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Frá því að Messa í H-moll eftir Jóhann Sebastían Bach var fyrst gefin út hafa fræðimenn 

velt fyrir sér ýmsum atriðum er varða hana. Upprunalega P 180 handritið á 

Ríkisbókasafninu í Berlín hefur ekki yfirskriftina „Messa í H-moll“ heldur er það 

fjórskipt og þannig hefur Bach skilað verkinu frá sér. Í þessari ritgerð verður farið nánar 

ofan í þessa skiptingu og farið yfir kaflana. Einnig verður reynt að varpa ljósi á tilurð 

verksins sem og notagildi ákveðinna kafla og messunnar í heild.  

Spurningin sem maður kemst varla hjá að spyrja sig að þegar kemur að 

messunni  er hvers vegna Bach hafi samið verk af þvílíkri stærðargráðu að ómögulegt 

er að ímynda sér að það hafi yfir höfuð verið grundvöllur eða tilefni fyrir að flytja það 

í heild sinni á þeim tíma. 

Litið verður á mismunandi tímabil og aðferðir sem Bach tileinkaði sér á 

mismundandi stöðum í aðdraganda smíði Messu í H-moll, þá sér í lagi þess tímabils 

og starfa sem hann sinnti í Leipzig og svo síðar í Dresden því sú vinna sem Bach 

sinnti á þessum stöðum áttu eftir að móta hann að verulegu leiti og hafa gríðarleg áhrif 

á stíl hans og tónsmíðar. 



 

 

 

Efnisyfirlit 

 

Formáli ........................................................................................................................... 1 

Inngangur ....................................................................................................................... 1 

Leipzig ........................................................................................................................... 2 

Dresden .......................................................................................................................... 3 

Kaþólska messan............................................................................................................ 4 

Aldursgreiningar ............................................................................................................ 4 

Upprunarannsóknir......................................................................................................... 6 

No. 1. Missa – Kyrie og Gloria .................................................................................. 6 

No. 2. Symbolum Nicenum - Credo .......................................................................... 7 

No. 3. Sanctus ............................................................................................................ 8 

No. 4. Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem ................................... 9 

Samantekt....................................................................................................................... 9 

Heimildaskrá ................................................................................................................ 11 

 



 

1 

 

Formáli 

 

Jóhann Sebastían Bach er öllum klassískum tónlistarunnendum kunnur. Hann skilur 

eftir sig gríðarlega mikið af tónlist í öllum vinsælustu stílum síns tíma og mörg verka 

hans eru reglulega flutt um allan heim, hvort sem um ræðir orgelverk, sellósvítur, 

kammerverk eða stórvirkið sjálft, Messu í H-moll. 

Messan er í samanburði við önnur verk Bach það allra fyrirferðamesta og 

einmitt þess vegna getur maður ekki annað en spurt sig að því hvað honum hafi 

eiginlega gengið til með smíði hennar. Þegar kafað er ofan í messuna og mismunandi 

kafla hennar kemur ýmislegt áhugavert í ljós þó svo að það vakni kannski enn fleiri 

spurningar en maður lagði upp með í byrjun. 

 

 

Inngangur 

 
H-moll messa Jóhanns Sebastíans Bachs gnæfir yfir öðrum verkum hans, hún átti eftir 

að setja svip sinn á tónlist komandi alda og verða vinsælt tónleikastykki um allan 

heim. Það þykir þó ekki líklegt að hann hafi geta ímyndað sér hversu vinsæl messan 

átti eftir að verða þrátt fyrir hugsanlegar vonir og þrár. 

Hans Georg Nägeli var fyrstur til að lýsa því yfir að H-moll messa Jóhanns 

Sebastíans Bachs væri meistaraverk, árið 1818. Þó svo að messan væri ekki flutt í 

heild sinni nokkra tugi ára á eftir áttu mismunandi kaflar hennar hægt og rólega eftir 

að skapa sér gott orð og að lokum átti messan sjálf eftir að hljóta verðskuldaða athygli 

tónlistarunnenda um allan heim. Fleiri tónskáld áttu eftir að líta til baka til gamalla 

texta og kirkjutónlistar en Bach var sá sem ruddi veginn og frumkvöðull í að sameina 

stíla fortíðar og síns tíma.1  

Vitað er að Bach setti saman messuna á síðustu árum ævi sinnar en samdi 

hann hana frá grunni á því tímabili? Hvað varð til þess að hann ákvað að skapa verk af 

þvílíkri stærðargráðu að það yrði jafnvel aldrei flutt í heild sinni? Er messan í raun 

eins heildstæð og við erum vön, eða þarf hún kannski ekki að vera það? 

 

 

                                                 
1 George B. Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, 2. útg. (Yale: Yale 

University Press, 2003), bls. ix. 
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Leipzig 

 

Árið 1723 fer Bach til Leipzig til að taka við stöðu kantors við Tómasarkirkjuna og 

sem tónlistarstjóri bæjarins. Þó svo að honum hafi liðið vel í Köthen þar sem hann var 

áður var það að taka þessa stöðu í Leipzig skref upp á við fyrir hann, betra kaup, synir 

hans gátu lært við háskólann, hann gat helgað sig bæði trúarlegri og veraldlegri tónlist 

og fengið hana flutta af atvinnuhljóðfæraleikurum.2 

 Bach hafi þó ekki verið fyrsti valkosturinn í kantorsstöðuna. Bæjarstjórnin 

hafði fyrst sýnt Telemann áhuga en hann var þá þegar orðinn kantor og tónlistarstjóri í 

Hamborg, næst hafði hún snúið sér til kapellumeistarans í Darmstadt, Christoph 

Graupner en þegar hann hafnaði boðinu snéri bæjarstjórnin sér til Bachs. Bæði 

Telemann og Graupner höfðu verið gífurlega afkastamiklir í trúarlegum tónsmíðum 

en Bach var um þetta leiti aðeins þekktur sem hljóðfæraleikari og konsertmeistari. 

Stjórnarmaðurinn Abraham Platz segir: „Fyrst hæfasti maðurinn er ekki fáanlegur, 

verðum við að sætta okkur við meðaljón“.3 

 Þessi hálfgerða gremja gefur Bach þó byr undir báða vængi og hann nálgast 

starfið sem kantor með gífurlegum afköstum. Sýnt hefur verið fram á að á fyrstu sex 

árum sínum í Leipzig hafi hann samið kirkjukantötur fyrir fimm kirkjuár. Fyrir fyrsta 

kirkjuárið notar hann mikið af efni sem hann átti þá þegar til og hafði samið áður, 

breytir því eftir þörfum og lagar það að því formi sem hann vill, fyrir annað kirkjuárið 

semur hann nýtt efni, fyrir það þriðja fer hann aftur til baka í gamalt efni sem hann átti 

til og fyrir fjórða kirkjuárið semur hann nýja tónlist við texta Christian Friedrich 

Henrici sem bjó í borginni. Lítið er vitað um um kantötur fimmta ársins en þær virðast 

hafa verið til um 1729. Á þessu sex ára tímabili 1723-1729 semur Bach um 300 

kantötur og ofan á það má svo bæta St. Jóhannesar og St. Mattheusar passíunum, 

Magnificat í Es, BWV 243a, Sanctus í D-dúr, BWV 232, Sorgar-Óðinum, BWV 198 

og mörgum af mótettunum.4 

 

 

 

                                                 
2 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 24. 
3 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 25. 
4 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 25. 
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Dresden 

 

Áður en farið er ofan í það sem liggur að baki H-moll Messunni er algjört 

grundvallaratriði að gera sér grein fyrir aðstæðum og tónlistarlegri menningu í 

Dresden. 

 Dresden var í upphafi 18. aldar bæði lúthersk og kaþólsk miðstöð Saxneska 

ríkisins, þegnarnir voru lútherskir en hirðin kaþólsk því Friedrich August I 

þjóðhöfðingi hafði tekið upp kaþólska trú árið 1697 með það eitt að markmiði að 

innlima Pólland í ríki sitt. Friedrich August I og sonur hans Friedrich August II gera 

svo Dresden að tónlistarhöfuðborg Þýskalands og Jean Baptiste Volumier verður 

konsertmeistari konunglega „kapellu og kammer-músík“-hópsins sem undir stjórn 

hans verður einn vinsælasti tónlistarhópur Evrópu. Árið 1708 gerir F. August I 

hirðaróperuhúsið að kaþólskri kapellu til að styrkja áhrif kaþólskrar trúar í landinu 

sem ýtir svo í framhaldinu mikið undir framleiðslu á kaþólskri trúartónlist. Árið 1719 

er svo opnað nýtt óperuhús, færum söngvurum fjölgar því mjög í borginni og þeir taka 

einnig þátt í kirkjuþjónustunni. F. August II hafði sjálfur mikinn áhuga á óperum og 

ítalskri tónlist og kemur því ítalsk-lærðum tónskáldum, söngvurum og 

hljóðfæraleikurum í lykilstöður innan kaþólsku kapellunnar.5 

 Bach kemst svo í kynni við þennan félagskap, þar á meðal Volumier, Johann 

David Heinichen, tónlistarstjóra kapellunar, Zelenka, arftaka Heinichen og fleiri. 

Hann fer að fara reglulega til Dresden til að flytja orgelverk og árið 1736 verður hann 

svo að lokum hirðtónskáld þar.6 

 „Gjörðir og efnisskrá hirðarinnar við Dresden eru lykilatriði fyrir sögulegan 

bakgrunn H-moll messu Bach. Því tónskáldið tileinkaði fyrsta hluta messunnar – sem 

inniheldur Kyrie og Gloria hluta hennar (titlað Missa) – þjóðhöfðingja Saxneska 

ríkisins árið 1733, í von um að hljóta þar stöðu hirðtónskálds.“7 

 

 

 

 

                                                 
5 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 16-17. 
6 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 18-19. 
7 John Butt, Bach, Mass in B Minor, 5. útg. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), bls. 2. 
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Kaþólska messan 

 

Kaþólsku messunum má skipta í 2 flokka, Ordinarium Missae og Proprium Missae. 

Meginmunur þessara tveggja gerða felst þó fyrst og fremst í fjölda kafla sem hvor um 

sig inniheldur og er í raun þannig að ordinarium inniheldur valda kafla úr proprium 

uppsetningunni. Í proprium erum við því með mun fleiri kafla, sem voru fluttir með 

mismunandi textum í hverri messu fyrir sig en í ordinarium höfum við fimm valda 

kafla þar sem notast er við sömu texta í hverri messu. Á fyrstu öldum kristnu 

kirkjunnar voru þessar tvær gerðir álíka vinsælar. Pólifónísk þróun í tónlist sem hefst 

á 12. öld er upphafið að fjölgun radda í kirkjusöng og þó fyrstu tónskáldin semji mest 

fyrir proprium formið til að byrja með fara að lokum fleiri að eyða meira púðri í 

ordinarium. Það sem gerist svo í framhaldinu er það að fimm kaflar, Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus og Agnus Dei fara hægt og rólega fara að mynda einhverskonar heild 

sem verður svo hin eiginlega ordinarium messa.8 

 

 

Aldursgreiningar 

 
Fræðimenn eru sammála um það að Bach hafi sett H-moll Messuna saman á síðustu 

tveimur árum ævi sinnar, það er þó erfitt að tímasetja það nákvæmlega því 

upprunalega ritið P 180, í vörslu Ríkisbókasafnins í Berlín, hefur ekki yfirskriftina 

Messa í H-moll heldur er það í fjórum köflum, og hver kafli með sínu heiti. “No.1. 

Missa” - Kyrie og Gloria, „No. 2. Symbolum Nicenum“ - Credo, „No. 3. Sanctus“ - 

Sanctus, án Osanna og Benedictus, og „No. 4. Osanna/Benedictus/Agnus Dei et Dona 

nobis pacem“ - Osanna og Benedictus úr Sanctus, og Agnus Dei.9 

Fyrsta útgáfan, Nägeli-Simrock, 1833-1845 og Bach-Gesamtausgabe, 1856-

1857 eru í raun ástæðan fyrir því að við lítum á þessa fjóra kafla sem eina heild í dag 

því þar eru þessir kaflar kynntir sem „Meistaraverk Bachs, Kaþólsk Messa Ordinary í 

hefðbundnum fimm hlutum: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei.“.10 

Friedrich Smend skrifar grein árið 1937 þar sem hann útskýrir að þetta flókna tónverk 

hafi verið samið yfir nokkurra ára tímabil og sér til stuðnings skoðar hann t.d. rithönd 

                                                 
8 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 1-2. 
9 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 41. 
10 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 41. 
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Bachs og bendir á mun milli Kyrie-Gloria hluta messunnar og Credo, einnig það að C-

lyklar í upphafi kaflanna við hverja rödd eru ekki skrifaðir eins milli þessara kafla. 

Niðurstöður hans eru þær að Credo kaflinn hafi líklega verið saminn 1732, Kyrie og 

Gloria árið 1733, Sanctus árið 1736 og kaflar Osanna til og með Dona nobis pacem 

árin 1738-1739. Þetta leiðir svo í beinu framhaldi til rannsóknarvinnu Alfred Dürr og 

Georg von Dadelsen sem skoða rithönd, aldursgreina og fleira og komast að lokum að 

niðurstöðu um það að kaflar H-moll messunnar hafi verið samdir og skrifaðir út á 

tímabilinu 1724-1749.11  

Georg varpar ljósi á það með rithandar og aldursgreiningu að No. 1. Missa hafi 

verið saminn árið 1733 en restin af köflunum eftir 1740 og Yoshitake Kobaiashi nær 

svo að tengja saman Credo, Sanctus og Agnus Dei hluta P 180 ritsins við önnur verk 

og skjöl sem Bach skrifar á tímabilinu ágúst 1748 til október 1749. Hann sýnir einnig 

með þessu fram á að líklegt sé að þarna sé tónsmíðaferli Bach að ljúka, því greina má 

á rithönd Bach að hann er hálfpartinn að missa stjórnina, stífur og uppskrúfaður. Það 

er einnig vitað að hann fór í lok sumars 1749 að missa sjónina, líklega vegna gláku, 

og eftir það er ekkert til skrifað af honum. Vorið 1750 fer Bach í tvær augnaaðgerðir 

hjá enska augnlækninum John Taylor sem draga hann að lokum til dauða í lok júlí það 

ár. Í ljósi þessara atburða er því margt sem bendir til að H-moll messan hafi verið það 

allra síðasta sem Bach samdi.12 

Elstu stefin úr H-moll messunni finnast í Crucifixus kafla tólftu kantötu Bach 

sem hann samdi 1714. Ef litið er á þetta sem einhverskonar upphafspunkt fyrir 

messuna spannar tónsmíðaskeiðið 35 ár. Hins vegar er nánast hægt að halda því fram 

að hann hafi ekki ætlað sér að nota stef úr kantötunni í messu síðar þannig að eðlilegri 

upphafspunktur væri Sanctus í D-dúr BWV 232 sem Bach samdi fyrir Jóladag 1724, 

því þennan Sanctus notar hann í messuna nánast óbreyttan og svo er hann líka fyrsta 

verkið sem Bach semur sem sýnir áhuga hans á ordinarium messuforminu.13 Það sem 

er hvað áhugaverðast við þennan Sanctus kafla er sex radda skipanin, tvær sópran- og 

tvær alt raddir, tenór- og bassarödd, sem átti svo eftir að hafa mögnunaráhrif við 

samsetningu H-moll messunnar því þar fer hann frá því að skrifa fyrir fjórar raddir og 

upp í fimm bæði í No. 1. Missa og No. 2. Symbolum Nicenum, tvær sópran-, alt-, 

tenór- og bassarödd, sex raddir í No. 3. Sanctus og að lokum í tvöfaldan kór eða átta 

                                                 
11 Yo Tomita, Robin A. Leaver og Jan Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013), bls. 8-9. 
12 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 42-43. 
13 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 32. 
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raddir í No. 4. Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem þ.e. tvær sópran-, 

tvær alt-, tvær tenór- og tvær bassaraddir.14 

 

 

Upprunarannsóknir 

 
Þegar Bach byrjaði að móta fjóra kafla messunnar var þónokkuð af því efni sem 

messan inniheldur þá þegar til, bæði textar og tónlist, mikinn hluta tónlistarinnar fær 

hann t.d. úr kantötum sem höfðu verið spilaðar áður. Það sem er hvað merkilegast við 

þetta er hversu fær Bach er í að taka efni úr ýmsum áttum, laga það að sínum þörfum 

og búa til eina heild úr því.15 

 

 

No. 1. Missa – Kyrie og Gloria 

 
Þennan hluta H-moll messunnar semur Bach árið 1733, hljómsveitarparturinn er 

örlítið frábrugðinn hverjum hljóðfæra/kórparti sem tíðkaðist hjá Bach; þ.e. hann bætir 

við partana, setur inn hraðamerkingar, bindingar, styrkleikamerki og fleira, og ekki 

nóg með það heldur lagfærir hann og betrumbætir einhverjar raddir. Þessu heldur 

hann svo áfram á síðustu árum ævi sinnar þegar hann raðar saman og semur messuna. 

Yfirleitt er þó um að ræða smávægilegar breytingar eða lagfæringar á laglínum og 

texta.16 Þessar mismunandi útgáfur gera þeim sem gefa út verkið meira en hundrað 

árum síðar lífið leitt, því þá þurfa menn að ákveða hvort þeir ætla að miða við frumrit 

Missa – 1733 og hljómsveitarpartana sem fylgdu því eða nota breittu partana. Smend 

fer frekar frjálslega með þetta þegar hann gefur verkið út (1954), notar öll 

styrkleikamerki úr hljóðfærapörtunum og sumar bindingar, sleppir einhverjum 

bindingum úr upprunalega hljómsveitarpartinum en miðar svo við nótur 

hljómsveitarpartsins, ekki lagfæringarnar. Christoph Wolff blandar þessu saman í 

sinni útgáfu (1997) en er þó duglegur við að vísa einnig í aðrar útgáfur. Joshua Rifkin 

fer hins vegar þá leið (2006) að nota upprunalegu hljóðfærapartana en gerir svo mjög 

                                                 
14 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 12. 
15 Butt, Bach, Mass in B Minor, bls. 42. 
16 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 167. 
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skýrlega grein fyrir því að hann líti á Missa (1733) og No.1. Missa (1749) sem tvo 

ólíka hluti.17 

 Þessi hluti sem stakt verk er heldur ekki alveg samkvæmur þýsku hefðinni á 

þessum tíma. Bach hafði samið fjórar messur BWC 233-236 sem eins konar 

virðingarvott til lútherskra og kaþólskra samtímamanna sinna en þessi Missa samin 

1733 er mikið umfangsmeiri enda miðuð að sérstöku tilefni í Dresden, inniheldur tólf 

kafla og tekur um þrjú korter í flutningi. Fimm radda raddskipanin bendir einnig til 

Dresden en þar varð vinsælt og metnaðarfullt að gera kórverk með textum á latínu 

efnismeiri og áhugaverðari með því að bæta við annari sópranrödd.18 Ef kaflarnir 

Kyrie og Gloria eru bornir saman má svo sjá samræmi milli þeirra sem og ósamræmi. 

Kyrie kórhlutinn „Kyrie eleison“ I sem byrjar í h-moll leiðir mann inn í aríu, dúett í 

D-dúr, áður en farið er aftur í kórhluta „Kyrie eleison“ II í fís-moll. Uppbyggingin 

hefur því samræmi, kór-dúett-kór, en það að enda í fís-moll er ósamræmi innan Kyrie 

kaflans. Ástæðan virðist þó einungis vera að ná tengingunni við Gloria kaflann sem 

hefst á kórhlutanum „Gloria in excelsis“ í D-dúr. Gloria kaflinn hefur svo í raun 

svipaða uppbyggingu þó hann innihaldi mikið fleiri hluta, byrjar eins og áður sagði á 

kórhluta, fyrst „Gloria in excelsis“ sem tengdur er við „Et in terra pax“ með kadensu, 

arían „Domine Deus“ í miðjum kaflanum og endar á aríunni „Quoniam tu solus“ sem 

tengdur er með kadensu við kórhlutann í restina „Cum Sancto“ í D-dúr.19 

 Enn eitt atriði sem bendir sterklega til Dresden er hvernig Bach leyfir öllum 

röddunum og hljóðfæraleikurunum að láta ljós sitt skína með sólói innan þessa hluta 

messunnar því í þeim fimm aríum sem No. 1. Missa inniheldur fær hver rödd að 

minnsta kosti einu sinni einsöngshlutverk: fyrir sópran 1 í „Christe“ og „Domine 

Deus“, sópran 2 í „Christe“ og „Laudamus te“, alt í „Qui sedes“, tenór í „Domine 

Deus“, og bassa í „Quoniam tu solus“. Það sama á svo við um fiðlu-, flautu-, óbó-, 

fagott- og hornraddirnar í mismunandi hlutum.20 

 

No. 2. Symbolum Nicenum - Credo 

 
Þessi kafli messunnar er er sá sem skilur eftir sig hvað mest af vandamálum fyrir 

útgefendur og þar af leiðandi hvað ólíkastar útgáfur, fyrir utan fyrsta hluta kaflans. 

                                                 
17 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 169-170. 
18 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 51-52. 
19 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 96. 
20 Stauffer, Bach, The Mass in B Minor, The Great Catholic Mass, bls. 97. 
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Það eru hvorki yfirfarinn hljómsveitarpartur eða hljóðfærapartar, frumrit Bach er því 

eina grunnheimildin og það er alls ekki gefið að reyna að vinna úr henni. Meðal 

vandamálanna er t.d. það að Bach virðist ekki hafa klárað að skrifa út kaflann, nánast 

eins og hann hafi fallið á tíma, þetta sést greinilega á því að texti kaflans hefur ekki 

allur verið settur inn og það eru villur í honum. Sonur Bach, C. P. E. Bach hefur svo 

greinilega bætt við kaflann, lagfært og klárað með hjálp frá öðrum. Vegna þessara 

atriða er mjög erfitt að gera sér grein fyrir hvernig Bach ætlaði að hafa ákveðin atriði 

og hver hefur samið hvað.21 

 Einu varðveittu heimildirnar um flutning á einhverjum köflum Messu í h-moll 

eru efnisskrá fyrir góðgerðartónleika í Hamborg í apríl 1786 sem C. P. E. Bach 

stjórnaði. Þar var No. 2. Credo fluttur í heild sinni á eftir prelúdíu eftir C. P. E. 

Bach.22 Hvort þar að baki liggji ástæður fyrir vinnu hans við þennan hluta messunnar 

er óvíst en þetta eru þó einu tónleikarnir sem vitað er um á 18.öld sem innihéldu 

eitthvað af efni messunnar, að frátöldum Sanktus kaflanum sem eins og áður sagði var 

frumfluttur á Jóladag 1724. 

 

No. 3. Sanctus 

 
Hérna þurfa útgefendur að glíma við svipuð vandamál og í No.1. Missa. Bach skrifaði 

út mismunandi hljómsveitarparta við mismunandi útgáfur Sanctus kaflans, þannig að 

þegar kemur að þessum hluta messunnar er ekki bein tenging við upprunalegu 

hljóðfæraparta kaflans. Það lítur út fyrir að Bach hafi skrifað nýjan hljómsveitarpart 

þegar hann ákvað að skipta út þriðju sópranröddinni í upprunalega kaflanum fyrir alt 

rödd í þeim seinni. Það er þó ekki nema ein veruleg breyting í röddum, eða 4 taktar, 

84-88. Svo eru reyndar smávægilegar lagfæringar hér og þar en maður getur ímyndað 

sér að Bach hafi í raun verið að mestu leiti að leitast eftir að skrifa út afrit af fyrstu 

útgáfu Sanctusins.23  

Sanctusinn er frumfluttur 1724 og þá með lagfærðum hljóðfærapörtum, eftir 

það eru partarnir sendir til Bohemiu og svo virðist vera að Bach hafi ekki fengið þá 

aftur, sem verður til þess að hann hefur ekki nema afrit af þeim þegar flytja á verkið 

aftur þremur árum seinna. Þá þarf Bach einnig að bæta við pörtum, hann notar afritin 

                                                 
21 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 175. 
22 Butt, Bach, Mass in B Minor, bls. 27. 
23 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 172. 
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af einhverjum og setur inn bindingar og trillur úr þeim en uppfærir ekki nýju partana, 

þeir eru án allra aukamerkinga. Smend fer þá leið að bæta inn bindingum í þessa parta 

eftir sínu höfði, fyrir utan óbó- og trompetpartinn, því hann gerði sér grein fyrir því að 

Bach var ekki alltaf vanur að yfirfæra bindingar milli strengjaraddanna yfir á raddir 

blásturshljóðfæranna. Wolff vinnur þetta á nokkuð svipaðan hátt en bætir við 

upplýsingum um bindingar í strengjapörtunum. Rifkin setur skýrt fram hvenær hann 

er að nota bindingar úr upprunalega hljómsveitarpartinum og hverju hann er sjálfur að 

bæta við, bætir mest við óbó- og trompetpartinn.24 

 

No. 4. Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem 

 
Í þessum hluta messunnar eru menn nokkuð sammála um hvernig hann á að vera og 

miðast við fyrstu útgáfuna. Þó svo að maður geti sett spurningarmerki við einhverjar 

áherslur og bindingar lítur út fyrir að Hering hafi afritað að mestu leiti það sem Bach 

skrifaði sjálfur og fjórar nýjustu útgáfur messunnar eru meira og minna eins þegar 

kemur að þessum kafla.25 

 

 

Samantekt 

 

Úr þessu öllu saman getur maður lesið það að Bach hafi í raun ekki samið nema 

Credo hlutann, sem er um þrjátíu mínútur, í flutningi og Osanna, Benedictus, Agnus 

Dei et Dona nobis pacem, einnig um þrjátíu mínútur, þegar hann setur saman Messu í 

H-moll á síðustu tveimur árum ævi sinnar, eða rétt um helming messunnar. Það er 

einnig áhugavert að velta því fyrir sér hvers vegna Credo kaflinn virðist ekki hafa 

verið fullkláraður, það lítur nánast út eins og Bach hafi fallið á tíma.  

Maður getur líka velt fyrir sér hvort messan sé verk manns sem finnur að 

sköpunaraflið eigi ennþá þónokkuð inni miðað við dvínandi vinnuþrek hans þegar 

hann setur hana saman og að það sé hugsanlega ástæðan fyrir að Bach fer þá leið að 

nota svona stóran hluta af eldra efni sem hann átti tilbúið. En auðvitað er líka hægt að 

benda á að eftir að Bach tekur við stöðu kantors við Tómasarkirkjuna í Leipzig 

tileinkar hann sér strax svipuð vinnubrögð, að nota til skiptis eldra efni í bland við 
                                                 
24 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 173-174. 
25 Tomita, Leaver og Smaczny, Exploring Bach's B-minor Mass, bls. 174. 
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eitthvað sem hann samdi nýtt. Sterk áhrif frá tíma hans í Dresden eru einnig greinileg, 

sérstaklega hvað varðar raddskipan og einsöngshlutverk í fyrsta hluta messunnar. 

 Og þar komum við að stóru spurningunni. Hver er ástæðan fyrir samsetningu 

verksins? Bach virðist ekki hafa verið með áætlaða tónleika eða annað tilefni í huga 

og það hafa ekki fundist neinar heimildir fyrir flutningi verksins í heild sinni fyrr en 

eftir miðja 19. öld. Það getur verið áhugavert að velta fyrir sér hvernig Bach hafi liðið, 

byrjaður að finna það á sér að tónsmíðaferli hans færi brátt að ljúka, farinn að missa 

stjórn á rithönd vegna aldurs og líklega að verða allt að því blindur líka. Hann hefur 

hugsanlega á þessum tíma litið til baka og langað að skilja eitthvað mikilfenglegt eftir 

sig. En þar komum við aftur að spurningunni um fjóra mismunandi kafla H-moll 

Messunnar. Það er auðvitað engin leið að vita hvort Bach hefði ekki reynt að fá verkið 

flutt í heild sinni ef hann hefði lifað nokkrum árum lengur en það að skipta messunni 

svona niður í fjóra hluta gæti einfaldlega hafa átt að auka líkurnar á að tónlistin yrði 

flutt, hvort sem það yrði í heild eða stakir kaflar við mismunandi tilefni. 
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