
III.
Twórczość na instrumenťy klawiszowe

Carla Philippa Emanuela Bacha

1- Zarys życia, działalności i twórczości na instľumenty klawiszowe
Carla Philippa Emanuela Bacha

Caĺl Philipp Emalruel Bach urodził się 8 ĺĺrarca 771'4 roku wWeimarze..tsył dĺugirn
synen Jalra Sebastiana Bacha z pierwszego małżeństwa, z Młľią Barbaĺą. Na ojca
chĺzestnego został wvbrany G' Ph.Tělemann. Gdy Carl Philipp Emanrrel miał trzy
lata 

-(wórvczas 
j ego starszy brat, prerwszy syn Jana Sebastiana _'witĺ.t- Frieđemann

niał lar 7), rodzina pĺzeniosła się do Köthen.W wieku sieclmiu lar, po śnrierci jego
marki, ojciec zawarł drugie małźeństwo, z Anną Magdaleną. Jako cĺzicwięcioletni
chłopiec osiadł z rod,zícłĺlí i roclzeństwem w ripsłu,-gazie 1ai s.b"r,'or-' otrzymał
posadę kantora w kościele św. Tomasza. W Köthen ojciec poď"ł Caĺla Phihppa Ema-
nuela do luterańskiej szkoły, a nie do lepiej wyposażonej szkoły kalwrńskiej, co ujaw-
nia 

_korrsenvaťywn 
e zapatÍywaĹia Jana Sebastiana. W Ĺipsk., natomr"st obaj _ Carl

Philipp Emanuel i \Vilhelm Friedenraĺur byli uczniami Tło masschule, gđzie uczęsz-
czall na zajęcla' z tirkich przedmiotów jak:język ojczysry greka, łacrna'' historia, geo-
grafia i matematyka.

Carl PhiJipp Enranueljasno wyraził w swojej Autobiogľafil, że nigciy nie miał inrre'
go nauczvciela mrzyki poza swoin ojcem i nigdy nie uczył się gry na lru1ym rnslru-
lnencie, tvlko na instrumencie klawiszowym.. W wieku 1 ] 7a1 pottat\ł jĺlż zagrać
a.vista wszYstkie dzieła swojego ojca pĺzeznaczorre na irlstrumenry klawlszowe.. Carl
Philipp Enanuel prawie w ogóle nie podĺóżował w ciąg., swojego długiego życia.
Ą warto zaznaczyć' że w tym czasie muzycy pođróżowali la.dzo dJzo. szczególnic do

;S'."j:::ľ:ľ.:::ľ:ll]l1 " l-i9sl1']i o konrpozytorze, żc zajQcia Ż grcki i łacjny były prolv;rclzorrc
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Włoch.Tę podĺóźe były llznawaDe za baĺďzo istotny prrnkt muzycznego wyksztaíce_

nta. Brak takich doświadczeń mógł spowodować zawęzeníe jego lror'vzolrtów'

pomimo żejego narrczycielem byłJan Sebastian_Jedr-nk wjego pĺzypadku było rvręcz

od-'otr'i.. śto.lio*"r'i. inuzyki lrancuskiej i włoskiej pĺzez jego ojca' bardzo częste

wizyry w domu Bachów uznarĺ'anych mrrzyków z ĺőzĺycb części Europy' pzedstawi-

.ĺ.li *ĺ.1.' srylów, odcienr, rodzajów, narodow1'ch idiomów '!V muzyce insirumcntal-

nej i wokalĘ, kościelnej i świeckicj - đało młodęmti tdeptowr szttrki ĺlrrrzyczt-rej

og'-,rlr,u |ragaż rĺurycznej wiedzy i doświadczenia' Jedynym zamkrlięrytrr' lriepozlr'l-

nynr gatunkiem muzyk dla r-riego jako małego clrłopca PoŻostała oPeÍł_

W-szkole działającej przy koście1e św. Tomasza w Lipsku Carl Philipp orrzymał rów-

nież Podstau'ry muzycznej edukacji. Dobrzy uczniowie tej szkoły mieli ułatwiouy wstęp

,'" ,-,rrirł'.rryr"r, ' któĺyrn szkoła ściś1e r'vspółpracorvała' Carl Philipp wstąpił w trĺrrwcr-

syteckie progi 1 paźđzieĺĺika 1731 rckw,ĺozpoczynając studia prawnicze' Nadłl nrtesz-

kď w domu rodzümym i ciągle pełnił filnkcję najważníe;szego asystenta nLrzvcŻnego

swojego ojca.W 1733 roku staĺał się' bęz sukcesu niesrery o posadę organisry w Nartm-

bu.gu.9 w'ześr'ia 1734 roku przeniósł się na uniwersyrec do Frłrrkfuĺtu nad odrą po-

nownie jako student pnwa. I pozostał mnr, zgodnie z rym' co lapisał w swqej Auĺobio-

.qÍďĺ, do końca roku akademickiego 1738, zabezpieczaj ąc sobie byt w rym mltzycznie

j"Ĺ*y- mieście głównie przez udzielanie lekcji gly na instrumęncie k]awlszorłrym
"i 

ko-por'o*rr'i.' Ďyrygo*"ł równieź swoimi urworami, głównie okazjonallrymi kan-

tat"mi, pisanymi mręc1zy innymi na uroczystości związane z renowac;ą kościoła czy

'rświ.tr'iające 
wizyry królewskie itp.Wówczas powstały jego pierwsze prawdziwte sa-

lr-rodzielne kompozycje. Lata 113I-I738 zaznaczyły się jako pĺawdziuy Początek Jego

konrpozytorskiej karieryW 1731 roku skomporrorvał swoje pierwsze opusowane dzie-

ło Menu.et pouĺ le cĺauessiĺl (C-ĺIur)' ,kt(>ĺe zostało zakatalogorvane jako Wq 1 11 
' 
H 1 '5''

Do 1734 roktr, ciągie prakrykując pod okiem ojca, ukończył między innylnt tzy sormry

na i[strument klawiszowy (3 śonoten: F'lluĺ, a-molL, ĺl-nolt Wq 65'1-3' H 3-5)'

siedenr tríów z basso conĺinĺlo ('1ŕío H 566 _ zagĺnone' ó ?iioswq 1'ł3-148' H 567 '572) '

utwoĺ1, solowe lra obój lub fl.ęt z bąsso contiĺluo (ĺp' Solo g_rĺollWq 135' H 549 lub Solo

C-drrfuq134, H 548), srritę na instrument klawi szowy (Suita e'ľnol|\)7q 65'4' ř1 6)' dwa

korl...ry'k1"*.ryr'oĺve (a_lĺollWq 1,H 4O3, Es-durWq 2'H 404) i sześć k'lar'viszowrych

sonat|n (6 Soałtillenwq 64,Hl-iz1".v" 1738 roku' działając już bez opieki ojca' đo_

dał do tei iisw około 12 instrumentalnych dzieł'

.waftoz^zĎaczyć,żcPle]avszckompozycjcC.liE'Baclranicopusowanczostrłvun'ricszczolrcpÍzcŻJc-

g..l." 
"'ii'a,l, ''''v-;i n*,n,ru,l,l",,ńłÁ,:;:ľ;ľť:ľ',;,r;^ľ;,:ĽŤ:iĺľ'i}:}ľä;}:ä.Jł"#i'

''r,n,d, o-,ł", ,'= BwV Anh' l]2. H l). Poł'i:j,,,ł:ĺP:;i!łłil|l=ľ"ľ':'T*:,;łľ"*"||];l:ili;l;.ľjĺi"?,::::]::i:i:;:i;łłY:'*"
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Zatenr jest faktern rrie zaprzeczalrrym' że przed drvridziesrym czwarry'm ľokiem ży-
cia Cari Philipp Erĺanuel rozpocza.ł pĺofesjonalną karierę jako kompozytor i.jedno-
cześnie studiov'ał pĺawo (scrrdia trwały prawie 7 laľ). Pytaniem otwirryln pozostanie
kwestia, czy zamlerzał kiedykolwiek pośrł'ięcić się karierze pĺawniczej_ Z całą pe''ł'-

nością był nakłaniany przez ojca, aby sÍinalizorł'ać te Studia"walto nadnrieĺrić, że

w orłynl czasie prawo studíowali racy nuzycy i teolerycy nicnrieccy,jak G. F Hände],

J. Marrheson,J' FAgricola, H. Schütz,J. Kuhnau,J. D' Heinichen i wieiu inlrych'Jan
Sebastian Bach był pľzekotrany, że Carl Phrlipp Emalruel powinien zdobyć tę rrníwer-

sytecką edukację, której jerrru zabrakło _ níe chciał, aby synowie doznawali z tego po-
wodu zniewagi, jakiej on doświadczał. Trzej synowie _ Wilhelm Friedematrn, Caĺl
Phiiipp Emanuel,Johann Chľistoph Friedrích zostaii wpĺowadzeni przez niego na

uniwersytet w Lipsku jako studerrci prawa (Wilhelm Friedemann sttrdiował także rra-
tematykę i filozofię). Z nĺcin tzech iylko Car1 Philipp Emantrel dostrzegał wyraźnie

czy uświadamiał sobię wartość te3 edukacji. bo, niestery w XVIII wieku nrtlzyk pozo-
srawał n.ld.ll jľd1nie zwrykłym słLrg4 .

,'Kiedy skończyłein rok akademicki 1738 i pojechałenr do Berlina'' _ napisał Carl
Philipp Emanuel w Autobiogĺafli _ ,,o|rzynrałenr korzysh1ą PloPozycję rorłarzyszenia
młodenu człowiekowi w zagraĺricznej podróży''o' Jednak nieoczekiwar-re r,vezwanie

do Ruppiĺr pĺzcz księcia pruskego, czyli pĺzyszłego króla Fryderyka II, spowodowało

zmianę planów. }m młodym człowiekiell, klóIemu Car] Plrllipp Enranuel niał to-
warzyszyć jako plzewodnik w podróży do Äustrii,włoch, Fĺancji i Änglii, okazał się

Hernrich Christian Gľaf von Keyserlingk, syn ĺos1jsklego ambasaclora w Dĺeźr-rię _

Reichsgrafa Heľmanna von Keyserlingka, z którymJan Sebastian Bach był zaprzyjaź-

niony i któremu zadedykował swo1e Waĺĺacje coldbeĺgowskíe. CarI Philipp Emanuel

otrzymał zatenr prawie jednocześnie dĺvie propozycje: wyjazdu za granicę i zatrud_

rrienia na książęcynr dwoĺzę. Musiał zĺezygnować z poďrőży (z pewr-rością bardzo te-

go żałował), bo propozycji zatrudnienia na dworze Fryderyka nie nrożna było odrzrt-

cić; to była przecieź oferta przyszłego kĺóla i nie należało odĺrawiać. Tak też

kompozytor uczynił i otrzymał zatrrrdnienie na dworze Fryder1'ka II- Kiedy Carl Phi-
Iipp dołączył do dworskích muzyków. Fryderyk dysponorvał już wówczas 17 rnuzy-

kami uprawiającyrni głównie muzykę kanreĺalną w któĺej sarrr król ucŻesĹniczył jako

t'lecista.Wśród nich byli między innymi J. J. Quatrtz, c. H. i J. G. Graun oĺaz Franz

i Johann Benda.
Fryderyk Il mógł być zaŕascynowany dziełami Carla Philippa Emanuela, króre po-

wstały do 1738 ĺoku, a kompozytor, prawdopodobnie będąc jeszcze we Frankfurcie,

czynił staĺania o rrzyskanie tej posady. Początkowa pensja konrpozytora b-rĺła baĺdzo

n jska. W latach 1'7 +4-L7 +5 Frydeĺyk płacił mtl 300 talarów, podczas gdy J. J. Quantz

'E. Hclm, op. cir., s.8.15.

' H. C. Otrcnbcrg, op. cit., s. ,18
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i C. H_ Graun otrzymywali w ryrrr czasie 2000 talarów'J' G' Graun - l]UU' a Frallz

Benda - 800 talarów' Dla i'p'""go |o'á-n*ia warto jeszcze nadmięnić' że kasrĺacr

w rym czasie zaĺabia]i' 3000 ĺalarów'

C. P E. Bach zwązany bylz Frydeĺykiem tiemal 301at'Jego_rola jako akompanra-

tora na insüumentach ktawrszoĺrycb - ".rpol. 
kameĺalnym nie zmieniła się przez te

Iara. Fryderyk utządzzł rĺluzyczn' *i"""o'y kameĺa1ne przynajmnie1 ĹÍzy Íazy \ý íy'

godnitr, czynnie - ,'i"h '"""'t''i'"* .1"to fl""""' *'i|^',."_''::: z-amierrrał srę co

czwaĺry tydzień Z lnnym muzyľreln ] ío'p"''i"'o'"-' między inn1'mr od 1741 ro-

ku z C' F Schale ; w l^t^"h lł ++]')saä.,".äł j*-^ uczeń J' S' Bacha _ Christoph

Nichelmann, a od 1756 roku - C' C' F' Fasch'

Fĺyderyk Wielki _ -o""'"l'"- aiu'"'' i' "i'p'of"'3o''"inie' 
grąiący na ĺlecię ďa

któregomuzykowa"i"uyłooapoJ]'_"_tä:1'ú:-'Ń,l11äľJi;;Ťffi ;
;'; ;;"..*"ĺ z muzykami' co musiało być baĺdzo srymuluJącę

Emanrrela, szczegóJ'nre na początku' Paĺde akompaniamenlu zawaIte w jego t-n1waz-

niejszej teoĺeryczn ,;1p'^'y wuu''h-ub7' 'in 'ohn 
Á." do' Clauiu z-ĺl spielen (Berlin 1753'

I7 62) były głównre rezutcate* j'go pra"y j"k'" 
-".k'-P1"ľ* 

królervskiego _

íragĺnenrytewyloýy""*ťľ:,*ľ*::,*ľľ;'J11łiii'J}TT?;
śĺednim świadkiem otwarcla prŻ

czasie do Berlina pr"ybyĺ'ali '"łoscy 
śpie-""y' f"''"""u tanceĺze'.wybitni 1nstÍtlmen-

taliści (skład clo opery 
"'io1'^ 'x"näall 

Phillpp Emanuel miał sposobność zetknrę-

cia się z opeĺąjako gatunkiem muzyc"rrym stýisrycz'''ie zróżnicowanym'To zapewne

był jego pieĺwszy u""poĺ'"a"' řoi'"t' ł " 'no"inopeÍową' 
Słyszał opery Hassego

i Grauna _ ten sryl dĺamatycz'''äĹi' '" lv je go komp31cjach' Nigdy jednak nte

skonrponował opery (spośĺód ;;** J' ; 
""";ů"u'"re]:^1T: Chrisdan mógł po-

J;;,il-;,ľ"l*P-oo:;n"i*j;ľru'ľľxl$łlľľ;ľ4l1i''i
äffi'.ľiľ::'iäŤ::íT"ĺł;nii'i'łu; ""'i*ucl 

Le Soĺląten (Wq 19' H 30-

-34,36)powsrałych * 
"oo "*ii1-'_"đ'^^^""n' 

impuls' któ'y przybieĺa| ĺőżne

f;.-" ł przez dłĺgielata konrynuowany w jego rwórczości

Jednakże rozkwit uruzyki poi |"no*"ĺ'ň řĺycleryka nie był pozbarviony crenr'

Najĺviękzą i rrajbardzre1 ""'""n;J;ä';;; 
ľľ"lipp" e-"'""la niedogodr-rością był

konserwary'wnv g"" L'or"' ľ'o'i ii" o"''"-^ł pr"*i' żadlrych innych clzicł opeĺo-

wych oprócz Hassego i u'"""" i o'"t''"""i' rylLo t" ĺozbrzrrriewały w opeĺze ber-

li.ńskiej _ Natomias' '-'" 
*'po*'i"'jy"h wcześniej L-nuzycznych wĺeczoĺach olganrzo-

ľ'ä**ľťľ,iĺ;*;{ru'm:#*.i}1'Ł:::iLH:::,"";ľ:J

-o. 
'J, 

oo. 
" ''. 

s' 8'ĺh' !äkzL' H' G' ottcnberg' Caĺi Pililipp " ' ' 
s' 5'1-66'l)okładlrlejsza aĺaliza rych

sorul brdzr. t.p,. 
"nto*"n" 

w dalsztl cziscr prriy'
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głównej.Johann Joachim Quantz _ ulubieniec królewski, wpraszając się w łaski, aby

otrzymać dodacek do pensji, skomponował około 300 Í1etowych kor-rcer|ów na wy-
łączny użytek króla. Irrnym ważnym człowiekiern cego kameralnego zespołu był
Franz Benda, króry utrzymywał dumĺie w swojej Ąutobíoglajl' napisane'; w 1'763 ro-
ku' że on akompani.ował królowi ,,co rrajmniej t0 O00 ĺazy" . Z tej starysryki wynika,

źe pozostało niewiele miejsca ďa Caĺla Philippa Emanuela jako kĺólewskiego akom-

paniarora; należy pĺzypuszczać, że jest to Liczba z całą pewnością przesadzona"'. Dzieła
naszego kompozytora były rzadko wykonywane, a ich pľawdzlwa wartość,jak i waĺ-

tość samego twórcy, nigdy przcz kĺóla nie była zrozumiana i doceniotra' Niezaleźność

umysłu Carla Philippa Emanuela obrażałł rĺronarchę, któĺy był przyzwyczajony do

posłuszeńscwa w sprawach aItysrycznych tak samo,jak w kwestiach państwowych. ln_

ni akompaniarorzy porrafili znosić niekonsekwencje rytmíczne kĺó1a czy niezgodrrość

wykonania z zapisem ntltowym' a takźe jego muzycznie wąski horyzonr _ dla C' P. E.

Bacha możliwość akceptacji tych ĺzeczy była ĺie do przeskoczenia i Fryderyk zdarvał

sobie z tego sPrawę.

Staĺania kompozytora o pozyskanie stanowrska kanĺora w Zittau w 1753 roku po-

twierdzają rylko jego niezadowolenie z berlińskiej pozycji.w 1755 ľokrrjego pensja

nadal wynosiła 300 talarów (po 15 latach!), podczas gdy płacaJ. ĘÄgricoli i C. H. Ni-
clrelmanna, uczniów Carla Philippa Emanueia, wzrosła ponad jego dochody. Gdy
kompozytor zagro zIł rezygĺacj4í odejściem, król podwyzszyłjego zarobki do 500 ta-

larów. W tym samym roku kompozytoĺ staIał się bezskutęcznie o Posadę kantora

w Lipsku, zwolnione przez Gottloba Harrera, następcę jego o;ca.

Lata L756-1763 oznaczająĺv l-rrstorii wojĺrę siedrnioletnią. Spoĺĺ'odowała ona, że

muzyka w Berlirrie odgrywała marginalną rolę.W sierpniu 1758 roku nastąpił arak

Rosjan na miasto, a to zmusiło Carla Philippa Emarruela do pĺzeniesienia się z rodzi-

ną do Zerbst, do Johaľrna Friedricha Fascha, z którym od Iatbył zaptzy1aźnĺony. Kom-
pozytor powrócił jednak do Beĺlina na Początku gĺudnia. Podczas woJnv wszystklm

osobom zarrudnionym na dworze wypłacano honorarium w papieĺowych picnią-

dzach, króre dosięgła inĺacja i straciły pĺawie całkowicie wartość.W koricu wojny (la-

ta 17 62-17 $) pensja Carla Philippa ciągle rłrynosiła 500 talarów. Fryderyk, walczący

o egzystencję Pĺus, stĺacił zupełnie zainteresowanie dla rnuzyki na swoim dwoĺze'''
Beĺiin oteĺował jednak jakąś ĺekompensatę muzykonr dworskim - kompozytor miał

czas na |o' aby udzielać iekcji gry na instĺumencie, znajdując uczniów pośĺód ltrdzi

dworu i osób prywatnych. Jednak najważniejszym jego uczniem w tym czasie był

przyĺodr-ri bratJohann Christian (1750-1754).Innymi godnynri wspomrrieni.l ucznia-

rni b14i:J.Ä. P. Schlrlz i FWi Rusr. Najważnrejszymi kompozycjanri powstałyni w rym

' E. HchŤ!' op. cit', s. 846'
H. G. otrcĺbeĺg, op. cit'' s. 130 i n.



czasic są pieśni, któIe ukazały się w 1758 roku pod znamierrnym tytułeĺĺl Heľn Prýs-
sor CeIIeľts geisĺIiclle odęn und Liedeĺn miĺ NIelodien (Wq 194, H 686). Napisał ich aż

54, co spowodor.vało, ze nagle srał się jedrrym z najbardziej por.vażanych rwórcór'v pie-

śni w Nienrczech. obok nich najbardziej znzĺczącvĺnt u[worur]]i na illslrlrn]elrry kla-

wiszowe, oddanyni do druklr lv 1760 roku, są z całą pewnością .5ťć hs soĺl.ąĺen Íiir Cla-
uier lnit ueľiinĺlerten Repľíseĺl (\Vq 50' H L26, 136-40) _ sonaw ',zę zmlenĺ}yml

Powtórzenialni"' którynri posłuz1ł stę, scalając się o starrowisko kapelnristrza w Ham-
buĺgu, z pozytywnym zresztą skurkienr''. owocem tych níesprzyjających wówczas

warunków było rakże opublikowanie pierwszej części jego najwaznicjszcj, wspomi-
nanej już tu w'ielokrotnle roŻPlawy teoIeťycznej Versuch Ĺiber ĺlie ĺuaĺte Aľt dąs ()Iąuieĺ

zu spíelen 'Pierwsza jej część ukazała się ĺv 1753 roku, w ĺok po szkole t1etowej Qu_
aDtza, drlrga zaś w 1762 roku. Umocniło to Pozycję kompozytora jako rrajlepszego

nauczycieia w zakresie gry na instrumentach klarviszowych rych czasów.

Kiedy w 1763 rokrt nastąpił koniec wojlry i stało się.;asne, że Fryderyk ll nie za-

míerzał ĺekompensować strat finansorłrych,jakie ponieśli jego muzycy podczas wojny
_ Carl Philipp Emanuel stracił wszelkie senrylnenťy do swego ptacodawcy ĺ zaczeJ

posztrkiwać nowyclr możliwoś ci katĺery- Pĺzez r,viele lat kompozvtor kolespondował
ze swoim ojcer-rr chrzestnym G. PTélemannem, który pełnił od 1721 roku iunkcję

kantoĺa i kapeinristrza w Hanburgu. H. G. ottenberg p ruypĺĺszcza, żeTelemann lnógł
przygorowywać swojego chrzestnego svrra jako nastęPcę na piastowane przez slebie

stanowiska'''W listach wyrrrieniali się utlł.clrami, dyskutowali o syrrracji i o obowiąz-
kacl-r,jakie Caĺl Plritipp Emanrrel mrrsiał wypełniać na dworze Fryderyka. Nie brako_

wało też gorzkich słów na temat sytrracji w porłojenn1ĺrr Berlinie. Smierc Tě]emanna

w 1767 ĺ. orworzyła kompozytorowi możliwość uwolnienia się od ciąźącej mu juz
służby u kĺóla. R1.walizację o zwolnioną posadę podjęli jeszcze inni znakomici kon-

kurenci' dobrze znani wówczas nruzycy -jego bĺatJohann Chĺistoph Friedrich Bach,

Hern-nnn Friedrich Raupach iJohann Heinĺich Rolle. Po pięciu rniesiącaclr nadeszła

Pozyrywna wiadomość ďa C. P E' Bacha _ to or-r został wybrany. Teiernanrr prawdo-

podobnie polecił go jako swego następcę,jego kandydatura została rakże poparta

przez wnlrka Georga Miclraela Telemarrna. Fryderyk II niechęĺrie jednak udzielił
swemu nadlvornemu klawesyniści zwolnienia ze służby. Dopieĺo po powLarzającl/ch

się prośbach i protestach kompozytora kĺól zwo]nił go. Po rych prawie tĺzydziestu la-

tach, podczas których obaj nie skĺ1'wali ant'vPatii Ý-zględem siebie, Fĺyderyk z pew-
nością był świadom wartoścr arrysrycznej,jaką posiadał jego rradworny klawesynisca.
'W nraĺcu 1768 roku w wieku 54 lat najbardziej znany w Europie wykonawca utwo-
ĺőw przeznaczonych na insrrumenry klawiszowe, szanowany kompozycor i nauczyciel

'' G.wagnct hasło: cđĺl Philípp Enanucl Baeh' w: ,,Dic Musik in Gcschichtc ulrd Gcgcnrvrrť', l(asscl

1999, l)crsoncnrcrl, r. 1,szp. 1316.

'l H. G. Otĺcnbcĺg, op' cil.' s. 143'



gÍy, zĺalazł swoje nowe miejsce w Hamburgu. oficjalnie pol'vitano i przy1ęto go 19

říiemia 1768 roku z wyszukaną ceĺemorrią stosorvnie do zwyczajów miejscow1'ch'

Z berlińskiego okresu warto oclnotować jeszcze kilka istotnych fakrőw z życia Car-

la Philippa Emanuela Bacha'.W 1744 ĺoku pośIubił Johar-rnę Marię Dannenrannin'

córkę sprzedarvcy wina_ Z tego związku pochodziło tĄe c{ziecĺ: pie rwszy syn Johann

aoglrrt iĺa"ml] (17 45-1789) pőźĺĺe1szy adwokat; córka Änrra Carolina' rrĺodzona

* řłz ,oLl' (zmarła w 1804 r.) oraz clrugi syn, uĺodzony ĺok późrriej Johanĺ Seba-

stian (1748-1778). Zgođĺie z relacjami Fĺiedricha Roch1itza', nrimo źe Cari Philipp

Emanuel pielęgnoĺvał w swolm domu tradycje nuzyczne' to żadrre z jego dzieci nte

przeja*iało s"czegól.rych zdolności r-rruązcznych' Johann August zosrlI prawnikicm'

johar-'r' Seb"ĺian nralarzem, zresztą ĺĺleżle się zaporviadającym' Jednak jego kariera

skończyła się nagle lrzez śmierć w Rzymie w 1778 ĺoku"Wydatki związane zjego le-

czeniem poważnie wórł'czas obciązyły kasę ĺodzinrrą kompozytoĺa -jego sylr cierpiał

ponac{ pięć niesięcy. Kompozytor opisał to w liście do Forkeia' ĺł'krórylrr wvraża

,-ó1 ujl 
" 

powodu wydatków i cieĺpienia zr'viązanego ze śmiercią syna'''Ten list jest

."ęrro .yro*"rly '"v lileraturze doryczącej kompozytora jako pĺzykład jego rnałości'

"1";.śli 
po"r'" się całość, okazuje się, że Carl Philrpp prosił Foĺkela o porrroc w sfina_

I'"o-"ń szybkiej prrblikacji nowych Sonat, cojest w1'ĺazem borykania się z ĺinanso-

*y''l k.y"yr.ĺ,l. CJrka Anna Carolina Pl-lilippina nigdy nie wyszła za lnąz' lric tniała

t"ź d"i".i _ t" lir-'i" rodzilry Bachów wymarła zatem rł' 1804 roku wraz zjej śmierctą

W pierwszych latach pobyľu Carla Philippa Emanuela w Beĺlirrie jego ojciec Jan

Sebastial-r odwiedził go d\\'ukrotni.e. Po raz pierrvszy nasrąpiło to w sierpr-lru 1741 ro_

ku.'Wizyta Jana Sebastiana miała chaĺakter ojcowski _ odwiedził swojego syna jako

niedawno miarrowanego k1awesynistę kĺóler'vskiego' Złożył ĺőwnlęż kurtuazyJną w1-

zytę królewskiemrr ]eĹ"'zo*i Georgowi Ernstor'vi Srahlowi'Jan Sebascian Bach był

o"""ro-"oy arrysrycznym klimaĺem Berlina' f)ruga wizyta nriała miejsce w 1747 ro_

k., 
''" ""p-r".rri. 

Fryderyka II, któĺv pĺzyjął go na artdiencji 7 i 8 maja' Rezultatern

tego było powstanie jed'nego z największych dziełJana Sebastiala MĺLsikalisches opJer'

WswoimdomrrCarlPhippEmarrrrelkontynuowałipielęgnowałtrad1.cjego-
ścinności wyniesione z rodzinnego domu' Gĺono jego pĺzyjaciół i stałych "dorĺo-
wych" bywalców było duże. obok kol'gó- z królewskiej kapeli przyjmował

l 
'tr"yr'ry*"ł 

1iczne kontakry przede wszystkim ze współczestrymi |wórcami' rrczo-

,'y'-r_,i, ..á."ryk"rlli mtrzyki- Do najwaźniejszych należą tu tak-ie osobistości jak: Ni

"Ĺ.1-".'r', 
r.W: MaÍpuťg, j. P Kirnbelger, Ch' G' Krause'J' F'Agricolł'J' G' Srrlzer

orazJ.A' P. Schulz, który głównie opiekował się spuściznąjaką C' P E' Bach otĺzy-

'-,'"ł io oj"rr. Z kręgu literatów ,l"3-ięk'"y wpływ na poglądy kompozytora mieii

po..i, c. e. tesinj' r. w: Ramier oĺaz J'W| L' Gleim' Często pĺzebywał również

'] H. G. ottcllbcrg, op' ciť', s' 72 i lr.

'5 E. Hcinr' hasło: Caĺl PhíIilP''''s.t]17'

-r'73-



rľ otoczeniu żydorvskiej rodziny balrkiera Isaaka Daniela ltziga, dzięki ryĺn kontak-

!ol11 poznał Sarę Lery _ ciotkę E Mendelssohna-BaItholdego. Do grorrajcgo wieibi-
cieli i gorących protektorów zalĺczyć ĺlłIeży przede wszystkim siostrę Fryderyka Il,

księżniczkę Annę Arnalię, kcórej zadedykował ,ł'spomniane już wcześtriej Sccłs Sona_

teĺlJ ĺ Cĺauĺeľ ĺłĺít veiźnderteĺl Repľiseĺ (Wq 50, H 126,136-1+0)"'
\V Ber]inie Carla Philippa Emal-ruela zaslała wiadomość o śmielcl ojca, która nastą-

prła w 1750 roku.Wraz z jego śĺriercią kompozytor wszedł lv posiadanie % dorobktr

auzycznego ojca, włączając w to Alt-B1thisches Aĺchiu (rodzínne archiwum) z muzy-

ką portretarĺi i dokumenrami wcześniejszych pokoień Bachów Carl Phi1ipp Enranu-

cl był krvrykowany za wystawięnie części tych zbiorów na sprzedaż" ' Miało to miej-

Sce wę wrześniu 175ó roku, po wybrrcl-ltl wojny sredmioletniej. Chciał się wówczas

pozbyć jednej z najcenlriejszych części swojego spadku _ miedzianych rablic, rnatryc

do ojcowskrego dzĺeła Kunst der Fuge'z któĺych do tego czasu wykonano jedynie 30

kopii. Jednak jego ce]ern nie był zysk, ale przede wszrystkim możliwość dalszej publi-

kacji cego đzieła i zagwaĺantowanĺe nru bezpieczĺrego przerrwania wojny' Tę tablice

(całość Kunst ĺler Fuge skladała się z 60 tablic) były nieporęcznym bagażem

w wypadktr, gdyby ewakuacja z Beĺlina była konieczna i wtedy kompozyror prawdo-

podobnie musiałby je pozostawić. Carl Philipp Emanuel w rzeczywistości był god-

nym strażnikiem spuścizlry sr'vego ojca i Bachowskiego rodu.
'W marcu 1768 roku łtmosfera w Berlinie nie sprzyjała sztuce. w czasach wojny

i pierrł'szych latach powojennych miasto kulturalnie nie przedscawiało się z najlepsze.1

stĺony, było pod ryĺn względem wyniszczone służba na dworze stała się nało atrak-

cyjna i nie pobrrdzała twóIczych aspiĺacji Carla Philippa Emanuela Bacha' obok rrie_

zadowalającej graryfikacji finansowej to było główryrn powoden, ďa którego zdecy_

dował się na odejście ze słĺĺżby u króla Fryderyka II.W Hamburgu pĺagnął w pełni

ztealizować swe tr,vóĺcze moźlilvości.To rniasto dawało mrr taką szansę _ otwarte ,,na

śwrat'' pod każdym względem okazało się dla niego interesujące i iĺrspirujące. Miał
świadonrość tego, że żyLi i tworzyli tu znani i wielcy muzyc1', między innymi G. F
Händel,J. Mattheson, G. PTelemann i znajdowali dobĺc warunki dla srvojego rozwo-
j:l.l. Zatelĺt spędzenie rrajbliźszyćh lat w Hamburgu było dla Carla Philippa Emanuela

pożądaną zmianą po trzydziestrr latach spędzonych na dworze Fryderyka II, zmianą

zajmującą i podnoszącą na duchu. Z1'cie w hanzearyckilrr mieście,jakim był Ham-
buĺg'", było ďa Carla Philippa Emanuela Bacha zupełnie nowym doświadczeniem.
'War|o w tynl miejscĺ zaznaczyć, že 1uż w XVII wieku w tyn mieście ĺozwijała się

"' G.Wagncr, op. cit., szp. 1315 i n.

" E. Hcln1, op. cit , s. 847.

" HenŻá nient' Ha'Je storvarzyszcrlic l'urrdlowc _ związck kupcólv lub poszczcgó1lr1'cl) n1iäst lna-

.jący na cclu r.rzyskiwalric przywlle3ów i ułatwicír w handltl. Władała rvnkami póhrocnocuropcjskimi
i lvywicĺaia rvpływ lla 1osy pańsrrv nadbałtyckich i ska:rdyrrawskiclr' prowadząc bar<lzo ekspalNywnąPo-



barokowa poez.ja mieszczańska oraz działały tak zwane ,'towarzystwa językovę". któ-

rych celern było dbar-rie o poprawność ojczystej nrowy i oczyszczaniejej z obcych na_

leciałości i wulgarvzmów, a także đokonywanie przekładów obcej poezji, które niały
służyć za podstawę do dysput nad problernami literatury i sztuki- Hamburg był zateln

poręgą ĺrie rylko gospoclarczą (i to o ucnvalonej pozyc-ji), ale takźe silnym ośrodkiem

kulruralryrn i uniwersyceckim "'.

Carl Philipp En_Larrucl Bach objął w Hambuĺgu stanowisko Musikdiĺektor lv ptęclĺ
głównych kościołach miasta oraz posađę kantoIa wJo han'neun' Zatem jego obowiąz-
ki były podobne do tych,jakie spĺawował j ego ojciec rł' Lipsku. Dojego oborviązkór.v

należało nauczanrę zaróĺ'no nuz1,cznych, jak r ogóinokształca.cych przednriotów

w Johanneuĺx,jeđnak podobnie jak Tělemann, został z ních zwolniony_ Udzie]ono mu

ponađto dodatkowego przywileju _ rnożliwości zatludnienía i opłacetria polnocnika
do nauczanla tnuzyki w szko]e' Mimo to PIaca,jaką musiď wykonać, była ogromna:

ptzeptowadzíć około 200 nlazycznych przedstarvień (włączając w to 10 pasji w ciągu

13 dni) rocznie w 5 kościołach, tworzyć muzykę kościelną na potrzeby szkolne, kom-

ponować kantary żałobrre, inauguĺacyjne, prymicy.jnc z okazji pĺzybycta nowych pa-

srorór,v, gratulacyjr1e' muzyczne ceiebracje na ĺóżne nriejskie okazje, święca, muzykę

świecką dla pĺezentacji rł- szkołach i na szkolne uroczystości poza szkołą trrodzinowe

kanraty dla waźnyclr osobiscości miejskich, na wizyry członków królewskicj rodziny

itp.Tak salrro jak 1tlemann, C. P E' Bach poszukiwał inspiracji, aby podołać nvoĺzeniu

rak wielkrej liczby kompozycji okolicznościov'ych' Znajdował ją najczęściej we wła-

snych utworach. Przez 20 1at spełnrał oczekiwania władz rĺiejskich i szkolL-rych i z ca-

łą pewnością nie był to obowrązek plosťy do wypełnienia. Po jego śnrieĺcl ogłoszono

,,Raporr'' doryczący nowej orgal'rizacai rrrrrzyki kościelnej w Hamburgu na tok 1789_

-1790. Zalecano w niur pĺzede wszystkim znrniejszenie o połowę liczby przedstawieír

rnuzycznych w 5 kościołach w rym ceiu, aby poprawić jakość rych pĺzedsrawień

i oszczęđzíć rych wykolrawców, krórzy byli przepracowarri'".

Niezrł'ykle pozvĘ.wną stloną było to, że C' P. E. Bach rozrvijał się wc wszystkich

dziedzinach twórczej działalności.Jego podstawowa pelrsja była dość skromna t wyno-
siła 600 marek (podczas gdy ĺektot Johaxneĺlĺlt otrzyrnywał 't000 marek), aie do tego

dochodzíły jeszcze dochody czetpaÍ1e z Pracy poza szkołą i kościołem. Kompozytor

litykę lraudlorłą (między inrrynli posiadanic lvłasnych cksrcrytorieln1'ch íakrorii handJorvych). Spĺzccz-
ności miQdzy sanry i ĺriasralrri-człoĺkanli doprowadziły do sropĺiowego tlpadku Hanzy. od połowy

XVII !v' ŕaktycznio pľŻcstäła jstnjeć (ostalDi zjazd 1669). Lubcka, Hanlburg, ]Jrcnra xż do ] 934 roku no-
siły nazrvę ''rvolnych nliasĺ hanzcarycklclr''' Za: !íic1ka Encyk1opcdia Polvszochlra, hasło: Han:a,.rutor B'
zicnt.ĺa.'warsŻawe ] 9ó4. t' 4. s. 559.

'' A. l]ucs, -F]lJlo'l Niť nier XVI-XVIII u,ieku. warszawa 199źJ, s. 136 i lr '!íárro wsPomnicć za tutorcm
ksiajki' zc ro właśrrie rv HambLrrgu w 1737 roku zoslała założorra pierwsza loża nrasońska w Nicmczcch
ĺs. l79)'

'i' E. Hclnl, op. cir., s. 848.



w Hanbrrrgu nie narzekał na swo;ą sytuację filransowąjak nriało ro míejsce w Berli-

nle. Do obowiązkólł' Carla Philippa Elrranuela na]eżało rówlrież \łTkon}'\ł'anie v'ielu

czynności administĺacyjnych zrviązanych z jego staĺrowiskienr. W-vmienić należy

choćby te najważniejsze:ĺekĺutacja i opłacanie wykonawców i kopistów oraz Prowa_

dzenie ĺachunków, co czynił z łatwością i lliezwJ'kłą kompetencJa'.

Kompozytoĺ czuł się w Hanrburgtt bardzo dobrze. Podobnie jak w Berlinie,jego

ĺajbliższyml przyjaciółmi bvli pisaĺze, poeci, pĺofesorowie uniwersytecc-v, it'rrelekiuali-

ści, któĺzyjak on byli zauroczeni wolnościa- i otr,vaĺtością Hanrburga. Do najściślejsze-

go grona osób, kcclre odwiedzały jego dorn, naleźeli:Johann Georg Büsch - profesor

matemaťyki na Hąnl]elsąkaĺ{enúe'Christoph l)anieJ Ebeling _ profěsor hisr:oĺii ijęzyka

greckiego, lekarze JohannÄlberr Heinrich Reirĺarus iJohann August UnZeI, wydaw-

caJohanrrJ. Chĺisroph Bode, pastor Christoph Chĺistnn Sturm, poeci F. G. Klopstoc-

k, G. E. Lessing i M. Claudius. Joharru Friedrich Reichardt, kĺóry ĺównieź dostąpił

zaszczytĹl gościny w dotnu kompozytora, tak oto skomentował ów 1'akt rł' ]iście do

swojego przyjaciela Carla GottLieba Bocka z 1776 roku:

Wiesz .;ak ctługo już i jak bardzo życzyłera sobie, jaka ządza ĺltie rozprJlł'r' abr' pozrrać

.'vielkiego Bacha'Těĺaz rniałem to szczęście i spieszę Cię o rynr zawiadoĺ-rić |"' l' '

Znane są równie ż odwiedziny lv jego dor-rru Ch. Burneya, D' Dideroca i A' Lolii'
Szczególnie lvizyta Burneya w 1773 rokrr zaowocowała nontką w jego PÍłCy Prcsent

Srate oJ Musĺc ill Cernany (Aktuallly stan muzyki w Nien'lczecll), opisującŁ Ż jaką pasJą

L. H t. Uach ]lnprowlZowaĺ olJ przyJaclo]:

Po obiedzíe, kcóry był elegancko podarrv i zjedzony w wesołej armosŕetze, dornagałenr srę

oc1 nicgo [C' P E' Bacha], ab-v z pol(/roteli1 usiadł do klarł'ikoĺdu; grał z lliervielką przcrwą

,,i.-a]że o,', siódlĺej wieczorenl' Podczĺ' tcgo czĺ'u wzľast']ł w rrrrchllicrlirr i opelanill -

nie rylko grał, ale wyglądał jakbv był natchniony. [...] Mówił, Źe gdyby miałby być zapędza-

lry do pracy w relr sposób, co rrrógłby zlroĺ'u się odmłodzić']'

Ch. Buĺne-v, doktor muzyki _ tak okĺeślił się na karcie tytułorvej jednej ze swoiclr

prac, której uiemiecki ryruł brzmi Tagebuch seiner musikaĺkc]lerĺ Reľcz _ był wówczas

w trakcie podróży po środkowej Europie, któĺej etěktem była właśníe orła praca' Bur-

lrey jako współczesny C_ P E' Bachowi dostarczył nam licznych i cennych rvskazówek

i u*ag ojego życiu, sztuce irnprowizacji itd. Pisał w swojej pracy niędzy ilrlryllri:

Han-rbuĺg, poza Panem Kepelmisrzem Carlem Philippelĺ En-ranuelem BlchcLlr' nic posia-

.]. oir"cň" żo,lrl"go innego wybictrego kompozytora, ale otr jesr rvartościowszy od całego

'' H. C. Otrcnbcrg, op. cit., s. 207.

"\ísponlniany b'v"r"aicc clonlu C' l). E. Baclra' hlstoryk C'D' Ebclillg, pĺzcrłunraczył rę pĺ:lcę Clr' Btlr_

ncya na język rricnliccki. Za: E. Hclnl, op. cit', s. ĺ}'l9.



legionul Długo PIŻYParIyaVałem się.]ego wyrworrrym i orygĺlalnym konrpozycJom u llaj_
wyższą przyjemrrością one rływołały we mnre pory'wającą cęsknotę do ciągłego icl-r oglą-
daria i słucharria, cak że nie pocrzebowałen-r już źadłych innycil pokus rrruz1,czrrych, kcóre
mnre w rym mieście wabiły wcześniej]r.

Cytary te świadczą o tym,jak wielkin Prestiżen] i rrznaniem cieszył się konrpozy-
tor w oczach swoich współczesnych". Kompozytor również bardzo sobie cenił kon_
takry z kręgiem swoich przyjaciół, któĺymi się otaczał. Posze:,:;ali oni jego pole wi-
dzenia na więle spraw z obszaru literatury, Elozofii, a to dostarczało mu wielu nowvch
pomysłów, irĺpulsów dla jego dzieł.Wszyscko to kształtowało muzycznc zap.rtĺyw.rrria
i indywidualność konrpozytoIską C. P E' Bacha.

Ważne dla Carla Philippa Emanuęla były także kontakry z baĺonenr Gottfriedem
van Swieten, arrbasadoĺem austriackim w Bcĺlinie. Specjalnie przyjeclrał on do Ham-
burga, aby sPotkać Się z kompozyrorem, który napisał dia niego w 1773 ĺoku sześć
symfonli (6 SinfonienWq|8Z,H 657 -62) I dedykolvał mu Lĺzecl zbiőr z sonatami ,,ďa
znawcóĺv i amatoróĺ"' (Dĺlĺte sąffimlung.fíjr Kenlxcr ulxcĺ Liebhabel, G, van Swĺetcn gewitl-
netwq 57.2,57 '4,57 '6'H 247,208, 173). Baron van Swieten PoPrzez Wiedeńskie
\^,yďa\NnicĹwo Artąĺla i organizowanie w\íiedniu koncertów, podczas których \łyko-
rrywano muzykę C. P E' Bacha ijego ojca, zapewnił kompozytorowi rozgłos na ob-
szarze atrstriackim. Jak się później okazało, koncercy te stały się źródłem inspiracji dla
Mozarta. Caľl PhiLipp Emanlrel prowadził ponadto ścisłą korespondencję z tak zĺaĺy-
mi osobarĺri jak choćby Johann FI.VoB, H.\V Gerstenberg iJ. N. Forkel''.

Przez rozgIos i prowadzoną koĺesponđencję kĺąg wpłylvów Carla Philippa Ema-
nuela Bacha ciągle się poszeĺzał. Wiemy, źe Didelot, szukając odpowrednich utworów
ďa swojej córki grającej na kJawesynie, skielował do niego list datowarry na 30 maÍca
L774 roku z prośbąo przesłanie kilku sonatjego autorstwa przeznaczonych do grania
na irlstrunlencre klawiszowym, któĺe jeszcze rrie zosuły w1'dane]'. J. Haydrr odkrył

j Ch. Burucy, Ta4cbuth stineĺ nusikalisrłen Reiseĺ, Hamburg 1773,l]ć,.3, s. 1a7 . Za: H' c' ottenberg,
op. cir., s. 317.

]'wäÍlo tU odnotowáć' l12 pot\łicÍdŻcnic togo lakru' źc jstlricjc ogĺomna koĺcsponclcncj]' która đo-
kładnic zdajc uanr ľeJac.ję z atnlosĺčry;jaka otaczałlr C. l] E' lJacha' W dużej nlieĺzc została ol1á prŻylocŻo-
na i opĺacowana w dwóch pozycjech znaĺych autoĺce: E' SuchalJa (rcd')' Cal Phlipp Elnanuci Bań in
spicśel seine| Zeit'H)1dcshcim 1993 oĺaz H. G. oťtĆnbcrg' Caľl Philipp h1anLl!:L Raeh Spurensuche' Lcbcn
wld ĺŁ'eľk in SelbsĺzcĺLgt1issen uÍ'td Dak rnenrcn sci]1eI ZtiÍgenossl:fi, Lclpzig 1994'

5 G.lň/egncr' oP. cit.' s' 1318 i lr'
'o Oĺĺerlberg, op' cit', s' ] 99-2ĺ)1' Na tych stĺonacb cytowany Jcst cały list ])idcroťa do C. l1 E. ]Jacha.

Áutorka Pozwoli sobic jcdynie zacyrorvać końcolvy jcgo lragnrcnt: .,[...] líenn cticscĺ Emanucl Vatcr ist
und wcnn cr wcjB' was für cinVcrgntigcn cs cillcm Vetcr bcrcŕcr, scjncnr Killd cilre Frctrdc nrac]rcrl zu
kölrucn' lvird cr mcinc ]Jittc \.crŚtchcn, dic ich lhm hiennit anĺragcn ĺröchto: cr nlögc ü1ir cilligc K]e_
viersonaten schickelr' die rtoch nichr veröffentljclrt sind, so cr c]ic Mantlskripĺc davon übÍig hat' EI mögc
dic cütc haben, da1iir cincn Prcis |csrzrrscrzclr, đclr ich dcnjcnigen übergcbcn wcrdc' dcr mir dic Son^-
tclr bringclr wiń. [...l" Jcś]iEü1ánue]Jcs!ojcemijeś]iwie'jakąprzyjcnlrośćspr'twi.loJcuczynicniť



jec1en lub dwa zbioĺy tĺluzyki ptzezĺlaczone1na instrrrment k]awtszowy C' P E' Bacha

(pralvdopodobnie były to Sonaty pĺĺLsĺe'ie i Soĺlaty uirtembersĺeíe) i zaświadczał pőźnie1

że nie mógł odejść od klawiatury, dopóki rue zagrał ĺvszystkich'??- C' G' Neefe , nauczy-

cie] L. van Beethovena w Bonn, był jednym z najbardziej zagoĺzałych zwoleĺlnków

muzykr Carla Philippa Emanuela i bardzo wysoko cenił jego Pracę teoretyczno-dy-

dakĺyczną(Veĺsuth...), którą wrykorzystywał w pracy zę swoim rrczniem' Z kolei kon-

takry C. P E. Bacha z Klopstockiem, Claudiusem i Gersrenbergierĺr' w czasie których

poruszaDo problem esterycznej granicv, rozgraĺrrczenia pomiędzy słowenr a dźwię-

kien (ĺozważania doryczące geneĺacji poetów Stuĺm und Dĺang),ĺzuca pewr-re światło

nł cmpfn.dsalĺLet Stli w jego dziełach insrĺumenta1nych'*.

Kompozytor rozwijał w rym mieście , zbudowanym na wolrrej pĺze dsiębiorczości,

ĺównież swoje talenry oĺgarrizacyj ne.Za pĺzyzwoleĺlem władz miejskich urządzał pu-

bliczne koncerty w- jednej z pierwszych sa1 koncertowych rv Niemczech w Koĺ-
zeĺtsaaĺ auJ deuĺ Kaĺnp (Valentinskałnp). Sam występował w roli rvykonawcy i cieszył się

uznaniem cĺoskorrałego wrr|uoza i genialnego impror'vizatora. Dla finansowego zabez-

pieczenia się uĺządzał Subskription'skonzeĺtc' Zap7aĺlował na sezor-r jesie trrro_zimowy

1768/69 roku dwaĺLzięścia lego ťyPu koncertów.Wyđaje się jednak wątpliwym, aby

|err zamysł cloczekał się ĺealizacji'". Do programów koncerrów dobierał Bach utwory

z wielką starannością i w zgodzie ze srrrakiem publiczności, ale zawsze był to repeltu-

ar w pełni aIrystycznie wartościowy. obok.;ego własnych kompozycji ĺozbrzmiewały

olato!ia, wyciągi z oper, świeckie kantaty, symfonie i koncetry inslrrrme'Italne Jana

Sebasdana Bacha, Haendla,Telemanna, Grauna, Hassego i Haydrra' Nie sprze ciwiał się

ĺównież wykonywaniu dzieł, które obce były jego srylistyce muzycŻnej wypowiedzi

- taką pozycją była nriędzy inrryrrri '4lresĺa Glucka' Próby,jakie odb1'wał komPozytoÍ

z orkiestrą cieszyły się dużym zain[eresowaniem ze strony hambuĺskiej prasy' Czyta-

rrry na przykład w Hambuĺgische unpattheyische Coĺrespondeĺĺt z dĺia 1'9 sierpnia 1776

roku nlsrępLrjąc4 inl'orl nację:

Przedwczoraj próbował Pan Kapelmisrrz Bach w ConcerŕSaaĺ aĺf deĺn Kalllp czteĺy nołłe'

pľzez siebie sporządzone, wielkie synrĺ'onie. orkrestra była przy rym cak liczrra'jak Ham-

Lurg d"*r'o '1rr, ,ll" widział. Sklaclała się z 40 osób z grona naszych hamburskich rĺuzyków

i kiřk., an-rará.ów |Liebhabeĺ],kt6rzy ĺm nie dorówn1'rvali' a w iclr szĺrce jedyĺie synfonie

wykonane z rego Íodzalu poPlawnoścrą i enrrrzjazmem, że Pan Bach był rv sur e ze swoją

rJdoici łucn'u dŻit.ku, to zrozumic moją pro(bg. z 
^ĺor.1 

ĺ1o llic5o przrchodzg: un lĺógłby ml prlysllć

kl|i^ Ktauieľsonaĺcn'którc jcszczc nje "o.ijy *yá-". o" mógłúy ruyz,laczyć ecnę, ĺ ja przckazaibym

pirnrqozľ relĺu. Lto nri tc 'oll'r11 prz1lllcsi'

" E. Hclm, op. cit., s. 849.

" rĺ' c' ói,.ilrr".g pnśwlęciłjcdcn rozdział w swo.1cj nrorlogĺafii o.konpozyrorzc (op' cii') zaryruło-

*^ny ć"ĺriediskuuioł 1.. ĺas-ĺ sđ;' o-"*l^ * nicľr, wjati sposob dyskutowano w k'ęgu c' l] E' lJache

o po3ęciu gcniuszLl, tłk zr1mującego rvspółczcsnych i tĺł'ałycb zwolcnĺ1ków Sĺuĺnĺ ĺnd Drang'

'" H. c. onr'rlbcrg. op. ciĺ'. s. 158.



pubhczną zręcznością odclać im spĺawiedliwość, rrogły obecllym muzyczlrym siucheczom

dosraĺczyć przyjemności w oż1"wiorrej ekspresji'''.

Po ki1ku sezolrach zaprzestał tcgo typu działalności z powodu zbyr wielkiej kon-

kurencji ze strony -jak opisał to jeden z đzieĺnlkaĺzy ',,klubów, towarzystw ze_

brań, loterii, balów, bankietów, pikników'"'. Inne jego pĺzedsięwzięcia były bardziej

udane, na pĺzykład nauczanie (E J. Herold, Niels Schi<5rring, baĺon von Grotthus,

Dusek i N.J. Hüllnrande] ro tylko niekrórzy z jego hamburskich uczniów). Był ĺów-
nieź anirnatoĺęnr i realizatoĺęrĺr wielu działań ĺł1'dawniczych, międzv innymi wła-

snych utvĺoróĺł Sarn często scawał się ich wydawcą a dodatkowo jeszcze zajnror'vał się

ich ĺozprowadzaniem (dzięki temu dzieła kompozytoĺa trafiły między inrrynri do ta-

kich miast jak: Berlin, Bĺunszwik, Gotlra, Celle, Bückebuĺg, Kopenhaga, Drezno, Eise-

nach' Getynga, Hanower, Lipsk, St. Petelsburg, Ryga, Szczecin,Weinrar).'W 177() ĺoku
wydał z}ióľ zaryrułowany Muzycznc ľozmaitości (Musikalischen Vielerley) - Zebrał w nich

łatwe i lekkie w odbiorze utwory do gry na instrumencie klawiszorłrym oĺaz pieśni

z towarzyszeniem cego irrstĺumentu, ktőrc znalazły szeroki ĺynek zbytu w kręglr Ĺie-

bhabeŕ'.Włączył do tego zbroru równieź muzykę kanreĺalną berlińskiclr pĺzy3aciół:

Grauna, Fascha i Kirnbergerajako załącznIki do własnych kompozycji. obok działal_

ności wydawniczej i kolporterskíej C. P E. Bach często urr-rieszczał zachętę do kupna

czy wręcz reklamę swoich utworów, informując dokładnie, gdzie można nabyć jego

dzieła z podaniem rytułów i ceny (na przykład tlotatka w Hanburger unpaľtheĺiscľrcľ

Coľľespondent z 20 pażđzĺernlka 1773 roku) ''. KomPozytol nie nalzekał na rynek zby-

tu _ ilość ĺozprowadzanych i sprzedawanych kompozycji, zarówno rych lekkich i ła-

twych,jak i pĺzezĺaczonych dla bardziej wybrednego odbioĺcy, w pełnl go sarysfak-

cjonowała.
Przez dwadzieścia lac działalności C. P E. Bacha w Hambrrrgtt oczekiĺ'ano od r-rie-

go, aby zaprezentował się także jako komPozytor muzyki kościelnej. Po latach spę-

dzonych w BeĺIinie (30 lat!) jedynym dziełem wokalno-instrumenblnvm stworzo-

Í\y|ĺ przęz kompozytora okazał się Maglĺifcat z 1749 roku. Jednak to, co stlvorzył

w Hamburgu (między innymi Ż1 pasjl), a zapotĺzebowarrie, jak wynikało z jego obo-

wiązków, na tego rodzaju muzykę było duże' stanowiło najmniej wartościową formę

jego kompozytoĺskiej działalności.Większość z ťych utwolów to pasriSze. PrzemiesZa-

niejego dzieł z fragmenlani utwoľó\ł Jana Sebastiana Bacha,Jolrarula Chĺistopha Ba-

cha czy Telemanna.Trochę zníeniď, dodał nowe partie instrumentalne i w telr sposób

Powstawała nowa kornpozycja. Kościelne kompozycje pisane z myślą o rch publikacji

" H. C. Ottcnbcrg, op. cit., s. 159.
]l E. Helĺr, op. clt'' s' 849'
! H. G. Oncnberg, op. cit.,s. 172.

'' E' HĆln1, oP' cir.' s. 850'
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były lepszymi kreacjami C. P. E. Baclra, a komponowane w rym czasie nielituĺgiczne
arie, chóry, pieśni, kantary _ utwoĺami o zdecydowanie wyższych ambicjach' Nie po-
zbył się jednak nigdy w tego typlt utwoIach maniery dodawan)a zapożyczonvch par-
tii instrume ntalnych ze swoich najlepszych kompozycji. Z okĺeslt harnbuĺskiego do
najważlriejszych kompozycji zalicza się sześć zbiorów sonat, ĺond i Ĺantazjr na instru-
men| klawiszov/y (Die sechs Salnmlungen uoll Sonaten,Jľeien Fantasien unĺ{ Rondos Jiir
Kenner ĺnd Liebhaber) 'Te zbiory uważa się za najlr'ażrriejsze kompozycje C. P E. Ba-
cha ptzezĺaczoĺe na k]awikord. Prsanie ich rozpoczął jeszcze w Berlinie i konrynu-
ował je niemalże do końca swojego życia; korrrponował te utwory dla własnej

satysíakcji mimo kryrycyzmu co do ich trudności i zmnicjszającej się liczby slrb-

skrybentów''; 10 symfonii (wq 1t]2' 183; H 657-666); 12 koncertóĺx' na instĺument
k1ar,viszowy (wq 41-7' H 1I0,469-479). Ponadto stworzył dzieła kaneralne, między
innymi kwartery i sonaty na dwa instrumenty i instÍument klaĺviszowy obligato (Wq
79,89-9I,93'-95;H 522-35,537 -9). Analiza katalogtrjego dzięł ĺarzlca od ĺazu pe-

wien sąd _ otóż C. P E. Bach kornponował dla zaspokojenia swoich aspiracji jako
wykształconego kompoz1rtora i z drugiej strony _ szerszego grona odbiorców, cak

zwanych Liebhabeĺ - amatorów, ale posiadających wiedzę muzycznączasami pľzekra-

czającą zakres podstawowy. Nawet tytuły jego kompozycji odzwierciedlają ten du-
alizn, co wykazane zostanie w poniższych rozdziałach tej części pracy. Zaskakująca
jest baĺdzo charakterystyczna i spota zaĺazem liczba odmiennych wersji jcdnego

urworu, popĺawek, wariarrtów, któĺe są widoczne w spisie jego dzieł_ Z całą pewno-

ścią C. P. E. Bach poprzez ciągłe rewizje swojej twórczości kierował się dýeniem do

stworzenia rrraksymďnie dopĺacowanej ĺbrmy poszczególnych kompozyc.;l.

Kompozytor również akrywnie uprawiał krytykę Ín1]zyczÍ'ą. Jego stalrowisko

w wielu poruszanych kwestiach było bardzo wnik]iwe i czasami zaskakująco nowo-

czesne.W'ymagał od siebie i ir-rnych kompozytorów, aby nawct w najbaĺdziej popular-

nych i łatwych utworach nigdy nie zniżali się do poziomu jedynie komercyjnego'

C. P_ E. Bach czuł, żejego obowiązkiem jest dodawanie do rych kompozycji elenren-

tów niekonwencjonalnej twórczej pomysłowości oraz dbanie o ich nienaganną od

süo1ry uprawianęgo rzemiosła, ŕormę''. Jego dobrze zĺane i szcze3őłowe ĺozważaĺria

porównujące muzykę jego ojca i Haenďa'u, bardzo skrupulacne informacje dotyczące

Jana Sebasđana, które dostarczał Foľkelowi Pĺzygotowuja_cemu Pracę na lemat jego

ojca, edycja chorałów Jana Sebastiana Bacha, którą wykonał wraz z Kirrrbergeĺem _

wszystko to świadczyło, nie tylko z naszego prnktu widzenia, o nim jako o człowie-

" Zbjory tc bę.lą pÍzedmiotcm za]rrtcrcsowalria w rozdzialc 4 tcj części pracy'
15 F'.Helm, Liebhabeľ, Kefine| akll C' P E' Baeh in ĺlle Musial Philosophy oÍ t]t Enliśhten e t,'"ý: ',C'P'E'

Bach' Musik ltir EuŤopa'', scriá ,,Caĺl-Plrilipp-Emanucl-J3ach-Korlzepte, Solldcĺband 2''. red' H' G'

Otreĺberg, Frankíurt (odcr) 1998.s' ĺ}5.
.. wysiał jc w 1778 do cdytora 
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ku niezwykle ambittryrn i akrywnym, który sr,voje posłannictwo w służbie mltzyki ro-
zumiał jako wszechsľronną dzjała]ność.

W liście z 2liscopada 1788 roku Carl Philipp Emanuel Bach zawiadomił'W'e stphala:

od 18 wľzcślria byłem ci-loĺy na podagrę i inne przypadłości. Od tej chlvili poczułem się
już 1epięjl'.

Popnwajednak nie trwała zbyt długo. Niecałe półtoĺa miesiąca późr'ńej, w wieku
siedetndziesięciu cztercch lat, 14 grudrria C. P E. Bach zmarł'W nekrologach, które

ukazały się po jego śrníerci w pĺasie, wyrażano się o rum z wielkim uznanierl.Jeden

z nich' który został zamieszczoĺy w 201 nlrmerze Haĺnbuĺger unpartlrciisclrcĺ Coĺrcspoĺĺ-

dellt 1'6 3ĺudnia 178ĺ3 roku, pĺawdopodobnie autoIsnva C. E Cramera, pozwolimy so-

bie na zakończenie ręgo brogranru zacyto:\j\rać prawie rv całości:

Wczoraj nasza ptrbliczrrość ucraciła bardzo szczegóinego i znakonriĺego człowieka'wieczo-
ĺerĺ o 10'00 zrĺaĺł Pau Carl Pbĺipp Emanuel tsach, kapelmisĺrz i od 3 liscopada 1767 roku

tucejszy dyrekror muŻycz1]y' ['.'] Był wielkim leolelyczlrym i praktycznym muzykienr,

lwóIcą prawdzilvej sztuki gry na Clauier,rozĺmĺym zrrawcą reguł haĺmonii i czystych iiaz;

dokładny obserwaror i wlrcuoz gry na CIavieľ,kĺoty w swojej sztlrce nie nriał sobie ĺów-
nych.Jego kolnpozycje są dziełami miscĺzowskiĺni i wybornymi pozosla11ą ["']' Muzyka

srraciła w 3ego osobie swo'1ą lvielką ozdobę, a jego imię Caĺl Philipp Emarrue) pozostĺlrie

na zawsŻe ďa nie'1 święte.W lowaŤzyslwie był on bystrym' źywym człoĺ'iekrenr, pełnym

dowcipu i humoru, pogodnym i wesołym w kręgu swoich przyjaciół, do krórych zalrr z po-

wodujego sľary clołącza swoje łzy lórvnieź auror cego arrykułu' króry miał co szczęście' ze

ze zmarłym łączyły go więzi czułej pĺzy1aźni]^.

Kompozytoĺ został pochowany w kościele św. Michała w Han'Lburgu' Jego grób

został odnaleziony w 1925 roku przez Heinrícha Miesnea.]ĺtż za życił C' P E' Bacha

ĺozpoczęła się historia recepcji jego muzyki i teoĺii i to w swoich skĺajnych posta-

cíach: bezgralricznego uznania lub całkowitej ignoĺancji' Jego dzieło do dziś jest

przedmiotĚm licznych studiów badaczy, głównie niemieckich' Świadczy co o rym' że

pozostaje nadal interesujapym źródłem, w którym z niezwykłą wyĺazistością dosrĺze-

i"-y ,o,.o działo się w muzyce i najej obĺzeżach w II połowie XVIII wieku' I(olej-
-rre 

rordztały spróbują przybtiźyć choćby rrlewięlki wycinek dzieła jego życia' które

do dziś pozostaje swoistyĺn fenomenen.
W wieku siedemnastu lat C' P. E. Bach zaprezentował swoję pielwsze komPozycJe'

W zupełnie początkowej fazie jego kompozytorskicj działalności doninowały małe

tbrmy, takie jak nursze' menuery PoJonezy. Pięć z nich'' rĺzy maÍsze i dwa polonezy

urnieicił jego ojciec w swoim Kląuĺeľbijchĺein Jiiľ Anna Mągdąlena Bcch, które 1inkcjo-

,'qją po.{ ,rJ-.i"*i katalogu Schmiedera: BYrV Ąnh' 1'Ż2'1'23'124 'L25 ' 
127- Po nich

I' H. G. Orrenbcrg, op. cit , s.251.
Ji Za: H. G. otrenbcrg' oP' cit., s' 251 i ü.
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powstały Pielwsze sonatiný sonaty, tlia i koncerty na irrstrrtmer-rry klawiszowe. Wyżej
już wspomniano, że jego pierwszą opusowaną kompozy c1ąl>ył Mľnuet pouľ le dąuessĺn

(1731) w obu katalogach oznaczony odpowiednío;ako Wq 111, H 1.Twóĺczość kom-
pozytora'" moźemy podzielić na ki1ka grrrp:pĺzede wszystkim muzyka na ins|rrrmen-

ry klawiszowe, któĺa w ciągu całego jego żs,cia zaj1mowała pozycję cenualną; następ-
nie muzyka kanreĺalna i orkiestrorł'a, wokalna oĺaz część teoretvczno-dydaktyczna
jego spuścizny' Versuch übeľ dic wą]lĺe ArÍ tĺas Cĺauier zu spielen'

Najważniejszym instrumenrem, dla któĺego tworzył swoją muzykę klawiszową
i popĺzez który w sposób najbardziej osobisry wyrażał srvoją ekspresję, był klawikoĺd.

Jakkolwiek pIZeZ ostatnie dr.vadzieścia lat swojego życtl cotaz częściej komponował
na Pianoforte, ro bronił klawikordrr uporczywie pomimo íaktu, ze lnstltl[lent ten
nigdy nie został szeroko zaakceptowany poza Niemcami, a i tu szybko o ĺlirn zapo-
mniano. Nie można jednak zĺozumieć muzyki C. P E. Bacha z okresu zdonrinowa-
ĺego pĺzez eupfLn'dsameľ Stil,ktőrego był czołowym przędscawicie lem, bez zrozumic-
nia XVlll-wiecznej tradycji gĺy na k1awikordzie. FaIrtazje przede wszystkim, ale
rór,vnież ronda i około jednej trzecrej sonat, wymagają dokorrywania częstych alteĺa-
cji, zmian trybu zupełnie znienacka, dok]adnego respektowar'ria i ręalizowar-ria ozna-
czeń dynamicznych i artykulacyjnych, charakterystycznycb i rnożiiwycb đo wyko-
nania rylko na klawikoĺdzie, śpiewnego, na wzór rrruzyki wokalnej, przeprowadzania
linii melodycznej z lvykaz1'wanrem jej ekspĺesywnych właściwości. Urzeczywisĺrie-
nie tych, czy jeszcze wielu innych wymagań, jakie ta muzyka z sobą niesie , r-rie jest
nrożliwe na klawesynie czy pianofoĺte. D1a kompozytora źródłeĺn illspiracji, z któĺe-
go ta nruzyka wypłyrręła, była kleowana we Francji at'nosŕęĺa zbliżelia muzyki i li-
te.alury.

Utwory te są bardzo orygínalne, bogate w rozwiązar-ria kompozytorskie, mornenta-
mi rak norvoczesr-re, że nawet dzisiaj zaskakr1ją Wykonywanie ich w odpolviednio in-
tynnym otoczeniu, ďajakrego były tworzone, j es zcze \,ýzĺ1aga ich ekspresywnc od-
działywanie rra słuchacza' Zarł'sze jedlrak rł'idoczna jest w nich skrupularna praca

rzeIrrieślnika, a nre rylko chęć w1.warcia płytkiego, sentynencalnego efekĺu. Zrrane są

zresztą rrarzekania kompozytora na płytkość nvórców sq,Iu gaĺan.t. Fantazje. najczęściej

zwane ,,swobodnyĺĺi" (fĺeie Fantasien), są rak swobodne, że C. P E. Bach częściowo lub
nawet całkowicic pozbawił je kresek taktowych. Mająjednak zazwyczal Jasną ĹÍzy-

częściową lub rondową formę, a i ich liczne i baĺdzo śnriałe lrarmoniczrre PlogreÜe,

"'ogó1ncgo przcglądu i clraraktcrysľyki całej twórczości kompozytora autorka dokonała na podsra-
wic tżcch wcucśnicj już cytowelrych opracowäli: H' G' Oltcnberg, Cal Philipp Enaalel Bacll' MĹjnchcn
19{']ĺj; E' Hc]m' häsło: Bac}l CarI Phi|ipp Enanuel', w: ,'Thc Ncw Grovc Dicťionary of Mt$ic and Musi-
cians'', London 1980, s' 850-855; G' Mgner, U' Lcisingcr' haŚlo: Bach Cal PhiLipp Elllaĺĺel' rv: ,,Dic Mu-
sik in Gcschichtc uncl Gcgcnrvarľ''' Kasscl 1999, I)crsolrolrtci]' r' ] , szp. ] 3.l4-1353; I. Polliatorvska. basło:

Bach Cal Philipp Eĺnalzłel' w: ,,EncykJopcc1ia nrlrŻycŻua PWM' część biograĺiczrra'', rcd. E. l)zięborvska,
Krakóu' 1 979' r' 1 (eb)' s' 1 13-1 ] 7 oraŻ Właĺrych analiz'
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któĺe dzieją się;akby w ich wewnętrznvnr świecie - nie powodr1ją zagubienia podsta-
wowej tonacji, któĺa jest u,J'czuwalna r funkcjonuje w świadorrrości słuchacza.

Większość jego utwoľów na Clauíeĺ jest rrtrzymana w bardziej storrowanyrrr, trady-
cyjnym sry1u, a takie kompozycje jak Sechs lekhte Cĺauier-SonatenWc153, H 1ó2-3, 180-
83 oĺaz Síx sonąten pouľ Ie clauecin a l'usage des damesWq 54, H 184-5, 201-7 zostały
napisaĺle dla szerokiego kręgu odbioĺców Sonaty klawiszowe ro zazwycza.j rrzyczę-
śc1owe układy szybha _ ĺuoĺxa _ s.:ybÉa.lň/olne, środkowc części są generalnie pĺze-
kourponowane, a zewnętIzne mają dwuczęściową forrnę z repryzą w drugiej połowie
drugiej części, dzięki czernrr określa się C' P E. Bacha jako jedlrego z pierwszych kom-
pozytoĺów stosujących foĺmę sonatową.Jest to jednak zĘt daleko idące slormułowa-
nie i dążenie do wypracorvania tej íormy nie jest celem, który przyświecał rrvorzęniu

Przez nlego sonat.

Ważnym elementem jego muzyki na instrrrmenty kJawiszowe jest technika ęr,volu_

cji, czy lĺLoże trafliej, wariacyjności. Stworý rođzaj wariacji nrotywicznych, któĺe
w połączeniu z haĺnroniczlrym lytmem tworzą podwaliny jego srylu- Ta technika
u.';awnia się rv wielu różnych odmianach.W jego íoĺnrie sonatowej batdzo często wy-
stępuje powtórzenie orwieĺającego tematu w innej postaci, na plzykfad ze zĺrrrana- řĺy-
bu. W rondachfĺ Kenneĺ und Líebhabeĺ serla rych tematów jest jak gdyby poddana
każdej dającej się rłryobrazić zmianle kształtu, w każdej powtórzonej ĺł.ersji wydaje się
być niezgodna z tą wcześniej przedsrawioną co burzy w pierwszym odczuctu reguły
foĺr_rry ronda. Jest jednak tak długo utrzymywana, aż nie lrabieĺze włastrości foĺma1-
nych. Różnorodność rych arrian, zarówno w sorraraclr,jak i rondach, pociaga za sobą
jeclynie transtbrrrrację tematu, moťywrt, rnelodii, a nigdy nie ingerrrje w ĺéguły foĺ-
malne. Istniejąjednak konpozycje, dla których ta zasada wariac1iności, przekszcałca-
nia remaru staje się naczelną i niesie z sobą konsekwencje fotrnalne. Najczęściej tego

rypu prakrykę spotykamy w sonatrnach rra klawesyn i orkiestrę.Ta idea wariac,vjnych

PowtóÍZeń rtrosła do podstarłry forĺralnej w sonatach ,,ze zmielrnyni Powtórzenia-
mi'' (Serás Sonateĺl Jiiĺ Cląuieĺ nit veľändeľĺen ReprisenWq50;H 126,1'36-10) z 1'7 60

roku tak samo jak w Kuĺze unĺl leĺchte Clauĺeĺstijcke mĺt uefänderten lłepĺiseĺĺWq ).13-
14,H 193-203,228-38 z 1766 toku)' Zaspokajanie tego pragnienia wariac.vjrrości
rv ten całkowicie przenikający formę sposób znalazło swoje odbicie raczej w tych
specyficznych sorratach, natomiasr nie w ľradycyjnych zestawach wariacji - takich C.
P E. Baclr napisał jedynie kiika. one, łącznie z jego licznymi nrenuerami' polonezami,
soltgqŕ i innynri pojedynczymi utworami klawiszowymi, tvvorząraczej mrrie3 anbitrrą
część jego twóĺczości, zaspokajającą gusta rr-uiej 

',rozsmakowarrego'' 
odbiorcy.

Jeże1i stosunkowo niedostępne medium klawikordu ciągle Lltludnla nasze zrozrrrTue-

nre solowyclr utwolów klawiszowyclr Caĺ1a Philippa Emanuela, to lie istnieje taka

trudność ďajego koncertów na instrrrment klawiszowy, w pĺzeważającej części napisa_

nych na klawesyĺr-lň/ tej dziedzinie jest on posrrzegany jako wirtuoz klawesynu, nie
raptow[ie i ekspĺesyjnie improwizujący w swoint domu ďa ścisłego gĺoua pĺzy1acĺőł,
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ale wykonrijący błyskotliwe, ogr-riste kompozycje lra scenie koncerto*ej dla szerokiej
prrbliczności. Caĺl Philipp Enranuel i Johanrr Christlan Bach twoĺzą ponrosl W lou-
wojrr tej ťormy pomiędzy koncerten-r klawesvnowyr-rr ojca (który 1äkryczrrle stworzył
ten gatunek) a koncertern fortepianowyrrr Mozarta. Koncerry klawesynorve C. P E-

Bacl-n są rnieszanką sýu jcgo ojca orazVivaldiego, czyli połączenieln rypowe.; ritor-
nelowej pĺocedury z podsrarvą formy sonat<rwej. l lłrydaje się, źe pod ryrn r,vzględern

są raczej ukoronowanicn i zamkuięciem tej linii północr-Loniernicckiego srylu kon-
celtowego' a nie początkiem ďa stylu koncerców Mozarta_ lch srandardowy trkład
części: szybka walna _ szybka, wyważone w1'pośrodkor'vanie w partii solisry i oĺkie-
stĺy, lv któĘ każdy ma moźliwość pełnego zaprezentowania się, czyr'ri je publiczn1łni
urworanri jakże innyrni od wspomnranych powyżej korĺipozycji na Clalieĺ soio. Są
one duźo bardziej homoŕoniczne ze stabilną harnronią, któĺa nie zmierria sięjak w ka_

lejdoskopie, często wysrępują długie odcinki powtarzanych nrrt w basie, charaktery-
sryczlra jesr rór'vnież sekwerrc-vjna powtarzaltrość odcinków w mollcncach przecho-
dzenia zjednej do drugiej conacji_ Proces modulacji odbywa się zatem spokojnie i jest

odpowiednio przygotowany, a nie nagle i zaskakująco. Mimo co [emary tutti i so]o nie
zostrły pozbawione ornamer-rtów, są kwieciste i pełne twórcze; ŕantazji' obok tego
występują liczne &agmeľrry dla wypowiedzi wiĺtuozowskiej, rratoĺniast wolrre części
są jakby elegijny:li poematami o pięknie godnynr zauwaźenia. C. P E. Bach srwoĺzył
ogółcm nieco ponad pięćdziesiąt kot-rceĺców k1arvesyrrow1'ch. I)o tego naleźy dołą-
czyć jeszcze około dziesięciu koncertów napisanych na inny instľunrerrt solowy,
rniędzy innyni na flet, obój i wiolonczelę_ Nie są one w żaden sposób gorsze od
swych klawesynowych odpowiedników _ każdy z nichjest znakolnicie iđiomaryczny
ďa instrumennr solowego, na któĺy powstał.

C. P E. Bach najuryraźniej był odosobniony pośród północnoniemieckich korĺpo-
zytorór'v swojego czasu w twoIzeniu ,,sonatiny ĺla klawesyn solo z orkiestrą' (dwie
wymagają dwóch solov1'ch k1awesvrrów). Są onę często nazywane w literaturze ,,mi-

''i",r'''91'ynri 
konceĺtami''. Jest to forna wyraźnie ekspeĺymentalna - dzieła te przy-

polrrirra.;ą nie tylko konceĺry ale także suiry międz1' inn1,mi rym, że utrzytnaua.1est ta

sama torracja rra przescrzeni całego utworu, ewerrtualrrie z fluktuacjami porniędzy try-
bem dur i moll. Mają swoje powiązania ĺównież z wiedeńskimi diuetulncnri' poniewlż
posiadają od 2 do 10 sekcji bądź części oraz lekką czy wręcz szablonową ' 

i'\lzyczÍ|+
za'wartość. Z sonatą wiążę się nazl\'a _ Sonatina, a co za rym idzie, podr'vójne pomniej-
szenie forrrry sonacowej. Konpozytor napisał dwanaścle cakiclr utwoĺórg nic wliczając
wersji ze znienioną itrstrurĺrentacją: czĹęÍy z nich grane są bez jakiejkolrł'iek pauzy
pomiędzy częściani, sześć jest wydłużonych Przez polýĹőÍzenie poprzedniej sekcji
bądź części z ľepetycjami często składającymi się ze ,,zniennych powtórzeír''. Pĺzy-
kładowe użycie tej techniki występuje w sonatińe'Wq 97,H 450,któĺej schemat for-
my przedstawia się nascępująco:



l

Jcst to muzyka rLap:lsarra z przeznaczeniem wyłącznie ďa lekkicj ĺozľywki.
Muzvka karneralna C. P E' Bacha z uđziałeĺĺl ins|rumenców klawiszowych właści-

wie rł' całości przedstawra bardziej konsenvarywną część jego twórczości, aie mino
to jest uważana za ilustrację rozwoju całej północnoniemieckiej muzyki kameralnej
ponriędzy późnyrn barokiem a wczesną erą k]asyczną Kompozytor sloPniowo zJcZy-
nał stosować rozpisany akompaniamcnt dla instĺrrmentlr k1awiszowego, porzucając
w terr sposób barokowe bąsso contĺnuo' Ze względrr na praktykę wykonawcząjest to
bardzo ważny moment w historii muzyki. Do 1756 roku zaĺważamy w jego ťwór-
czości częste pojawianie się formy sonaty tIiowej, Po tej dacie ta forma prawíe zani-
kła. C. P E. Bach zaadaptował klarnet, a w ostatniej fazie twórczości także wczeslry
fortepian i w najlepszych srvoich dziełach kameralnych powoii opuszczał barokową
kanouiczrro_kontrapunktyczną fakturę nie na rzecz Prostoťy i porľierzchowności 3li-
lałt, ale równej ważności ooszczególnych partii. Partie na insrrument klawiszorłry

konsekwentnie zmieniają srvój charakŁer _ od akompaniujących do koncertowych,
które pĺzewodzą tym dziełom. Bardziej konserwarywny wydźwięk dzieł kameralnych

kompozytora można tłumacz1'ć reakcyjnyln gustem jeeo patronów, szczególrrie króla
Fryderyka II w BeĺIinie' Stąd rak dużo stosunkowo liczba sonat triorłrych (z fletemja_

ko instrumentem solorłrym), które komponował w okresie beĺlińskim. Formę kwar-

teru smyczkowego C. P E. Bach podjął dopiero w ostatnin roku swojego życía, kom-
ponując 3 QuąrtelleJiiľs Clauieĺ, FIöte , Bratsche uĺĺĺ! BafWq 93-95, H 537-539, które są

już rypowym twoÍęm srylu klasycznego. EInst Fĺitz Schmid określił te trzy kwaÍtety

następującym scwieĺdzęr-riem: ,,obraz doskonałego przełomrt do wiedeí-rskiego k1a-

sycŻl1ego sty1u''l0"wszystkie cztely instrumenry współdziałają w poczucrlr mclodycz-

nej ĺówlrorzędności i inĄwidualnoś cí zarazęĺ'n.ParĹla Clauíeĺ częściowo osiągnęłl ta-

kie nasycenie w głosach,jakiego Bach dorąd nie stosował iub robił ro batđzo rzadko'

Ältówka, króra w jego wczesnych dziełach koncertowych spełniała fulrkcję haĺmo-

rricznego wypełniania głosów, tutaj otrzymała zadaÍLię vłÍęcz solisryczne' Wszystko

w grze rych czterech instlumentów jest nadzwyczaj bogate w inwencję komPozytor_

sk4 Cĺavieĺ, t]et í altówka ,,tkają ' wspólnie meiodyczne przejścia tak _ jak widać

w pĺzykładzie polriżej - żę ĺĺlożna nówić tu o zasadzie pracy przetworzeniowe;

w postaci chaĺakteryslycznęj dla klasycyzmu:

.,E'ĘSchmid'Voru,ortzumNeudĺuckuonC.PE.BachsdĺeiKĺaL,icrąuaftelĺenWą9.'.9j,ljäÍcl)rcitcÍ-

-Ausgabe 2674, Kasscl 1952.



]. c. P E. Boch, Quoŕeŕf D_dUr Wq 94, H 538, cz' lI

W Andantito Kwaĺtetu a-moĺl1est to jeszcze bardziej zauważalne:

2. c. P E' Boch, Quoŕelł o-nolllMq 93, H 537, cz. ll Andonłino

Uderzające jest również to, że kompozyror całkowicię zaniechał stosowania basrr

generalnego w tych dziełach. Isĺrieją jeszcze inne bardzo ważne przesłanki rych
tĺzech jedytrych krvarlerór'v kompozytora stwolzonyclr u progrr jego życia: widoczny
plzejaw romäDtycznego idiomu. Efekty dźr'viękowe, jakie C' P E. Bach osiągnął
,N Kwartede C-duľWq 95, H 539, r,v jego rvolrrej środko'ł'ej części Adagio poprzez za-
stosowanie perlistych szybkiclr fig.lr w Clauier,poprzez szybko zmieniające się har-
lĺloníczne układ1,, przepowiadają atmosferę marzycielsko-elegijną lirycznych đzieł ro_

mantyczn1'ch, ich ekspresję i koloĺyt đźwiękor,r.1''. Forma kwartetu, rór,vnież za sprawą

rych trzech dzieł C. P E. Bacha, w klasycyźmie zyskała bardzo duze znaczenle.
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Schemat lorĺnaltry w większoścr sonat zespołowych jest trzyczęściowy z preíeren-
caą ďa układu s.:yb ĺ<a _ woln'ą szybka.W nruzyce kameralne.; 

' 

j ak i w całej jego twór-
czości, znajdujemy ĺównież utwory pisane dla celów komercyjnych: łarwe i lekkíe,
pÍzeznaczone ďa szerokiego grona odbioĺców. oczywiście są one nuriej zachwycają-
ce od rycl-r pisanych dla subtelnego odbiorcy. Do ich gĺona, z nruzyki karneralnej zali_
czanry nriędz1' innymi wszystkre ,,małe sonary'' J ,,małe utwory'', menuety, polonezy,
marsze powsrałe w czasach beĺlińskich. Dopiero dojrzďość rwórcza i możliwość rwo-
ĺzenia lego rypu tttrł'orów nie na potrzeby dwoĺu berlińskiego, ale własne, r'vydĄ ,,na
świaď' lJ sonĺt a ĺrstrunent klawiszoĺuy z akoĺnpaĺliamcnteĺn skĺzypiec i wiolonczc[i (Wc1
89_9I,H 522-53+), któĺe rówruez - takjak kwaĺtety _ zaliczająsię do ostatniego eta-
prr jego twórczości (Iat 177 6-1'777) i wĺaz z nĺrrli stanowią zwrot ku tnuzyce klasycz-
ne.;. Posługując się fll nazwą ',instrument k]awiszowy'', mamy na myśli już nowy íor-
lepian, o któĺym kompouytor z całą pewnością rnyślał, kolnponrrjąc te ostatnię dzięła'

obok utr,vorów z udziałęn instrrrnlentu klarviszowego C' P E. Bach był twórcą
rnuzyki symÍbnicznej, wokalno-instrturrentainej i pieśni. Dzieła te urvidacariają rów-
nież etapy rozwoju charakterystyczne dlajego twórczości na instrumenty klau'iszowe.
Być moźe muzyka woka]no-instrurnentalna, którą tworzył w Hanrburg.r, wypełniając
swoje obowiązki kanrora, rniałajedynie zadowalać wynragania wiernych i nie obfito-
wała w tak ]icale,jak w innych dziełaclr, nowatorskie rozwiązania. Szczegółowe roz-
ważania doryczące tych rrtworór,v níe starrowią jednak przedmioru tej pracy.

Wejrzer-rie, choćby tak połowiczne, na całą twóĺczość C. P E. Bacha PrzezĄaczoną
na instrrrmenry klawiszowe mlała na celu prześledzenie, w jaki sposób kompozytor
traktował partię instrurrrentu klawiszowego w utwoÍach o większej obsadzie . Najważ-
niejszynrjest tu spostrzeżenie, że C. P E. Bach zĺezygnował prawie całkowicie ze sto-
sowania rylko basu generalnego i rozpisy;vał partię akompaniamentrt. Krótki ogląd tej

twóĺczości porwieIdził też fakt' że es|eq/czna poslawa,jaką reprezentorvał, zna.Iazła tu

swoje silne potwierdzenie. Twóĺczość kompozyrora traktowana zarówno w wycinko-
wej íorrĺie,jak i całościowo, zar,vsze odrwoľzy jego prawdziwe oblicze i wszechsĺron-

ność: komponowanie dla zaspokojeĺria potrzeb zarówno wybredrrych zlrawców mu-
z1,ki, jak i amatorórv żądnych często jedynie rozrywki. Nięwielu kompozytolów
w historii muzyk potrafiło połączyć te dwa skrajne stanowiska w tak doskorrały spo-

sób. w iaki uczvnił to C' P E. Bac]l.
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