Reproduction of these digital works for any commercial purpose without prior authorization is strictly prohibited.
Copyright © Hymnology.ro – All rights reserved.

Coralul protestant. Un model de analizã istorica.
Partita "O Gott, du frommer Gott" de Johann Sebastian Bach
Dr. Felician Rosca (Timisoara)

1. Tipologii ale coralului protestant
În accepþiunea generalã prin coral înþelegem:
a. Cântare coralã a cãrei structurã este determinatã de corespondenþa muzicii cu versul.
b. Gen al muzicii religioase vest-europene, caracteritat printr-o atmosferã de meditaþie,
linite i reculegere.
Determinant pentru conturarea unui coral este ritmul foarte puþin variat, bazat pe valori
de note egale i lungi. De asemenea, linia melodicã este foarte simplã. Coralul este
interpretat de obicei de coruri mixte. În evul mediu era cântat la unison în bisericile
catolice i polifonic de cãtre protestanþi.
Din punct de vedere istoric coralul protestant poate fi clasificat dupã zonele unde au avut
loc marile micãri de reformaþiune. Astfel putem identifica în Germania - Coralul Luteran
(care pãstreazã ca o recunoatere istoricã numele marelui reformator Martin Luther) ; in
Elveþia, þãrile nordice, Ungaria etc. -Psalmi; în Anglia - Imnul, precum si alte denumiri
care au marcat o anumitã zonã istoricã.
2. Coralul Luteran
Cunoscând marea forþã a textelor cântate, Luther voia sã facã poporul sã participe activ
la serviciile religioase.
Astfel coralul lutheran, cânt al credincioilor ridicat la demnitatea liturgicã, s-a constituit în
epoca Reformei într-un fond de cântãri - Evanghelie cântatã - care poate fi împãrþitã
astfel: în psalmi, cântece pentru sãrbãtori i catehism i cântãri pentru ordinariul mesei. Lui
Martin Luther i se datoreazã cea mai mare parte a cântãrilor Bisericii Evanghelice la
începuturile sale.
Principalii sãi colaboratori au fost: Johann Agricola, Erasmus Albert, Elisabeth Cruciger,
N. Decius, Johann Gramann, Nikolaus Herman, S. Heyden, Justus Jonas, Lazarus
Spengler, Paul Speratus i Johann Walter.
Toþi aceti poeþi s-au folosit de forme ale cântecului popular, mai ales de imnuri i de aa
numitele "Leisen" ale Evului Mediu în domeniul religios; de forma "Bar", marcatã de
amprenta poeziei "Minnesang", în domeniul profan. Strofa rimatã cu silabe numãrate i
fãrã metru fix, a fost întrebuinþatã într-o mare mãsurã. Coralele nu puteau îndeplini
misiunea lor de poeme utilitare destinate cultului decât dacã autorii lor le-ar fi furnizat în
acelai timp i melodiile.
Ca regulã generalã, acetia s-au sprijinit pe tradiþie, reluând pe cât posibil, melodii
religioase ale Evului Mediu, pe care le-au transformat dupã caz pentru a le face utilizabile
în bisericã.
Exemplu: "Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist" (1524), coral de Martin Luther dupã
imnul "Veni Creator Spiritus".
3. Partitele de coral.
Partitele de coral ale secolului al XVII - lea i al XVIII - lea sunt lucrãri instrumentale care
preiau tehnica i modalitatea de exprimare a variaþiunilor cântecelor laice pe un fond coral
i de aceea au fost utilizate mai mult pentru a face muzicã decât pentriu slujba
bisericeascã, mai mult pentru clavecin sau positiv decât pentru orga mare. Acestã suavã i
subtilã specie a artei provine din muzica virgilianã englezeascã a secolului al XVI - lea,
când întemeietorul ei poate fi considerat Sweelinck, cu variaþiunile sale celebre Mein
junges Leben hat ein End (Viaþa mea de tinereþe are un sfârit).
Scheidt a prelucrat cu ajutorul acestei tehnici numai melodii laice diferenþiate evident de
prelucrãrile „cantus firmus"-ului lutheran.Abia Pachelbel transpune în Musikalischen
Sterbendgedanken (Gânduri muzicale de moarte, tipãrite în 1683), tehnica partitelor
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laice pe un fond coral. Faþã de tehnica dezvoltatã a lui Sweelinck i Scheidt, partitele
meteugãreti ale lui Pachelbel reprezintã o decãdere vizibilã; abia G. Böhm alimenteazã
specia noii vieþi i J.S. Bach o încheie în mod nemijlocit.
Alãturi de Bach, singurul compozitor care a fructificat pe deplin aceastã specie a fost
Buxtehude, organist din Lübeck, cu partitele sale mãreþe, din pãcate neterminate cu
pedalã obligatorie în Nun last uns Gott dem Herrenn (Lãsaþi-ne Dumnezeul Domnilor).
Bach a cultivat aceastã specie numai în tinereþea sa i sub influenþa nemijlocitã a lui
Böhm. În afarã de acetia a mai scris partite de coral i J.G. Walther; în rest partitele
corale decad imediat dupã 1700, cum în secolul al XVIII - lea moare i positivul ca
instrument. Este de presupus cã mai târziu Bach a supraprelucrat partitele sale. Un lucru
este interesant de tiut la Bach, dacã muzica acestor partite este influenþatã de text? În
câteva locuri vedem predispoziþia pentru aceasta: este un drum lung de la partite la
Cãrticica pentru orgã! Foarte clare sunt ultimele douã variaþiuni din Partita de coral O
Gott, du frommer Gott (O Dumnezeu Tu Dumnezeule Evlavios). Aceste douã variaþiuni
sunt formate din prezentãrile textelor strofelor cântecelor respective. La fel se întâmplã i
în ultimele douã variaþiuni ale Partitei de coral Christ, der du bist der helle Tag (Christ
care eti luminoasa zi).
4.Tabelul sinoptic al coralelor: Christ, der du bist der helle Tag ; O Gott, du frommer
Gott; Sei gegrüsset, Jesu gütig. ( James Layon, Cahiers d'himnologie, 2001, Piffond,
Franþa)
BWV
DATE
CORPUS
GB
TONA-LITATE.
INCIPIT
TIPOLOGIE
DATE
ÉPOCA
ÉDITURA
POET(I)
MELODISTUL
ÉDITURA(I)
NUMAR
DDK
TON SAU MOD
766
1702/07
EKG 354
EG 469
mi minor
Christ, der du bist der helle Tag, Für dir die Nacht nicht bleiben mag - Abendlied (ca 1536
- 1556)
I- Die Morgengesäng für die Kinder neulich zusa-mmengebracht, auch dabei die Abendund Versperge-säng, 1556, Nürnberg
Christe qui lux es et dies
Înainte de anul 534
Erasmus ALBER
(ca 1500-1553)
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Secolul XV
Geistliche Lieder und Psalmen, Frankfurt am Main, ca 1557
(DKL I/1 1557)
Matthäus Le Maistre
(ca 1505-1577)
Geistliche vnd Weltliche Teutsche Geseng, Wittenberg, 1566
(DKL I/1 1566 - Nr. 59)
Cyriakus Spangenberg
(1528-1604)
Christlichs Gesangbüchlein, Eisleben, 1568,
(DKL I/1 1568- Nr. 99)
Sethus CALVISIUS
(1556-1615)
HARMONIA Cantionum Ecclesiasticarum, Leipzig, 1597
(DKL I/1 1597)
Christian Friedrich Witt
(ca 1660-1716)
PSALMODIA SACRA,
Gotha, 1715
(DKL I/1 1715)
I
Nr. 384
la minor
DDK
A324, a
767
1702/07
EG 495
Ut minor

O Gott, du frommer Gott, Du Brunnquell guter Gaben - allgemeines Gebetslied (1630)
III- DEVOTI MUSICA CORDIS.
Hauß- und Hertz Musica. Johann Heermann,
Leipzig. 1630 (DKL I/1 1630).
Johann HEERMANN
(1585-1647)
New Ordentlich Gesang-Buch, Hannover, 1646 (DKL I/ 1 1646 - Nr. 8 b)
New Ordentlich Gesang-Buch,
Braunschweig, 1648, (DKL I/1 1648)
Voll-ständiges Gesang-Buch,
Lüneburg, 1661,
(DKL I/1 1661)
Praxis pietatis melica
Frankfurt/Main, 1676.
Melodie transformatã cu începere de la Gottfried Vopelius
(1645-1715)
II
Nr. 5138
la mineur
768
ca 1708/17
fa minor Sei gegrüßet Jesu gütig, Über alle Maß sanftmütig - Passionslied (1663)
III-PASSIONALE MELICUM.
VON MARTINO JANO. Görlitz, 1663
(DKL I/1 1663) Christian KEIMANN
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(1607-1662) Neu Leipziger Gesangbuch, Leipzig 1682
(DKL I/1 1682)
Das grosse CANTIONAL
Darmstadt, 1687
(DKL I/1 1687 - S. 537)
Christian Friedrich Witt
(ca 1660-1716)
PSALMODIA SACRA,
Gotha, 1715
(DKL I/1 1715 - S. 66)
Praxis pietatis melica
Frankfurt/Main, 1676
Melodie transformatã începând de la Gottfried Vopelius
(1645-1715) III
Nr.3889 b
sol minor
770
1708/17
mi minor
Ach, was soll ich Sünder machen, Ach was soll ich fangen an - Bußlied (1661)
III- Suscitabulum musicum. Das ist : Musicalisches Weckerlein, Greifswald, 1661 (DKL
I/1 1661) Johann
FLITTNER
(1618-1678)
Weltlich, Altdorf, 1653
Johann FLITTNER
(1618-1678)
Suscitabulum musicum. Das ist : Musicalisches Weckerlein, Greifswald, 1661
(DKL I/1 1661)
Gottfried Vopelius
(1645-1715)
Neu Leipziger Gesangbuch, Leipzig, 1682
(DKL I/1 1682 - S. 1062) IVNr. 3833
re minor
5. Câteva referinþe istorice cu privire la partitele pentru orgã ale lui Johann Sebastian
Bach.
Din pãcate istoriografia muzicalã nu a motenit partituri autografe ale partitelor lui Johann
Sebastian Bach decât pentru partita "Christ der du bist der helle Tag"BWV 766. Din
pãcate i acest autograf s-a pierdut (sau nu se tie in ce colecþie se aflã) ãn prezent fiind
cunoscute doar copii realizate la sfiritul sec. XVIII. Copiile existente pentru celelalte
partite, chiar dacã sunt realizate de cãtre organiti ca J.T.Krebs, Johann Gottfried Walther
sau alþi copiti, atribuie aceste partite în totalitate tânãrului Bach. Astfel partita "O Gott,
du frommer Gott", BWV 767 este pãstratã sub forma unei copii realizatã de cãtre
J.T.Krebs. La fel pertita "Sei gegruset, Jesu güttig", BWV 768 se pãstreazã sub forma
unor copii realizate de cãtre J.T.Krebs i Johann Gottfried Walther, precum i de cãtre alþi
copiti. Partita "Ach was soll ich sünder machen" s-a pãstrat într-o copie fãcutã de cãtre
Johann Gottfried Walther i a fost destul de recent descoperitã în Colecþia Rudorff.
Majoritatea muzicologilor atribuie acestã lucarare atât orgii cât i clavecinului cu pedalier,
datoritã stilului ei preponderent francez (Partitas and chorale variation, www Music.
Indiana. Edu/som. Organ/partitas htm).
În ceea ce privete datarea partitelor, primele douã partite "Christ der du bist der helle
Tag"BWV 766 i partita "O Gott, du frommer Gott", BWV 767 sunt datate în perioada
anilor 1700-1703, perioadã în care Bach a trãit la Lüneburg. În aceti ani de tinereþe Bach
îi are ca mentori pe organiti Georg Böhm care era organist titular în Lüneburg, pe
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Dietrich Buxtehude care era renumit ca organist la Lübeck, în nordul Germaniei i pe
renumitul pedagog i organist Jan Adam Reinken care activa la Hamburg. Cele douã
partite amintite sunt socotite ca i compoziþii ce au fost scrise dupã Preludiul i fuga în Do
major, BWV 531 i Toccata în mi minor, BWV 914 care sunt socotite ca primele lucrãri ale
lui Johann Sebastian Bach. În aceste compoziþii de tinereþe se poate distinge deja
calitãþile excepþionale de compozitor i organist ale viitorului geniu Johann Sebastian
Bach. Cu toate cã Bach fiind la o vîrstã fragedã trãdeazã în aceste lucrãri influenþe ale
mentorilor sãi Böhm, Buxtehude sau Reinken putem deja identifica o deprlinã cunoatere i
competenþã în stãpânirea diferitelor stiluri componistice.
6. Partita "O Gott, du frommer Gott" (BWV 767).
În ordinea cronologicã a catalogului BWV partita "O Gott, du frommer Gott" are numãrul
767. În volumul Orgelbuchlein apãrut la Editura Peters acestã partitã este numerotatã cu
nr. 2.
6.1. Date istorice:
Johann Heermman publicã în anul 1630 la Breslau o colecþie de cântece i rugãciuni
numitã "Devoti musica cordis,,. Anul probabil în care a fost scris textul este 1623 i are
forma unei rugãciuni. Acest text constituie un mic rezumat al celor trei puncte esenþiale
ale cretinismului i anume: sã trãieti în modestie, sã suferi în tãcere i sã mori împãcat cu
tine însuþi. Versiunea definitivã este publicatã de cãtre Johannes Crüger (1598-1662)
care compune o melodie în la minor pentru textul lui Johann Heermman i care apare în
volumul de cântece religioase "Praxis pietatis melica,, publicatã în anul 1468. Melodica
acestu, imn aa cum remarcã imnologul german Wilhelm Nelle (1849-1918), este "un
cântec de delicateþe a contiinþei i sinceritãþii,, facând referinþã la Psalmul 25 versetul 8.
Prima strofã a imnului exprimã frumoasa imagine a Sursei de unde vine tot binele cu
referinþã la Psalmul LXV versetul 10. Strofa a doua evocã poruncile lui Dumnezeu i
aspiraþia omului de a respecta aceste porunci. Strofa a treia constituie un dialog între
Dumnezeul a toate-tiutor i om. Cea de-a patra strofã reprezintã experienþa relativã a lui
Johann Heermman care în urma rãzboiului dintre anii 1623-1634 se simte atât de singur
dupã mizeria rãzboiului i a ciumei. Cuvintele exprimã dorinþa de a regãsi curajul pentru
a-i purta propria cruce cu demnitate. Cea de a cincea strofã ne aduce în ambianþa
acestei epoci tulburi în care fiecare om înseta dupã pace i bunãtate.
Cea de-a asea strofã evocã Psalmul LXXI versetul 9 în care regãsim aceeai dorinþã a lui
Johann Heermman de a trece cu bine realitatea durã a epocii sale. Cea de-a aptea strofã
are un caracter mistic. În ea se exprimã dorinþa ca sufeltul sãu sã cuprindã "Bucuria
Dumnezeirii,, dar pentru aceasta corpul trebuie sã ajungã în mormânt, alãturi de pãrinþi,
unde va gãsi linitea somnului morþii. Cea de-a opta strofã ne aduce aminte de ziua când
morþii vor învia în "Ziua revenirii lui Hristos,, atunci când Dumnezeu va scoate corpurile
credincioilor din morminte. O a noua strofã anonimã a fost adãugatã ulterior. Textul
acestui imn sugereazã o relaþie indirectã între Psalmul VIII, Psalmul XIII, Psalmul LXVI,
Psalmul LXXVIII, Psalmul LXXIX, Psalmul CXXXIV i Psalmul CXXXIX.
Johann Sebastian Bach folosete în creaþia sa trei melodii unite cu acest text; cea în la
minor, editatã în anul 1646 în colecþia New Ordentlich Gesang Buch, apãrutã la Hanovra;
cea în Sol major, editatã în anul 1693 în colecþia Meiningisches Gesang Buch, apãrutã la
Meiningen; cea de-a treia în Re major publicatã în anul 1698 în colecþia Geistliches
Gesang Buch, apãrutã la Darmstadt.
6.2. Referinþe Biblice:
· Deuteronom XXXXII verset 4 (strofa 1, versul 1);
· Psalmul XXV verset 8 (strofa 1, versul 1);
· Psalmul LXV verset 10 (strofa 1, versul 2);
· Psalmul LXXI verset 9 prima parte (strofa 6, versul 1-6);
· Proverbe X verset 2 (srofa 5, versul 7);
· Proverbe XVI verset 8 (strofa 5, versul 4-8);
· Proverbe XVI verset 31 (strofa 6, versul 7-8);
· Proverbe XVI verset 32 (strofa 6, versul 5);
· Eclesiastul XXX verset 15 (strofa 1, versul 5);
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· Matei XI verset 29 (strofa 4, versul 46);
· Matei XII verset 36 (strofa 3, versul 3-4);
· Matei XXIV verset 31 (strofa 8, versul 7-8);
· Marcu XIII verset 27 (strofa 8, versul 7-8);
· Ioan V verset 28 (strofa 8, versul 1-6);
· Faptele Apostolilor VII verset 58 (strofa 7, versul 1-4);
· Feptele Apostolilor XXIV verset 16 (strofa 1, versul 7-8);
· Epistola cãtre Romani V verset 10 (strofa 7, versul 2);
· Epistola cãtre Romani XII verset 3-6 (strofa 2, versul 2-4);
· Epistola cãtre Romani XII verset 7 b (strofa 3, versul 5-6);
· Epistola cãtre Romani XII verset 11 (strofa 2, versul 1,5-6);
· Epistola cãtre Romani XII verset 12b (strofa 2, versetul 5);
· Epistola cãtre Romani XII verset 18 (strofa 5, versul 1-3);
· Epistola cãtre Romani XII verset 20 (strofa 4, versul 5-6);
· Epistola cãtre Filipeni III verset 21 (strofa 8, versul 6-7);
· Epistola cãtre Iacob I verset 17.
6.3. Referinþe muzicale:
Coralul "O Gott, du frommer Gott", poate fi gãsit în urmãtoarele variante:
A. Coralul propriu-zis: "Orgelchoralbuch", /Edition Merseburger 810) nr. 383 în douã
variante pe douã melodii. Partita instrumentalã a lui J.S.Bach folosete melodia I. Coralul
este scris în Braunschweig 1648 apare sub numãrul BWV 465, respectiv Lüneburg 1661.
Coralul este scris în tonalitatea la minor în ambele variante. Prima variantã este la trei
voci, a treia pe patru voci, din aceleai motive pe care le-am menþionat în exemplul
anterior. Fiecare strofã din coral este marcatã printr-o oprire (o virgulã) arãtând astfel cã
acest coral era folosit cu text. Coralul conþine ase strofe, strofe care apar i în partita
instrumentalã. Ambele variante sunt scrise într-o armonie simplã care corespunde pentru
fiecare timp metric, astfel cã textul putea fi pronunþat deodatã de întreaga adunare, era
rostit cu înþeles, scop urmãrit de altfel de compozitãrii Reformaþiunii.
B. Varianta coralã: "Mehrstimmige Choräle", vol. II (Edition Peters - Leipzig), Nr. 213222 sub forma a douã melodii diferite în mai multe varinate. Partita de faþã folosete
melodia I de la nr. 216. Melodia coralului din aceastã colecþie a fost scrisã de Hannover 1648, iar textul de cãtre Kaspar Ziegler, 1697.
.
C. Partita instrumentalã: "Orgelwerke", vol. V, (Edition Peters-Leipzig, Abteilung II:
Choralvariationen Nr. 2. Varianta pe care o folosete Bach în aceastã partitã este cea de la
Braunschweig 1648, catalogatã cu BWV 465 Lünenburg 1661 pe un text de Ioan
Hermann din 1630.
Din punct de vedere al discursului muzical, partita este structuratã în IX pãrþi.
Tonalitatea în care este scrisã aceastã partitã este do minor, iar pe parcursul celor nouã
pãrþi, existã modulaþii tonale chiar la tonalitãþi foarte îndepãrtate.
În ceea ce privete structura armonicã, în general Bach nu se îndepãrteazã de la sugestiile
armonice date în partita I, dar cu toate acestea partitele II i IX putem sã le analizãm mai
degrabã din punct de vedere polifonic decât armonic.
Metrica este binarã, cu un auftakt pe timpul patru, care pe parcursul celorlalte partite
este folosit ca un mijloc melodic în a scoate în evidenþã caracteristicile de bazã stilistice i
estetice ale coralului.
Stilistic, coralul "Dumnezeule, venicule Dumnezeu", se încadreazã stilului strofic
caracteristic coralului protestant, dar pe parcursul celorlalte variaþiuni prin formele
instrumentale de dispunere a registraþiei, coralul depãete un stil contrapunctic baroc,
atingând în unele pãrþi prin cromatismele folosite un limbaj cu conotaþie pentru noi
astãzi chiar wagnerian. Fac aici referinþã cu precãdere la variaþiunea a VIII - a.
De asemenea, printr-o tehnicã remarcabilã i folosirea ecoului, Bach valorificã nu numai
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sonoritãþile instrumentului ci i sonoritãþile amplificate ale catedralei.
Estetic întreaga melodicã a coralului subliniazã idei de bazã a Atotputerniciei lui
Dumnezeu. Unii analiti chiar remarcã pe parcursul partitelor, apariþia diferitã a
persoanelor Dumnezeirii. Prin limbajul muzical folosit cele trei persoane ale Dumnezeirii
sunt scoase diferit în evidenþã urmând ca în ultima partitã prin folosirea cu mãiestrie
desãvâritã a stilului contrapunctic, armonic cât i a tehnicii de orchestraþie, cele trei
Persoane sã aparã ca un întreg.
PARTITA I
Dacã în partita I, Bach folosete coralul sub forma lui vocalã în celelalte opt pãrþi melodia
de coral este prelucratã sub diferite forme, uneori apãrând sub formã de citat. De
remarcat este structura melodicã a coralului cu un caracter esenþialmente descriptiv în
care textul are un rol determinant i de cele mai multe ori cu conaotaþii simbolice
regãasite ãn motivele muzicale prezente pe parcursul viiroarelor partite. Astfel âncã de la
coralul compact prezentat în partita I avem de-a face cu o esteticã în esenþã de facturã
descriptivã, cu conotaþie în domeniul sugestiei principalelor caractere ale Dumnezeirii.
PARTITA II
Partita a II - a debuteazã cu anacruzã formatã dintr-o pauzã de optime urmatã de o
valoare de optime (o structurã dactilicã). Acest ritm este reluat i în exprimarea temei de
coral care nu apare în întregul ei ci numai sub formã de citat. O analizã pertinentã a
contrapunctului, va scoate în evidenþã faptul cã multe elemente ale melodiei de coral
sunt tratate indirect în contrapunct. Întreaga partitã a II - a este scrisã sub forma unui
bicinium (douã melodii), în care mâna dreaptã cântã cu o registraþie diferitã faþã de
mâna stângã.
PARTITA III

Partita a III - a aduce un element nou structurat sub formã de anacruzã. Aceastã
anacruzã prin meandrele ei, care uneori au tendinþe cromatice, ne sugereazã suferinþa
omului Iisus Christos.
Sonoritatea acestei partite, ne aduce aminte de formele specifice ale exprimãrii durerii
din Pasiunile dupã Matei i Ioan sau în lucrãrile ample pentru orgã cum ar fi: Fuga i
fantezia în do minor sau Preludiu i Fuga în mi i si minor.
PARTITA IV

Prin micarea aisprezecimilor din bicinium-ul sopranului cu bassul ne aduce aminte de
structurile ritmice care simbolizeazã persoana Duhului Sfânt. Amintesc aici aceeai
structurã ritmicã pe care o face Bach în Fuga a II -a din lucrarea amplã "Preludiu i Fuga
în fa major".
PARTITA V

Partita a V - a aduce în prim plan tot o structurã polifonicã îmbinatã cu elemente
armonice, oarecum asemãnãtoare cu cele din partita a III - a. Ceea ce diferã însã este
planul estetic, care în acest caz semnificã mai curând o rugãciune prin caracterul ei
întrebãtor, ce îi va gãsi rãspunsul în partita a VI - a.
PARTITA VI
Partita VI este marcatã de contrapunctul pregnant al vocii din bas care se constituie intro formulã dinamicã, cu un caracter simbiloc, al intregii partite. Diferitele formule ritmice
pe care le gãsim în vocea de bas vin sã sublinieze nu numai pregnanþa armonicã spre un
anumit ictus bine conturat în fiecare verset dar i spre simboluri caracteristice mesajului
versurilor cuprins în melodia de coral.
PARTITA VII
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Partita a VII-a ne readuce prin structura ei ternarã în ambianþa Trinitãþii care emanã în
întregul ei o linite desavâritã. Însãi folosirea mãsurii ternare în locul celei binare vine sã
deosebeascã aceastã partitã de celelalte. Dei nu are o melodicã monumentalã, prin
sobrietatea ei i folosirea elementelor de pânã acum (mãsurile 20-21), prezenta partitã
având i conotaþie numericã prin numãrul 7, emanã o grandoare în linite cu totul
deosebitã.
PARTITA VIII
Partita a VIII-a vine ca un contrast în care elemente de facturã cromaticã abundã.
Rareori gãsim în melodica lui Bach o tensionare de asemenea facturã. Limbajul muzical
este de-a dreptul Wagnerian. Prin mijloacele melodice folosite în aceastã partitã ne
regãsim în ambianþa tragicului muzical.
PARTITA IX

Partita a IX - a vine sã împlineascã toate aceste exprimãri muzicale cu privire la
persoanele Dumnezeirii. Sunt folosite toate elementele abordate pânã acum în care
gãsim elemente de contrapunct din partita a II -a, anacruza i structura iambicã (respectiv
anapesticã). Menþionez cã partita I în original este scrisã în mezzosopran. Aceasta
semnificã structura imnicã a acestui coral.
Prin comparaþie cu Partitele pentru vioarã sau Sonatele pentru violoncel, meritã
remarcatã structura dialogului, a folosirii bicinium-ului cât i a contrapunctului îmbinat cu
elemente armonice, în care subliniez mãiestria lui Bach, precum i coeziunea în care
elementul religios capãtã forme sublime ale expresiei muzicii religioase.
Timisoara. 12 februarie 2002
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