyce 

Niewiele mam zrozumienia dla tego wszystkiego w mu
zyce, co ją zbliża do architektury: dla doskonałych, przejrzy
stych konstrukcji formalnych; ogólnie nie jest mi bliska cala 
strukturalna jej strona. I gdy się ta strona uniezależnia i sta
je się muzyką całą, tracę kontakt: stąd hermetyczność, dla 
mnie, samego j uż Bacha w znacznej części jego twórczo
ści. Struktura to dla mnie jedynie ramy (oczywiście niezbęd
ne), przez które się przewala „ masa" dźwiękowa z jej 
dynamizmem, harmonią , barwą i pięknością zmysłową; 
z elementów strukturalnych rytm jest jedynym, który nale-
życie wyczuwam. Nie mówię o melodii: tę chwyta każdy. • I 
To były moje negatywy: olbrzymie. 

Ale głębiej: muzyka dla mnie jest sztuką na wskroś sym
boliczną; tylko utwory podatne na i nterpretację symbolicz
ną są dla mnie utworami tak ju ż całkiem „na serio" . 
Symbolizm to, na płaszczyźnie najbliższej, dosyć jeszcze 
elementarny: ton to uczucie, harmonia to sploty i kombina
cje uczuć w ich wielokształtności; zmiany siły i tempa to 
zmiany tejże siły i tegoż tempa w potoku emocjonalnym, 
tym centralnym nurcie życia ludzkiego. Ale na płaszczyźnie 
dalszej, te kombinacje, te wzmocnienia i osłabienia, napię
cia i odprężenia, przyspieszenia i zwolnienia, to jest coś 
więcej: to są kształty bytu samego, a ton, to jest czysta, 
wysublimowana substancja. Byt jest słuchaczowi dziel wiel
kich dany bezpośrednio dwa razy: jako płynny w postaci 
uczuć i jako skrystalizowany - choć w ruchu! - w tej jego 

transpozycji na tony. 



Bohdan Pociej 
Bach - muzyka i wielkość 

* * * 

Ktoś, kto zabiera się dzisiaj do pisania o Bachu - staje przed zadaniem ogromnym, zadaniem 
właściwie ponad siły . Wi elkość tematu przytłacza i przerasta p i szącego. Historia sztuki, historia 
literatury - nie znają podobnego przypadku : nie ma w szak jednego najwię kszego pisarza, jedne
go największego malarza - jest zawsze paru wielkich, największych . Tymczasem Bach jest abso
lutnie największym kompozytorem, największym geniuszem muzycznym wśród tych wielkich, 
którzy pojawili się dotychczas w ramach naszej kultu ry, a nic nie wróży, żeby k i edyś miał się 

pojawić ktoś jeszcze większy, czy ktoś bodaj na miarę Jana Sebastiana Bacha. 

* * * 

Otwieramy nuty; zaczynamy czytać którąś z fug Bacha, któreś z jego preludiów, ja kiś frag
ment - al lemande, sa rabande - z suity francuskiej , angielskiej, z part ity„. I oga rnia nas zdumie
nie, zdziwien ie pokrewne temu, które określamy jako metafizyczne, a które jest źródłem w szelkiej 
refleksji filozoficznej: zdziwien ie nad fa ktem istnienia, nad tajem nicą i st ni ej ącego . Tutaj zaś, 
w przypadku muzyki Bacha, powiemy, iż jest to zdziwienie nad tajemn icą inwencji, sekretem 
natchnienia. 

Lecz tajemnica ta, najbardziej pierwotna, najgłębsza, tkwiąca u podstaw wszel kiej refleksj i 
nad sztuką, tajemnica gen ialności i gen iuszu - jest z natury swej niewyjaśnialna . 

* * * 

Chodzi nam tutaj o pojęcie zawierające niejako w sobie całą „ hierarch ię " , a równocześn ie 

odnoszące się do czegoś jeszcze wyższego. Chodzi nam o generalnie pojęty system tworzenia, 
komponowania muzyki. U podstaw takiego systemu tkwią pewne prawa, pewne założenia , pew
ne aksjomaty. Z tych założeń , z tych paru twierdzeń fundamentalnych - dotyczących powstawa
nia konstrukcji muzycznej - wywieść można w szystkie reguły dalsze. Ana l ogię zaś do systemu 
filozoficznego widzimy w tym, że wprawdzie system muzyczny (kompozytorski) nie ma na celu 
wyjaśnienia świata , jednakże wynika on w jakiś sposób z tego, jak kompozytor widzi i odczuwa 
świat. System muzyczny - urzeczywistniony - jest sam w sobie manifestacją ładu, harmonii, 

zestroju różnych elementów, jedności w różnorodności. Jest więc jakimś szczególnym odzwier
ciedleniem świata, opartego na fundamentalnej zasadzie harmonii „z góry ustanowionej" . 

* * * 

System Bacha opiera się na regułach tak zwanego kontrapunktu staroklasycznego (polifonii 
renesansu), owej najdoskonalszej z możliwych metody komponowania muzyki; metody, która 
swój najczystszy i zarazem najpełniejszy wyraz znalazła niegdyś w twórczości polifonicznej Pale
striny, sto kilkadziesiąt lat przed Bachem. 

Ów system opiera się na wierze w piękne i dobre współbrzmienie. Jest to jego aksjomat 
(dogmat) najbardziej zasadniczy. Fundamentalny kanon systemu jest natury teologiczno-metafi
zyczno-moralno-logicznej. Wiara w dobre i piękne brzmienie muzyki (pojmowane jako wartość 
naczelna) wynika bowiem z odczucia rzeczywistości (świata) jako czegoś dążącego do pełni, 



wszechharmonii, doskonałości, dążącego do najwyższego spełnienia - do Boga. Istotą świata 
jest Dobro, a przejawia się ono (mowa o przejawach istotnych, a nie pozornych) przez Piękno . 

Lecz jakkolwiek dobre i piękne brzmienie muzyki jest „przedmiotem wiary" , to droga do jego 
realizacji wiedzie wyłącznie poprzez rozum, poprzez „ uczoność", poprzez głęboką, gruntowną 
wiedzę . 

* * * 
Myśl muzyczna Bacha wydaje się zwracać nieustannie ku dwóm „kierunkom" (,,wymia

rom") dynamicznie i czasowo pojmowanego Bytu . Oczywiście nie na leży tego rozumieć w ten 
sposób, że Bach byłby zdolny do sformułowania Spinozjańskiej koncepcji nieskończoności lub 
też Pascalowskiej wizji miejsca człowieka w Bycie . Z pewnością Bach nie potrafiłby mówić o tych 
sprawach, nie potrafiłby ich określić za pomocą pojęć . Twierdzę jednak z całą stanowczością, że 
twórca Kunst der Fuge odczuwał problem nieskończoności równie silnie i głęboko, jak Spinoza, 
Pascal i Leibniz. 

- *** 
Nie będzie w tym żadnej przesady, jeżeli powiemy, że muzyka Bacha wyrasta na głębokim 

i rozległym fundamencie modlitwy. Taką modlitwą jest chorał protestancki, czyli ogromny zbiór 
pieśni religijnych powstałych w środowiskach luterańskich w XVI i XVll wieku. Jest to („. ) w ca
łym tego słowa znaczeniu modlitwa powszechna: proste, chciałoby się rzec niejednokrotnie -
ludowe melodie, o ujmującej często piękności; teksty poetyckie, mówiące o miłości do Boga, 
o grzechu, cierpieniu, lasce i odkupieniu, opisujące bądź komentujące wydarzenia z Nowego i Sta
rego Testamentu, parafrazy psalmów i hymnów łacińskich. Centralnym tematem jest postać Jezusa 
Chrystusa i stosunek duszy ludzkiej do Zbawiciela . Duszy i serca, gdyż cechą znamienną owych 
śpiewanych modlitw jest to, że przeniknięte są one żarliwym uczuciem. 

* * * 
„ Entuzjazmuję się, więc jestem " - można by z kolei sparafrazować słynne zdanie Kartezjusza. 
Filozofia - jako refleksja nad istotą świata i istnieniem w świecie człowieka - nie jest tedy 

żadną „suchą", mózgową spekulacją (jeżeli ogranicza się tylko do „rozumu" jest złą filozofią„.). 
Rodzi się ona - podobnie jak sztuka - w podwyższonej temperaturze uczuć, rodzi się z pewnego 
napięcia uczuciowego; rodzi się z ekstatycznego zachwytu, pragnienia i tęsknoty. Zachwytu nad 
pięknem istnienia i istniejącego; pragnienia przeniknięcia tajemnicy bytu; pragnienia posiadania 

istoty piękna i dobra; tęsknoty do tego, co Wieczne, Najwyższe i Niezmienne, a czego świat 
i wszelkie dostępne nam zjawiska rzeczywistości są jedynie znakiem i symbolem, tęsknoty do 

Absolutu. 
Jednym słowem rodzi się z miłości, która musi tu być pojmowana jako metafizyczna korona 

wszelkich uczuć, jako ich teologiczne uzasadnienie. 

* * * 
W miłości zawiera się wielka afirmacja istnienia i istniejącego. Istnienie samo w sobie jest 

dobrem. Piękno z kolei w szczególny sposób uintensywnia istnienie. Przedmiot piękny istnieje 
jakby bardziej niż przedmioty piękna pozbawione. Twórczość artystyczna jest tedy „powiększa
niem", pomnażaniem i uintensywnianiem istnienia . 

* * * 
Intensywne piękno - to osobliwie promieniujące piękno, które u Bacha spotykamy dosłownie 

na każdym kroku, we wszystkich gatunkach, rodzajach i formach jego muzyki: w niezliczonych te
matach fug, w rysunku frazy allemande z klawesynowych suit i partit, 
w narracji preludiów, w głębokich, mistycznych adagiach, w eks
presji arii altowych z pasji , w kołyszącym, jakby wewnątrz-tanecz
nym rytmie; w owych cudownych Bachowskich melodiach, 
o których chciałoby się powiedzieć, że „ich piękno nie jest 
z tego świata" - to intensywne piękno tedy jest kategorią 
metafizyczną . Metafizyczną, bowiem poprzez wzbudzaną 
w nas tęsknotę i „nienasycenie" prowadzi nas do - meta
fizycznego w istocie - poczucia niewystarczalności tego, co 
dane przez zmysły, tego, co tylko unaocznione, tego, co tylko 
rozbrzmiewające . Piękno intensywne, przejawiające się na 
zewnątrz (a więc ekstensywnie!), oddziaływając w całej roz
ciągłości na nasze „ja" czujące, kieruje nas tedy poza siebie, 
do wnętrza Bytu, czyli do wiecznej i niezmiennej istoty istnie
jącego . I tu, być może, tłumaczy się dopiero właściwie sens 
słowa „intensywne" „ . 

Bohdan Pociej 
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