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Albe Schweitzer zetknął się z muzyką poważ-
ną, nastrojową i religijną już w rodzinnym domu. 
Urodzony w pastorskim domu, od dzieciństwa 
w uszach jego bmiała muzyka kościelna zarów-
no w domu, jak  i w kościele, w którym jego ojciec 
głosił słowo Boże. Ojciec Albea Schweitzera ę-
sto zasiadał do foepianu i grał, głównie impro-
wizował, wkładając w swoją improwizację całą 
głębię  religijnych doznań i peżyć. Mały Albe, 
zasiadając w ławce kościelnej ęsto oglądał 
w kierunku organów, na których grał organista 
Iltis. I to on był dla Albea pierwszym nauycie-
lem  gry na organach.

Gdy Albe miał pięć lat, ojciec zaął uyć go 
gry na foepianie, uściźnie po dziadku Schillin-
gee. Mając siedem lat, zadziwił w szkole nauy-
cielkę śpiewu swoją grą chorałów na fisharmonii. 
Maeniem młodego Albea było zasiąść py 
organach i służyć w asie nabożeństwa. Stało 
się to w dziewiątym roku jego życia. Schweitzer 
po latach tak wominał tę chwilę: „W wieku 
lat ośmiu, gdy tylko nogami mogłem dosięgnąć 

pedałów, zaąłem grać na organach. Namiętność 
tę odziedziyłem po dziadku Schillingee, który 
dużo grał na organach i interesował się ich bu-
dową. Matka mówiła mi też, że potrafił pięknie 
improwizować. Kiedy miałem dziewięć lat, po-
zwolono mi po raz pierwszy zastąpić organistę 
py nabożeństwie”. Ukońywszy dziesięć lat, Al-
be ęsto zastępował organistę Iltisa w kościele. 
Albe Schweitzer − jak womina − „organy miał 
we krwi”. 

Wrażliwość na piękno muzyki u Albea 
Schweitzera jest zadziwiająca. Towayszyła ona 
Schweitzerowi od wesnych lat życia. Womi-
nając swoje dzieciństwo, pisał: „Nieraz, kiedy słu-
chałem śpiewanej na dwa głosy pieśni «Tam na 
dole py młynie siedziałem w błogim okoju», 
y też «Któż ciebie, piękny lesie», musiałem ty-
mać się ściany, aby nie upaść. Śpiew na dwa gło-
sy rawiał, że dresz rozkoszy pebiegał mi po 
skóe i obejmował ciało. Również wtedy, gdy po 
raz pierwszy usłyszałem blachę, niemal straciłem 
zmysły. Natomiast dźwięk skypiec nie wydawał 
mi się piękny i dopiero stopniowo musiałem się 
do niego pyzwyajać”. 

Po latach Schweitzer wominał też, że 
w gimnazjum py reformowanym kościele pod 
wezwaniem św. Stefana organista Eugen Münch 
powiedział, że Albe Schweitzer jest jego najwięk-
szą udręką. Młody Albe grał bowiem ęsto na 
lekcji muzyki bez pygotowania i w dodatku ę-

sto improwizował. Pewnego 
razu E. Münch powiedział 
do Schweitzera: „Właściwie 
nie wao ci dawać dobrej 
muzyki. Spapesz mi i tę 
«Pieśń bez słów». Jeśli ktoś 
gra bez uucia, to mu się go 
nie doda”. Uwaga ta podzia-
łała. Albe pez cały ty-
dzień pilnie pygotowywał 
się do zagrania „Pieśni bez 
słów”. Wydaenie to wo-
mina następująco: „«Oho, 
pomyślałem sobie, a ja tobie 
pokażę, że mam wyucie». 
Pez cały tydzień ćwiy-
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łem pilnie ten utwór, który już tak ęsto grałem 
bez pygotowania. Wypróbowałem nawet, do 
ego mnie dotychas nigdy nie zdołano skłonić; 
najlepsze układy palców i wypisałem je sobie. 
W czasie następnej lekcji, kiedy miałem już 
szęśliwie za sobą palcówki i etiudę, zdobyłem 
się na odwagę i zagrałem «Pieśń bez słów» tak, 
jak mi dyktowało serce. Mój nauyciel niewiele 
ekł, ale udeył mnie tylko mocno po ramieniu 
i sam zagrał mi kolejną pieśń bez słów. Potem 
dostałem utwór Beethovena. Po kilku lekcjach 
zostałem uznany za godnego, by grać Bacha. 
A po kolejnych dalszych lekcjach oznajmiono mi, 
że po konfirmacji mógłbym brać lekcje muzy-
ki organowej na wielkich, pięknych organach 
kościoła św. Stefana. Było to ełnienie moich 
najskrytszych maeń. Od dawna bowiem moja 
tęsknota kierowała się ku organom”.

W wieku piętnastu lat Albe Schweitzer pod 
kierunkiem wielkiego mista, jakim był Eu-
gen Münch mógł nauyć się prawdziwej sztuki 
pedałowej na organach o tech klawiaturach 
i sześćdziesięciu dwóch rejestrach. Rok później 
wolno było Schweitzerowi zastępować w czasie 
nabożeństwa Eugena Müncha. Münch powie-
ył mu też akompaniament organowy do „Re-
quiem” Brahmsa, który wykonywał z udziałem 
chóru kościelnego.  

Po ukońeniu studiów teologinych Albe 
Schweitzer udał się do Paryża, aby tam pogłębić 
swoją wiedzę filozofiną i całkowicie poświęcić 
się muzyce. W nocy pisał swoją rozprawę doktor-
ską z filozofii, rankiem zaś zasiadał py organach 
ze swoim nauycielem gry organowej, Widorem 
i doskonalił swoje umiejętności. Rychło zapyjaź-
nił się ze swoim nauycielem. 

Albe Schweitzer jest autorem dwóch dzieł po-
święconych Janowi Sebastianowi Bachowi oraz 
unikatowego dzieła na temat budowy organów. 

Do napisania książki o muzyce Bacha zachęcił 
Albea Schweitzera właśnie paryski organista 
i kompozytor, Charles-Marie Widor, u którego 
Albe doskonalił grę na organach. Właściwie 
pierwotnie Schweitzer miał napisać wprowadze-
nie do muzyki Bacha dla studentów konserwato-
rium. Schweitzer nie był zawodowym muzykiem 

i muzykologiem, nigdy bowiem nie studiował 
w żadnym konserwatorium, dlatego z pewnymi 
oporami pyjął propozycję Widora, swojego 
nauyciela i pyjaciela. Ulegając namowom, 
Albe Schweitzer zaął gromadzić weśniej 
wydane prace na temat Bacha. Okazyjnie nabył 
też wszystkie dzieła genialnego kompozytora, 
jakim był Bach. Praca rozrastała się, pisana była 
w języku francuskim i nie mogła zawierać zbyt 
dużego ładunku wiedzy, bowiem muzyka Bacha 
we Francji nie była tak znana, jak w Niemech. 
Książka pod tytułem „J.S.Bach, le musicien-poete” 
została wydana w roku 1905 w Paryżu i liyła aż 
445 stron. Zainteresowanie nią było zaskakująco 
wielkie, dlatego wydawca zaproponował jej wy-
danie także w języku niemieckim. 

Schweitzer wyraził zgodę, ale postanowił ją 
rozbudować i pogłębić zaway w niej materiał. 
Dogłębnie pestudiował historię muzyki, ze 
szególnym uwzględnieniem muzyki niemieckiej 
XVI i XVII wieku. Zapoznał się z życiem Bacha 
i pestudiował dokładnie całą twórość Bacha. 
W książce o muzyce Bacha pedstawił własną 
koncepcję interpretacji twórości genialnego 
kompozytora, jakim był Bach. 

Wersja niemiecka książki Albea Schweitzera 
o J.S. Bachu rozrosła się do 844 stron i ukazała się 
w 1908 roku w Lipsku. Po dziś dzień nie napisa-
no lepszej monografii o Bachu. Waość jej tkwi 
w samym osobie ujęcia tematu. Napisana zosta-
ła z pasją, zaangażowaniem, Schweitzer bowiem 
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pystępował do pisania książki o Bachu pede 
wszystkim jako muzyk-organista, doskonały od-
twórca dzieł Bacha. 

Albe Schweitzer pisał o J.S. Bachu: „Bach 
był nie tylko pobożny, le także wykształcony 
religijnie. W uściźnie po nim figuruje szereg 
dzieł teologinych. Między innymi posiadał 
pełne wydanie Pism Lutra, Kazania Taulera oraz 
Prawdziwe cheścijaństwo Arnta. Literatura 
polemina, należycie reprezentowana, pozwala 
stwierdzić, że Bach ściśle pestegał luterańskich 
zasad wiary“. Bach nie cenił rozwijającego się jego 
w asach pietyzmu, jednak − uważał Schweitzer 
− jego utwory noszą wyraźne ślady pietyzmu 
i teksty kantat i pasji przesiąknięte są nimi.

W książce o Bachu położony jest też ecjalny 
nacisk na samą grę na organach. W niej Schweit-
zer wyłożył swoje poglądy dotyące rejestracji, 
dynamiki, frazowania i tempa gry Bachowskich 
kompozycji. 

Py interpretacji muzyki Jana Sebastiana Ba-
cha, Schweitzer daje się poznać jako teolog. Swo-
bodnie porusza się po Biblii. Ze swobodą i znaw-
stwem porusza się po rozległym obszae tekstów 

religijnych, bezbłędnie je interpretuje, odytuje 
ich sens i wydobywa ich symboline znaenie. 
Wie prawie wszystko o łacińskich źródłach muzy-
ki kościelnej i tekstach chorałów protestanckich. 
Zna historię luterańskiego chorału. Schweitzer 
udowadnia, że właśnie ten chorał stanowi funda-
ment całej sztuki muzynej Bacha.

Muzyka Bacha związana jest z wiarą i z wia-
ry wyrasta. Schweitzer udowodnił, że religijność 
w sztuce Bacha, jest ymś jakby wrodzonym i że cel 
muzyki Bacha jest religijny. Mamy w niej − pisał 
Schweitzer − obok niepowtaalnego piękna, mu-
zyną narrację, ilustrację, medytację i modlitwę.

Schweitzer jest też autorem dzieła pt. „Nie-
miecka i francuska sztuka budowy organów i gry 
na organach”. Był reformatorem budownictwa or-
ganowego. W roku 1909 był na Kongresie Między-
narodowego Towaystwa Muzynego i py jego 
wółudziale opracowano „Międzynarodowy Re-
gulamin Budownictwa Organowego”, w którym 
zalecono powrót do autentynych i oryginalnych 
bmień z epoki największego rozkwitu budow-
nictwa organowego w XVII i XVIII wieku. 

Chociaż Albe Schweitzer, zgodnie z we-
śniejszym postanowieniem, poświęcił się le-
eniu chorych w Afryce, to nigdy nie zerwał 
z muzyką. Ilekroć wracał z Lambarené do Europy, 
dawał line koncey w różnych krajach skan-
dynawskich i zachodniej Europy. Cały dochód 
z konceów peznaał na utymania szpitala 
w afrykańskiej dżungli. Spełniły się słowa ciotki 
Albea z asów gimnazjalnych, które Schweit-
zer tak womina: „Życie w domu stryjenego 
dziadka było uregulowane aż po najdrobniejsze 
szegóły. Po obiedzie musiałem grać na pianinie, 
póki nie zbliżał się as ponownego pójścia do 
szkoły. Kiedy wieorem odrobiłem lekcje, znowu 
musiałem zasiadać do pianina. „Sam nie wiesz, do 
ego może ci się kiedyś muzyka w życiu pydać” 
− mawiała ciotka, kiedy musiała mnie zapędzać 
do instrumentu. Oywiście, nie mogłem pewi-
dzieć, że muzyka pomoże mi kiedyś zebrać środki 
na założenie szpitala w dżungli”.

ks. Manfred Uglo


