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Maxim Serebrennikov/Tatiana Shabalina 

Johann Sebastian Bach i jego czasy: Z perspektywy XXI 

wieku  

 

 

I. Manuskrypty kluczowe dla naszego 

rozumienia Bacha 

 problemy z badaniem i praktyką 

przedstawiania Bacha poprzez 

studia jego manuskryptów 

 charakter pisma Johanna 

Sebastiana Bacha: jego 

muzyczny zapis i cechy 

charakterystyczne 

 Johann Sebastian, Anna 

Magdalena i naśladowcy 

Bacha: ciekawe zjawisko ich 

charakterów pisma oraz ich 

badanie 

 rozwój muzycznego zapisu 

Bacha i datowanie jego 

autografów  

 proces kompozycyjny Bacha 

widoczny w jego 

manuskryptach 

 osobowość Bacha na 

podstawie jego listów 

 

II.  J.S. Bach i mu współcześni: metody 

improwizacji, nauczanie i uczenie się 

  “L'A.B.C. Musical” Gottfrieda 

Kirchhoffa i jego związek z Bachem: 

ostatnie odkrycie w Petersburgu.  

 Idea „wszystkich klawiszy” i jej 

realizacja w czasach J.S. Bacha: 

ujawnienie historii  „Dobrze 

temperowanego kalwinisty” 

 Teoria i praktyka fug Bacha: w kierunku 

autentycznej realizacji 

 Improwizacja klawiatury wg metody 

J.S. Bacha  

Nasze warsztaty poświęcone były 

tematowi “Bacha i jego czasów”. 

Próbowaliśmy na to zagadnienie 

spojrzeć z perspektywy początku XXI 

wieku: co wiemy, o tamtym okresie, jak 

komponowano i zapisywano muzykę; 

jak myśleli autorzy i jak nauczali; jak 

obecnie możemy zrozumieć te 

problemy poprzez analizę oryginalnych 

manuskryptów, dokumentów i 

traktatów z owego okresu. To z 

pewnością nie są jakieś stare, 

nieaktualne pytania. Przeciwnie, 

spotykają się one w wielu miejscach z 

zagadnieniami naszego życia, historii i 

kultury, zaś liczne dziś konferencje, 

festiwale i koncerty barokowej muzyki 

odbywające się na całym świecie 

udowadniają rosnące znaczenie tej 

kultury dla współczesnych.   

 

1.1.Podczas naszych warsztatów 

analizowaliśmy manuskrypty jako klucz 

do zrozumienia prac największego 

niemieckiego kompozytora – Johanna 

Sebastiana Bacha (1685-1750). 

Rozważaliśmy problem badań nad 

Bachem i praktyki przedstawiania jego 

prac poprzez analizowanie 

autografów kompozytora, a także 

manuskryptów jego uczniów i 

kopistów. Ciekawe zjawisko bliskości 

charakteru pisma Bacha i jego 

kopistów było punktem naszej 

szczególnej uwagi. Byliśmy w stanie 

znaleźć wiele cech wspólnych w 
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muzycznym zapisie Johanna 

Sebastiana Bacha i jego żony Anny 

Magdaleny na podstawie próbek 

wielu manuskryptów w reprodukcjach 

ich faksymili. Porównując manuskrypty, 

odkryliśmy ich cechy 

charakterystyczne i zaczęliśmy 

rozumieć charakter pisma Bacha o 

wiele lepiej. Dalsza analiza zapisu 

muzycznego wielu kopistów Bacha 

ukazała jeszcze większe podobieństwo 

charakteru pisma kompozytora z tymi 

należącymi do jego uczniów i 

kopistów, takich jak Christian Gottlob 

Meißner, Bernhard Christian Kayser i 

inni. Najwidoczniej wpływ osobowości 

wielkiego kompozytora na członków 

jego otoczenia był tak wielki, że 

rzutował na tak uderzające 

podobieństwo różnych charakterów 

pisma. Badania tego zjawiska okazały 

się jednymi z bardziej pomocnych. 

Wyniki te mogą zostać zastosowane 

do wielu innych problemów 

związanych z rozumieniem 

muzycznych manuskryptów XVIII wieku.  

 

2. Tematem następnych warsztatów 

był rozwój muzycznego zapisu Bacha. 

Badaliśmy autografy kompozytora z 

różnych okresów jego życia i 

próbowaliśmy znaleźć cechy, które 

byłyby pomocne w datowaniu jego 

manuskryptów. Osiągnięcia 

współczesnych badań nad Bachem i 

jego pracami takich naukowców, jak 

Georg von Dadelsen, 1  Yoshitake 

Kobayashi 2  i innych stanowiły próbki 

                                                 
1 G. von Dadelsen, Bemerkungen zur 

Handschrift Johann Sebastian Bachs, seiner 

Familie und seines Kreises, [w]: Tübinger Bach-

Studien, Heft 1, Trossingen 1957; G. von 

Dadelsen, Beiträge zur Chronologie der Werke 

Johann Sebastian Bachs, [w]: Tübinger Bach-

Studien, Heft 4/5, Trossingen 1958. 
2 Y. Kobayashi, Zur Chronologie der Spätwerke 

Johann Sebastian Bachs: Kompositions- und 

Aufführungstätigkeit von 1736 bis 1750, [w]: 

Bach-Jahrbuch 1988, S. 7–72; Y. Kobayashi, Die 

Notenschrift Johann Sebastian Bachs: 

Dokumentation ihrer Entwicklung, [w]: Neue 

Bach-Ausgabe, Ser. IX, Bd. 2, Leipzig 1989.  

do naszych badań. Ważne jest, że 

zasady takiego badania mogą być 

wykorzystane w wielu innych 

zagadnieniach, niekoniecznie 

związanych z badaniami Bacha, a 

także mogą być stosowane w innych 

dziedzinach nauk o muzyce.  

3. Kolejne kwestie dotyczyły tematów 

procedur kompozycyjnych Bacha w 

jego manuskryptach. Jak wiadomo, 

przez długi czas uważano, że 

autografy Bacha nie zawierały 

żadnych materiałów istotnych dla 

rozumienia jego procesu 

komponowania. Jednakże ostatnie 

badania manuskryptów rzucają nowe 

światło na ten temat i pokazują, że 

autografy Bacha mówią o tym 

procesie nie mniej niż te Beethovena.3  

Podczas naszych warsztatów mogliśmy 

obserwować różne rodzaje 

manuskryptów Bacha: wierne i 

poprawione kopie, a także jego zapisy 

nutowe. Poprzez badanie poprawek w 

autografach kompozytora, 

próbowaliśmy zrozumieć istotę takich 

przekształceń myśli muzycznej i ich 

kontekstu. Mogliśmy zobaczyć wiele 

korekt, które ujawniają cechy 

szczególne procesu kompozycyjnego 

Bacha, a także napotykane trudności 

na przykładzie manuskryptów 

niektórych przejść z Christam ORatorio, 

„Coffee-Cantata” a także innych 

wokalnych i instrumentalnych 

kawałków. Okazały się to być 

najbardziej ekscytujące momenty 

naszych warsztatów. 

4. Osobowość Bacha odzwierciedlona 

w jego listach była tematem naszych 

kolejnych warsztatów. 

Jak wiadomo, dużo czasu zajęło 

niemieckiej tradycji epistolarnej, aby 

się rozwinąć, a historia listów stała się 

częścią historii narodu niemieckiego. 

Przez wieki ukształtowały się ścisłe 

                                                                       
3 Zob. R. L. Marshall, The Compositional Process 

of J. S. Bach: A Study of the Autograph Scores 

of the Vocal Works, Princeton 1972. Vol. 1–2. 
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reguły pisania listów, a pod koniec XVII 

wieku – na początku wieku XVIII 

pozostawały wystarczająco mocno 

utrwalone w Niemczech. Forma i 

struktura listów oraz ich styl były ściśle 

regulowane. Formuły oddziaływania 

na adresata odnosiły się do jego 

statusu i pozycji społecznej a także 

podziały, podpis na końcu listów, data 

i miejsce – wszystkie te punkty i wiele 

innych musiały przestrzegać 

rygorystycznej tradycji tamtego okresu. 

Nawet rozmieszczenie różnych części 

listu na kartce papieru musiało 

korespondować z tymi surowymi 

regułami. Kultura pisania listów była 

niezbędną częścią wspólnej kultury 

ludzi tamtego okresu, ich edukacji i 

wychowania.4 

Badanie różnych listów Johanna 

Sebastiana Bacha pokazywało, że 

kompozytor przestrzegał tych reguł 

bardzo starannie. Podczas naszych 

warsztatów, analizowaliśmy jego 

prywatne listy jako oficjalne (np. listy 

Bacha to Georga Erdmanna z 1726 i 

1730 roku, do Augusta Beckera z 1714 

roku, do Johanna Friedricha Klemma z 

1736 roku, a także jego prośby do 

Rady Leipzig, do Elektora Saxony 

Friedrich August itd.). Równocześnie 

analizowaliśmy niemiecki styl 

charakteru pisma (tzw. Kurrertschift). 

                                                 
4 Zob. Ch. F. Gellert, Sämmtliche Schriften, 

Vierter Theil: Briefe, nebst einer Praktischen 

Abhandlung von dem guten Geschmacke in 

Briefen (1751), Neue verbesserte Auflage, 

Leipzig 1784; J. Ch. Adelung, Ueber den 

Deutschen Styl, Zweyter und dritter Theil, Berlin 

1785; G. von Gaal, Muster-Briefsteller für die 

verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnisse, 

und Haus-Secretär für das Privatgeschäftsleben 

und alle jene Fälle... Güns 1835; G. von Gaal, 

Allgemeiner deutscher Muster-Briefsteller und 

Universal-Haus-Secretär für alle in den 

verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen 

sowie im Geschäfts- und Privatleben 

vorkommenden Fälle, Achte Auflage, Wien; 

Leipzig 1883; G. Steinhausen, Geschichte des 

deutschen Briefes: Zur Kulturgeschichte des 

deutschen Volkes, Erster heil: Berlin 1889; Zweiter 

Teil: Berlin 1891 etc.  

 

Nauczyliśmy się także rozumieć 

dokumenty napisane w taki sposób. 

Mogliśmy zaobserwować cechy 

szczególne listów J.S. Bacha i ich 

widoczne odniesienie do znanych 

tradycji tego czasu. Osobowość 

wielkiego kompozytora ujawnia się w 

tych cechach, ponieważ jest 

widoczna w jego dziełach 

muzycznych: nieniszczenie 

tradycyjnych form, ale przestrzeganie 

ich oraz ich rozwoju aż do szczytu sztuki 

muzycznej może być rozumiane jako 

credo jego artystycznego życia.   

II. Kolejna część kursu poświęcona 

była teorii i praktyce muzyki w czasach 

J.S. Bacha. Głównym celem było tu 

zaprezentowanie historycznego i 

kulturowego kontekstu, w jakim żył i 

tworzył Bach.   

W ramach warsztatów poruszono i 

dyskutowano na następujące tematy: 

▪ “L’A.B.C. Musical” Gottfrieda 

Kirchhoffa: nieoczekiwane odkrycie w 

Petersburgu; 

▪ Musical A.B.C. ery baroku; 

▪ Pojęcie “Wszystkich klawiszy” w 

czasach J. S. Bacha i sposoby jego 

realizacji 

▪ Teoria i praktyka nauczania i realizacji 

cyfrowanego basu.  

1. L’A.B.C. Musical (1734) Gottfrieda 

Kirchhoffa (1685-1746) jest kolekcją 

utworów klawiaturowych sławnego 

niemieckiego organisty i kompozytora 

z Halle, kolegi z czasów studenckich 

G.F. Haendla i dobry znajomy J.S. 

Bacha. Ta kolekcja była uznawana za 

nieodwracalnie utraconą przez sto lat. 

Jedyna kopia L’A.B.C. Musical, której 

istnienie jest obecnie znane 

przechowywana jest w bibliotece 

Petersburskiego Państwowego 

Konserwatorium, gdzie została 

umieszczona w 1870 jako prezent 

uznanego muzycznego entuzjasty i 

namiętnego bibliofila Michaiła 

Pawłowicza Azanczewskiego (1839- 
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Rys. 1 G. Kirchhoff. L’A.B.C. Musical (c. 1734). Strona tytułowa oryginalnego wydania

 

1881). Ta zagubiona kompozycja 

została odkryta na nowo przez profesora 

Anatolija Pawłowicza Milka, który zwrócił 

uwagę na niepowtarzalność zachowanej 

kopii w marcu 2002. 

Na stronie tytułowej edycji napisane 

jest:  Nawet krótkie spojrzenie na tytuł 

wystarcza, żeby natychmiast 

zrozumieć, że ta praca dotyczy pytań 

kluczowych dla epoki baroku, takich 

jak ekspansja kręgu klawiszy i metod 

studiowania oraz komponowania w 

cyfrowanym basie – nie wspominając 

koncepcji kolekcji “wszystkich 

klawiszy”, wywołującej 

zainteresowanie głównie w związku z 

„Dobrze temperowanym klawesynem” 

J.S. Bach’a. 

Podczas tego wykładu studentom 

powiedziano o istocie L’A.B.C. Musical 

dla ich badań nad kulturą muzyczną 

baroku, a także o losie kompozycji i 

podróżniczej historii z Europy do 

Petersburga zachowanej kopii.  

 

 

2. Jak wiadomo, wczesne manuskrypty 

są dziś niesamowitą rzadkością. W 

każdym razie, na podręczniki było 

zawsze duże zapotrzebowanie i nie 

były długo aktualne. Tym samym, 

wczesne podręczniki są dziś najbardziej 

niezawodnym źródłem informacji 

dotyczącej sposobu edukacji wiele lat 

temu. Podczas warsztatu studenci mieli 

okazję zapoznać się z treścią takich 

unikalnych prac jak  F. E. Niedt’s 

Musicalisches ABC zum Nutzen der 

Lehr- und Lernenden (1708), 

G. Kirchhoff’s L’A.B.C. Musical (c. 

1734), J. N. Torner’s A.B.C. per tertiam 

Minorem (1735), and J. C. Simon’s 

Musicalisches A.B.C. in kleinen und 

leichten Fugetten (11749, 21751). 

 

Historyczne i teoretyczne informacje 

zostały dodane poprzez praktyczne 

zadania, a mianowicie: 

- rozwiązania rebusu zakodowanego w 

stronie tytułowej Niedt’s Musicalisches 

ABC (Rys. 2) 
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- znalezienia różnicy pomiędzy dwoma 

oryginalnymi edycjami Musicalisches 

A.B.C.; 

Simona 

- przeanalizowania harmonii u 

Fughetta F z Musicalisches A.B.C. 

Simona i wskazanie na nie poprzez 

sygnatury basu cyfrowanego 

 

- porównania L’A.B.C. Musical 

Kirchhoffa z muzikalem Musicalisches 

A.B.C. Simon’a 

- znalezienie podobieństw pomiędzy 

Fugue w C major z L’A.B.C. Muscial 

Kirchhoffa i F major Fighetta z 

Musicalisches A.B.C, Simona  

 

 

 

Rys. 2.  F. E. Niedt. Musicalisches ABC zum Nutzen der Lehr- und Lernenden (1708)

 

3. Koncepcja “wszystkich klawiszy” 

była dosłownie w powietrzu w czasach 

baroku. „Dobrze temperowany 

klawesyn” J.S. Bacha jest najbardziej 

znanym przykładem jego realizacji. 

Jednakże eksperymenty mające na  

 

 

celu pokrycie i użycie jak największej 

liczby dźwięków w jednej pracy 

rozpoczęły się już dużo wcześniej przed 

Bachem i były kontynuowane po nim. 

Jak pokazano zachowane 

wielotonowe kompozycje mają wiele 

wariantów: różnią się liczbą klawiszy, w 
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sposobie ich organizacji i w formie ich 

prezentowania. Takimi mało znanymi 

kompozycjami są: Kurtze Preambula 

vor Incipienten duch alle Claves (ok. 

1670) W. Fabriciusa, Sonderbare 

Invention  

 

(1702) i Der Accurate Organist im 

General-Bass (1704) J. Ph. Treibera, 

Labyrinthus Musicus (1722) F. Suppiga, 

Venti quattro Polonnesi per tutti tuoni 

(1764) J. G. Zieglera, Das 

Wohltemperierte Clavier (ok. 1740-

tych) B. Ch. Webera itd. Posłużyły one 

jako materiał do warsztatu.  

  

4. Według Alfreda Manna bas 

cyfrowany jest kunsztem barokowego 

muzyka. Hugo Riemann 

zaproponował, żeby nazywać epokę 

baroku „epoką basu cyfrowanego”. 

Niewątpliwie, bas cyfrowany był 

uniwersalną doktryną w czasach 

baroku i podstawą dla teorii oraz 

praktyki muzyki. Podczas warsztatów 

studentom zaproponowano 

przeanalizowanie ćwiczeń z basem 

cyfrowanym z różnych rozpraw 

naukowych i podręczników (w tym z 

podręczników J.S. Bacha i G.F, 

Haendla) oraz żeby znaleźć 

podobieństwa między nimi. Przy użyciu 

zachowanych dokumentów i 

dowodów, została zrekonstruowana 

metoda nauczania cyfrowanego basu 

J.S. Bacha. Jak się okazało, najbardziej 

specyficzną cechą jego metody były 

ćwiczenia zapisywane na papierze 

oraz czysty czteroczęściowy zapis. 

Koncentrując się na autentycznych 

próbkach realizacji, studenci 

próbowali ukazać tradycję basu 

cyfrowanego, charakterystyczną dla 

środkowych i południowych regionów 

Niemiec. Podsumowując, porównywali 

ich wyniki z tym, co przedstawiają 

współcześni badacze.    

 

*        *        * 

Wszyscy uczestnicy warsztatów “J.S. 

Bach i jego czasy” są bardzo wdzięczni 

organizatorom Letniej Akademii, 

Fundacji Krzyżowa oraz Fundacji im. 

Roberta Boscha Bosch za wspaniałą 

możliwość wzięcia udziału w Akademii. 

Spędziliśmy tu bardzo ważny i 

pamiętny czas. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




