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Sammanfattning 

I detta examensarbete presenteras de vanligaste musikaliskt-retoriska figurerna 

samt retorikens historia i musikaliska sammanhang. Skribenten undersöker också 

vilka retoriska figurer som går att hitta i J.S. Bachs Toccata i C-dur BWV 564 och 

om vetskapen om retorik kunde hjälpa henne med interpretationen av detta stycke. 

 

Nyckelord: 

 

J.S. Bach, retorik, musica poetica, Toccata C-dur BWV 564 
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1. Inledning 

Retorik är läran om kommunikation, hur man påverkar, hur man når fram till andra 

genom språk. Musik är språk, musik påverkar, musik är kommunikation.  

Kan man kombinera dessa två, retorik och musik?  

Naturligtvis är jag inte den första som har gett mig ut på retorikens hav. ”Redan de 

gamla grekerna…”, och ordspråket talar i detta fall enbart sanningens ord, ty 

retoriken uppfanns ju i antikens Grekland, (Paradiso s. 4) eller i alla fall 

systematiserades där och har sedan dess använts flitigt. Just om retorik och musik 

har det också skrivits en hel del med böcker, nyckelverket i Skandinavien just när 

det kommer till J.S. Bachs musik är nog Enzio Forsbloms ”Mimesis”, vilket också 

jag kommer att flitigt referera till. Andra artiklar som jag tyvärr inte fått tag på är 

bland annat Timothy Albrechts Musical Rhetoric in J.S. Bachs Organ Toccata 565, 

Enzio Forsbloms Tieni Bachin retorisiin sävelkuvioihin och Lena Jacobsons 

Musical figures in BWV 131.  

 

Men det gör inte så mycket om ämnet har reflekterats kring tidigare eftersom jag 

för min egen del vill få en uppfattning om retoriken som interpretationsverktyg och 

skall därför i detta självständiga arbete betrakta Johann Sebastian Bachs Toccata C-

dur BWV 564:1 ur en retorisk synvinkel och fundera kring hur och om vetskapen 

om retorik kan hjälpa mig med interpretationen av barockmusike generellt och C-

dur-toccatan i synnerhet.  

 

Jag tycker att är retorik kan vara ett sätt att väcka affekt i lyssnaren. Detta arbete 

kommer inte att handla om affektläran i sig, mer som en målbild: jag som interpret 

använder retorik för att levandegöra affektlärans strävan att få människan att känna 

och därmed leva i sin ande. 

 

När jag lyssnar på ett musikstycke kan jag oftast känna olika spänningar byggas 

upp och sedan upplösas. Finns det utöver harmonik ett annat sätt att kommunicera, 

nämligen retorik? Nog har satsens harmoniska uppbyggnad en del med saken att 

göra, men jag vill i detta arbete inte analysera styckets harmonik utan se vilka 

retoriska verktyg som förekommer i stycket.  

 

 

2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur man använde sig av retoriska 

figurer i komposition på 1600–1700-talen och se vilka figurer går att hitta i.S. 

Bachs Toccata C-dur BWV 564 och om vetskapen om dem kan hjälpa mig med 

interpretationen av detta stycke.  
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3. Metod 

Det finns mycket litteratur som behandlar retorik generellt och retorik i musik 

specifikt. Jag har valt ut två nyckelverk, Enzio Forsbloms ”Mimesis” och Dietrich 

Bartels ”Musica poetica” som huvudkällor. Dessa behandlar området på ett i mitt 

tycke heltäckande sätt. Min plan är att göra en redovisning över de vanligaste 

förekommande retoriska figurerna och sedan titta på i vilken omfattning de 

förekommer i musikstycket. Genom att förstå figurernas betydelse kan jag kanske 

lättare göra en tolkning av J.S. Bachs Toccata C-dur BWV 564 som känns adekvat 

ur ett retoriskt perspektiv. Stycket finns inspelat som bilaga till arbetet, 

inspelningen är gjord i Tyska kyrkan i Stockholm den 31 maj 2017. 

 

4. Bakgrund 

Jag började spela orgel i tonåren. När jag kom in på kyrkomusikerlinjen vid 

Sibelius Akademin i Finland hamnade jag snart i kretsar där så kallad tidstrogen 

interpretation stod väldigt högt i kurs. Sedan dess har jag varit intresserad av att ta 

reda på och förstå hur man spelade barockmusik när den var nykomponerad. 

 

För att jag skulle kunna förstå mig på de retoriska figurerna i J. S. Bachs 

orgelmusik - och hans musik i allmänhet - så var jag tvungen att först titta både på 

retorikens historia, men också i synnerhet på hur retoriken och affektläran 

användes i Tyskland under 1500-talet och 200 år framåt för att tjäna 

reformationens syften. Därför följer nu en kort presentation i detta ämne.  

 

4.1 Om retorikens historia 

 

Retorik är alltså läran om talekonsten, hur man uttrycker sig på ett sätt som får 

maximal påverkan på åhöraren. 

 

Retorik har man nog sysslat med så länge människor har kommunicerat med 

varandra, men man kan säga att den systematiska retoriken uppstod år 467 före 

Kristus i Syrakusa på Sicilien, när tyrannerna Gelon och Gerons välde gick i 

graven. Många medborgare hade upplevt orättvisor och försökte nu att få tillbaka 

sina förlorade tillgångar i rättegångar. Den första filosofen som undervisade i 

retorikens teori var Empedokles från staden Agrigentum. Han följdes åt av 

filosoferna Korax och Tisias, vilka gjorde ett vetenskapligt system över ett 

praktiskt agerande som Anna Paradiso Laurin säger hade enligt Cicero utövats 

långt före deras tid. (Paradiso s. 4)  

 

Det demokratiska styresskicket i Aten främjade retorikens växt som vetenskap, 

eftersom den som kunde övertala sin publik naturligtvis fick massorna på sin sida.  

Den sofistiska filosofen Gorgias utvecklade retoriska figurer, t ex hur man skulle 

repetera vissa ord för att lägga tyngd på dem. De viktigaste retoriska figurerna är 

behandlade på ett annat ställe i detta arbete, i kapitel 5. Sofisterna såg på språket 

som något mera än bara en samling av symboler: de såg språket som något som 
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kunde droga och förtrolla. Platon var kritisk mot sofisternas sätt att använda 

språket till sina egna syften och inte för att förmedla absolut sanning, men det är 

också möjligt att Platon hyste agg mot sofisterna för att deras 

argumentationsmetoder tog livet av hans lärare, Sokrates. 

 

År 168 före Kristus tar Rom över styret i Grekland. Många av de grekiska sederna 

överförs då direkt i bruk i Rom. Statsskicket i Rom var också först demokrati, 

vilket gav en god grogrund för retoriken. Förenklat kan man säga att senare 

tidernas kejsardömen, från 27 före Kristus, inte bjöd på så gynnsamma 

omständigheter, fast det är klart att retoriken måste ha använts ändå i många olika 

sammanhang eftersom den förblev en del av unga mäns utbildning.  

 

I slutet på den republikanska eran skriver Cicero (106–43 före Kristus) ett antal tal 

att användas i politiska sammanhang, och sammanfattar också hur man konstruerar 

ett tal. Enligt honom börjar man med inventio, framskaffande av fakta som man 

vill presentera. Sedan ordnar man fakta i den ordningen som man tycker känns 

mest angeläget, detta kallas för dispositio. Elocutio är de retoriska gesterna som 

man använder för att väcka olika känslor hos lyssnaren, och med actio menar han 

rent fysiska gester som handrörelser, röstläge osv.  

 

Under kejsartiden, cirka 95 efter Kristus, skrivs också ett av de främsta verken som 

behandlar retorik, Quintilianus Institutio Oratoria. Där utvecklar Quintilianus hur 

man lär sig att bli en god retoriker och påstår att det enda sättet för en ung man att 

bli en ärlig och moraliskt stabil medborgare är ingående studier i retorik. Han 

behandlar också ingående de olika momenten i konstruerandet av ett tal som vi 

redan har hört om hos Cicero. Quintilianus verk blev mycket läst bland 

musikteoretikerna i 1700-talets Tyskland. 

 

Retoriken återuppstår sedan i renässansens Italien efter århundraden av annan 

intellektuell fokus, nämligen skolastik. Det är på sitt sätt märkligt, eftersom 

omständigheterna egentligen inte var gynnsamma med tanke på demokratins 

frånvaro i de små stadsstaterna som regerades av enväldiga härskare. Renässansens 

humanister stod då i tyrannernas tjänst och sjöng deras lovsång. Väldigt få av 

humanisterna kunde dessutom grekiska och på det sättet blev antikens arv för dem 

känt främst genom översättningar av manuskripten. (Nordberg s.34). Det antika 

arvet hade dessutom aldrig riktigt glömts bort under medeltiden och många av de 

manuskript som humanisterna hittade på sina rövartåg i kontinentens kloster var 

faktiskt sena kopior från 800–1200-talen (Nordberg s. 39.) Varför var man 

överhuvudtaget så fascinerad av antiken? Michael Nordberg tror att antiken och 

dess stora män fungerade som en spegel för samtiden, som ett idealiserat moraliskt 

och kulturellt mönster att beundra och efterlikna. (Nordberg s. 44.) 

 

En möjlig förklaring kan också vara Bysans kris på 1400-talet, med till väst 

anländande delegationer som vädjade om hjälp. Kanske blev det grekiska arvet 

känt i Västeuropa på detta sätt?  
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4.2 Om medeltidens musiksyn 

 

Under barocktiden i Tyskland fortsatte man att se musiken som en matematisk 

vetenskap, trots att man i Italien redan hade övergett detta synsätt (Bartel s. 10), 

som kommer ursprungligen från Boëthius (480–525)1. Han var länken mellan det 

Pythagoriska konceptet av musiken som en matematisk vetenskap och medeltidens 

skolastik.  I sin bok Om musiken (De institutione musica) fastslår han att musiken 

är uppdelad i tre underkategorier: musica mundana, musica humana och musica 

instrumentalis. Den viktigaste av dessa, musica mundana, handlar om sfärernas 

musik: planeternas harmoni, årstidernas växlingar och elementens ordning. En 

kosmisk konsonans helt enkelt. Med musica humana syftar man på den harmoniska 

relationen mellan kropp och själ. Musica instrumentalis handlar om musikens 

numeriska proportioner och intervalluppbyggnad. Instrumentalis "styrs av 

spänning, som hos strängarna, eller genom andningen, som hos aulos-instrumentet, 

eller hos de instrument som aktiveras av vatten eller genom slag." Musica mundana 

och humana existerar självständigt, medan musica instrumentalis behöver en 

utövare.  

 

Boëthius funderade också på vem som egentligen är musiker. Han bekräftar i sina 

formuleringar sin tids syn på kunskap, enligt vilken de fria konsterna, artes 

liberales, värderades högre än hantverk, artes mechanicae. I de fria konsterna 

ingick bland annat aritmetik, astronomi, geometri och musik(vetenskap), vilka 

tillsammans bildade quadrivium, och grammatik, dialektik och retorik, vilka 

bildade trivium. Boëthius tycker att "Det är viktigare att veta vad man gör än att 

göra det man vet", därmed så är en musiker den "som har förmågan att värdera med 

hjälp av förnuftet". Boethius vill dock inte eliminera den klingande musiken, utan 

skapa en medvetenhet om musikens makt (Tobin 2015 s. 251). Han ställer en rad 

frågor om vår varseblivningsförmåga: bygger till exempelvis seendet på att en bild 

når ögat utifrån, eller består synintrycket av strålar som ögat själv alstrar till 

medvetandet? Kan man genom kommunikation – via språk eller musik – få 

kunskap om varat, eller är kommunikation endast en mänsklig konstruktion?  

 

Angående vem som är en musiker säger Boëthius att: "Det finns tre klasser bland 

dem som är sysselsatta med musikens konst. Den första består av de som spelar på 

instrument, den andra av de som komponerar sånger och den tredje av de som 

bedömer instrumentalt framförande och sång". Som en parentes är det roligt att 

veta att Boëthius placerar bland annat organister i den första kategorin, i fall att de 

är "helt konsumerade" av sitt spelande. Den andra gruppen inkluderar sångare och 

poeter, de som inspireras till sång av en naturlig instinkt mera än genom förnuftet. 

Den tredje kategorin består av musikvetare. Om man anser att spelandet av musik 

är kommunikation, så är det givet enligt skolastikens synsätt på vetande att den 

som sysslar med mätbara saker, som musikvetenskap, är den som närmast absolut 

sanning. 

 

Det är viktigt för vårt sammanhang att förstå hur synsättet på musik var under 

medeltiden för att förstå hur detta ändrades under 1400- och 1500-talen. Så 

småningom började nämligen den Boëthianska musikuppfattningen att släppa i 

början av det som nu brukar kallas för renässansen. Adam von Fulda2 gav 1490 ut 

 
1 Boethius var en romersk filosof och matematiker. 
2 Adam von Fulda (1445–1505) var en tysk musiker och teoretiker. 
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sin Tetrachordum Musicae, där han introducerar ett fjärde begrepp utöver musica 

mundana, humana och instrumentalis: musica vocalis. Dessutom gör han en ny 

indelning mellan de olika grenarna av musik: musica mundana och humana hamnar 

i huvudkategorin musica naturalis, och musica instrumentalis och vocalis under 

musica artificialis "musik gjort med fint hantverk" (Barthel s.18) 

 

Man började också med termen musik mer och mer referera till själva utövandet av 

musik, och inte bara till den teoretiska och matematiska delen. Ett skäl till detta var 

renässansens ändrade synsätt på vetenskaperna, de skulle vara applicerbara i 

praktiken och inte bara tankekonstruktioner. Utöver det blev istället de vetenskaper 

som ingick i trivium viktigare (Bartel s. 18). Detta kan ha att göra med det ökade 

intresset för antikens litteratur och retorik, kanske också Platons återupptäckande.  

 

Som en lärare på latinskolorna ingick kantorn i ämnesområdet trivium. Själva 

musikutövandet hade alltså mera gemensamt med retorik än med aritmetik. På 

latinskolorna var kantorn också lärare i latin och retorik och besatt alltså goda 

kunskaper i ämnet. Detta har stor betydelse för uppkomsten av den speciella 

kompositionsstil som föddes i Tyskland, musica poetica. Men för att den skulle 

kunna uppstå krävdes det en radikal förändring i den teologiska sfären. 

 

4.3 Om Luthers musiksyn 

 

När Luther 1517 nålade fast sina 95 teser i kyrkporten i Wittenberg rubbade han 

inte bara de teologiska och politiska cirklarna i Västeuropa, utan reformationen 

hade också en ingående verkan på det tyska musiklivet. Luthers grundsyn till 

musik var mycket positiv, musiken var enligt honom "en gudomlig gåva till 

mänskligheten." Eftersom musiken är skapad av Gud uppenbaras Han i och genom 

musikens matematiska proportioner. När örat hör musik, känner människan igen 

Skaparens verklighet. Människans önskan att delta i musikutövning är enligt 

Luther inte enbart ett behov för självförverkligande som humanisterna påstod, utan 

en längtan efter en relation med Skaparen (Bartel s. 5) 

 

Men musikens betydelse för Luther ligger inte bara i att den speglar universums 

ordning genom sin egen numeriska ordning, utan också i att den genom att sätta 

sinnet i direktkontakt med Skaparen kan hela människan och hjälpa henne i andlig 

växt (Bartel s. 6). Av de fyra vetenskaperna i quadrivium tyckte Luther musiken 

var den främsta. Han famnade idén om musikens verkande och formande kraft. 

 

En av Luthers främsta teser – och hans främsta kritik mot den katolska kyrkan -  

var att evangeliet måste göras tillgänglig för allmänheten genom att det predikas på 

folkspråk. Detta ledde till att intresset för retoriken i teologiska sammanhang 

väcktes i Tyskland (Bartel s. 7.) Eftersom Luthers grundsyn på musik var positiv, 

ansåg han att predikande sker också genom musiken, först genom att sätta åhöraren 

i ett lämpligt sinnestillstånd och sedan genom att förstärka de känslor som texten 

förmedlar (Bartel s. 7). De retoriska verktygen kan alltså ge musiken en större 

exegetisk kapacitet (Bartel s. 9). Man kan säga att både den reformerade och den 

katolska kyrkan såg samma nytta av att förmedla evangelium med hjälp av musik, 

men föreslog två diametralt skilda utföranden: Luther tyckte att musiken skulle 

förstärka textens budskap, medan det Tridentinska konciliet 1555 ville skala bort 
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allting i musiken som skymde ordet. Detta gjorde man genom att endast tillåta 

kontrapunkt av Palestrinatyp i liturgin, faktiskt ända fram till Vatikanum II 1962.  

 

 

 

4.4 Om musica poetica 

 

Reformationen var alltså grunden för att det i Tyskland kunde uppstå en unik 

kompositionsstil på 1500-talet, musica poetica, och att retorikens användning i 

komposition systematiserades just där. 

 

I Tyskland började vissa teoretiker utöver musica naturalis (theoretica) och musica 

artificialis (practica) prata om musica poetica (Bartel s. 19). Termen förekommer 

för första gången 1563 som titel på en kompositionshandbok av Gallus Dressler.3 

År 1600 hade Joachim Burmeister4 fastlagt det systematiska bruket av retoriska 

figurer och termer. (Bartel s. 20) Musica practica delades då i två underkategorier, 

ars cantus, vanlig komposition, och musica poetica, text-expressiv komposition. 

Översta rankning i vetenskapshierarkin inom musiken fick den informerade 

kompositören, som behärskade både teori och praktik, till skillnad från medeltidens 

synsätt där teoretikern alltid hade högsta rang.  

 

I protestantiska länder stannade det kosmologiska synsättet på musik kvar, man såg 

i musiken en inneboende naturlig ordning som kompositionen skulle reflektera. 

Barockens musik ville tämja naturen, och människan som intellektuell varelse var 

kapabel till detta. Och precis som naturen kunde tämjas, så kunde också 

människans känslor regleras genom välordnade och välkomponerade 

musikstycken, det som var musica poetica. (Bartel s. 21) 

 

Musica poetica handlade först och främst om textbaserad komposition, där 

kompositören var en diktare som diktade en till dikten passande melodi. För att 

lyssnaren skulle röras till Gudsfruktan, skulle musiken tolka både texten och dess 

inneboende affekter. Dessa två mandat finns i de flesta avhandlingar som gjorts på 

ämnet. (Bartel s. 22) 

 

Luthers vilja till att evangelisera genom musik ledde till att man i Tyskland också 

brukade de musikstilar som var reserverade för teatern i Italien, också i 

kyrkomusik, för att kunna uttrycka maximalt med affekter. Man introducerade 

också inom musica poetica bland annat begreppen musikalisk inventio, dispositio 

och elocutio, precis som i talad retorik. Snart tog förmedlandet av affekterna 

genom retoriska figurer dock över, och själva textinnehållet hamnade i skymundan 

(Bartel s.23). Framförallt hos Mattheson5 gav texten plats åt ett generellt 

uttryckande av affekter, som också var applicerbart i instrumentalmusik (Bartel s. 

 
3 Gallus Dressler (1533–1580) var en tysk kompositör och teoretiker verksam i Magdeburg. 
4 Burmeister (1564–1629) föddes i Lünerburg och var verksam som kantor samt 

gymnasierektor i Rostock.  
5 Johann Mattheson (1681–1764), född i Hamburg, sångare, tonsättare, kritiker och 

teoretiker. Gav ut 1739 boken ”Der vollkommene Capellmeister” som inehöll allt värt att 

veta för en kyrkomusiker. 
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24). Vid tidig 1700-tal handlade musica poetica mest om att uttrycka och väcka 

känslor. Så småningom banandes väg för upplysningens mandat att uttrycka 

individens egna och personliga känslor (Bartel s. 25). Denna dimension var alltså 

frånvarande i 1600-talets musik, de känslor som uttrycktes i musiken var inte 

kompositörens egna. Kircher6 (1650) påpekar dock att kompositören skall studera 

de affekter som han ämnar förmedla i kompositionen, och leva sig in i dessa. 

 

 

4.5 Om tempereringar, tonarter och intervall 

 

Vi människor som lever på 2000-talet är vana vid att leva i en liksvävande akustisk 

tillvaro. I nästan uteslutande all musik som vi hör – med undantag för de 

utförandepraxiskt informerade framförandena av äldre musik -  har olikheterna 

mellan tonarter suddats bort genom att man har fördelat det pythagoreiska kommat 

jämnt mellan alla tonstegen. I medeltons- eller välklingande tempereringar är 

kommat inte delat lika utan vissa tonarter innehåller renare intervaller än andra. Ej 

heller existerar där någon enharmonik. 

 

Vad har då det här med retoriken att göra? Jag ser det som att tonartskarakteristik 

är som olika röstlägen, actio. Om jag formulerar mig väl och intressant, men talar 

med en monoton röst så kommer jag inte att kunna behålla mina åhörares intresse 

särskilt länge. På samma sätt tappar musik framförd på en liksvävande temperering 

en dimension, alla nyanserna kommer inte fram. Därför måste jag dröja ett tag vid 

de olika tonarternas karakteristik. 

 

Enzio Forsblom ger i sin bok Mimesis en utförlig beskrivning av tonarternas 

karakteristik. Följande är hämtat därifrån. 

 

Enligt Forsblom var Platon var väl medveten om tonarternas olikheter och tyckte 

att tonarterna hade olika inverkan på människor, han tyckte till och med att vissa 

tonarter borde förbjudas på grund av deras skadliga inverkan på psyket. Detta 

synsätt hade svalnat betydligt under renässansen och barocken. J. P. Kirnberger7 

tyckte dock fortfarande år 1776 att tonarterna hade olika uttrycksegenskaper. Det 

fanns olika syn på detta, men liksvävigheten slog nog igenom mycket senare än 

man tror. Alla Bachs orglar var stämda i antingen medelton eller någon slags 

vältemperering, men det är tyvärr omöjligt att säga vilken temperering han 

föredrog.  

 

Tonarterna får olika karaktärer beroende vilken temperering man väljer. I 

medeltonstemperering blir allting ställd på sin spets, tonarterna med få förtecken 

blir gudomligt rena medan tonarterna med många förtecken inte kan användas alls, 

bland annat på grund av avsaknad av enharmonik – när man stämmer måste man 

bestämma sig om man vill ha t ex ett giss eller ett ass tillgängligt, att ha båda på 

samma gång är inte möjligt. Vältempererade tempereringar tillåter användandet av 

alla tonarter, men med olika karaktär. Här J. Matthesons uppfattning om 

tonartskarakteristik från 1713: 

 

 
6 A. Kircher (1601–1680) var en tysk jesuit, matematiker och musikteoretiker. 
7 J. P. Kirnberger (1721–1783), elev till J. S. Bach  
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C-dur Glad, överdådig 

c-moll Sorgsen, trist, älsklig 

D-dur Glad, skarp, egensinnig, delikat 

d-moll Lugn, angenäm, stor 

Ess-dur Patetisk, allvarlig, klagande 

E-dur Dödlig, sorgsen, förtvivlad 

e-moll Sorgsen, djupsinnig 

F-dur Storsint, ståndaktig, kärlek 

f-moll Svart, hjälplöst melankolisk, 

dödsångest 

G-dur Både glad och seriös 

g-moll Den skönaste tonarten, tämligen 

allvarlig men älsklig, något glad 

A-dur Klagande, men kan briljera 

a-moll Klagande, ärbar, kan vara 

sömninbjudande 

B-dur Präktig 

h-moll Olustig, melankolisk 

 

Man skall nog inte se Matthesons tonartskarakteristik som någon allmänt rådande 

uppfattning, även om han delar vissa åsikter med till exempel Kirnberger, Bachs 

elev och beundrare. Kirnberger delar tonarterna i tre olika grupper, de renaste, de 

mindre rena och de minst rena. I grupp 2 och 3 hittar vi bland annat Ess- E- och A-

dur, vilket för den nutida läsaren – och lyssnaren -  kan vara överraskande, men 

stämmer överens med Matthesons beskrivning med tanke på att Kirnberger skriver 

att tonarterna i grupp 2 och 3 har mera karaktär och speciellt grupp 3 lämpar sig 

bäst för sorgsna affekter. Enligt Forsblom ger Quantz8 oss en intressant upplysning 

när han säger att tonarterna c-, f-, g- och a-moll, samt Diss-dur (!) uttrycker sorg 

speciellt när dom förekommer tillsammans med tempoförteckningen adagio, och 

att adagiot då skall spelas långsammare än när det är fråga om andra tonarter. 

Karakteristiken passar också överraskande väl ihop med Bachs fria orgelverk, tänk 

till exempel på hans stora h-moll preludium och fuga BWV 544 förmodad skriven 

för drottningen Christiane Eberhardines begravning den 27 oktober 1727 (Fagius s. 

147).  

 

Intervall är en stor del av de uttrycksmedlen som en kompositör kan använda sig av 

i förmedlandet av olika affekter. De olika retoriska småfigurerna, 

diminueringsfigurerna, är byggda av olika intervall, och vissa enskilda intervall 

uttrycker i sig en affekt. Mera om detta senare. Vi skall dock först titta på en 

osynlig symbolik som finns gömd i olika intervall. Är man medveten om detta så 

kan också intervall framkalla affekt, framförallt av religiös karaktär. 

 

Monokorden är ett enkelt instrument som förekom under antiken. Den användes 

just för att undersöka intervall och deras matematiska proportioner. Monokorden 

består av en resonanslåda med markeringar, över lådan löper en sträng. 

Monokorden spelas med stråk eller så knäpper man på strängen. Senare under 

medeltiden la man till fler strängar och stall, och ur monokorden föddes så 

småningom klavikorden. 

 

 
8 J.J. Quantz (1697-1773), tysk tonsättare och flöjtist. 
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Om man delar monokordens sträng i två lika långa delar får man en oktav av 

ursprungstonen. Tonernas relation är då 1:2. På samma sätt får man fram alla 

tonerna i C-durskalan (eller vilken annan skala som helst. För enkelhetens skull 

används här C-dur). Kvinten får man genom att dela strängen i tre, relation 2:3 (1:2 

c och 1:3 g blir 2:3) För kvarten blir relationen 3:4 (1:3 g och 1:4 c1) och för en 

helton 8:9 (1:8 c2 och 1:9 d2), och så vidare, se tabell nedan. 

 

Unison 

(C) 

1:1 

 

Liten ters 

(e1-g1) 

5:6 

 

Oktav 

(C-c) 

1:2 

 

Stor sext 

(g-e1) 

3:5 

 

Kvint 

(c-g) 

2:3 

 

Liten sext 

(e1-c2) 

5:8 

 

Kvart 

(g-c1) 

3:4 

 

Helton 

(c2-d2) 

8:9 

 

Stor ters 

(c1-e1) 

4:5 

 

Halvton 

(h2-c2) 

15:16 

 

Under renässansen började man att se också terserna som konsonanser, och kunde 

faktiskt bevisa detta genom deras proportioner. Ytterligare ett tecken på att man 

började lägga mera vikt på sensus och mindre på ratio, dvs på hur saker och ting 

faktiskt kändes och inte bara på hur de teoretiskt såg ut på pappret. (Bartel s. 13)  
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Barockens musikteoretiker kom fram till att ju närmare en intervall låg 

oktavkonsonans – dvs. ju mindre numren är - desto renare var den. Andreas 

Werckmeister gav dessutom olika intervall/proportioner teologiska betydelser: De 

har inte egentligen med retorik att göra, men som kyrkomusiker kan jag inte låta bli 

att ändå ta med dem: i Toccata C-dur BWV 564:1 kan man klart urskilja teologi i 

satsen just genom intervall – om man vill. Tänk er den långa, enstämmiga 

inledningen av Toccatan: en solklar bild av Gud Skapare. 

 

1 Unison: Gud Fader 

2 Oktav: Son, samma som fadern, fast ändå sin egen (oktavens två toner) 

3 Kvinten: anden, är Faderns och Sonens summa och omges av dom (oktaven).  

4 som nummer är änglarnas nummer, och årstidernas, och kvarten (3:4) enar 

treenigheten (1:2:3) med treklangen (4:5:6) 

5 mänskligheten, fem sinnen och fem lemmar, 4:5:6; 4:6=2:3, kvint, endast 

placerad i gudomlig kontext hittar människan sin plats. 

Mollters 5:6 är på egen hand utan gudomlig referenspunkt, 4. 

7 förekommer inte i intervallproportionerna eftersom på den sjunde dagen vilade 

Gud. (Bartel s. 15) 

 

I sin kompositionslära från 1708 ger Walther följande beskrivning av de 

konsonanta intervallen (Forsblom s. 134): 

 

Perfekta konsonanser: 

Ren kvint: 

Fast, manlig, bestämd 

 

Ren kvart: 

Högtidlig, allvarlig 

 

Imperfekta konsonanser: 

 

Liten ters: 

Mjuk, vek, sorgsen, lugn 

 

Stor ters:  

Glad, livlig, rörlig 

 

Liten sext: 

Svårmodig, mjuk, vek 

 

Stor sext: 

Glad, upphöjd 

 

Mattheson (1739) säger att stora intervallsprång uttrycker glädje. Kirnberger ger 

också en utförlig beskrivning av intervallsprången, men betonar att riktningen har 

stor betydelse för hur intervall upplevs. En stigande oktav till exempel upplevs som 

glad, medan en fallande upplevs som lugnande. Kirnberger påpekar också att det 

harmoniska skeendet har en inverkan på upplevd affekt. Quantz (1752) säger att 

små intervallrörelser uttrycker sorg, ömhet och stora glädje och överdåd. 

 

Utan mörker inget ljus, därför måste vi också titta på det som får konsonansen att 

stråla så klart: dissonansen. Treklangen, trias harmonica, var den barocka 

musikteorins centrum, treenigheten, det eviga fundamentet för all musik (Forsblom 
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s. 135). Men utan dissonanser saknar treklangen all möjlighet att väcka affekt i 

lyssnaren. När det kommer till intervall är några retoriska begrepp särskilt 

intressanta, och jag väljer att behandla de redan här: distente maniera, passus och 

saltus duriusculus samt exclamatio.  

 

4.5.1 Distente maniera 

Enligt Enzio Forsblom kännetecknas distente maniera av att stämmorna rör sig i 

vida intervall och med stora avstånd mellan stämmorna. Som exempel tar han 

inledningstakterna i preludium f-moll BWV 534, men jag skulle också vilja 

presentera som exempel takt 348 i Toccata F-dur BWV 540 där manualernas toner 

visserligen ligger på två längre toner, men med en oktav och en liten ters mellan 

sig, och pedalen utför den hisnande rörelsen d-Ess-fiss-G-a-H. Om manuskripten 

var sparade i nordtysk klavertabulatur skulle man kunna tro att det handlade om en 

missuppfattning av oktavläge! Enligt Walther9 har distente maniera en patetisk 

karaktär.  

 

 
Ur Preludium f-moll BWV 534 

 

 
Ur Toccata F-dur BWV 540 

 

4.5.2 Exclamatio 

Exclamatio betyder ett utrop, och kan lätt blandas ihop med stora ackord med ett 

efterföljande plötsligt avbrott, som i Preludium och fuga C-dur, BWV 547:2, takt 

64–65. Enligt Forsblom är dock exclamatio ett intervallsprång, antingen stigande 

eller fallande, beroende på vilken affekt man vill uppnå. Som exempel ger han 

inledningen i preludium e-moll, BWV 548.  

 

 
9 J. G. Walther (1684–1748), född i Erfurt, organist i Weimar, teoretiker, kompositör. 



13 

 
Ur Preludium och fuga C-dur BWV 547 

 

 
Ur Preludium och fuga e-moll BWV 548 

 

4.5.3 Saltus duriusculus 

Saltus duriusculus betyder ordagrant ett något hårt språng, och är ett dissonerande 

intervallsprång upp- eller nedåt (Forsblom s.94). Intervallen är ofta förminskade 

eller överstigande, vilka i liksvävande temperering helt förlorar sina karaktärsdrag. 

(Språnget ciss-b i tempererad eller medeltonsstämd miljö motsvarar en förminskad 

septim, medan den i liksvävande temperering förvanskas till en helt vanlig stor 

sext. Det mest kända exemplet av saltus duriusculus är väl de fallande förminskade 

septimerna i BWV 637, Durch Adams fall ist ganz verderbt.). Forsblom varnar 

dock för att enbart knyta saltus duriusculus an till synd och svårmod, utan den har 

enligt honom en vid uttrycksskala och kan också förekomma med mjukare prägel. 

 

4.5.4 Passus duriusculus 

Passus duriusculus i sin tur betyder ett något hård gång, en kromatisk skala. Passus 

förekommer ofta i nedåtgående rörelse, och med en kvart som ramintervall.        

 

  



14 

 

4.6 Om artikulation, tempi och taktarter           

 

J.S. Bachs orgelmusik innehåller förvånansvärt få artikulationstecken. Det kanske 

kan förklaras om man inte har legatospelet som utgångspunkt. Walther talar om 

quantitas intrinseca och quantitas extrinseca, tonernas inre och yttre tidsvärde. 

Varje ton har en matematisk noterad längd på papper, men själva klingande 

längden är en annan. Dom Bedos de Celles (1709–1779)10 har termer för de olika 

delarna av quantitas intrinseca: tenue, den klingande delen, och silence 

d’articulation, pausen innan nästa ton slås an (Forsblom s. 137). Generellt sett 

artikulerar man de goda taktdelarna – ettan och trean i fyrtakt – lite längre, och de 

dåliga – tvåan och fyran – lite kortare. Den inbördes ordningen är att ettan är längre 

än trean och tvåan längre än fyran. Detta kallas för grammatiska accenter. Man kan 

frångå detta när det är fråga om oratoriska eller patetiska accenter. Oratoriska 

accenter uppstår vid synkoper och hemioler, patetiska när en dissonans infaller på 

en svag taktdel.  

 

Walther (1708) skriver angående tempobeteckningar att kompositionens notvärden 

bestämmer inte bara tempot utan också karaktären. Stycken med långa notvärden 

skall spelas tyngre medan de med korta notvärden artikuleras lättare. De italienska 

beteckningarna adagio, allegro och så vidare hade då inte hunnit få de absoluta 

betydelser som de har idag. Dessutom saknas tempobeteckningar som oftast i 

Bachs orgelverk.  

 

Enzio Forsblom hämtar ett exempel från Kirnberger för att illustrera hur taktartsval 

påverkar karaktären. Kirnberger skriver att triolerna i en 3/4-takt skall spelas lätta 

och jämna, medan åttondelarna i 9/8-takt skall spelas tyngre, vilket i och för sig 

strider mot tanken om att alltid spela snabba notvärden med en lättare artikulation. 

Kirnberger ger också instruktioner kring andra taktarter (Forsblom s. 141). 

 

4/4 

Noterna utförs enligt sitt naturliga värde 

¢ 

Varje not får blott halva sitt värde, kortaste notvärdet en åttondel, tung, dubbelt så 

snabbt som notvärden anger 

2/4 

Samma rörelse som alla breve, men lättare. Lämpar sig för angenäma affekter. 

3/4 

Menuettens lätta taktrörelse. 

6/8 

Har uppstått ur 2/4, noteras med samma värden. 

24/16 

Sextondelarna utförs lätt och flyktigt utan minsta tyngd på första tonen 

         

Enligt Forsblom använder Bach tempobeteckningen adagio oftast i samband med 

sorgens affektkategori. Som ett exempel kring interpretationsproblematik kan man 

ta det undersköna adagiot i just Toccata, adagio och fuga i C-dur. Den långsamma 

mellansatsen tolkar jag som en beskrivning av Kristi vandring på jorden, efterföljd 

 
10 Dom Bedos de Celles var en benediktinmunk och orgelbyggare. 
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av enstämmig melisma som leder in i en durezze e ligatura-parti vilka jag uppfattar 

som Frälsarens ensamma vandring till Golgata, och lidande och offerdöd på korset. 

Om vi kommer ihåg vad Quantz sa tidigare om tempobeteckningar och tonarter så 

bör detta Adagio spelas riktigt långsamt, men utan att ta udden av det efterföljande 

starkt dissonanta partiet.  

 

5. Retoriska figurer i musik 

Nu börjar vi äntligen närma oss detta arbetets kärnpunkt: retoriska figurer och 

affektlära.  

 
Musikaliskt-retoriska figurer är alltså retoriska verktyg som man använder när man 

komponerar. Exempel på dessa kan vara upprepningar av olika slag, till exempel 

upprepningar av en fras eller ett harmoniskt skeende, olika slags variationer, som 

när man säger samma sak på flera olika sätt, eller olika slags tystnader. 

 

Just om affektläran måste man först säga att det aldrig någonsin egentligen 

existerade en enhetlig lära i ordets riktiga mening om hur man framkallade affekt, 

utan varje teoretiker hade sin egen åsikt. Stora linjer kan dock skönjas. 

 

Affektläran och de musikaliskt-retoriska figurerna är en typ av symbolik där 

textens eller den bakomliggande tankens affekter levandegörs med olika slags 

verktyg. Annan symbolik som kan finnas i musik är till exempel nummersymbolik, 

tonmåleri, eller symbolik som inte hörs men syns i notbilden. 

 

För att förenkla systematiseringen av de retoriska figurerna lite vill jag dela dem i 

sju olika underkategorier. Den indelningen är hämtad från Forsblom. Som ett 

ramverk över dessa finns antikens sätt att konstruera själva talet, i vilken ordning, 

när och hur man skall använda de retoriska verktygen.  

 

Ett tal ska enligt retorikens principer ha sex olika delar: exordium, ett ”harklande” 

eller ett utrop som fångar lyssnarens intresse: ”Nu skall jag tala, lyssna!” Narratio, 

där man kort presenterar det kommande innehållet. Propositio är talets 

huvudstycke, där grundtesen presenteras. Efter detta kommer confutatio, där 

motargumenten läggs fram. Sedan bekräftas huvudtesens riktighet i confirmatio. 

Talet avslutas med conclusio, som ska säkerställa att lyssnaren kommer ihåg det 

som har sagts.  

 
Dietrich Buxtehudes (1637–1707) toccator är ett utmärkt exempel på 

kompositioner som är konstruerade enligt retorikens principer. Vi kan ta som ett 
exempel hans Toccata (Preludium och fuga) i d-moll Buxwv 155. Den börjar med 

ett exordium på nitton takter.  
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Därefter tar narratiot vid i takt 20, den sträcker sig över åtta takter.  

 

 
 

 

Propositio börjar i takt 28, och avslutas med en liten coda på 8 takter i friare 

utförande.  

 

 
 

Confutatio som består av dissonerande ackord börjar i takt 54.  

 

 
 

I takt 63 inleds confirmatio.  
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Conclusio börjar i takt 112. 

 

  
 

5.1 Tendenser 

 

Man kan skilja olika stora tendenser i de retoriska figurerna, anabasis (stigande), 

katabasis (sjunkande) och kyklosis (kretsande). Forsblom anser att dessa tendenser 

har sitt ursprung i antika grekiska uppfattningen om tónos, spänning (Forsblom s. 

23). Enligt tónos utgör musiken en spänning som antingen till- eller avtar. Anabasis 

uttrycker tilltagande spänning, glädje och extas medan katabasis uttrycker 

avtagande spänning, sorg, klagan och vemod. Detta gäller både småfigurernas 

riktning men också i större harmoniska sammanhang. Kyklosis består ofta av små 

circolo-figurer, men kan enligt min uppfattning också bestå av ett harmoniskt 

stagnerat parti. Forsblom har fyra olika uppfattningar om kyklosis betydelse: 

plågsam förnimmelse av instängdhet, bekymmerlöst fortskridande, ovisshet och 

osäkerhet, och ett effektfullt sätt att förbereda en klimax. Ett utmärkt exempel på 

kyklosis enligt min uppfattning är de två sista variationerna i Passacaglia och fuga 

BWV 582:1, där de envisa circolofigurerna får hela satsen att avstanna.  

 

 
Ur Passacaglia c-moll 

 

Det kan vara på sin plats innan vi dyker in i diminueringsfigurernas värld att 

påminna om det som Enzio Forsblom påpekar: att de affekter som man vill 

uttrycka genom dessa kan generellt delas i ljusa och mörka eller varför inte positiva 

och negativa affekter. Att leta efter affektuttryck som symboliserar till exempel just 

avund, vänlighet eller ilska blir nog för mycket en smakfråga och kan lämnas till 

interpretationsprocessen. 
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5.2 Diminueringar  

 

Diminueringsfigurerna (manieren, figura simplex) är som affektlärans legobitar; 

små byggstenar att fogas samman till en större enhet.   Man tar helt enkelt en ton 

eller ett intervallsprång och fyller ut det med rörelse. Diminueringsfigurerna är 

också den underkategorin av retoriska medel som är mest konkret eftersom de ofta 

har en lätt igenkännbar rytmisk eller melodisk dräkt. Alla diminueringsfigurer kan 

rytmiskt mildras eller skärpas (Printz 1696)11. Forsblom tycker att om 

diminueringssfigurerna används i ornamentationssyfte, till exempel i en kolorerad 

cantus firmus, blir uppförandet friare än om det handlar om ett fugatema uppbyggd 

av småfigurer.   

Enligt Forsblom kan dessa figurer delas i både stegvis och språngvis fortskridande. 

Följande är hämtat från Forsblom, översättningarna inom citationstecken är mina 

egna. Det är praxis att man kallar diminueringsfigurerna med italienska namn, och 

de musikalisk-retoriska figurerna med grekiska eller latinska namn. 

 

 

5.2.1 Accento (vorschlag, anticipatio, subsumptio,”förslag”) 

 

Den diminueringsfigur som till synes är enklast, men som jag tycker vållar 

interpreteten mest huvudbry är förslaget. Skall den utföras kort eller långt, 

accentuerat eller oaccentuerat, ska man ta förslagets notvärde från föregående eller 

efterföljande ton? Enligt Printz (1696) kan förslaget utföras på tre sätt: förslag och 

huvudton, huvudton och efterslag, och mellanslag. Printz följer här den italienska 

praxis som kommit till Tyskland via Praetorius som hade studerat i Italien 

(Forsblom s. 29). Enligt Walther (1708) hör förslaget ihop med huvudtonen även 

om den får sitt tidsvärde av föregående ton, och skall utföras mjukt och svagt. 

Nästa trettio år senare redogör Walther också för den franska praxis, där olika 

utföranden på förslag har olika tecken. Råden om utförande är nästan lika många 

som det finns skribenter. Generellt kan man säga att förslagets utförande inte får 

utplåna en eventuell dissonansverkan. 

 

Dock så hade Bach troligtvis redan kring 1713 kopierat d’Angleberts 

ornamentationstabell, vilket ger Bach-tolkaren blott en möjlighet: att förslagstonen 

faller på slaget och får sitt värde från huvudtonen (Forsblom s. 36). Så skriver 

också enligt Forsblom Carl Philipp Emmanuel Bach12, fast man kan knappast 

applicera hans uttalanden från 1753 på faderns då föråldrade kompositionsstil. 

Apropå ornamentationstabellen så finns det relativt ny forskning som påstår att 

ornamentationstabellen var skriven av en elev till Bach, och att Bach undantagslöst 

spelade alla ornamentationsfigurer från huvudtonen. (Samtal med Matthias 

Kjellgren 160516). Detta ställer ju allting på ända, och får interpreten att verka 

”inte riktigt klok i huvudet.” (Kjellgren, 160516). Forsblom tycker att man istället 

för att följa ett stelt regelverk bör ta till subjektiva ställningstaganden och överväga 

 
11 J.C. Printz (1641–1717), tonsättare, teoretiker och musikhistoriker. Hans skrifter 

influerade Walther och Mattheson. Printz mötte Kircher på en resa i Italien 1662. 
12 J.S. Bachs son, kompositör och teoretiker. Levde 1714-1788. 
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från fall till fall så att en levande agogik baserad på existerande kunskap kan nås.   

Angående artikulationen av förslag skriver Forsblom:  

 

” Av ’die lieben alten’ lärde vi oss att förslagets utförande sker så, att två 

toner förenas såsom vore de en enda. Förslagstonen glider in i huvudtonen. 

Detta medför att en avgränsning sker åt vartdera hållet. Både agogiskt och 

artikulationsmässigt grupperar sig tonparet så, att en tydlig skillnad är 

förnimbar mellan detta och på vanligt sätt noterade tonpar.”  

 

5.2.2 Bombo (figura bombilans, schwärmer, ”humlan”) 

 

Bombo är en diminueringsfigur som består av upprepade toner, antingen i rak eller 
rytmiskt varierad form. Uttrycket är energiskt och lätt. Figuren förekommer rikligt 

i den nordtyska orgelmusiken, till exempel i Buxtehudes toccata g-moll BuxWV 

148.  

 

 
Ur Toccata g-moll BuxWV 148 

 

Som med de andra småfigurerna tycker undertecknad att det är lämpligt att laborera 

med bombos inre betoningar, och spela vissa av tonerna lite längre än andra. 

 

5.2.3 Circolo (”cirkel”) 

 

Circolo ska inte blandas ihop med kyklosis, även om en kyklosis kan ofta bestå av 

flera circoli. Circolon består av en stegvis rörelse av fyra toner, där första och 

tredje tonen är densamma. Rytmisk variation kan förekomma. Ett konkret 

användningsförlag på circolo är före en drill, i Bachs ornamentationstabell kallad 

cadence.  

 

5.2.4 Fioretto   

 

Fioretto är en ornamentationsfigur där två långa toner vid kadens, till exempel c 

och h på halvnot vardera, diminueras till åttondelsdrill med en figura corta (se s. 

17) som efterslag.    
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5.2.5 Groppo (gruppo, kugel, walze, ”kula”) 

 

Groppo liknar circolon, men i den är det den andra tonen som är densamma som 

den fjärde. Groppon används ofta som efterslag för en drill. Enligt Quantz kan man 

artikulera tonerna i groppon parvis. 

 

Fugatemat i fuga D-dur BWV 532 börjar med fyra groppi. 

 

 
Ur Fuga D-dur BWV 532 

 

5.2.6 Mordant (Mordent) 

 

Mordenten är en ornamentationsfigur med vid utrycksskala. Walther (1732) jämför 

mordenten vid ljudet av en nöt som knäpps, Mattheson talar om bettet från ett litet 

djur, eller en kyss. Utförandet beror på sammanhanget. Hos Bach förekommer 

mordenten både med och utan förslag, jag tolkar hans ornamentationstabell så att 

man tar förslagets notvärde från huvudtonen, men Forsblom tycker att förslaget 

även kan vara anteciperande.   

 

5.2.7 Ribattuta di gola 

 

Ribattuta di gola avser ett pendlande mellan två på en sekunds avstånd intill 

varandra liggande toner som en förberedelse för en drill. Rytmen är punkterad och 

accelererande. Ett skolboksexempel på en ribattuta di gola i Bachs orgelmusik 

finner vi Toccatan C-dur BWV 564:1, i slutet av pedalsolot. 

 

 
Ur Toccata C-dur BWV 564 
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5.2.8 Tirata (tirade, coulade, cascata, pfeil,”pil”)   

 

Tirata består av löpningar av noter i samma tidsvärden, upp- eller neråt.  

 

 
Ur Toccata C-dur BWV 564 

 

Undertecknad tolkar den uppåtstigande tiratan som ett uttryck för strålande glädje 

och gott humör. Tiratan kan också uppträda i längre notvärden, då ofta i samband 

med synkoper och därmed dissonanser. Då kan uttrycket enligt min åsikt vara 
mattare. 

 

5.2.9 Trillo (trilletto, tremolo, tremoletto, cadence, tremblement, drill)  

 

Trillo, eller drill, är en snabb alternering mellan huvudtonen och dess översekund. 

Den kan förekomma både som dekoration, men också som en utskriven del av 

satsen, i vilket fall den får en mera strukturell prägel. Generellt kan man säga att i 

den italienska praxisen börjar man drillen från huvudtonen, i den franska på 

översekunden. Om man betonar översekunden, och den är dissonant, får drillen en 

karaktär av upprepad förhållning. Betonar man huvudtonen blir drillen ett 

dekorativt vibrato. Forsblom tror att Bach följde fransk praxis, men vid risk för 

paralleller framförallt i ytterstämmorna bör man nog ändå välja att drilla från 

huvudtonen. Ett exempel på detta är första satsen i triosonat d-moll, BWV 527. 

Forsbloms förslag här är att vänta lite med drillen så att huvudtonen d2 för klinga 

en stund tillsammans med basens e. Då kommer man också åt dissonansen.  

 

 
Ur sonat d-moll 

 

Också i Adagiot a-moll BWV 564:2 finner vi ett problem, dissonansen utplånas om 

man spelar den inledande mordenten från huvudtonen, och jag väljer själv att spela 

den från heltonen under, dvs från d:et.  
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Ur sonat a-moll 

 

En drill som börjar med den dissonerande översekunden upplevs enligt Forsblom 

som stark och färgrik. Den kan ha en prägel som sträcker sig från det glada till det 

hårda och kantiga. En drill som börjar på huvudtonen upplevs som mera diskret, 

vare sig den börjar direkt eller har en anteciperande översekund. God smak bör 

användas och hänsyn tas till kompositionens karaktär.  

 

5.2.10 Figura corta (”kort figur”) 

 

Figura corta tillhör de språngvis fortskridande figurerna, och består enligt Printz av 

tre korta toner där en är dubbelt så lång som de andra, det vill säga en anapest eller 

en daktyl. Ett exempel är huvudtemat i Toccata C-dur, BWV 564:1, där dock i 

stegvis utförande. 

  
Ur Toccata C-dur 

 

Rytmiska varianter kan förekomma, enligt Printz också trioler. Det kan te sig 

märkligt, men om man tänker på att figura corta kan utföras både mjukt och hårt 

rytmiserat så ligger inte triolen så långt borta om man lägger betoningen på triolens 

första ton. (Forsblom s. 61). Albert Schweitzer13 har gett figura corta benämningen 

”Freudenmotiv”. Men beroende på utförande kan den också ge ett mjukare intryck, 

beroende på hur rytmen gestaltas.  

I det inledande pedalsolot i Toccata C-dur BWV 564:1 har det i vissa utgåvor 

skrivits bindebågar över figura corta-motiv. Ska detta tolkas som att man vill att 

artikulationen här är mjukare, eller att motivet skall spelas med hjälp av hälen? Jag 

tolkar det som att man inte skall se de två sista tonerna i daktylrytmen som förslag 

till nästa slag. Bågarna saknas när temat kommer tillbaka i huvudavsnittet.    

 

5.2.11 Figura suspirans (”andning”) 

 

Figura suspirans skall inte förväxlas med suspiratio, suckmotiv. Suspirans har en 

tydlig rytmisk profil, där figuren inleds med en paus som följs av tre toner, man 

kan se suspirans som en variant av figura corta i daktylutförande, där man har 

ersatt den första långa tonen med en paus och en ton i samma notvärde som de två 

efterföljande tonerna. Enligt Printz har inte intervallerna någon betydelse, suspirans 

 
13 A. Scweitzer (1875–1964) var en tysk-fransk läkare, teolog och musiker. 
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kan förkomma steg- eller språngvist. Den kan också vara punkterad, och då 

förlänger man pausen genom att lägga till en punkt och förkorta efterföljande 

sextondelen till en trettiotvåondel. Detta förekommer bland annat i Adagiot i a-

moll, BWV 564:2.  

 

 
Ur Adagio a-moll BWV 564 

 
Vid utförandet tycker Forsblom att man skall hålla quantitas intrinseca och 

extrinseca i minnet. Även om rytmen inte är punkterad skall man förlänga pausen, 

som alltså motsvarar en god taktdel i suspirans inre indelning. Detta gäller också 

när den första tonen är bunden till en föregående ton. Enligt Forsblom sträcker sig 

uttrycket från det mjuka och innerliga till prakt och rytmisk skärpa.  

 

5.2.12 Messanza 

 

Messanza är en diminueringsfigur som består av toner i korta notvärden, i 

språngvis eller stegvis rörelse. Upprepningar kommer också i fråga. Ju större 

sprången blir, desto närmare kommer man distente maniera (se s. 10). Messanza får 

inte dock innehålla sådana drag som är utslagsgivande för groppo, circolo eller 

bombo, - dvs. stegvisa rörelser eller repetitioner - i alla fall inte enbart. Quantz ger 

ett artikulationsförslag: första tonen med lång silence d’articulation och båge över 

de tre sista. 

 

5.3 Upprepningar 

 

Upprepningar förekommer nästan i alla musik. Också i det talade språket har de en 

framstående plats, vi använder upprepningar för att ge tyngd åt det som vi vill ha 

sagt. Olika musikaliska former av upprepningar är t ex bombo (upprepning av en 
ton), fuga (upprepning av ett tema), kanon (upprepning med tidsfördröjning) och 

olika ostinatobaserade kompositioner (upprepning av tematisk eller harmoniskt 

material). För att kunna upprepa måste man ha något som upprepas. Gränserna för 

det som upprepas kan ibland vara otydliga. I fråga om upprepningar av större 

enheter som harmonier, dissonanser eller tendenser kan gränserna vara ännu mera 

flytande. 

  

 

5.3.1 Fuga 
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Fuga som kompositionsform innefattar upprepning (och eventuell mutering) av ett 

eller flera teman. Beroende på det tematiska materialet kan en fuga uttrycka olika 

affekter. Fuga kan också betyda flykt, i detta sammanhang små, snabba notvärden i 

tiratafigurer. 

 

5.3.2 Anaphora (repetitio, upprepning) 

 

Enzio Forsblom har gjort ett genidrag när han i sin redogörelse för de olika 

retoriska figurerna har tagit med exempel från en bok om retorik, J. G. Ahles14 

Musikalisches Frühligs-, Sommer-, Herbst- und Winter-Gespräche från 1701. 

Dessa exempel är nämligen textexempel, och förklarar på ett ypperligt sätt vad 

figuren handlar om.  
Anaphora är en upprepning av frasens begynnelse. Ahle ger följande exempel: 

”Setzet er: Jauchzet dem Herren / jauchzet Ihm alle Welt / jauchzet und singet; so 

ist eine Anaphora.” Upprepningen av frasens början ger en igenkänningseffekt, och 

får lyssnaren att skärpa uppmärksamheten på vad som kommer härnäst.   

Hos vissa författare ges termen anaphora förklaringen upprepning i basen, dvs en 

ciacona. 

 

5.3.4 Palillogia (nivåupprepning) 

 

Palillogia är en upprepning där samma melodiavsnitt förekommer upprepade 

gånger på samma tonhöjd och i samma stämma. Forsblom är tveksam till om 

palillogian förekommer hos Bach, eftersom den verkar ha försvunnit från 

kompositionshandböckerna efter 1606. Ett konkret exempel enligt Forsblom kan 

vara fugatemat i Fuga g-moll BWV 578. 

 

 
Ur fuga g-moll BWV 578,  P. Gouin 

 

5.3.5 Epizeuxis (polyptoton, adjunctio, aubjunctio, nivåskifte) 

 

Ahle ger följande exempel: “Denn setzet er: Jauchzet / jauchzet / jauchzet dem 

Herren alle Welt; so ist es eine Epizeuxis. Setzet er aber: Jauchzet / jauchzet dem 

Herren alle / alle Welt; so ist es eine doppelte.” 

Epizeuxis betyder alltså att man upprepar samma tongrupp i olika stämmor och i 

olika lägen. Beroende på upprepningens riktning, anabasisk eller katabasisk (se s. 

14), skapas tilltagande eller avtagande spänning.  

 

 
14 J.G Ahle (1651-1706) växte upp i Mühlhausen, arbetade som organist i Blasienkirche där 

han efterträdde fadern.  
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5.3.6 Gradatio (climax, stegring) 

 

Vi börjar återigen med Ahle: ”Setzet er aber: jauchzet und singet / singet und 

rühmet / rühmet und lobet; so ist es eine climax.” 

Det finns två olika former av gradatio, en upprepning av en tongrupp med eller 

utan kadens, varje gång ett tonsteg högre, eller att två stämmor följs åt på en ters 

eller en sexts avstånd. Forsblom jämför gradatio med epizeuxis, men tycker att den 

förstnämnda har en djärvare målsättning, som innan klimaxen har nåtts kan ge 

upphov till ångestkänslor. 

 

5.3.7 Paronomasia (utvidgad upprepning)  

 

Paronomasia är en upprepning av det tematiska materialet, fast med variationer 

som stärker uttrycket. Dietrich Barthel skriver I sin bok Musica Poetica på sidan 

350: ”Simple repetition ‘assumes its greatest benefits only when it is combined 

with the paronomasia.’”, dvs en upprepning får sina största fördelar endast när den 

kombineras med paronomasian, att den alltså varieras.  
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5.3.8 Hyperbaton (förvrängning) 

 

Hyperbaton sker när man till exempel ändrar på temans höjdton för att påkalla 

uppmärksamhet till just den. En ton eller en tongrupp kan också förflyttas från sin 

plats till en annan stämma. 

 

5.3.9 Synonymia (congeries, asyndeton, anhopning)  

 

Återigen ett exempel från Ahle: ”Setzet er weiter: singet / rühmet und lobet; oder 

jauchzet / singet / rühmet und lobet; so ist es eine synonymia.” 

Synonymia innebär en anhopning av accenter, i form av näraliggande, upprepade 

små tongrupper. Uttrycket intensifieras framförallt i anabasisrörelse. 

 

5.3.10 Epistrophe (epiphora) 

 

Epistrophe innebär en upprepning av något som redan har blivit sagt, till exempel 

en kadens som upprepas en gång till omedelbart efter den förra. Ahle uttrycker sig 

på följande sätt: ”Setzet er: singet dem Herren / rühmet den Herren / lobet dem 

Herren; so ist eine Epistrophe.” Man kan hitta en epistrophe i BWV 564:3. 

 

 
Ur fuga C-dur BWV 564 

 

5.3.11 Epanalepsis (epanadiplosis, complexio, resumtio, reduplicatio, 

epanados, “upprepning”) 

 

Epanalepsis är en ABA-form, där man upprepar begynnelsen som avslutning. Ett 

exempel ur Ahles bok: ”Setzet er dän: singet / rühmet und lobet / ja lobet / rühmet 
und singet; so ist es eine Epanalepsis.” 

 

5.3.12 Anadiplosis (”veck”) 

 

Anadiplosis innebär att man upprepar slutet av något som början på nästa avsnitt 

och ger därmed mera tyngd åt det som sägs. Ahle: ”Singet und rühmet / rühmet und 

lobet.” Burmeister definierar dock figuren anadiplosis som en dubbel mimesis. 
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5.3.13 Parenthesis 

 

Parenthesis är en repetition som enbart nämns av Mattheson. Han föreslår som 

utföringssätt till exempel att man upprepar samma passage på en lägre tonhöjd, för 

att få fram parenteserna i texten. 

 

5.3.14 Polyptoton och polysyndeton 

Polyptoton och polysyndeton är omedelbara upprepningar, den förstnämnda på 

olika tonhöjder och den senare i samma stämma.  

 

5.4 Dissonanser 

Dissonanser hör till de viktigaste medlen att väcka affekter. Dissonansen i sig 

tycker jag är ju intressantare än konsonansen, i och med att dissonansen kräver en 

fortsättning, en upplösning, medan konsonansen redan har nått målet så att säga. 

Dissonansens behandling blev friare i och med de nya reglerna inom contrapunctus 

luxurians. I den tvingade texten musiken till ett affektuttryck. Parallelt med 

luxurians existerade ändock contrapunctus gravis, och Bach använde sig fritt av 

båda beroende på vad han ville uttrycka. 

 

5.4.1 Syncopatio – ligatura (synkop) 

Syncopatio avser den förebredda, synkopiskt införda dissonansen, och kan finnas i 

olika utföranden. Syncopatio catachrestica är en synkop där dissonansen inte 

upplöses nedåt, utan uppåt, eller genom en mera avlägsen ton. Tirata di legature har 

redan nämnts, och består av en tiratafigur i längre notvärden. Syncopatio kan ha 

olika uttryck, beroende på dissonanserna som skapas och deras upplösningar. 

Intressant att anmärka är att den synkopiserade skrivstilen kallades också för 

gebundener stil, vilket enligt Forsblom har senare felaktigt tolkats som legatospel. 

Bach använder gebundener stil mest i sina stile antico-kompositioner. Durrezze e 

ligatura-avsnittet i BWV 564:2b får tjäna som exempel på syncopatio. 

 

 

Ur Toccata C-dur BWV 564 

 

5.4.2 Transitus (Comissura, Celer progressus, genomgångstoner) 

Genomgångstoner finns i två olika utföranden: transitus regularis och transitus 

irregularis. På de förstnämnda faller dissonanserna på en svag taktdel på den senare 
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på en stark. Termen celer progressus är identisk med irregularis, fast med snabba 

notvärden. 

 

5.4.3 Saltus- och passus duriusculus 

Saltus- och passus duriusculus har behandlats i samband med intervall. 

 

5.4.4 Pathopoeia 

Med pathopoeia avser man en dissonant halvtonsutvikning från en harmoni eller en 

tongång. Den är svår att avskilja från passus duriusculus, och ämnar väcka samma 

affekter, dock enligt Thuringus också glädje. Enligt Thuringus skall inte 

pathopoeian väcka affekter enbart i lyssnaren, också utan i utföraren. Quantz 

påpekar att de kromatiska, stegvisa tonföljderna kräver mer styrka och kraft än de 

omkringliggande. På orgeln skulle det här enligt Forsblom innebära ett avvikande 

spelsätt genom artikulation och agogik, men kan enligt min uppfattning också 

betyda att man spelar tonerna längre än de omgivande tonerna, och på så sätt 

framkallar illusionen av ett crescendo.  

 

5.4.5 Parrhesia och relation non harmonica (Mi contra fa, Diabolus in 

musica, tvärstånd) 

Parrhesia är enligt Bartel (s. 352) införandet av en dissonans såsom tvärstånd eller 

tritonus på en svag taktdel. Den är ett av de starkaste uttrycksmedlen, och 

affekterna är lidelsefulla, högdramatiska och ytterst tragiska. Forsblom antyder att 

parrhesians djärvhet har gått förlorad i dagens atonala och liksvävande miljö, och 

att den gör sig bäst i oliksvävande tempereringar.  

Tvärståndet är egentligen ingen musikalisk-retorisk figur, utan en stämförings- och 

dissonansbehandlingsregel. Den förekommer i två olika slag: tolerabilis och 

intolerabilis, där i den förstnämnda har vissa stämföringsregler iakttagits, men 

också har den eftersträvade affekten uttryckts. I det senare fallet strider tvärståndet 

mot affekten som har eftersträvats, och skall därför betraktas som förkastlig. 

Ändamål helgar alltså medlen även här. 

 
Tvärstånd ur BWV 582 

 

5.5 Kontraster 

Tänk dig ett musikstycke utan kontraster – ja det finns det! Både dagens klassiska- 

men också populärmusik innehåller monotona stycken, som har sin charm i sitt 

hypnotiserande, envisa upprepande. 
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Men även minimalistiska och monotona musikstycken innehåller en kontrast, 

nämligen den mellan ljud och tystnad, toner som låter och pauserna mellan dem. 

Andra konstraster i musik kan vara homofont/polyfont, dissonant/konsonant, 

starkt/svagt, långsamt/snabbt, tema/kontratema osv.   

 

5.5.1 Noema 

Noema beskrivs som ett kontrasterande, homofont och konsonant avsnitt i ett 

polyfont stycke. Tänk dig vertikala ackord som bryter en kontrapunktisk sats. 

Det finns olika sätt att upprepa en noema: mimesis, vilken är en dubbel noema på 

olika tonhöjder. Analepsis, vilken är två angränsande noeman, dvs en upprepning 

på samma tonhöjd. Anadiplosis, vilken är en dubbel mimesis, dvs fyra noeman, och 

anaploce, vilken förekommer enbart i vokalmusik, och består av växelvis, 

flerfaldig noemaupprepning. Just när det gäller mimesis (och termen användes 

också för att beskriva en imitation rent generellt) så kan det vara intressant att veta 

att Burmeister är noga med att poängtera att upprepningen handlar om en imitation, 

alltså inte upprepandet av själva originalet i ursprungsform. I klassisk retorik lägger 

man också i termen mimesis en viss hånfullhet mot den vars röst man härmar.  

 

5.5.2 Ellipsis 

Ellipsis betyder antingen att satsen avbryts plötsligt och det som utelämnats ersätts 

med en paus. Ellipsis kan också betyda att det som utelämnats ersätts med 

någonting helt främmande, t ex en främmande harmoni efter en kadens. Det 

neapolitanska sextackordet i Passacaglia c-moll BWV 582:2 takt 116–117 fungerar 

som ett utmärkt exempel på en ellipsis.  

 

 
Ur Passacaglia c-moll BWV 582, notexempel U. Metzger 

 

5.5.3 Mutatio 

I BWV 564:1 hittar man en mutatio i takterna 81–81, där sidotemat plötsligt 

återkommer i moll. Mutatio betyder alltså oväntad avvikelse från tonalitet till 

modalitet, eller från diatonik till kromatik. 
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Ur Toccata C-dur BWV 564 

5.6 Tystnad 

 

5.6.1 Abruptio 

Med abruptio menas ett plötsligt avbrott som skall skärpa lyssnarens sinnen. 

Abruptio kan också betyda en kadens där överstämmorna stannar på en förhållning 

för att sedan tystna och låta basen fullborda kadensen ensam. 

 

5.6.2 Aposiopesis 

Aposiopesis betyder hos de flesta teoretiker generalpaus. Men man kan säga att 

aposiopesis är tystnaden efter det att den musikaliska frågan redan har ställts, 

medans abruptio används för att väcka en fråga hos lyssnaren. 

 

5.6.3 Tmesis 

Tmesis betyder en paus i allmänhet. Tmesis kan alltså vara små pauser i strukturen 

som leder till avbrott eller fragmentering. 

 

5.6.4 Suspiratio 

Suspiratio skall inte förväxlas med figura suspirans, utan med suspiratio menas 

pauser eller stegvis fallande eller stigande tonpar, där paus uppstår på grund av 

utförandet. Suspiratio uttrycker ett suckande och klagande. 

 

5.7 Varia/diverse 

 

5.7.1 Distente maniera och exclamatio 

Distente maniera och exclamatio är avhandlade tidigare. 
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5.7.2 Dubitatio  

Dubitatio betyder tvekan, och skall inte förväxlas med suspensio. I dubitatio 

framkallas ovisshet hos åhöraren, som inte vet vilken riktning musiken bär åt. 

Denna känsla kan frammanas genom till exempel långdragen dissonansbehandling 

i synkoper, tvivelaktig modulation eller harmonisk stagnering. 

 

5.7.3 Suspensio 

Suspensio innebär försenad introduktion av tematiskt material. Här finns dock 

ingen tvekan inblandad. Suspensio kan också betyda den spänningen som uppstår 

vid ett starkt gradatio. Gemensamt för båda betydelser är att lyssnarens 

uppmärksamhet skärps. 

 

5.7.4 Emphasis 

Emphasis är i egentlig mening inte en retorisk figur, utan hela affektläran handlar 

om emfasis, att man säger det man skall säga på ett sätt som får lyssnaren att ta till 

sig det sagda budskapet. Direktcitat från Forsblom, s. 124:  

 

”…emphasis snarare räknas till elocutio: det är exekutörens uppgift att 

understryka viktiga toner och tongrupper. Detta förutsätter givetvis 

kunskap om de musikalisk-retoriska figurerna, deras särprägel och 

uttrycksmöjligheter. Där denna kunskap finns, kan tolkningen av ett Bach-

verk bli stilmässigt adekvat och leda närmare verkets mening. Saknas 

denna kunskap, kan spelarens agogik mycket lätt föra lyssnarens tankar till 

Chopin, inte till Bach.” 

   

 

 

6. Genomförande och analys 

 

6.1 Retorisk uppbyggnad 

 

Om man tittar på Bach-stycket ur ett retorisk perspektiv kan man med viss möda se 

att den inledande toccatan innehåller alla sex delar av ett tal. Att applicera 

retorikens dispositioner på Buxtehude går mycket lättare, men när man kommer till 

Bach känner jag att jag måste vrida och vända och till och med använda ett visst 

mått av våld för att stycket skall passa in i ramen som jag försöker att trycka in den 

i. 
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Den inledande 2 takterna kan utgöra exordium. 

 

 
 

Efterföljande manualiter-passagiot och pedalsolot kan utgöra narratio. 

 

 
 

 
 

Sedan kommer manualerna in och huvudtemat presenteras i ritornelloform, med 

huvudtemat med sina stigande figura corta-motiv, och kontramotiv med fallande 

terser i omlott. Detta avsnitt tolkar jag som propositio. 

 

 
 

 

Confutatio-avsnittet kan börja i takt 67. Här består det tematiska materialet av en 

varvning av en variant av huvudtemat samt en variant av kontramotivet. Avsnittet 

avslutas med fallande sekunder i omlott i pedalen med stora, kadenserande ackord i 

manualerna.    

 



33 

 
Confirmatio kan börja 10 takter från slutet, och där presenterar man huvudtemat en 

gång till i originaltonarten, C-dur.  

 

 
 

De sista fyra takterna kan utgöra conclusio, vilket förvillande nog består av 

kontramotivets fallande terser, nu i f-moll. Stycket slutar dock i C-dur.  

 

 
 

Man har tolkat detta tredelade verk - den enda av Bachs egen hand - som en bild av 

Gud Fadern, Sonen och Den Helige Anden, där Toccatan gestaltar Fadern, Adagiot 

med sin durezze e ligatura-pendang Sonen och Hans vandring på jorden med 

tillhörande lidande, död och uppståndelse, och den livliga fugan Den Helige 

Anden. Om vi minns de tidigare i detta arbete presenterade teologiska betydelserna 

av olika intervall, är det enkelt att hålla med om att det passar som hand i handsken 

att tolka det relativt långa unisona avsnittet i början på Toccatan som en bild av 

Gud Fader. Om vi kommer ihåg att oktaven representerade Sonen så ligger det nära 
till hands att tolka andra satsens oktavbas som en symbol för sonen. Kanske kan 

högerhandens suspirans-figur vara hans mänskliga andning? Kvinten 

representerade ju den helige anden, och den hittar man som ramintervall i 

fugatemat i sista satsen. 

 

Hans Fagius skriver (Fagius s. 178) att Toccatan räknas numera vara skriven kring 

1708–1711 och fugan möjligtvis ännu tidigare, med tanke på de relativt ogenerat 

exponerade parallellerna bland annat. 
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6.2 Retoriska figurer i BWV 564:1 

 

I följande analys är de olika retoriska verktygen som förekommer i stycket listade i 

den ordningen de förekommer. Vissa verktyg är svårtolkade och faller under flera 

kategorier. Jag har föreslaget en tolkning utifrån det källmaterial som finns, och hur 

det har fallit mig i smaken att tolka stycket. För fler notexempel se hela stycket i 

bilaga 1. 

 

Stycket börjar med ett långt suspensio, faktiskt hela vägen till takt 25, då man för 

första gången får höra huvudtemat presenteras med sin figura corta-utsmyckning. 

Suspensio skall enligt både Scheibe15 och Forkel16 inte förväxlas med dubitatio, 

utan skall spelas med friskt mod, kompositören vill inte få lyssnaren att känna 

osäkerhet, utan höja förväntningarna. Suspensio används alltid i början av ett 

stycke. 

 

Som Ahle säget i Sommer-Gespräche: "Doch wie das die salz die gemeinste wurze 

ist; also ist die epizeuxis gebreuchliste Figur" (Som saltet är den vanligaste 

kryddan är också epizeuxis den figuren som brukas mest.). Så också i C-dur 

toccatan.  

 

Stycket börjar med en epizeuxis, som samtidigt utgör styckets exordium. 

Susenbrotus skriver (Barthel s. 264) att epizeuxis är en "fortlöpande och 

passionerad repetition av ett ord". Enligt Peacham (Barthel s. 264) kan man dock 

använda den för att uttrycka vilken som helst affekt.  

 

De noggrant noterade pauserna i takt 1 kan tolkas som ett interrogatio, som är en 

musikalisk fråga uttryckt antingen genom imperfekta kadenser, stigande 

melodilinjer eller som här, genom pauser. Skall man då tolka första taktens utrop 

som två eftervarandra följande frågor, där den andra är mera krävande än den 

första? 

 
 

Takterna 2–12 består av tirata-figurer, löpningar, där epizeuxis också förekommer 

frekvent, som till exempel i takt 5. Det som förbryllar interpreten här är huruvida 

det ändå inte handlar om en parenthesis, eftersom upprepningen av de två 32-

delsgrupperna kommer en kvart lägre? Då skall man nog spela passagen som börjar 

på ett f2 med mindre emfasis än den första. 

 

 
15 J.A. Scheibe (1708–1776) föddes i Leipzig. Hovmusiker och teoretiker, son till en 

orgelbyggare. 
16 J.N. Forkel (1749–1818) föddes i Coburg och arbetade som organist vid universitetet i 

Göttingen. Han anses ha startat Bach-vurmen på 1800-talet genom sin biografi på J.S. 

Bach, där mycket av material kom direkt från Bachs söner. 
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Dessa takter innehåller också pauser, som dessutom förfaller efter ofullbordade 

kadenser, ett oupplöst septimackord i takt 8 och ett kvartsextackord i takt 10, som 

också kan tolkas som en förhållning mot basens C. Som tidigare har nämnts så kan 

pauserna delas upp i två kategorier, de som avbryter en satsvävnad och de som 

efterföljer den. I detta fall är jag mera benägen att tolka pauserna som någonting 

som faktiskt efterföljer en avslutad mening, fast meningen i detta fall är en fråga. 

Då skall man nog hålla sista tonen i frasen väldigt kort, för att understryka den 

undrande karaktären.  

 

 
 

Pedalsolot som börjar i takt 13 består av ett skelett av huvudtemat som vänder till 

sidotemat i katabasisrörelse. Det förekommer också ett flertal repetitioner, här 

känns det naturligt att göra ett eko, antingen genom att man tar bort stämmor 

(Williams s. 209) eller genom luftigare artikulation. Första antydan till 

huvudtemats daktylrytm kommer i takt 25, där den också kommer som den andra 

repetitionen i en epizeuxis. Jag skulle vilja tolka denna mutation som en 

paranomasia, vilket Scheibe och Gottsched ger namnet "verstärkung", och vilket 

faktiskt skulle tyda på att den andra, muterade figuren skall spelas med större 

emfasis än den första. 

 

 
 

Pedalsolot är för övrigt väldigt intressant i sin uppbyggnad tycker jag, den börjar 

som sagt med en uppåtgående tersrörelse som påminner starkt om huvudtemat, 

men leker sedan i 10 takter enbart med sidotemans material, som behandlas på ett 

märkligt sätt, intervallen vidgas och repetitionerna blir osymmetriska. Jag har varit 

benägen att behandla alla dessa repetitioner som ekon, men lutar numera åt att 

behandla dem som emphasis istället, också med tanke på de vidgade intervallen, 
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som kräver mera tid rent fysiskt att frambringa eftersom stora pedalpipor ”tänds” 

långsamt, dvs. det tar en liten stund innan pipan börjar klinga. 

 

 
 

Pedalsolot avslutas med en lång ribattuta di gola, vilken tillhör figura simplex.   

 

 
 

Polyptoton och polysyndeton är två varandra liknande retoriska figurer, där man 

upprepar en melodilinje eller en ton omedelbart igen för att nå större emfasis. 

Frågan är huruvida repetitionerna i toccatans b-del är av dessa slag, eller epizeuxi? 

Temat upprepas visserligen i olika stämmor, men alltid från samma startton i olika 

oktavlägen. Det viktigaste här är nog att bestämma huruvida man tycker att 

intensiteten är stigande eller fallande. Eftersom rörelsen i sidotemat alltid är 

katabasisk skulle det kunna peka åt en avtagande intensitet. Här ska man också 

komma ihåg att om man har en stark registrering i pedalen med stora rörstämmor, 

ska man kanske ge de lägsta tonerna lite extra tid, naturligtvis beroende på vilket 

instrument man spelar på.  

 

 
 

Varje gång när huvud- eller sidoteman förekommer, repeteras de alltid, huvudtemat 

två och sidotemat tre gånger. Huvudtemat består av en lång rad av figura korta, och 

sidotemat kan man med god vilja tolka som ett gäng salti composti, konsonerande 

hopp. I takt 42 och fyra takter framåt händer en intressant sak: det fallande 

sidotemat repeteras först tre gånger, och sedan tre gånger till, men denna gång 

kadenserar man till d-moll istället för G-dur. Om man tolkar väldigt fritt så handlar 
det här om en antistaechon, där man uppnår en dissonans på grund av ändringar i 
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baslinjen, men Bach har lagt till andra toner också för att skapa ett överraskande 

DD7.  

 

I takt 55 sker en liten gradatio, med flera varandra efterföljande figura suspirans. 

Som tidigare nämnts kan uttrycket i en figura suspirans sträcka sig från det mjuka 

till prakt och skärpa, och trots att passagen i fråga rör sig från d-moll till a-moll så 

skulle jag här med tanke på de envisa repetitionerna förespråka en ganska kraftfull 

karaktär.  

 

 
 

I takt 58 uppstår sidotemat fragmenterat med enbart de fyra första tonerna och med 

repetitioner på olika tonhöjder; denna passage skulle man kunna tolka som en 

synonyma, en anhopning av accenter. Rörelsen är först anabasisk och sedan 

katabasisk, den nedåtgående rörelsen är dessutom sekvenserande, och då skulle jag 

förespråka en envis och kraftig artikulation på vägen upp, som mjuknar på vägen 

ner.  

 

 
 

Man kan också tolka detta ställe som en tmesis, där pauser i satsen leder till 

fragmentering.  

 

I takt 67–71 hittar man en till synonymia, denna gång konstruerad av fragment 

både ur sido- och huvudtemat som varvas en och en. I pedalen pågår samtidigt ett 

"dominanttramp" i oktaver, som också förstärker det stagnerade uttrycket och 

bidrar till att skapa spänning som upplöses egentligen redan i takt 70, med takten 

71 som en befästande svans. Eller, är den uppåtgående melodin i takt 71 ändå en 
fråga, en interrogatio? 
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I takt 71 börjar ett katabasiskt pedalrörelse med stora ackord i manualerna: 

 

 
 

Avsnittet slutar i ett septimackord som skulle kunna tolkas som en interrogatio. 

Därmed bör man nog förlänga pausen i takt 75:2, första takten i exemplet här 

nedanför ganska rejält för att få emfasis på det som följer en kadens till C-dur. I 

takt 77 brakar huvudtemat igång igen i confirmatiot. 

 

 
 

Styckets slut är förbryllande efter huvudtemats sista exposition avslutas det hela 

med sidotemat i katabasisrörelse, först två gånger i följd, och sist tre gånger, med 

en sista repetition i pedalen. Om man betänker att stycket har tolkats som en bild av 

treenigheten så ligger det nära till hands att tolka de sista fyra takterna som Guds 

nedstigande på jorden där Hans lidande och offerdöd på korset redan kan anas i 

annalkande. Övergången till moll kan tolkas som en mutatio per modum.  
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7. Reflektion 

 

De musikalisk-retoriska figurerna har i mitt tycke två funktioner: de används i 

komposition samt interpretation. Det senaste baserar jag på att det finns 

interpretationsförslag på vissa figurer, till exempel Quantz gav oss sådana. (Se 

sidan 22.)  Jag utgår i detta arbete från antagandet att den retoriska traditionen var 

mera levande på 1600-talet inte bara hos utövarna utan också hos åhörarna, men 

det är bara en gissning från min sida. Om en vanlig arbetare gick i kyrkan i Lübeck 

år 1690 och hörde Buxtehude spela sina orgelstycken, blev han medvetet påverkat 

av retoriken i musiken? Hade vanligt folk tillgång till kunskapen om retorik? Hade 

man gått i skola visste man säkert en del. Reformationen främjade läskunnigheten 

eftersom dess tonvikt låg på att predika Ordet på folkspråk, det skrivna Ordet 
inräknat, men Luther tyckte att de lägre klasserna enbart skulle ägna sig åt 

bibelstudium, och efter bondeupproren på 1520-talet till och med enbart läsa eller 

få katekesen läst för sig (Wåghäll Nivre och Larsson s.93).  

 

En annan fråga är om man överhuvudtaget måste ha kunskap om retorik för att bli 

påverkad av den? Jag tror inte det, en arg mobb som lyssnar på en hetsande talare 

har nog inte de retoriska figurerna i tankarna. Men i abstrakta sammanhang, som 

när man sysslar med att i musik systematiskt applicera begrepp egentligen ämnade 

för någonting annat (jag pratar om musica poetica) kan det underlätta.  

 

Varför ska man då utöva retorisk blick som interpretationsverktyg? Jag har ofta 

tidigare tyckt att man alltid skall vara tidstrogen, både i instrumentvalet men också 

i interpretationen. Huruvida jag har lyckats är höljt i dunkel, men i alla fall när det 

kommer till valet av instrument så är det i Sverige svårt att spela Bach på en orgel 

som liknar det som han hade tillgång till. Likaså har jag genom årens lopp börjat att 

utvidga min horisont, och tycker att man gott kan tolka Bach på ett romantiskt sätt 

också eller varför inte själv hitta på ett sätt som ingen annan har kommit på än, 

bara man gör dessa val medvetet. 

 

Om man utgår från det vanliga sättet att tolka klassisk musik så arbetar man 

mycket enligt mitt tycke med agogik och dynamik. Det kan man visserligen också 

göra om man ägnar sig åt en retorisk tolkning, men i snävare skala, i alla fall om 

man utgår från den tolkningstraditionen av äldre musik som jag har blivit inskolad 

i. Där handlar det mera om artikulationen och dess variationer, och därmed på ett 

visst sätt om dynamik. Jag har under detta arbetets gång blivit mer medveten om 

hur artikulationen påverkar betoningarna och dynamiken, och retorik handlar ju 

egentligen om just betoningar och dynamik. 
 

De problem som jag har stött på har ofta handlat om att bestämma mig för vad jag 

ska betona i repetitioner av samma sak, om tyngden skall hamna på första eller 

andra repetitionen av när samma sak blir sagt två gånger. Tonhöjden ger oss vissa 

ledtrådar, ju högre desto större intensitet eller är det ändå tvärtom, att en klättring 

högt upp tröttar klättraren och intensiteten avtar? Här finns nog inget facit utan 

interpreten får själv bestämma, och gott så, annars skulle alla tolkningar vara stöpta 

i samma mall och hur roligt skulle det vara? Ett annat ämne att reflektera över har 

varit huruvida tät artikulation (stark dynamik) kontra luftig artikulation (eventuell 

hög frekvens på accenter) genererar hög intensitet. Återigen, sammanhanget får 
styra.  
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Hade jag kunnat göra något annorlunda i arbetet med detta skriftliga arbete? Jag 

tror att det hade kunnat vara intressant att spela in stycket innan jag började läsa på 

om retorik. Då hade man haft något att jämföra med. Nu saknar jag en konkret 

redovisning av hur den praktiska delen av arbetet gick till.   

 

Däremot ett oväntat plus under arbetets gång har varit att jag har fått mycket bättre 

struktur i mina improvisationer när jag plötsligt hade tillgång till den retoriska 

verktygslådan. Orgelimprovisation är ju ett högst levande konstart fortfarande och 

går man en utbildning i kyrkomusik skolas man också i improvisation. Nu förstod 

jag plötsligt varför det ibland lät träigt när jag improviserade (för stort antal 

repetitioner av samma sak) eller lösryckt och förvirrat (oklar disposition). Tillgång 

till diminutionsfigurerna har också berikat improviserandet avsevärt när jag har fått 

tillgång till olika slags figurer att använda mig av.  

 

Inför framtiden skulle det vara intressant att titta på hur vetskapen om retorik kan 

användas i undervisning av orgelimprovisation eller komposition. För visst är det 

så att vissa av oss är födda till att tala eller spela, och att dessa aktiviteter är 

någonting mycket naturligt för vissa medan andra får kämpa och slita och kanske 

aldrig riktigt får till det? Är det då så att vissa människor har retoriken inneboende i 

sig från födseln? På samma sätt som vissa av oss besitter en naturlig musikalitet. 

Jag vill här knyta an frågan till vad musikalitet överhuvudtaget generellt består av? 

Jag tycker att det är en naturlig inneboende förmåga hos individen att genom 

produktionen av ljudvågor röra vid andra människors själar. (Utöver detta är 

musikalitet naturligtvis mycket annat också: rytmkänsla, gehör, i viss mån motorik 

osv. Jag syftar här till musikalitet vid interpretation.) Retoriken kan i detta vara ett 

hjälpmedel när man ser musiken som en kommunikationskanal människor emellan.   

 

För att återgå till improvisation: jag upplevde att där kom kännedomen om 

retoriska figurer till större nytta än det gjorde när jag sysslade med interpretationen 

av C-dur-toccatan. Det var absolut inte bortkastat tid att läsa på om retorik i musik 

och försöka att använda den kunskapen när jag spelade C-dur-toccatan, men jag 

lämnar detta självständiga arbete ändå med känslan av att retoriken fungerar bäst 

som interpretationsverktyg när man pysslar med musik som är äldre än J.S. Bachs 

verk.  

 

Dock: vill man som interpret verkligen övertyga sina lyssnare är retoriken ett sätt 

att dra nytta av. Det är ett verktyg som Bach säkerligen kände till om man betraktar 

den musikteoretiska litteraturen skriven kring hans verksamma tid, och ett verktyg 

som han kanske använde för att en smula tygla den extasen som bultar under den 

intellektuella ytan av hans musik. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1:Toccata C-dur av J.S. Bach BWV 564:1, 

Edition Peters 
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