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wprowadzenie

W moim przekonaniu w języku polskim wciąż brak jest dostatecznej 
liczby opracowań odnoszących się do powszechnie stosowanej w pe-
dagogice instrumentalnej podstawowej literatury muzycznej. Artykuły 
traktujące o zagadnieniach teoretyczno-wykonawczych w utworach Jana 
Sebastiana Bacha powinny zajmować w nich ważne miejsce obok publika-
cji na temat zagadnień techniczno-metodycznych. Utwory te odgrywają 
przecież ogromną rolę w kształceniu każdego muzyka, w tym w szczegól-
ności pianistów. Artykuł stanowi próbę przybliżenia problematyki utwo-
rów powszechnie znanych i stosowanych w szkolnictwie muzycznym, 
ale także obecnych jako repertuar koncertowy i nagraniowy znakomi-
tych artystów. Poczynione tu propozycje wykonawcze odzwierciedlają 
mój punkt widzenia skonfrontowany jednakże z niektórymi pozycjami 
z naukowej literatury tematu. Publikacja ta wskazuje na najważniejsze 
aspekty interpretacji Inwencji dwugłosowych – jednakże bez aspiracji do 
wyczerpania tematu. 

walory artystyczne i pedagogiczne Inwencji dwugłosowych

Powstałe wraz z Sinfoniami w okresie weimarsko-kötheńskim i zebra-
ne u progu lipskiego okresu działalności Inwencje dwugłosowe Jana Seba-
stiana Bacha należą obecnie do kanonu literatury pedagogicznej w kształ-
ceniu instrumentalisty. Świadomie używam tu pojęcia instrumentalista, 
ponieważ utwory te wykorzystują np. akordeoniści, a każdy kształcący 
się muzyk – instrumentalista styka się z tymi utworami w ramach przed-
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miotu fortepian dodatkowy, który odgrywa istotną rolę w jego ogólnomuzycz-
nym rozwoju – w szkole lub uczelni. 

W wyjątkowy sposób spotkały się w Inwencjach najlepsze cechy Bacha – dy-
daktyka i Bacha – wielkiego kompozytora. Jego biografowie przytaczają reje-
stry uczniów z różnych okresów życia; wiele energii i serca poświęcił też edu-
kacji muzycznej żony i dzieci. Dla profesjonalistów muzycznych w XXi w. jego 
niezwykły talent dydaktyczny jest w pełni oczywisty.

Inwencje dwugłosowe, choć nie cechuje ich tak wielka dyscyplina konstruk-
cyjna, jaka jest właściwa fugom, są jednak utworami w pełni polifonicznymi 
i technika imitacji odgrywa w nich czołową rolę w kształtowaniu przebiegu 
utworu. 

Historia muzyki na instrumenty klawiszowe mało zna przykładów kompozy-
cji realizujących zamysł pedagogiczny, w których twórca, schodząc tak „nisko”, 
tj. do poziomu kształcącego się dziecka, pozostawałby jednocześnie tak wyso-
ko – na wyżynach artyzmu. Warto zaznaczyć, że Bach z założenia miał zamiar 
wystąpić w tych utworach w roli nauczyciela dwóch dyscyplin muzycznych – 
zarówno gry na instrumencie klawiszowym, jak i kompozycji. W tytule głów-
nego autografu Inwencji i Sinfonii czytamy: „Szczere wprowadzenie, poprzez 
które miłośnikom klawesynu, a w szczególności nauki spragnionym, w wyraźny 
sposób pokazane zostaje nie tylko, jak się dwoma głosami czysto grać nauczyć 
mogą, lecz także przy dalszych progressach trzema partiami obbligato posługi-
wać słusznie i właściwie, a przy tym dobre inventiones nie tylko uzyskiwać, lecz 
takowe też i dobrze wykonywać, najbardziej jednak śpiewnego sposobu grania 
się nauczyć i przy tym przedsmaku znacznego kompozycji samej zaznać. Spo-
rządzone przez Joh. Seb. Bacha, nadwor. kapelmistrza w Anhalt-Köthen. Anno 
Christi 1723” 1.

Inwencje dwugłosowe zostały ułożone zostały według skróconego i uprosz-
czonego klucza tonacji. Punktem wyjścia jest tu tonacja C-dur i jednoimienna 
w stosunku do niej c-moll. Postęp tonacji nie jest chromatyczny jak w Das wohl-
temperierte Klavier czy po kole kwintowym jak w Preludiach Fryderyka Chopina 
– lecz diatoniczny z dwoma wyjątkami w postaci Inwencji Es-dur nr 5 i Inwencji 
B-dur nr 14 następujących odpowiednio po Inwencjach D-dur i d-moll oraz In-
wencjach A-dur i a-moll. Z pewnością założeniem w tych utworach eksplorują-
cych podstawy techniki gry i techniki kompozytorskiej nie było pisanie muzyki 

1 Cyt. na podstawie książki A. Schweitzera, Jan Sebastian Bach, za zgodą właściciela 
praw wydawniczych VEB Breitkopf und Härtel Musikverlag Lepzig, tłum. M. Kurecka 
i W. Wirpsza, Kraków 1987.



119 Inwencje dwugłosowe Jana Sebastiana Bacha BWV 772–786 

polifonicznej we wszystkich tonacjach, jak to miało miejsce w przypadku cy-
klu Das wohltemperierte Klavier. Można powiedzieć, że brak jest wśród Inwen-
cji dwugłosowych utworów w „trudnych” i w zasadzie niestosowanych wówczas 
tonacjach z dużą liczbą znaków przykluczowych. Stąd nieobecność utworów 
w niektórych jednoimiennych tonacjach, np. Cis-dur i cis-moll, es-moll, Fis-dur 
i fis-moll, As-dur i as-moll oraz H-dur. na myślenie bardziej pianistyczne uprzy-
wilejowujące w twórczości na fortepian tonacje z większą liczbą znaków przy-
kluczowych, a więc zarazem niemal fizjologiczną naturalność pozycji ręki na 
klawiaturze, wypadnie poczekać do czasów Fryderyka Chopina.

Współcześnie kształcony adept sztuki instrumentalnej po wstępnym przy-
gotowaniu poprzez pracę nad łatwymi i drobnymi utworami z dawnych epok, 
w tym np. Małymi preludiami J. S. Bacha przystępuje zwykle do pracy nad 
Inwencjami dwugłosowymi. na tym etapie następuje bardziej świadome ze-
tknięcie się ucznia z polifonią w jej najprostszej, dwugłosowej postaci. Warto 
podkreślić, iż Bach przeznaczył wspomniane utwory na klawikord – ulubiony 
instrument, służący mu do muzykowania i komponowania w domu. Choć zde-
cydowanie mniej donośny brzmieniowo od klawesynu, umożliwiał on jednak 
subtelne cieniowanie dźwięku, a to ze względu na inny niż w klawesynie proces 
powstawania dźwięku. Owo poszukiwanie subtelności dźwięku legło u pod-
staw dążenia do zbudowania nowego instrumentu klawiszowego u progu XViii 
stulecia. Cecha ta pozostała również podstawową właściwością fortepianu po 
czasy dzisiejsze. Przeznaczenie na klawikord zdeterminowało inną właściwość 
Inwencji dwugłosowych: brak spektakularnych efektów dynamicznych, właści-
wych w tamtej epoce bardziej klawesynowi niż klawikordowi i koncentrację na 
subtelnie różnicowanym uderzeniu. To ostatnie dążenie jest z pewnością nie 
do przecenienia w kształtowaniu także współczesnego warsztatu pianistycz-
nego. Z przesłanek tych może wynikać także wskazówka dla pedagoga, który 
nie powinien zmuszać ucznia do osiągania „wybujałej” ekspresji dynamicznej 
w utworach charakteryzujących się tak skromną fakturą. 

Warto zacytować z książki Stefana Riegera Glenn Gould czyli sztuka fugi, 
co na temat wykonywania polifonii powiedział współczesny, wybitny pianista 
węgierski András Schiff, spadkobierca wielkiej tradycji wykonywania utworów 
Bacha na fortepianie datującej się od Feruccio Busoniego (1866–1924) i Edwi-
na Fischera (1890–1962): „Gould był w stanie zapanować w sposób bardziej 
inteligentny nad pięcioma głosami niż większość pianistów nad dwoma” 2. 

2 S. Rieger, Glenn Gould czyli sztuka fugi, Gdańsk 1997, s. 35.
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Słowa te, choć nie odnoszą się bezpośrednio do Inwencji dwugłosowych i są, 
jak myślę, wyrazem afirmacji współczesnego artysty dla sztuki wielkiego piani-
sty z niezbyt odległej przeszłości, świadczą o tym, że prowadzenie nawet tylko 
dwóch głosów, które nazwać by można prawdziwie „polifonicznym”, nie jest 
bynajmniej sprawą jednoznacznie prostą. Jeszcze jeden cytat ze wspomnianej 
książki dotyka istoty problemu – tym razem są to słowa jej autora: „[…] Ol-
brzymia większość pianistów gra tylko prawą ręką, lewą ciągnąc bezwładnie 
za sobą niczym znieczulony, pozbawiony daru ekspresji kikut. To nie tylko 
kwestia morfologii – tak uczą w konserwatoriach: prawą ręką śpiewamy, lewą 
markujemy – ciszej ten akompaniament” 3. niestety taki sposób nauczania 
utworów polifonicznych na fortepianie jest i dzisiaj jeszcze spotykany – także 
i w Polsce.

U podstaw wykształcenia muzyka leży więc słyszenie wielogłosowe, a jego 
podstawową egzemplifikacją jest realizacja dwugłosu. Trudno więc przecenić 
rolę Inwencji dwugłosowych. ich znaczenie pedagogiczne nie sprowadza się „tyl-
ko” do wspomnianego ogólnomuzycznego wymiaru. nie sposób wyobrazić 
sobie pełnej pianistycznej potencji lewej ręki w trudnych wielowarstwowych 
„spiętrzeniach” fakturalnych właściwych utworom Chopina, Liszta, Brahmsa, 
Debussy’ego i pełnego słyszenia harmonicznego w tychże bez „przerobienia” 
problemu w jego elementarnej postaci w Inwencjach dwugłosowych. Utwory te 
znalazły również uznanie pianistów koncertujących. Wykonywała je na swoich 
recitalach i nagrała m.in. Tatiana nikołajewa (1924–1993), pianistka poświę-
cająca twórczości Bacha ogromną część swego artystycznego życia 4. Wśród 
bogatego dorobku fonograficznego Glenna Goulda (1932–1982) znajdujemy 
również i Inwencje dwugłosowe Bacha. Zostały one utrwalone na płytach CBS 
Columbia w 1976 r., a ich nagranie poprzedziły intensywne eksperymenty do-
konywane przez artystę z mechanizmem fortepianu współczesnego Steinwaya, 
a mające na celu uczynienie go bardziej podatnym na subtelności artykulacyjne 
niezwykle istotne w przypadku wykonań muzyki barokowej. inwencje dwugło-
sowe zostały również utrwalone przez niemieckiego pianistę i pedagoga Ama-
deusa Webersinke (1920–2005) oraz artystów węgierskich: Kornéla Zempléni 
(ur. 1922) i Andrása Schiffa (ur. 1953). 

3 Tamże, s. 101.
4 Inwencje dwugłosowe oraz Sinfonie zostały przez artystkę utrwalone na płycie nagranej 

w kwietniu 1977 r. w Victor Studio i wydanej przez wydawnictwo Mieżdunarodnaja 
Kniga.
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Przedstawienie najważniejszych cech Inwencji dwugłosowych pod kątem 
zawartych w nich zagadnień wykonawczych w aspekcie ogólnego charakteru, 
tempa, dynamiki, artykulacji i ornamentacji

Inwencja C-dur nr 1

Utwór oparty jest na motywie składającym się z siedmiu szesnastek i ósemki 
będącym podstawą imitacyjnego snucia motywicznego. Prezentuje dwie pod-
stawowe wartości rytmiczne i przewagę małointerwałowych postępów melo-
dycznych. 

Zdaniem Siglind Bruhn wyrażonym w Przewodniku interpretacji pianistycz-
nej 5 w poszukiwaniu wyrazowego wariantu artykulacyjnego w Inwencjach dwu-
głosowych J. S. Bacha należy wstępnie zakwalifikować utwór jako zgodny z cha-
rakterem „raczej żywo” lub „raczej powoli” na podstawie przewagi określonych 
postępów interwałowych w melodii oraz rytmicznych wzorów z przeważający-
mi dwiema z jednej strony oraz trzema lub więcej wartościami nut – z drugiej. 
Każdej z tych kategorii charakteru utworu autorka przewodnika przypisuje 
podstawowe konwencje artykulacyjne wypływające z ducha retoryki baroko-
wej. istnieje także kategoria „wypadków dwuznacznych”, gdy trudno jest jed-
noznacznie określić charakter utworu na podstawie podanych kryteriów. Tu 
może warto wtrącić uwagę, że nasze intuicyjne odczuwanie afektu utworu 
barokowego może być „spaczone” przez wieloletnie obcowanie z muzyką XiX 
i XX w., może niezupełnie pokrywać się z tym pierwotnym, właściwym słucha-
czom w epoce, gdy utwory te powstawały. Tu przytoczę dość banalny przykład 
pojmowania utworów barokowych utrzymanych w tonacjach minorowych. 
nie zawsze wyrażają one afekt smutku utrwalony w nas przez muzykę roman-
tyczną i postromantyczną. U mistrzów późnego baroku: Vivaldiego czy Bacha, 
w tonacji minorowej często są utrzymane utwory z założenia wyrażające afekt 
pogodny z pewną domieszką melancholii. 

W zależności od tej klasyfikacji charakteru utworu Bacha przyjąć można 
albo dwa podstawowe sposoby artykulacji: dla szesnastek legato i non legato 
dla ósemek, czemu towarzyszyć powinno dość żywe tempo, albo przewagę 
legato dla obu wartości rytmicznych z wyjątkiem non legato w kadencyjnych 
nutach basowych i dużych skokach interwałowych. Z taką sytuacją mamy do 

5 S. Bruhn, Przewodnik interpretacji pianistycznej, [tytuł oryginału Guidelines to Piano In-
terpretation], tłum. L. Kozubek, i. Protasewicz, Katowice 1998, s. 63–74.
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czynienia na początku cyklu Inwencji dwugłosowych w Inwencji C-dur nr 1. Wy-
bór koncepcji interpretacyjnej należy tu do pedagoga, który powinien wziąć 
pod uwagę możliwości i predylekcje ucznia. Zainteresowanych sposobem 
myślenia Siglind Bruhn w interpretacji Inwencji dwugłosowych, a także innych 
utworów Bacha, odsyłam do wspomnianej publikacji. Ograniczone ramy 
tego artykułu uniemożliwiają bardziej szczegółowe zreferowanie zagadnienia 
w tym miejscu. 

Przykład nr 1: J. S. Bach Inwencja C-dur nr 1 BWV 772, t. 1–2 

Propozycja łukowań niezawartych w wydaniu urtekstowym 6 pochodzi od 
autora niniejszego artykułu. Oszczędna ornamentyka zacytowanego utworu 
nie przysparza większych problemów. Zaznaczone w tekście nieliczne mor-
denty w zasadzie powinny być rozwiązane przed drugą szesnastką grupy 
w partii lewej ręki. Bardziej zaawansowani uczniowie mogą korzystać z wyda-
nia urtekstowego, dochodząc do stylu dzięki wskazówkom nauczyciela, a po-
nadto mogą opatrzyć trylami „stojące” półnuty w taktach 16, 17, 18 w partii 
prawej ręki lub obu rąk. Uczniowie mniej zaawansowani lub mający więk-
sze trudności w przyswajaniu omawianego materiału muzycznego, a także 
początkujący nauczyciele mogą pozostać w swej pracy przy propozycji roz-
wiązań wykonawczych wysuniętej przez redaktora J. Ekiera w znanej edycji 
PWM.

6 J. S. Bach, Inventionen Sinfonien nach den Quellen herausgegeben von Rudolf Steglich, 
München 1978. Wszystkie zacytowane w niniejszym artykule przykłady nutowe zosta-
ły zaczerpnięte z tej edycji z wyjątkiem przykładu nr 16.
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Przykład nr 2: J. S. Bach Inwencja C-dur BWV 772, t. 16–19

Inwencja c-moll nr 2

Utwór jednoznacznie zakwalifikować można jako „raczej spokojny”. Kon-
strukcja tej inwencji bazuje na kanonicznie przeprowadzonym, dwutaktowym, 
szesnastkowym temacie z przewagą sekundowych postępów interwałowych 
z rzadko pojawiającymi się większymi i charakterystycznymi interwałami. 

Przykład nr 3: J. S. Bach Inwencja c-moll nr 2 BWV 773, t. 1–4

Determinuje to oprócz umiarkowanego tempa przewagę subtelnie cienio-
wanej artykulacji legato i dynamiki p-mf z ewentualnym ostatnim przeprowa-
dzeniem tematu w forte w taktach 23–26: 
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Przykład nr 4: J. S. Bach Inwencja c-moll BWV 773, t. 23–27

Stopień subtelnego „ustrukturowania” artykulacyjnego 7 zależeć będzie od 
możliwości ucznia, jego muzykalności i wrażliwości. W żadnym wypadku nie 
może to być pretekstem do „czkawkowego” potraktowania linii melodycznych 
prowadzącego do zakłócenia długiej linii muzycznego myślenia w utworze. 

Inwencja D-dur nr 3 

inwencja ta pozwala zaliczyć się do utworów o charakterze „raczej żywym”, 
choć i tu nie brak niejednoznaczności, na które wskazuje Siglind Bruhn. 

Przykład nr 5: J. S. Bach Inwencja D-dur nr 3 BWV 774, t. 1–9

7 Por.: L. Kot, Wybrane zagadnienia fortepianowej interpretacji klawesynowych dzieł 
J. S. Bacha, Zeszyty naukowe Filii AMFC w Białymstoku nr 4 „Z badań nad praktyką 
wykonawczą i problematyką pedagogiki muzycznej”, Warszawa 2004, s. 20.
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W utworze tym pojawiają się autorskie łuki wywodzące się z barokowej nota-
cji smyczkowej, podobnie jak ma to miejsce w kilku innych Inwencjach dwugłoso-
wych. Są one bezcenną wskazówką wykonawczą w pojmowaniu bachowskiej ar-
tykulacji w utworach, gdzie brak jest jakichkolwiek kompozytorskich wskazówek 
wykonawczych. W ramach łuków artykulacja legato lub quasi legato z uwzględ-
nieniem ustrukturowania i pulsu. Można wyróżnić tu trzy odcinki kompozycji 
w t. 1–23, 24–42 oraz 43–59 będące podstawą do zastosowania trzech głównych 
kategorii dynamiki: forte1, piano, forte2. Oczywiście, jak zawsze, główne katego-
rie dynamiki nie wykluczają bardziej wyrafinowanego cieniowania artykulacyj-
nego i dynamicznego. nieliczne znaki ornamentacyjne mogą być uzupełnione 
trylami na długich dźwiękach w partiach obu rąk w t. 26–31.

Przykład nr 6: J. S. Bach Inwencja D-dur nr 3 BWV 774, t. 25–29

Inwencja d-moll nr 4

Charakter inwencji przemawia za wykonaniem „raczej żywo”. Podstawowe 
kryteria w poszukiwaniu klucza do artykulacji są tu spełnione: dwie podsta-
wowe wartości rytmiczne, dwa postępy melodyczne: sekundowy i skokowy 
w większych interwałach. Artykulacja quasi legato (szesnastki), non legato/stac-
cato (ósemki). 

Przykład nr 7: J. S. Bach Inwencja d-moll nr 4 BWV 775, t. 1–10
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Przykład nr 8: J. S. Bach Inwencja d-moll nr 4 BWV 775, t. 27–31

Ostateczny wybór artykulacji zależy od tempa utworu; szybsze tempo 
sprzyja jak gdyby potraktowaniu ósemek krótszą artykulacją. Propozycja ma-
kroplanu dynamicznego: t. 1–17 forte, t. 18–43 piano, t. 44–52 forte. 

Inwencja Es-dur nr 5 

Ta inwencja zakwalifikowana jest przez S. Bruhn do charakteru „raczej spo-
kojnego”, choć autor artykułu przychyla się raczej do stanowiska, by uznać ten 
utwór jako reprezentujący „wypadek dwuznaczny”.

Przykład nr 9: J. S. Bach Inwencja Es-dur nr 5 BWV 776, t. 1–8

najbardziej odpowiednim tempem do wykonania utworu wydaje się mo-
derato lub allegretto moderato. Przewaga ustrukturowanego pulsacyjnie legato 
w partiach obu rąk z wyjątkiem większych interwałów jak w t. 3 pr. ręki i se-
kwencji pasażowych jak w t. 4 pr. ręki oraz odpowiednio w t. 7 i 8 l. ręki. Zadbać 
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należałoby o subtelne zróżnicowanie dźwiękowe kolejnych wejść czołowego 
motywu zawartego w t. 1 i powtórzonego w czasie trwania utworu w różnych 
tonacjach. (por. t. 1–2 pr. ręka, t. 5–6 l. ręka i odpowiednio t. 9–11, 12–13, 
16–17, 20–22 itd.).

Przykład nr 10: J. S. Bach Inwencja Es-dur nr 5 BWV 776, t. 9–11

Inwencja E-dur nr 6

Jest to finezyjny utwór polifoniczny o zróżnicowanym rytmie, wyszukanej 
melodyce opartej na licznych modulacjach do odleglejszych tonacji i kunsz-
townym planie formalnym z zastosowaniem stretta i odwróceń głównej myśli. 

Przykład nr 11: J. S. Bach Inwencja E-dur nr 6 BWV 777, t. 1–16 
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niewątpliwie kompozycja ta domaga się dojrzałości i artyzmu w potrakto-
waniu tej delikatnej materii dźwiękowej. 

Oto inwersyjne potraktowanie tych myśli w drugiej części utworu:

Przykład nr 12: J. S. Bach Inwencja E-dur nr 6 BWV 777, t. 21–31

Wobec bogatego zróżnicowania wartości rytmicznych możliwe byłoby za-
stosowanie różnych kluczy do ustalenia kategorii jego charakteru w zależności 
od odcinka utworu (por. t. 1–8 i 9–20). Częściowo chromatyczny postęp se-
kundowy w obu głosach, na zmianę w ruchu zbieżnym i rozbieżnym w t. 1–8 
upoważniałby do myślenia kategorią „raczej spokojnie”. Możliwe jest potrakto-
wanie odcinka w t. 9–20 jako kontynuacji tego charakteru przy zastosowaniu 
artykulacji legato lub raczej żywo – odpowiednio przy zastosowaniu artykulacji 
portato w celu oddzielenia skoków melodii. W żadnym wypadku nie powinno 
się to wiązać ze zmianą tempa w trakcie trwania utworu! W schemacie rytmicz-
nym złożonym z dwóch trzydziestodwójek i szesnastki (t. 3–4 i analogiczne) 
dopatrywać się można motywów radości, o których pisze A. Schweitzer na 
s. 364 oraz 398 i 399 swojej książki Jan Sebastian Bach 8, o ile przyjęto by w wy-
konaniu bardziej żywe tempo. Utwór daje okazję raczej do subtelnych zmian 
dynamicznych niż „tarasowych”. 

Emocjonalna natura tego utworu wypływa bardziej z ducha klawikordu niż 
klawesynu, co w dzisiejszych czasach jakby naturalnie sprzyja powierzeniu jego 
wykonania właśnie pianiście i fortepianowi. Jednakże jego charakterystyczna 

8 A. Schweitzer, Jan Sebastian Bach: Język muzyczny chorałów, s. 364, Język muzyczny 
kantat, s. 398, 399.
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dwuczęściowa budowa z repetycjami upoważnia do zmiany barwy brzmienia 
przy powtórkach za pomocą lewego pedału bądź subtelności artykulacyjnych, 
które mogą nie leżeć w zasięgu przeciętnego ucznia szkoły i stopnia. Możli-
we są też zróżnicowania siły dźwięku w obu partiach np. podkreślenie l. ręki 
w t. 21–24 na zmianę z prawą w t. 25–28. Kryterium do niuansów dźwięko-
wych może być też bogata modulacyjna warstwa melodyczno-harmoniczna. 
Zalecałbym ostrożność w zadawaniu tego utworu uczniom mało zaawanso-
wanym. Mogłaby natomiast ta Inwencja być kolejnym tego typu utworem po 
uprzednim opracowaniu nieco łatwiejszych (por. „Wnioski i uwagi ogólne” 
w zakończeniu artykułu).

Inwencja e-moll nr 7

Jest to przykład utworu „dwuznacznego”, jeśli chodzi o ogólny charakter, 
i opartego na imitacjach krótkiej sekwencji rytmiczno-interwałowej złożonej 
w zasadzie z sześciu szesnastek i dwóch ósemek. Przewaga artykulacji legato 
z wyjątkiem dużych kadencyjnych skoków melodii lub progresji łącznikowych 
w t. 13–15. W spokojniejszym tempie podkreślić można pewną recytatywność 
utworu, w nieco żywszym – motoryczność. Ogólnie charakter melodyki i for-
ma utworu przemawia za pewną emocjonalną niestabilnością i kapryśnością 
nastroju wyrażoną w ramach stylu barokowego. Charakterystyczne, dość czę-
ste używanie mordentów i tryli wzbogaca kolorystyczny wydźwięk utworu. ich 
sprawność, klarowność i subtelność jest nieodzowna. Warto zwrócić uwagę na 
cechy aparatu gry pianisty sprzyjające takiemu efektowi: elastyczność i mobil-
ność przegubu przy aktywnych palcach. 

Przykład nr 13: J. S. Bach Inwencja e-moll nr 7 BWV 778, t. 1–4
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Inwencja F-dur nr 8

inwencja ta jest przykładem utworu jednoznacznie żywego, o prostej kon-
cepcji artykulacyjnej i jasnym planie formalnym i makrodynamicznym. 

Przykład nr 14: J. S. Bach Inwencja F-dur nr 8 BWV 779, t. 1–12

Jest to zarazem jedna z łatwiejszych inwencji dwugłosowych zwłaszcza dla 
ucznia dysponującego już znaczną sprawnością motoryczną. Skoki ósemkowe 
powinny być wyraźnie oddzielane, u osób z dużą sprawnością techniczną, mogą-
cych zagrać inwencję zdecydowanie w charakterze allegro – zbliżone do brzmią-
cego staccato. Dwupoziomowy proces artykulacyjno-dynamiczny w t. 15 oraz 
21–23 pr. ręki oraz odpowiednio w t. 19–20 oraz 24–25. Plan makrodynamicz-
ny: t. 1–4 forte, t. 5–6 meno forte, t. 7–12 ewentualnie crescendo „płaszczyznowe” 
do początku t. 12, t. 12–14 forte, t. 15–25 piano, t. 26–34 cresc.

Ze względu na bardzo zdecydowany i żywy charakter utworu nie ma tu ra-
czej wyraźnej okazji do zastosowania zdobnictwa. 
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Inwencja f-moll nr 9

Opatrzona dość licznymi jak na Bacha i zwyczaje panujące w jego epoce 
wskazówkami wykonawczymi Inwencja ta wykazuje wyraźne cechy fugi, a to 
ze względu na kilkakrotne konsekwentne przeprowadzenie myśli tematycznej 
w t. 1–4, 5–8, 9–12, 12–15, 17–20 oraz 29–32.

Przykład nr 15: J. S. Bach Inwencja f-moll nr 9 BWV 780, t. 1–9

Kompozycja ta moim zdaniem kwalifikuje się jednak do przypisania jej 
głównego charakteru jako dwuznacznego. Pełna i konsekwentna realizacja 
autorskich wskazówek artykulacyjnych przez wytrawnego pianistę z pewno-
ścią sprzyja tu pełni ekspresji. W przypadku ucznia o mniej wrażliwym słuchu 
oddanie niektórych szczegółów tego zapisu może się jednak okazać trudne. 
Trzeba pamiętać, że zasady artykułowania w klawesynowych/klawikordo-
wych utworach Bacha są zbliżone do ujęcia smyczkowego, oczywiście w tym 
barokowym rozumieniu tego słowa (por. S. Bruhn, Przewodnik interpretacji 
pianistycznej s. 67, zwłaszcza zdanie: „łuk w barokowej muzyce polifonicz-
nej znaczy o wiele więcej aniżeli legato; znaczy różnicę między grą aktywną  
i pasywną”.

Chodzi o subtelne przerwanie legata po łuku spajającym pierwszą grupę nut 
w t. 1 i w miejscach analogicznych oraz po nucie legowanej w t. 1–2. Mniej 
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wprawni mogą „podłączyć” pierwszą ósemkę as1 pod pierwszą grupę szesnast-
kową. W edycji Inwencji dwugłosowych PWM pod redakcją Jana Ekiera znajdu-
jemy takie oto rozwiązanie: 

Przykład nr 16: J. S. Bach Inwencja f-moll nr 9 BWV 780, t. 1–2 ( J. S. Bach, Inwencje 
dwugłosowe na fortepian, red. J. Ekier, Kraków 2010)

niezależnie od przyjętej koncepcji artykulacyjnej nigdy nie należy dopuścić 
do utraty płynności i naturalności przebiegu muzycznego w wykonywanym 
utworze.

Ogólnie proponowana artykulacja: legato w obrębie małych łuczków, mięk-
ko oddzielane skoki ósemkowe w większych interwałach, pełna realizacja uwag 
artykulacyjnych zawartych w urtekście, tempo dość żywe lub „podłączenie” 
wymienionych dźwięków, potraktowanie legato lub nieznaczny stopień od-
dzielenia większych skoków tak by pójść w stronę charakteru „raczej spokoj-
nie”. należy od razu zaznaczyć, że należyte opracowanie tej inwencji powinno 
być poprzedzone przeniesieniem autorskich uwag artykulacyjnych na miejsca 
w utworze analogiczne do tych opatrzonych uwagami Bacha. Zwłaszcza w swej 
wersji charakteru „raczej spokojnie”. inwencja ta może być szkołą pięknego le-
gato, subtelnego cieniowania dynamicznego i kształtowania napięć zgodnego 
z logiką budowy melodii. 

Inwencja G-dur nr 10

nawiązująca jakby do włoskiej taranteli inwencja ta nie nastręcza trudności 
w przypisaniu jej określonego charakteru. Jednolity ruch, wyraźna przewaga 
dwóch wartości rytmicznych i wspomniane skojarzenia taneczne pozwalają na 
żywe tempo wykonania. Ósemkowe grupy rytmiczne można by opatrzyć „do-
myślnymi” łuczkami artykulacyjnymi wyrażającymi w tym wypadku podsta-
wową hierarchię metryczną lub wykonać poco legato bardzo aktywnymi palca-
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mi. Wszystkie skoki o większych interwałach jak np. w t. 16 pr. ręka, t. 17 l. ręka 
czy też t. 26 pr. ręka należy zdecydowanie oddzielać.

Przykład nr 17: J. S. Bach Inwencja G-dur nr 10 BWV 781, t. 1–6

Prosty (bardziej „klawesynowy”) jest plan dynamiczny utworu: t. 1–14 for-
te, t. 14–26 piano (od lewej ręki), t. 27–32 forte.

Inwencja g-moll nr 11

„Raczej żywa” w charakterze inwencja ta jednak oscyluje w swoim nastro-
ju wokół melancholii i pewnej tonacyjnej i emocjonalnej niestabilności. Przy-
czynia się do tego silne schromatyzowanie struktur dźwiękowych utworu – 
przygodne znaki chromatyczne pojawiają się tu w każdym takcie, modulacje 
zachodzą kolejno po sobie. Można zastanawiać się, czy inwencja ta nie zainspi-
rowałaby Chopina do napisania któregoś preludium lub etiudy (por. Preludium 
G-dur op. 28 nr 2 Chopina). Proponowany plan artykulacyjny: ustrukturowane 
legato lub quasi legato w zależności od przyjętego ostatecznie tempa wykona-
nia dla melodii przebiegającej szesnastkami, zróżnicowany stopień oddzielenia 
ósemkowych postępów interwałowych – nieznaczny w kontrapunkcie opartym 
na charakterystycznie, chromatycznie opadającym basie w t. 1–2 lub chroma-
tycznie wznoszącym się sopranie w t. 4 i w miejscach analogicznych oraz zbli-
żony do portato lub non legato w basie t. 6 l. ręka i w t. 8–9 (synkopy!) i w miej-
scach kadencyjnych np. w t. 10–11.
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Przykład nr 18: J. S. Bach Inwencja g-moll nr 11 BWV 782, t. 1–6

Postulowane jest cieniowanie „klawikordowe” jako koncepcja dynamiczne-
go ujęcia utworu niż zdecydowane „klawesynowe” rozgraniczenia dynamicz-
ne. Cokolwiek liczniejsze niż w innych Inwencjach zdobnictwo rozmieszczone 
zarówno w partii prawej, jak i lewej ręki w zasadzie nie powinno nastręczać 
trudności uczniowi. W razie wystąpienia problemów stosowanie ornamentacji 
w t. 8–9, 11, 16–17 można ograniczyć do mordentów na dźwiękach o najdłuż-
szych wartościach rytmicznych, rezygnując z tryli i obiegników. Może to zale-
żeć także od koncepcji ostatecznie przyjętego tempa wykonania – spokojniej-
sze tempo daje więcej okazji do bardziej wyrafinowanego zdobnictwa. 

Inwencja A-dur nr 12

Ta tryskająca radością kompozycja oparta jest na silnie eksponowanej tech-
nice figuracyjnej, może być szkołą „sprężystego” i sprawnego artykulacyjnie 
aparatu gry. Tempo zdecydowanie żywe, przewaga selektywnego, ustruktu-
rowanego artykulacyjnie – pulsacyjnie legato (quasi legato) w partiach figura-
cyjnych z wyraźnym oddzielaniem przebiegów opartych na wszelkich innych 
wartościach rytmicznych np. w t. 1 pr. ręka, t. 2–3 l. ręka i analogicznych. Eks-



135 Inwencje dwugłosowe Jana Sebastiana Bacha BWV 772–786 

ponowanie dialogu głosów w pewnych odcinkach utworu w t. 7–8, 16–17. Pro-
sty, raczej „klawesynowy” plan dynamiczny: t. 1–poł. 12 forte, t. 12 od poł. – 17 
piano, t. 18–21 forte.

Przykład nr 19: J. S. Bach Inwencja A-dur nr 12 BWV 783, t. 1–5

Inwencja a-moll nr 13 

Mamy tu do czynienia z niemal „klinicznym” przykładem zdecydowanie ży-
wego charakteru kompozycji: występuje tu prawie wyłączność dwóch wartości 
rytmicznych, wybitna przewaga ponadsekundowych interwałów w melodyce 
utworu. Propozycja artykulacyjna dla tego utworu to strukturowane quasi le-
gato w figuracjach szesnastkowych i bliskie staccato zdecydowane oddzielanie 
w odcinkach ósemkowych.

Kompozycja w wykonaniu fortepianowym daje duże możliwości przyjęcia 
różnych rozwiązań dynamiki. najprostszy nazwać by można „płaszczyzno-
wym”: t. 1–6 do poł. – forte, t. 6 od poł. – 13 poł. – piano, t. 14–22 poł. piano 9 

9 W niektórych utworach klawesynowych (m.in. w Koncercie włoskim) Bach oznacza 
główne płaszczyzny dynamiczne kompozycji pełnymi słowami: forte i piano.
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z użyciem lewego pedału dla zmiany barwy (uwaga – wypróbować działanie 
lewego pedału na każdym fortepianie – w tych bardzo zgranych efekty dźwię-
kowe mogą być nie do zaakceptowania), t. 22 do końca forte.

Z wielką konsekwencją przeprowadzona została tu wybitnie dialogowo-imi-
tacyjna koncepcja konstrukcyjna utworu:

Przykład nr 20: J. S. Bach Inwencja a-moll nr13 BWV784, t. 1–6

Inwencja B-dur nr 14

Choć przez S. Bruhn kompozycja ta została zaliczona do kategorii „raczej 
żywo”, zdaniem autora artykułu jest to utwór o raczej dwuznacznym charak-
terze. Pierwsza połowa utworu nie prezentuje tu „gęstej” polifonii opartej na 
zwartym następstwie imitacji, lecz – rozwijanie bogatej linii melodycznej opar-
tej na pracy motywicznej na tle figur akompaniujących w t. 1–3 i analogicznie 
w t. 6–8. Przy skłonności do traktowania utworu „raczej żywo” wszystkie mo-
tywy trzydziestodwójkowe powinny być zagrane legato, szesnastkowe zaś non 
legato, które dotyczyć powinno także figur akompaniujących. Przy przeciwnej 
orientacji, tj. w kierunku bardziej kontemplacyjnego ujęcia wykonania, zatrzeć 
można wyraźne rozgraniczenie artykulacji w linii melodii na rzecz ustrukturo-
wanego legato.
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Przykład nr 21: J. S. Bach Inwencja B-dur nr 14 BWV 785, t. 1–6

Przykład nr 22: J. S. Bach Inwencja B-dur nr 14 BWV 785, t. 11–14
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Plan dynamiczny utworu oscyluje bardziej w kierunku „klawikordowości” 
ujęcia i bazuje na naturalnym stopniowaniu brzmienia bez wyraźnych płasz-
czyznowych rozgraniczeń. Warto zwrócić uwagę, że druga połowa utworu po-
cząwszy od taktu 14 wskutek równoległości, a nie naprzemienności prowadze-
nia głosów oraz imitacyjnego przeprowadzenia czołowej myśli dzieła w stretto 
w t. 16 od poł. do końca zyskuje na gęstości brzmienia. Z samej konstrukcji 
utworu wynika więc niejako jego plan dynamiczny.

Owo imitacyjne przeprowadzenie w zakończeniu utworu zostało jednak 
niejako zapowiedziane w formie imitacji krótkich motywów począwszy od 
t. 12–13.

Przykład nr 23: J. S. Bach Inwencja B-dur nr 14 BWV 785, t. 16–20

Uwagę ucznia należy skupić na owym stretto. Mniej zaawansowanym uczniom 
ta druga połowa utworu może przynieść pewne trudności. Klucz do ich rozwią-
zania widziałbym najpierw w starannym pamięciowym opanowaniu głosu pro-
wadzonego przez lewą rękę w odcinkach imitacyjnych w t. 12–13, a następnie 
inicjującego imitację odcinka w partii lewej ręki w od połowy t. 16 do końca. 

Po osiągnięciu pewnego stopnia zautomatyzowania gry lewą ręką połącze-
nie partii obu rąk przy zachowaniu czujności słuchowej wydaje się już łatwym 
do osiągnięcia celem. 

Inwencja h-moll nr 15

Zamykająca cykl Inwencja przynosi ponownie autorskie znaki artykulacyjne. 
Jednakże wskazówki te paradoksalnie nie ułatwiają jednoznacznie rozszyfrowa-
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nia języka bachowskiej mowy dźwięków. Jak pisze S. Bruhn: „[…] łuki ukazują 
mniej oczywistą logikę; zwłaszcza te lekko zaznaczone i odnoszące się do do-
datków w kopiach syna Bacha, Wilhelma Friedemanna i jego ucznia Gerbera 
zdają się nie postępować według tej samej logiki, którą kierował się Bach w in-
nych utworach. Wydają się raczej antycypować łuki »sempre legato« ponad 
długimi grupami, które weszły w użycie z rodzącym się stylem klasycznym”.

Przykład nr 24: J. S. Bach Inwencja h-moll nr 15 BWV786, t. 3–8 

Można by postawić tezę, że bachowski klucz do artykulacji ulega tu zawie-
szeniu i logika interwałów stanowiąca jego sedno ustępuje regularnej pulsacji 
czwórkowej 10. 

Przykład nr 25: J. S. Bach Inwencja h-moll nr 15 BWV 786, t. 1–4

10 Por.: L. Kot, Wybrane zagadnienia, s. 20.
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Bachowskim oznaczeniom w tekście utworu brakuje jednak jakby konse-
kwencji; nie zdecydował się on opatrzyć znakami czołowej, dwutaktowej myśli 
utworu, zapewne traktując konwencjonalnie kwartowe i sekstowe interwały 
w tym odcinku.

Postawienie tezy na temat charakteru Inwencji napotyka na pewne trudno-
ści, ale skłaniać się tu trzeba w kierunku raczej żywego charakteru z tym razem 
już wyraźnym oddzielaniem ósemkowych większych niż sekundowe skoków 
interwałowych (por. t. 1–2 oraz 3–4). Pewne trudności mogą przynieść t. 8–9 
w partii lewej ręki. W chwilowo pojawiających się tu postępach sekundowych 
można zastosować legato po dwie ósemki (łuczki) wyrażające podstawą hierar-
chię metryczną 11.

Ogólne wskazówki wykonawcze można w przypadku tego utworu ująć jako: 
tempo umiarkowane utrzymane, zwłaszcza w chromatycznych „perturbacjach” 
w t. 15–17 utworu 12.

Przykład nr 26: J. S. Bach Inwencja h-moll nr 15 BWV 786, t. 16–17

Autor artykułu byłby tu za bardziej „klawikordową” niż „klawesynową” kon-
cepcją dynamiki. inwencja ta wyraża „afekt” pewności i umiarkowanego zde-
cydowania. 

wnioski i konkluzje

niezależnie od własnego poglądu na koncepcję wykonawczą utworu, opar-
tego w założeniu na wiedzy historycznomuzycznej oraz analizie dzieła Bacha, 
pedagog musi wziąć pod uwagę możliwości i psychologię ucznia szkoły mu-

11 Por.: n. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, tłum. M. Czajka, Warszawa 1995, 
s. 45.

12 Por. także: S. Bruhn, Przewodnik interpretacji pianistycznej, s. 73–74.
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zycznej i stopnia lub ucznia, który dopiero stara się sprostać wymaganiom 
sztuki muzycznej – oraz mało zaawansowanego. Dotyczy to także studentów 
o różnym stopniu zaawansowania w zakresie gry na fortepianie na kierunku 
Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w uczelniach muzycznych 
i uniwersyteckich.

Wśród wymienionych uczniów spotkamy zarówno średnio uzdolnionych, 
jak i czasem talenty lub jednostki pozbawione niestety wyraźniejszych predys-
pozycji słuchowych i pianistycznych do polifonii lub muzyki w ogóle. Trzeba 
pamiętać, że prostszy wariant interpretacji utworu, dobrze zrealizowany, jest 
zawsze bardziej wartościowy niż bardziej wyrafinowany, ale źle przeprowadzo-
ny przez mało rozwiniętego muzycznie ucznia.

Trening techniczny w Inwencjach musi być zawsze powiązany ze słyszeniem 
ich „dwuwarstwowości” muzycznej – nigdy nie mogą one służyć czysto biegłoś-
ciowej koncepcji rozwoju techniki nawet, jeśli niektóre z tych utworów mają 
faktycznie charakter wybitnie motoryczny. Prowadzący ucznia pedagog musi 
zadecydować, jakie etapy w pracy ucznia są nieodzowne na drodze opanowania 
każdej z inwencji i jak długo ma trwać każdy z nich. Chodzi przede wszystkim 
o wstępny etap pracy z grą poszczególnymi głosami i starannym opracowaniem 
aplikatury oraz etap łączenia głosów. należy także wziąć pod uwagę, że kolejna 
inwencja opracowywana z danym uczniem, szczególnie gdy jest to ktoś zdolny 
i czyniący szybkie postępy, nie będzie wymagała np. pracy nad głosami. nie od 
rzeczy będzie też przypomnieć, że kolejność zadawania Inwencji dwugłosowych 
– podobnie jak na etapie szkoły ii stopnia np. etiud czy sonat klasycznych, nie 
jest całkiem obojętna dla rozwoju ucznia. Ani jednak stosowanie schematów 
w nauczaniu i „dogmatyczne” przestrzeganie „zasad”, ani całkowita dowolność 
czy przypadkowość w doborze repertuaru i metod pracy nie powinny mieć 
miejsca jako potencjalnie szkodliwe dla rozwoju ucznia. 

W zasadzie w większości wypadków utwory prostsze technicznie i oparte na 
bardzo przejrzystych imitacjach jak inwencje C-dur, d-moll czy F-dur powin-
ny znaleźć się na wcześniejszym etapie pracy, a bardziej skomplikowane kon-
strukcyjnie, technicznie, melodycznie, harmonicznie i ornamentacyjnie pozy-
cje z tego repertuaru jak inwencje E-dur, a-moll, f-moll, Es-dur itd. – w nieco 
późniejszym. Zdaniem autora artykułu cykl inwencji dwugłosowych można 
uznać za poznany przez ucznia w stopniu wystarczającym, gdy zetknie się on 
praktycznie choć z połową liczby utworów w zbiorze. Wtedy można ewentual-
nie przystąpić do studiowania Sinfonii, czyli inwencji trzygłosowych. Ogólna 
zasada indywidualizacji nauczania w sztuce sprawdza się i w przypadku anali-
zowanego w niniejszym artykule repertuaru. 



142  Leszek Kotn

BiBliogRafia:

Bruhn S., Przewodnik interpretacji pianistycznej, tłum. L. Kozubek, i. Protasewicz, 
Katowice 1998.

Harnoncourt n., Muzyka mową dźwięków, tłum. M. Czajka, Warszawa 1995.
Kot L., Wybrane zagadnienia fortepianowej interpretacji klawesynowych dzieł J. S. Ba-

cha, Zeszyty naukowe Filii AMFC w Białymstoku nr 4 „Z badań nad praktyką 
wykonawczą i problematyką pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 2004.

Rieger S., Glenn Gould czyli sztuka fugi, Gdańsk 1997.
Schweitzer A., Jan Sebastian Bach, wyd. PWM za zgodą właściciela praw wydaw-PWM za zgodą właściciela praw wydaw-

niczych VEB Breitkopf und Härtel Musikverlag Lepzig, przekł. z niemieckiego 
M. Kureckiej i W. Wirpszy, Kraków 1996.

Wydawnictwa nutowe:
Bach J. S., Inventionen Sinfonien, Urtext nach den Quellen herausgegeben von Ru-

dolf Steglich, München 1978.
Bach J. S., Inwencje dwugłosowe na fortepian, red. J. Ekier, Kraków 2010.

Fonografia:
Bach J. S., The Toccatas & Inventions, wyk. G. Gould, CBS Records Masterworks, 

M2K 42269, n. york 1963.
Bach J. S., Tatiana Nikolayeva plays Bachs 3, Victor Musical industries Japan, by 

arrangement v/o Mezhdunarodnaja Kniga, OCD 627B, Tokyo 1977. 
Bach J. S., Zweistimmige Inventionen, wyk. Andras Schiff, 480 1227 Decca Music 

Group, London 1985.

StreSzczenie

intencją autora artykułu, przekonanego o wciąż zbyt małej liczbie istniejących 
publikacji w języku polskim poświęconych repertuarowi pedagogicznemu w zakre-
sie pianistyki, jest przybliżenie czytelnikowi ujętych w tytule utworów w aspekcie 
wykonawczym, a w szczególności – pedagogicznym. Ukazane zostały w nim oko-
liczności historyczne powstania wymienionych dzieł dydaktycznych Jana Sebastiana 
Bacha i najważniejsze cechy barokowej mowy dźwięków występujące w omawianych 
miniaturach oraz podane wskazówki dotyczące wykonania tych utworów na fortepia-
nie współczesnym. Uwagi autora odnoszą się także do pedagogicznego zastosowania 
Inwencji dwugłosowych; poruszono m.in. sprawę właściwego doboru i kolejności ich 
aplikowania uczniom i studentom w procesie dydaktycznym na różnych etapach i kie-
runkach kształcenia muzycznego oraz niektóre aspekty metodyczne pracy nad nimi. 
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Autor nie zmierza do wyczerpania tematu, zakładając, że w sprawie szczegółów 
wykonawczych możliwe jest także i inne spojrzenie na prezentowane zagadnienia, 
a nauczanie gry na fortepianie i innych instrumentach powinno mieć zawsze charakter 
indywidualny z uwzględnieniem cech osobowości i stopnia uzdolnienia ucznia.

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, indywidualne dźwięki fortepianowe, ba-
rokowe przemówienie dźwięków, dydaktyczna praca Jana Sebastiana Bacha.

Summary

The intention of the author who believes that there are still too few Polish publica-
tions on a pedagogical repertoire in the area of pianism, is to familiarize the reader with 
the works covered by the title from the performance perspective and, in particular, 
in the pedagogical aspect. it presents the historical background of the creation of the 
mentioned didactic works by Johann Sebastian Bach as well as the most important 
characteristics of the baroque speech of sounds present in the short pieces analyzed and 
the guidelines for the performance of the works with modern piano. The author’s com-
ments are also related to the pedagogical use of the Two-Part Inventions; he touches 
upon issues including appropriate selection and order of their presentation to students 
in different stages of the teaching process and in musical education as well as some of 
methodological aspects of work on them.

The author does not aim to exhaust the subject as he assumes that the issues pre-
sented can be seen from another perspective as regards the performance details, and 
that playing the piano and other instruments should be always taught individually, tak-
ing into account the students personal traits and their abilities. 

key wordS: music education, individual piano sounds, baroque speech of sounds, 
didactic works by Johann Sebastian Bach.


