
Audycje muzyczne kl. 5 i III
Temat: Dzieła zespołowe J. S. Bacha



Twórca suit, koncertów, 
kantat i oratoriów

Godząc liczne obowiązki artystyczne 
Jan Sebastian Bach pracował jako 
koncertmistrz, organista, kantor, 
kompozytor, nauczyciel, kapelmistrz.

Pomimo wielkiego talentu trudno 
mu było znaleźć oparcie zarówno w 
radzie miejskiej, jak i u władz 
kościelnych. Środowisko muzyczne 
w Lipsku nie zawsze było mu 
przychylne.



Muzyk dworski

Jako kompozytor i kapelmistrz dworski Bach napisał wiele utworów 
instrumentalnych. Wśród znakomitych dzieł zespołowych znajdują się

- 4 Suity orkiestrowe,

- Koncerty solowe klawesynowe, skrzypcowe (w tym koncerty na dwa, trzy i 
cztery klawesyny), koncert na klawesyn flet i skrzypce,

- 6 Koncertów brandenburskich,



BWV ?

Bach-Werke-Verzeichnis

kompletny katalog dzieł Johanna Sebastiana Bacha 
stworzony przez Wolfganga Schmiedera, wydany w 
1950 r. w Lipsku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bach-Werke-Verzeichnis


Aria na strunie G 
ze Suity orkiestrowej nr 3 D-dur

https://www.youtube.com/watch?v=t
uB104s0Yas

https://www.youtube.com/watch?v=tuB104s0Yas


Koncert na dwa klawesyny i orkiestrę C-dur 
BVW 1061

https://www.youtube.com/watch?v=wRtOLw8rERo

→Zwróć uwagę na równą pulsację i rytmikę utworu.

→ Które instrumenty stanowią trzon orkiestry barokowej?

https://www.youtube.com/watch?v=wRtOLw8rERo


Koncert brandenburski nr 3 G-dur
BWV 1048

https://www.youtube.com/watch?v=pdsyNwUoON0

Obsada:
3 skrzypiec, 3 altówki, 3 wiolonczele i basso continuo. 

https://www.youtube.com/watch?v=pdsyNwUoON0


Bach – człowiek głębokiej wiary

Muzyka religijna zajmowała Bacha 
najbardziej.

Jako kantor w kościele Św. Tomasza 
w Lipsku Bach komponował co 
tydzień nową, wieloodcinkową 
kantatę. Przez 6 lat powstało 
niemal 300 takich dzieł.

Oprócz kantat Bach pisał także 
chorały, oratoria, pasje, msze.



geniusz – głębia – symbolika - perfekcja

Bacha utwory religijne należą do największych arcydzieł tego gatunku w 
całej historii muzyki!

Kantaty Bacha stanowią podstawę repertuaru profesjonalnych chorów i 
zespołów muzyki dawnej.



Chorał Jesu bleibet meine 
Freude 
z Kantaty BWV 147

https://www.youtube.com/watch?v=s
MUSdRVm0RQ

Jezus moją jest radością, 
On sercu otuchę da.
Jezus broni przed żałością, 
Z Niego życie siłę ma.
On jest słońcem moim oczom, 
Mojej duszy On rozkoszą, 
Więc Go nie wypuszczę, nie! 
Serce me do Niego lgnie.

https://www.youtube.com/watch?v=sMUSdRVm0RQ


Wielka Msza h-moll –
Cum sanctu spiritu (I z Duchem Twoim)

https://www.youtube.com/watch?v=4gZe5ZZsE9U

https://www.youtube.com/watch?v=4gZe5ZZsE9U

