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Albert Schweitzer 

Źródła sztuki Bacha 

Istnieją artyści subiektywni i obiektyw
ni. U pierwszych artyzm tkwi w osobowości. 
Twórczość ich jest niemal niezależna od cza
sów, w których żyją. Sami dla siebie będąc pra
wem, przeciwstawiaią się swej epoce i tworzą 
nowe formy, w których wyrażają swoje myśli. 
Taki był Ryszard Wagner. 

Bach należy do artystów obiektywnych. Tkwią 
oni całkowicie we własnej epoce i tworzą jedy
nie w kręgu tych form i myśli, jakie im ona ofia
rowuje. Nie poddają krytyce zastanych przez 
siebie artystycznych środków wyrazu i nie od
czuwają wewnętrznej potrzeby wytyczania no
wych dróg. Ich życie i przeżycia nie są jedyną 
glebą ich sztuki, tak że źródła ich dzieł nie na
leży poszukiwać w losach twórcy. Artystyczna 
ich osobowość jest niezależna od osobowości 
ludzkiej, pod po rząd kowując sobie niemal tę 

ostatnią jak coś przypadkowego. Dzieła Bacha 
byłyby takie same nawet wówczas, gdyby życie 
Jego ułożyło się całkiem inaczej. Gdybyśmy 
znali jego biografię lepie), niż Ją znamy, i gdyby 
wszystkie listy, jak.ie kiedykolwiek pisał, zacho
wały się, nie wiedzieliśmy o wewnętrznej gene
zie jego dzieł więcej, niż wiemy. 

Sztuka artysty obiektywnego nie jest bezoso
bowa, lecz nadosobowa. To tak, jakby miał on 
jedno tylko pragnienie: przedstawienia z nie
powtarzalną doskonałością, ponownie i osta
tecznie, wszystkiego, co zastał. To nie on żyje, 
to żyje w nim duch czasu. Wszelkie artystyczne 
poszukiwania, dążenia, prace, tęsknoty i błą
dzenia minionych i obecnych pokoleń zbiegają 
się w nim i odzwierciedlają. 

Pod tym względem największego muzyka 
niemieckiego porównać można tylko z naJ
większym niemieckim filozofem. Także twór
czość Kanta posiada charakter bezosobowy. 
Jest on jedynie intelektem, który wyciąga kon
sekwencje z filozoficznych idei i problemów 
epoki. Porusza się on przy tym bez uprzedzeń 
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w scholastyce zastanego, ukutego JUŻ sztuczne

go języka, podobnie jak Bach na ślepo przejął 
formy muzyczne, które dawała mu jego epoka. 

Bach już zewnętrznie okazuje się osobo
wością nie indywidualną, lecz uniwersalną. 

Przeżył rozwój muzyczny trzech lub czterech 
pokoleń. Gdy zaczynamy śledzić dzieJe owej 
rodziny, zajmującej tak szczególne miejsce 
w niemieckim życiu artystycznym, doznajemy 
uczucia, iż wszystko, co się w niej dzieje, do
prowadzić musi do czegoś doskonałego. Uwa
żamy za zrozumiałe samo przez się, że wreszcie 
zjawia się jakiś Bach, w którym żyją wszyscy ci 
Bachowie, przeżywając samych siebie, i w któ
rym szmat muzyki niemieckiej, przez ten ród 
reprezentowany, znajduje swój kres. Jan Seba
stian Bach, mówiąc Językiem Kanta, Jest postu
latem historycznym. 

Jakąkolwiek ścieżką zaczniemy iść poprzez 
poezję i muzykę średniowiecza - zawsze doj
dziemy do niego. 

Wszystkie wspanialości, jakie stworzyła 

pieśń kościelna od XII do XVIII wieku - zdo
bią jego kantaty i pasje. 

Handel i inni pozostawiają cenny skarb me
lodii chorałowych nie wykorzystany. Chcą się 
uwolnić od przeszlości. Bach czuje inaczej. 
Z chorału czyni fundament swojej twórczości. 

Śledząc historię harmonizacji chorału, zno
wu dojdziemy do niego. To, do czego dążyli mi
strzowie faktury polifonicznej: Eccard, Praeto
rius i inni, urzeczywistnił on. Tamci potrafili 
jedynie harmonizować melodię; Bach w ukła
dzie swoim oddaje jednocześnie dźwiękami 
tekst. 

Nie inaczej przedstawia się kwestia przygry
wek chorałowych i fantazji chorałowych. Pa
chelbel, Bóhm i Buxtehude, mistrzowie w tej 
dziedzinie, tworzą formy. Nie dane im Jest jed
nak tchnąć w nie ducha. By dążenia do ideatu 
nie okazały się daremne, musi pojawić się ktoś 
większy, kto SWOJe fantazje chorałowe prze
kształci w muzyczne poematy. 
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Z motetu powstaje pod wpływem włoskiej 
i francuskiej muzyki instrumentalnej kantata. 
Od Schultza, przez całe sto lat, koncert kościel
ny walczy o swoje miejsce i swobodę w koście
le. Czuje się, jak muzyka ta traci liturgiczny 
grunt. Coraz bardziej wyłamuje się z kultu, 
pragnąc być samodzielnym dramatem religij
nym, a w formie dążąc do podobieństwa z ope
rą. Zaczyna się kształtować oratorium. W tym 
czasie pojawia się Bach i tworzy kantatę, która 
przetrwa. W następnym pokoleniu byłoby już 
za późno. Kantata jego nie różni się formą od 
setek innych, powstałych w tym samym czasie 

po to Jedynie, by popaść w zapomnienie. Ma te 
same zewnętrzne wady. Żyje jednak dzięki du
chowi. Z tęsknych pragnień pokoleń, które nie 
stworzyły nic trwałego, jeden jedyny raz zro
dziło się pragnienie, które jest tak wielkie, pk 
ideał przyświecający dwóm poprzednim gene
racjom, i które pośród wszelkich błądzeń epoki 
triumfuje tylko dzięki wielkości myśli. 

Z końcem XVII wieku muzyczny dramat pa
syjny chce przeniknąć do kościoła. Wybucha 
spór za i przeciw. Bach kładzie mu kres, pisząc 
dwie pasje, które tekstowo i formalnie uzależ
nione są całkowicie od typowych dziel epoki, 
duch jednak, który w nich żyje, uwzniośla je 
i przenosi ze sfery doczesnej w wieczność. 

Tak więc Bach jest kresem. Nic od niego nie 
wychodzi; wszystko tylko do niego prowadzi. 
Dać prawdziwą biografię tego mistrza - to 
przedstawić życie i rozwój sztuki niemieckiej, 
która potem w nim się dopełnia i wyczerpuje 

swoje możliwości, i pojąć Ją w Jej dążeniach 
i pomyłkach. Geniusz ów był duchem nie in
dywidualnym, lecz zbiorowym. Całe stulecia 
i całe pokolenia pracowały nad dziełem, przed 
którego wielkością stajemy w milczeniu, pełni 
szacunku„. 

[w:] A.Schweitzer, Jan Sebastian Bach, 
PWM 1963 r„ s. 1 3-15 

Romain Rolland 

H a n de I (fragmenty) 

[„.] Handel był zbyt uniwersalny i zbyt obiek

tywny, aby sądzić, że Jeden tyil<o rodzaj sztuki Jest 
prawdziwy. Uważał tylko, że są dwa gatunki muzy
ki: dobra i zła. Poza tym - każdy rodzaj jest dobry. 
Toteż pozostawił arcydzieła we wszystkich. Ale nie 
torował żadnych nowych dróg w operze, mimo że 
posunął się naprzód niemal we wszystkim. Nie
ustannie próbuje, wynajduje i zawsze z niezwykłą 
pewnością. Wydaje się, jakby miał absolutną świa
domość swej inwencji. A jednak nie trzymał się 

prawie żadnej ze swych zdobyczy artystycznych. 
V\lprawdzie z mistrzostwem stosuje recytatyw a la 
Gluck czy arioso a la Mozart, pisze akty Tnmerla
na, które są najbardziej zwartym i wstrząsającym 
dramatem na modłę Ifigenii w Taurydzie, sceny 
przelewające się namiętną muzyką, jak niektóre 
części Admetn czy Orlanda, gdzie komizm miesza 
się z tragizmem na sposób Don Juana; wprawdzie 
próbuje tu nowych rytmów, tam nowych form: du
etu czy kwartetu dramatycznego, symfonii opisowej 
orwierającej operę, wyszukane) orkiestracji, chórów 
i tańców, ale nigdy się tego nie trzyma. W następnej 

operze znaJdujemy go znów przy zwykłych formach 
ówczesnej opery włoskiej lub niemieckiej. [ ... ] 

Gdyby Jeszcze chodziło tylko o operę, można by 
powiedzieć, że te ciągłe zmiany spowodowane były 
zmiennością gustów publiczności teatralne) oraz 
koniecznością dostosowania się do śpiewaków, ja
kimi dysponował. Ale podobnie postępuje, kiedy 
porzuca operę dla oratorium. 

Są to nieustanne próby nowych form w obszer
nych ramach tego swobodnego teatru, tego drama
tu koncertowego, i instynktowny rytm jego twór
czości sprawia, że dzieła, jak.ie pisze kolejno, nie 
stanowią grup utworów podobnych lub pokrew
nych, lecz wręcz przeciwnie - każde następne różni 

się całkowicie od poprzedniego w nastroju i stylu. 
W każdym wyładowuje Handel nurtujące go w da
ne! chwili uczucia i uczyniwszy to odnaJdUJe w sobie 
nowe namiętności, które nagromadzity się w czasie, 
gdy wyrzucał z siebie poprzednie. Stąd bierze się to 
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stałe wahanie, które jest pkby samym pulsowaniem 
życia.[ ... ] 

Muzyka instrumentalna Handla zasługuje na 
to, by zatrzymać się przy niej z głębszą uwagą, 
ponieważ była ona prawie zawsze niewłaściwie 
oceniana przez historyków i źle rozumiana przez 
artystów, którzy widzieli w niej przeważnie tylko 

pustą formę. 

Pierwszą jej cechą jest nieustanna improwizacja. 
Jeżeli ją drukowano, to w wielu wypadkach wbrew 
woli Handla lub bez jego wiedzy. Nie nadawała się 
do czytania i osądzania na zimno, lecz do poda
wania publiczności „na gorąco''. Były to swobodne 
szkice, których forma nie była nigdy ustalona, lecz 
powstawała zawsze płynna i żywa, zmieniająca się 
na koncercie zależnie od aktualnego ukladu tych 
dwóch czynników wrażliwości, jakimi są z jednej 
strony artysta, z drugiej publiczność. Trzeba by więc 
postarać się o zachowanie, w pewnej mierze, cha

raktern żywych improwizacji. Tymczasem to, co się 
nam ofiarowuje, to są skamieliny. Nie można nawet 

powiedzieć, by one były karykaturą dzieł Handla 
- są po prostu jego zaprzeczeniem. Gdyby nawet za
dać sobie trud starannego przestudiowania każdego 
szczegółu utworu, uzyskać od orkiestry precyzję 
wykonania, dokladność, nienaganne wykończenie, 

nie dojdzie się do niczego, dopóki nie zdoła się wy
dobyć z dzieła ducha genialnego improwizatora. 

Co więcej, z muzyką instrumentalną HandJa jest 
tak, pk i z jego muzyką wokalną: prawie zawsze 
jest ona intymnym lub malowniczym wyrazem. 
Dla Handla, jak i dla jego przyjaciela Geminianie
go, „celem muzyki instrumentalnej była nie tylko 
radość dla ucha, ale także wyrażenie uczuć i ma
lowanie namiętności''. Odbija ona nie tylko świat 
wewnętrzny, zwrócona Jest również ku zewnętrznej 
stronie rzeczy. Jest ona ścisłą poezją i gdyby udało 
się ustalić zapiski muzyczne, które były inspiruią
cymi Ją bodźcami odnalazłoby się w tym czy in
nym z Jego dzieł instrumentalnych wspomnienie 
dni, pejzaży, scen widzianych lub przeżytych przez 
Handla. Są wśród nich wyraźnie inspirowane przez 
naturę, inne spokrewnione z utvmrami wokalny
mi i dramatycznymi. ( ... ) Było rzeczą jasną dla 
ówczesnej publiczności, że te utwory instrumen
talne miały swój sens ekspresyj ny i że, jak to pisał 
Geminiani, „każda dobra muzyka powinna być 
naśladovvaniem pięknego dyskursu''. Tak dalece, iż 
wydawca Walsh wydał sześć tomów LLlubionych arii 

z oper i oratoriów Hiindla opracowanych jako sona
ty na flet, skrzypce i klawikord, a sam Handel, czy 
też jego uczeń W Babell, znakomicie opracował na 
cem-balo suity arii operowych, łącząc je preludiami, 
interludiami lub wariacjami. Nie na.leży nigdy tracić 
z ocw tego wewnętrznego pokrewie11stwa utworów 
instrumentalnych z resztą jego muzyki. Ono musi 
kierować naszą uwagę na zawartość ekspresyjną 
tych dzieł. [ ... ] 

Iv!uzyka instrumentalna Handla dzieli się na trzy 
kategorie: 1. muzyka na instrumenty klawiszowe 
(klawesyn i organy), 2. muzyka kameralna (sonaty 
i tria), 3. muzyka na orkiestrę. 

Kompozycje na instrwnenty klawiszowe są naj
popularniejszymi z utworów Handla i mialy naj
więcej wydań w Europie. Jakkolwiek zawarte są one 
w trzech zbiorach, tylko pierwszy daje prawdziwą 

miarę Handla; jest bowiem jedynym, którego edyqę 
Handel osobiście przygotował i nadwrowal. Inne, 
publikowane sposobem mniej lub więcej przemytni
czym, sprzeniewierzają się jego myśli twórczej. 

Ten pierwszy zbiór, wydany w listopadzie 1720 
roku pod francuskim tytułem: Suites de pieces pour 
le clavecin composees par G. F H., pozwala ocenić 
dwa najbardzieJ uderzające rysy Handla: jego wcze
sną dojrzałość, która nie rozwinęła się już bardziej 
w następnych latach, i uniwersalny, europejski cha
rakter, jaki wyróżnia jego sztukę nawet w epoce, 
kiedy wielcy artyści nie mieli tak wyraźnych cech 
narodowych Jak dziś. Co do pierwszego rysu, to 
należy zwrócić uwagę, że utwory klawesynowe wy
dane w 1720 roku napisane były już dawniej, nie
które przed 1700 rokiem. ( ... ) Osobowość Han dla 
łączy i stapia najróżnorodniejsze elementy: „po
lifonię i pełnię harmonii niemieckiej, homofonię 
włoską i 'technikę Scarlattiego, rytmikę i ornamen
taC)ę francuską''. Tym właśnie dzieło to wyróżnia się 
w swej epoce. Przed nim istniały być może zbiory 
bardzie) oryginalne, ale ich inspiracja była prawie 
zawsze zamknięta w granicach własnej sztuki naro
dowej. Handel był pierwszym z wielkich klasyków 
niemieckich XVIII wieku, którzy uczynili dla muzyki 
to, co francuscy pisarze i myśliciele XVI! i XVIII wie

ku dla Literatury: pisał dla wszystkich i jego pierwszy 
zbiór był od dnia publikacji tym, czym powstał do
tąd: klasycznym dziełem europejskim. 

[w:l Romain Rolland, Handel, 
PWM, 1957 s. 131-133 i 139-144 
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