
 Utwory do słuchania – J. S. Bach 

1. Toccata i fuga d-moll na organy BWV 565. Toccata (czyt. tokkata) to popisowy, 

wirtuozowski wstęp do fugi. Fuga = ucieczka, to najważniejsza forma muzyki 

polifonicznej baroku. W twórczości Bacha osiągnęła szczyt rozwoju. Temat fugi 

pojawia  się w jednym z głosów, potem powtarzany jest przez kolejne, najczęściej 4  

inne .  W tym czasie pozostałe głosy uzupełniają współbrzmienia tzw. kontrapunktem.  

2. „Das vohltemperierte Klavier” cz. I – (czyt. das woltemperirte klawir)= klawesyn 

dobrze temperowany - (Bach miał na myśli fortepian). JSB skomponował dwie części 

tego dzieła, czyli w sumie 48 preludiów i fug we wszystkich tonacjach dur i moll. 

Wysłuchaj pierwszego preludium i fugi w tonacji C- dur, a potem „Ave Maria” 

Gounoda, francuskiego kompozytora, który sto lat później bachowskie  preludium 

potraktował jako akompaniament do własnej kompozycji. Również romantyk, 

Fryderyk Chopin, oczarowany dziełem Bacha, tworzy cykl preludiów fortepianowych 

we wszystkich tonacjach dur i moll. 

3. Preludium c-moll na lutnię solo BWV 999 – ten utwór wybrałam ze względu na 

instrument. Lutnia jest dawnym instrumentem strunowym szarpanym. W baroku była 

popularna, jak dziś  gitara. Bach pisał na lutnię fugi, preludia, ale głównie suity. 

4. Suita nr 1 G-dur na wiolonczelę solo BWV 1007 – suita jest cyklem utworów przewa-

żnie tanecznych. W baroku ustalił się typ suity złożonej z czterech tańców (allemande, 

courante, sarabande i gigue) o kontrastujących tempach: powolny, szybki, powolny, 

szybki. Później do tych zasadniczych tańców dochodzić zaczęły jeszcze inne tańce (np. 

menuet, gawot, polonez, bourrée), a także cz. nietaneczne jak preludium, marsz, aria. 

5. III  Suita orkiestrowa D-dur BWV 1058 – właśnie aria z tej suity uzyskała największą 

popularność ze względu na śpiewną, piękną melodię. Nazwano ją „Arią na strunie G”, 

bo można ją w całości zagrać na jednej strunie skrzypiec. 

6. Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043 – koncertem jest 3- częściowa forma  

na orkiestrę i instrument solo. W tym wypadku zamiast jednego solisty mamy dwoje 

skrzypiec w przepięknym dialogu. Utwór jest jednym z najbardziej popularnych.   

7. V Koncert Brandenburski D-dur  BWV 1050 – concerto grosso to typ koncertu, w 

którym orkiestrze(grosso) przeciwstawiony jest  zespół instrumentalny(concertino).   

W tym koncercie concertino stanowi trio : flet, skrzypce i klawesyn.  

8. Kantata „Jesus bleibet meine Freude” BWV 147 – kantata to utwór na chór, głosy 

solowe  i  orkiestrę. JSB napisał ponad 300 kantat świeckich i kościelnych ( zachowało 

się 200). Należą do najlepszych wokalno – instrumentalnych dzieł Bacha. 

9. Pasja wg św. Mateusza BWV 244 – wielka forma religijna o męce Pańskiej, wykona-

na w Wielki Piątek 1729 r.  Sto lat później niem. kompozytor Feliks Mendelssohn 

odkrył ją na nowo, a wraz z tym dziełem odkrył na nowo zapomnianego kompozytora. 

Posłuchaj fragmentów: „Erbarme dich” i chóralnego finału.               
 

FILMY O BACHU  1/ www.cda.pl/video/1061136a7  2/Bach meets Frederick the Great 

http://www.cda.pl/video/1061136a7

