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 За седамдесет и седам година, од којих је шест пуних деценија посвећено 
неуморном стваралачком раду, Јозеф Хајдн је написао огроман, једва прегледан, пребогат 
опус камерних, симфонијских и црквених композиција, у којима се, као у каквој 
раскошној, садржајно неисцрпној енциклопедији, огледа лик сложене, противуречностима 
бремените, друге половине 18. века. 
 После смрти грофа Естерхазија у чијој је служби провео пуних тридесет година, 
почиње најснажнија стваралачка епоха Јозефа Хајдна. Време које је провео у Лондону 
читајући дела класичне литературе, Гетеа, Шилера, Русоа, побудило је у њему жељу да 
све оно што је бистрином ума открио, употпуни искуствима и дође до новог, целовитијег 
погледа на живот и стваралаштво. Али, где га пронаћи? 
 Чини се да одговор на то питање није морао дуго да тражи. На Хендловом 
фестивалу, 1791. године, у Вестминстерској опатији, био је преплављен емоцијом коју је у 
њему изазвао звук хорских нумера, које је извео ансамбл од преко 1000 певача и свирача, 
изводећи Хенделове ораторијуме Месију и Израел у Египту.  
 Према речима Хајдновог биографа Ђузепеа Карпанија, Хајдн је тада признао да 
је био погођен овим звуком, који као „да га је вратио на почетак студија и није знао ништа 
до тог тренутка. Медитирао је на свакој ноти и пасажу, учећи из музике истинске музичке 
величине“ каква је био Хендл. 
 И одмах ту, још у Лондону, Хајдн је имао потребу да се и сам стваралачки изрази 
кроз библијску тему, која је привлачила широку јавност. Са тим мислима вратио се у Беч, 
хитајући у Царску библиотеку, да у миру овог здања, уз помоћ управника, барона 
Готфрида ван Свитена, припреми текстове, према енглеским узорима, за два нова дела – 
Четири годишња доба и Стварање света. 
 Иако се определио за библијску тему, Хајдн је у ово дело унео и лични однос 
према тексту, тумачећи га, како бележи биограф, „ не кроз призму вечне патње, већ из 
перспективе живота“. Цркву је узнемирио овај секуларани став. Иако је забранила да се 
дело изводи у катедралама, она није могла да заустави непосредни успех ораторијума. Од 
премијере, 1798. године, па све до данас, одушевљеност публике пратила је различита 
извођења. Још један Хајднов биограф, Георг Грисингер, изјавио је да композитор „није 
могао описати осећања с којима је био испуњен, а посебно чињеницом да је публика 
музику слушала у потпуној тишини“. „Понекад ми је цело тело било хладно као на леду", 
признао је Хајдн, „а понекад ми се чинило да у мени гори ватра, због које ћу изненада 
добити мождани удар“. Бечки новинар, Јозеф Рихтер, после премијере, написао је: „Не 
бих веровао да нисам чуо да људска душа може створити таква чуда. Никада до сада 
нисам отишао са концерта, а да после, толико дуго у ноћ, размишљам, а потом и сањам, 
стварање Света“. Још један очевидац, Јохан Бервалд, изјавио је: „Читаво извођeњe било је 
чудесно. Између одломака било је бурног аплауза. Али током извођења сваког одсека у 
публици као у гробу“. А како је реаговала публика, можда најбоље сведочи чињеница да 
је на крају дела, када се салом већ проломио бурни аплауз, један стари човек устао и 
повикао: „Нека је жив папа-Хајдн! Нека дуго живи његова музика!“  
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