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Útdráttur 

Þriðja bindi Clavier-Übung eftir Johann Sebastian Bach (1685-1750) sem oft er talað um 

sem þýsku orgelmessuna er umfgangsmesta verk hans fyrir orgel og samanstendur af stórri 

prelúdíu og fúgu sem ramma inn 21 sálmforleiki og fjóra dúetta. Tilgangur útgáfunnar 

virðist hafa verið margþættur: hugmyndafræðilegur, litúrgískur, kennslufræðilegur og 

guðfræðilegur. Tilgangurinn með ritgerðinni er að reyna að afhjúpa merkingarfræði 

barokkstímans eins og hún birtist í Clavier-Übung III og skoða að hvaða leyti tónlist Bachs 

byggir á trúarlegu sjálfi hans. Það er gert með því að skoða hvernig hann notar tónlistina til 

að miðla táknum og hugmyndum. Guðfræðileg meginregla þýska barokksins birtist okkur 

með táknfræði sem er miðlað með talnaspeki. Talnatáknfræðin byggir á því að tölurnar 

sem finna má í tónlistinni öðlist merkingu sína með vísun í eitthvað utan tónlistarinnar 

sjálfrar. Þannig geta tölurnar sem finna má í tónlistinni miðlað táknum sem geta verið af 

ýmsum toga. Ráða má í tölurnar með talnastafrófi þar sem hver bókstafur á sér 

samsvarandi tölustaf eða með guðfræðilegri merkingarfræði þar sem hver tala vísar í 

eitthvað ákveðið í kristinni trú. Allegórísk tákn má einnig finna í tónlistinni og þannig má 

segja að prelúdían og fúgan séu allegóría fyrir heilaga þrenningu. Grundvallaratriði í 

talnagreiningu tónlistar er hlutföll og þá sérstaklega gullinsnið (phi) sem er nátengt 

Fibonacci talnarununni. Gullinsniðshlutföll eru á allri fúgunni og þau vísa okkur jafnframt 

á hápunkta hennar. Talan þrír er lykiltala verksins, bæði í formuppbyggingu heildarinnar 

og þegar prelúdían og fúgan eru skoðaðar nánar. Þrír sem táknmynd heilagrar þrenningar 

eða margfeldi hennar (9, 27) birtast í sífellu, ýmist í hreinni mynd eða sem hlutföll eða 

þversumma annarra talna. 

  



 

 

 

Abstract 

Clavier-Übung III, also called the German organ mass, is Johann Sebastian Bach‘s (1685-

1750) most significant and extensive work for organ. It is a collection of 21 chorale 

preludes and four duets framed by a large prelude and fugue. The purpose of the 

publication seems to have been manifold: ideological, liturgical, pedagogical and 

theological. The purpose of the thesis is to expose the semantics of the baroque era as it 

appears in Clavier-Übung III and explore how Bach‘s music is based on his religious self. 

To achieve that purpose, his way of using music to convey symbols and ideas is examined. 

German baroque era‘s theological principle appears in symbolism, communicated by 

numerology. Numerical symbolism is based on the idea that the numbers in the music 

allude to something outside the music and can in that way be symbolic of many different 

things. The numbers can be cabbalistic, whereas each number is representative of a letter in 

the alphabet, or they can be semantic, where each number represents a theological 

phenomenon. They can also be allegorical and the prelude and fugue are an example of an 

allegory of the Trinity. A fundamental aspect of numerical music analysis is proportions, 

especially the golden ratio (phi), which is closely tied to the Fibonacci sequence. The 

whole fugue is in golden proportions and the golden ratio also guides us to it‘s musical 

highlights. The number three is the key number to Bach‘s work, both in the analysis of its 

whole structure and in a further analysis of the prelude and fugue. Three, as a symbol of 

the Trinity, or its multiples (9, 27) is widely found, either as itself or as proportions or digit 

sum of other numbers found in the music. 
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Inngangur 

Þýska tónskáldið Johann Sebastian Bach (1685-1750) er flestum kunnur. Tónlist hans, sem 

spannaði allt frá einleiksverkum yfir í stór hljómsveitar- og kórverk, var hápunktur barokksins 

en jafnframt endastöð þess (Árni Heimir Ingólfsson, 2016). Frami hans sem tónskáld hefur þó 

frekar mótast á seinni öldum enda naut hann ekki mikilla vinsælda fyrir tónsmíðar sínar meðal 

samtímafólks heldur var hann fyrst og fremst þekktur fyrir orgelleik sinn. Í dag er hann þó 

talinn eitt höfuðtónskáld kirkjutónlistarinnar og án efa sá sem einna mest áhrif hefur haft á þá 

sem á eftir komu og arfleifðar hans gætir víða. Franski fræðimaðurinn Claude Lévi-Strauss 

sagði að tónlist (í sjálfri sér) sé og verði hin mesta ráðgáta mannlegrar þekkingar (Lévi-Strauss, 

1964). Þrátt fyrir að tónlist sé ef til vill viðfangsefni og ráðgáta mannlegrar þekkingar er hún 

jafnframt afurð hennar, enda mannlega sköpuð, þrátt fyrir allt. Tónlistarhugtakið vísar þannig 

til margra gerólíkra gjörða sem uppfylla mismunandi þarfir og þrár fólks og samfélaga. 

Jafnframt getur tónlist, rétt eins og önnur list verið sérstök tegund upplifunar sem byggir á og 

byggir upp mismunandi hluta sjálfsins (Turino, 2008). Menning er afurð hugsana okkar og 

lýtur því sömu lögmálum og hugurinn. Vert er því að skoða að hvaða leyti tónlist Bachs byggir 

á trúarlegu sjálfi hans og hvernig hann notar tónlistina til að miðla táknum og hugmyndum. 

Tilgangurinn er að reyna að afhjúpa merkingarfræði barokkstímans eins og hún birtist í 

Clavier-Übung III sem er trúarlegt orgelverk eftir Bach.  

 Fyrst fjalla ég almennt um Clavier-Übung III, uppbyggingu þess og tilgang og 

samfélagslega umgjörð útgáfunnar. Þá skoða ég talnaspeki almennt og mismunandi leiðir að 

talnarýni í tónlist. Talnaspeki barokkstímans er svo nátengd fagurfræðilegum hugmyndum um 

gullinsnið og guðfræðilegum hugmyndum og því skoða ég hvað gullinsnið er, hvernig það er 

reiknað og hvernig það birtist okkur nánast alls staðar. Ég fjalla einnig um hvernig tölur sem 

finna má í tónlist geta miðlað táknum á mismunandi hátt og aðferðir til að greina slíkt. Í 

kjölfarið skoða ég Clavier-Übung III út frá þessum aðferðum og leita tákna sem Bach miðlaði 

með tónlistinni en öll þessi tákn hafa sterka tilvísun í guðfræði og þá sérstaklega heilaga 

þrenningu. Þar sem verkið er of stórt til að fara djúpt ofan í saumana á allri tónlistinni skoða 

ég fyrst heildarformið á verkinu en skoða svo upphafs- og lokakafla verksins, prelúdíu og fúgu 

í Es-dúr, nánar og leita þar ekki eingöngu að táknum í heildarbyggingunni heldur skoða hvernig 

táknmynd heilagrar þrenningar birtist okkur á ótal vegu. Ég skoða líka dæmi um hvar gullinsnið 

má finna í fúgunni, hvernig það er bæði ríkjandi hlutfall í heildaruppbyggingu hennar og vísar 

okkur jafnframt á hápunkta. 
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1. Clavier-Übung III 

Þriðja bindi Clavier-Übung eftir J. S. Bach sem oft er talað um sem Þýsku orgelmessuna er 

umfgangsmesta verk hans fyrir orgel og samanstendur af stórri prelúdíu og fúgu sem ramma 

inn 21 sálmforleiki og fjóra dúetta. Verkið var gefið út sem ein heild í september 1739, ólíkt 

mörgum flokkum orgelverka sem hafa í seinni tíð verið flokkuð saman, og var fyrsta útgefna 

orgelefnið frá Bach (Williams, 1980b). Ítölsk, frönsk og þýsk tónlistaráhrif í verkinu gera það 

að verkum að það má flokka það í sömu hefð og Tabulaturbuch sem er svipað en mun eldra 

safn verka eftir Elias Ammerbach, einn forvera Bachs sem Tómasarkantor (Williams, 1980b). 

Nafnið Clavier-Übung á þýsku þýðist á íslensku sem hljómborðsæfing en fræðimenn deila að 

einhverju leyti um hvernig Bach sjálfur hugsaði tilgang og notkun verksins. Ætla má að verkinu 

hafi verið ætlaður ákveðinn tilgangur eða notagildi  frá tónskáldinu, enda var tónlist á þeim 

tíma alltaf talin hafa ákveðinn tilgang, annan en fagurfræðilegan tilgang í sjálfri sér, listin var 

ekki listarinnar vegna. Á titilsíðunni var prentaður eftirfarandi texti:  

Þriði hluti hljómborðsæfingarinnar, sem samanstendur af fjölbreyttum prelúdíum um 

fræðiminni og aðra hymna fyrir orgel. Útbúið fyrir tónlistarunnendur og sérstaklega 

fyrir fagurkera sem meta slík verk, fyrir endursköpun andans, eftir Johann Sebastian 

Bach, konunglegt pólsk- og kjörsaxneskt höfuðtónskáld, Capellmeister og stjórnanda 

tónlistarkóra í Leipzig. Útgefið af höfundi.1 (Williams, 1980b, bls. 175). 

Textinn á titilsíðunni gefur til kynna bæði trúarlegan og tónlistarlegan tilgang með útgáfunni. 

Enski tónlistarfræðingurinn Peter F. Williams (1980b) segir tilganginn með útgáfunni vera 

fjórþættan. Í fyrsta lagi telur hann það vera hugmyndafræðilega ídealt orgelprógram, út frá 

þeim orgeltónleikum sem Bach sjálfur hélt þegar hann var tónlistarstjóri í Tómasarkirkjunni 

í Leipzig. Í öðru lagi einhvers konar leiðarvísi að orgeltónlist í ýmiss konar stíl og formum. Þá 

sé það orgelútfærsla á lútherskri hugmyndafræði og messuformi, enda er uppsetning verksins 

í takti við messuform lútherskrar kirkju, þar sem sálmforleikir eru notaðir í stað hefðbundinna 

messuþátta - miskunnarbænar, dýrðarsöngs o.s.frv. Síðast en ekki síst segir hann það hafa 

kennslufræðilegt gildi og tilgang, þar sem Bach notar flest möguleg kontrapunktsform, langt 

umfram þá hljómfræði sem fram að því hafði tíðkast (sjá einnig Williams, 2007). Williams 

 
1 Texti á frummáli: Dritter Theil der Clavier Übung bestehend in verschiedenen Vorspielen über die 
Catechismus- und andere Gesaenge, vor die Orgel: Denen Liebhabern, und besonders denen Kennern von 
dergleichen Arbeit, zur Gemüths Ergezung verfertiget von Johann Sebastian Bach, Koenigl. Pohlnischen, und 
Churfürstl. Saechs. Hoff-Compositeur Capellmeister, und Directore Chori Musici in Leipzig. In Verlegung des 
Authoris.  
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(2014) sagðist reyndar síðar telja að mögulega hafi ekki verið tilviljun sem réði því hvenær 

verkið kom út. Áður höfðu verið einhverjar tilgátur um að útgáfan tengdist ferð Bachs til 

Altenburgar árið 1739 en eins og hann bendir á að nákvæmlega sama dag og Clavier-Übung 

III var útgefið var glæsileg ný konungleg mótmælendakirkja vígð í Dresden. Kirkjan var 

persónuleg gjöf til konungsins sem Bach hafði verið hirðtónskáld hjá og til stóð að fagna 

afmæli hans, m.a. hjá Bach. Tengsl J. S. Bachs við Dresden, höfuðborg Saxlands, voru 

margvísleg. Heimildir eru um að hann hafi margoft heimsótt borgina á árum sínum í Leipzig 

og á þeim tíma sem Clavier-Übung III kom út var elsti sonur hans, Wilhelm Friedemann 

organisti í einni af höfuðkirkjum Dresden og J. S. Bach heimsótti Dresden þegar verið var að 

byggja kirkjuna og orgelið þar. Kirkjan var tileinkuð vitringunum þremur sem er fremur 

óvenjulegt en talan þrír er allsráðandi í verkinu eins og ég kem að síðar svo þau tengsl eru ekki 

endilega tilviljun. H-moll messan (eða hluti hennar) er talin hafa verið samin til að hylla nýja 

dómkirkju konungs og því ekki endilega úr vegi að Clavier-Übung III hafi verið samin til að 

hylla hina nýju konunglegu kirkju með lútherskum kórölum. Bach gæti jafnvel hafa geymt að 

gefa það út þangað til þennan dag, enda eru sumir kaflar þess nokkuð eldri að öllum líkum. 

Einnig má vera að Bach hafi gefið það út sem einhvers konar andsvar við gagnrýni 

samtímamanna á tónsmíðar hans. (Williams, 2014; Williams 1980b).  

Þegar verkið er skoðað nánar koma í ljós ákveðnar hliðstæður við samtímaverk og fyrri 

verk annarra höfunda í formi og uppbyggingu, t.d. Clavierübung eftir Johann Ludwig Krebs 

(1713-1780) (Krebs, 1744/1937), Fiori musicali eftir Girolamo Frescobaldi (Williams, 2014) 

eða Messe pour les paroisses eftir Couperin (1668-1733) sem hefur einmitt 21 kafla, líkt og 

kóralar Clavier-Übung III Bachs (Couperin, 1690). Þrátt fyrir allt er mögulegt að það sé 

hreinlega tilviljun að kaflarnir séu 21 og Peter F. Williams (1980b) leiðir að því líkur, meðal 

annars vegna þess að hann telur fátt benda til þess að dúettarnir fjórir hafi verið notaðir í 

helgihaldi. Ég tel þó að ekki sé hægt að fullyrða að hlutir séu tilviljanakenndir, sérstaklega ekki 

þegar ýmislegt bendir til annars. Þó Cristoph Albrecht (1969) telji Clavier-Übung III ekki afurð 

dulspekilegra fræða og standi frekar sem heild á grundvelli tónlistarlegra þátta en litúrgískra 

má vel skoða hvaða merkingu má finna í verkinu eða verkunum. Vert er eins að hafa í huga að 

sýn rétttrúnaðarlútherskra á tímum Bachs var sú að tónlist var talin kenningarfræðileg 

birtingarmynd safnaðarins (hinnar kristnu kirkju) sem gat jafnframt táknað hinn trúaða sem 

hluta af allri sköpuninni. Til þess að skoða verkið betur í leit að merkingu og hvernig trúarleg 

þemu birtast í tónlistinni ætla ég fyrst að fjalla á fræðin að baki táknfræðinni, hvernig nota má 

talnaspeki til að rýna í tónlistina og hvernig tölur geta miðlað táknum.  



 

 5 

2. Talnaspeki í tónlist 

Ein leið til að skoða og skilja tónlist Johanns Sebastians Bachs er að skoða hana út frá 

númerólógíu eða talnaspeki sem byggir á grundvelli symbólisma eða táknfræði og hefur þetta 

rannsóknarsvið notið aukinna vinsælda síðustu áratugi en á uppruna sinn í ákveðnum 

vísbendingum frá tíma Bachs sjálfs. Fyrstu heimildir um að rýnt hafi verið markvisst í 

talnaspeki í verkum Bachs eru frá 18.öld (David og Mendel, 1966; Tatlow, 1991). Slíkar 

aðferðir hafa bæði verið mikið notaðar og mikið gagnrýndar. Wolff (1969) varar við hættunum 

sem fylgja slíkum greiningum og vísar þar til þess að varast skuli að þröngva merkingu upp á 

viðfangsefnið sem er ekki endilega til staðar. Þá hættu þarf samt að hafa í huga í hvers kyns 

rannsóknum, sérstaklega þar sem iðjan felur í sér að túlka merkingarbær tákn (Geertz, 1973). 

Vitað er að J. S. Bach gekk í samfélag um tónlistarvísindi Johanns Mathesons árið 1747 en þar 

var því haldið fram að stærðfræði væri „hjartað og sálin“ í tónlistinni svo Bach hefur verið 

meðvitaður um slíkar kenningar, hið minnsta (Waltham-Smith, 2006). Auk þess var 

hugmyndafræðilegt loftslag þýska barokksins þannig að grundvallarkraftur var stöðuga leitin 

að andlega og frumspekilega byggðri túlkun á tónlist, ákvarðaður af guðfræðilegri meginreglu 

þýska barokksins (Davidsson, 1991). Eflaust eru óteljandi nálganir færar að talnarýni í verkum 

Bachs en tvær meginleiðir hafa verið farnar. Annars vegar má nálgast tónlistina nánast eins og 

arkítektúr, skoða byggingu og symmetríu út frá fjölda takta, slaga og svo framvegis. Hins vegar 

er nálgunin við tónlistina sem táknheim á grundvelli talna, þar sem merkingin er ekki beint 

byggingarfræðilegs eðlis eins og hreinn arkítektúr, heldur öðlast tölurnar merkingu með vísun 

í eitthvað utan við tónlistina sjálfa, með táknum (sjá t.d. Williams, 1980c). Fyrra sjónarhornið 

hvílir á því að hliðstæður séu milli tónlistarlegrar byggingar og arkítektúrs sem lúta  

stærðfræðilegum lögmálum og hlutföllum sem liggja til grundvallar hvors tveggja. Það er því 

óumflýjanlega tengt hreinni talnagreiningu af einhverju tagi (Waltham-Smith, 2006; Williams, 

1980c). Dæmi um orgelverk sem hefur mikið verið rannsakað á þessum grundvelli eru t.d. 

Prelúdía í c-moll, BWV 546 þar sem töktunum má skipta upp í taktafjölda: 24 – 24 – 48 – 23 

– 24 og symmetrían skýrir sig sjálf og jafnframt ef stefjum er skipt upp í A, B, C og D stef eru 

hlutföllin á milli taktafjölda í A:B:C stefjum 1:2:3 og jafnframt allir D stefjakaflar jafnlangir 

A, B og C stefjaköflum samanlagt í heildina (Meyer, 1979; Williams, 1980c). Annað dæmi er 

Passacaglian í c-moll þar sem tilbrigðunum má skipta upp í sjö hluta þar sem hver hluti telur 

eftirfarandi tilbrigðafjölda (í réttri röð): 2 – 3 – 4 – 2 – 4 – 3 – 2, aftur er þar augljós arkítektúrísk 

symmetría (Wolff, 1969; Waltham-Smith, 2006). 
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Seinna sjónarhornið sem er symbólískara, byggir eins og áður segir á því að tölurnar 

sem finna má í tónlistinni öðlist merkingu sína með vísun í eitthvað utan tónlistarinnar sjálfrar. 

Þannig geta tölurnar sem finna má í tónlistinni leynt og ljóst miðlað táknum sem geta verið 

verið af ýmsum toga. Í fyrsta lagi má líta á tölurnar sem einhvers konar dulkóða fyrir tungumál 

þar sem hver bókstafur á sér samsvarandi tölustaf, A=1, B=2, C=3 o.s.frv. Í öðru lagi er 

merkingarfræði sem felur í sér að tölur vísi í eitthvað ákveðið, til dæmis í kristinni trú þar sem 

sjö stendur fyrir sköpunina, þrír fyrir heilaga þrenningu og tólf fyrir kirkjuna. Í þriðja lagi má 

nefna allegóríu eða táknsögu í tengslum við talnasetningu verka og er sú allegóríska greining 

náskyld sambærilegum greiningaraðferðum í trúfræði, tungumálafræðum og ljóðagreiningu. 

Dæmi um slíka greiningu er þegar verk sem fjallar um heilaga þrenningu hefur þrjú þemu eða 

meginstef og þegar kór um trúfasta lærisveina hefur 11 innkomur sem tákna þá hina 11 trúu 

lærisveina Jesú Krists (sjá m.a. Williams, 1980c). Áður en lengra er haldið tel ég nauðsynlegt 

að skoða hugtakið gullinsnið betur, tengsl þess við Fibonacci talnarununa og fagurfræði. 

 

3. Gullinsnið og Fibonacci talnarunan 

Í gegnum tíðina hafa ákveðin stærðfræðilögmál og stærðir öðlast sess í hugmyndafræði þvert 

á fræðigreinar, listgreinar og menningu. Gullinsnið er dæmi um slíkt en um er að ræða hlutfall 

milli tveggja stærða. Hlutfallinu má lýsa sem svo að ef við ímyndum okkur strik sem er skipt í 

tvo hluta þar sem við köllum lengri hlutann L og styttri S er L/S = (L+S) / L. Það er að hlutfallið 

milli lengri og styttri hluta striksins er það sama og hlutfallið milli alls striksins og lengri hluta 

þess (Yalta, Ozturk og Yetkin, 2016). Þetta hlutfall er nálægt því að vera 1,618 á móti 1 en það 

birtist líka í vissum talnarunum, svo sem Fibonacci rununni.  

Fibonacci talnarunan er eftirfarandi talnaruna: Fn=Fn-1+Fn-2 fyrir n>1 en F0=0 og F1=1. 

Með öðrum orðum gengur hún út á að hver tala er summa talnanna tveggja á undan og byrjar 

á 0 og 1. Fyrstu tölur talnarununnar eru því sem hér segir:  

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ... 

Runan er nefnd eftir þrettándu aldar ítalska stærðfræðingnum Leonardo af Pisa sem seinna varð 

þekktur sem Fibonacci (Pisano, 1202/2002). Reyndar má finna tölurnar í mun eldri Sanskrít-

handritum en ekki framsettar á þann hátt sem Fibonacci gerði (Abbas, 2017). Mjög snemma í 

talnarununni nálgast hlutföllin milli hverra tveggja samliggjandi talna hennar gullinsnið. Þessi 

hlutföll má finna að því er virðist í öllum þáttum lífsins, gildir þar einu hvort um er að ræða 

mannlega sköpun eða náttúrulega, enda ekki að ástæðulausu sem oft er talað um guðlegt 
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hlutfall og í náttúrunni, sem annars staðar, er þetta nátengt Fibonacci tölum. Þannig má dæmi 

taka að blöð á blómi eru mjög oft Fibonacci tala og furukönglar samanstanda af gagnstæðum 

Fibonacci-spírölum. Í mannslíkamanum eru líka fjölmörg dæmi – t.d. eru þvermál hjartaslegla 

í gullinsniði og hlutfallið má einnig finna milli slagbila og þanbila hjartans (Yalta, Ozturk og 

Yetkin, 2016). Nærtækari dæmi má finna á yfirborðinu, t.d. eru hæð manneskju og hæð upp að 

nafla gjarnan í gullinsniði og það sama má segja um hlutfallið milli fjarlægðar augasteina 

annars vegar og milli augabrúna hins vegar (Abbas, 2017). 

 Tenging Fibonacci-rununnar og þá sérstaklega gullinsniðs við fagurfræði og listir hefur 

verið þekkt að minnsta kosti frá tímum Forn-Grikkja. Segja má að sú tenging sé tvíhliða eða 

gagnvirk, það er að gullinsnið hefur verið markvisst notað í listsköpun  (hér skiptir ekki máli 

hver listin er – tónlist, myndlist, byggingarlist o.s.frv.) en jafnframt hefur það sýnt sig að við 

mannfólkið höfum tilhneigingu til að laðast að því sem lýtur þessum lögmálum að einhverju 

leyti (Abbas, 2017). Ef bygging er að einhverju leyti í gullinsniði (t.d. hæð á móti lengd, lögun 

glugga o.s.frv.) eru auknar líkur á að fólki finnist hún falleg. Það sama á við um aðrar 

manneskjur – líkamsbyggingu og andlitsfall. Ef andlit er symmetrískt og hlutföll þess, t.a.m. 

lengd nefs og staðsetning augna nálægt því að vera í gullinsniði erum við mun líklegri til að 

taka eftir viðkomandi manneskju og ekki síst finnast hún falleg (Abbas, 2017). Þar sem 

mannshugurinn virðist dragast að formum gullinsniðs í byggingum, ljósmyndum, 

mannslíkamanum og að því er virðist allri sköpun hlýtur tónlist að falla þar undir. Velta má 

upp spurningum um það hvort nauðsynlegt er að tónskáldin séu meðvituð um þetta í 

tónsmíðaferlinu eða hvort tengingin kemur „náttúrulega“. Það sem ég á við með því er að 

mögulega er huganum svo eðlislægt að þykja viss form falleg að hinir mestu tónsnillingar 

semja ósjálfrátt inn í þann ramma án þess að vera meðvitaðir um það, því það er það sem nærir 

hugann og okkur finnst fallegt. Þessum spurningum verður ekki endilega svarað svo 

einfaldlega en þar sem við vitum þó að J. S. Bach gekk í tónlistar-stærðfræðifélag má ætla að 

hann hafi a.m.k. verið meðvitaður um slíkt samhengi.  

 

4. Tölur sem tákn 

Ég hef áður komið að því að tölur sem finna má í tónlist geti miðlað táknum af ýmsum toga, 

þannig að tölurnar öðlast merkingu sína með vísun í eitthvað sem stendur utan við tónlistina 

sjálfa en þar með falið í henni, bundið táknum. Ég ætla hér að greina nánar frá 

grunnhugmyndinni á bakvið tvær slíkar nálganir. 
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Talnastafróf 

Unnt er að líta á tölurnar sem einhvers konar dulkóða fyrir tungumál þar sem hver bókstafur á 

sér samsvarandi tölustaf. Athuga þarf þó að stafróf þess tíma var ekki alveg það sama og í 

dag, almennt er miðað við að talnastafróf þess tíma sé aðeins 24 stafir og því er lausnin á 

þennan veg: 

1 = A 
2 = B 
3 = C 
4 = D 
5 = E 
6 = F 

7 = G 
8 = H 
9 = I / J 
10 = K 
11 = L 
12 = M 

13 = N 
14 = O 
15 = P 
16 = Q 
17 = R 
18 = S 

19 = T 
20 = U / V  
21 = W 
22 = X 
23 = Y  
24 = Z 

 

Til þess að finna ákveðið orð í tölum er gjarnan notast við þversummu bókstafa þess. Skoðum 

nokkur dæmi. 2(B) + 1(A) + 3(C) + 8(H) = 14 (Bach) og Johann Sebastian = 144. Þá er 

þversumma Johann Sebastian Bach 158 og J. S. Bach = 41. Bach skrifaði jafnan í upphafi 

verka sinna skammstöfunina J.J. (þversumma 18), sem þýðir Jesu Juva eða Jesú, hjálpa mér. 

Í lokin skrifaði hann svo S.D.G. (þversumma 29), sem þýðir Soli Deo Gloria eða Guði einum 

sé dýrð (Árni Heimir Ingólfsson, 2016). Einnig má skoða ýmis orð sem hafa vísun í Biblíuna, 

trúfræði eða í litúrgíu, til dæmis Credo (ég trúi, þekkt í litúrgísku samhengi sem trúarjátning) 

sem jafngildir 43 og Jesus sem hefur talnagildið 70. Það þarf ekki að koma á óvart að við nánari 

skoðun má oft finna mýmörg dæmi þessara talna (og ýmissa annarra merkingarbærra talna sem 

tjá hver um sig orð) í tónlist Bachs. 

 

Merkingarfræði talnanna 

Önnur leið fyrir tölur að miðla táknum er með merkingarfræði þegar hver tala vísar í eitthvað 

ákveðið fyrirbæri. Það er mikilvægt að hafa í huga að það fer eftir samhengi hvað hver tala 

vísar í, hvaða merkingarheim vísanirnar tilheyra. Í þessu tilfelli er um Biblíulegar eða trúarlegar 

hugmyndir og fyrirbæri að ræða, enda viðfangsefnið trúarleg tónlist. Vísanirnar í kristilegri 

merkingarfræði af þessum toga eru margar svo ég ætla aðeins að skoða nokkrar tölur sem skipta 

máli í þessu samhengi og táknræna þýðingu þeirra. 

 

1: Guð, sköpunin, upphaf, sólin. 1 er jafnvel ekki talin tala af sumum heldur er það 

grundvöllurinn að öllum tölum líkt og Guð er upphafið að allri tilvist. 

2: Kristur (sonurinn), önnur víddin, tunglið, tvöfaldur eiginleiki Guðs (Kristur sem 

bæði Guð og maður), tvístæður svo sem testamentin tvö. 
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3: Heilagur andi. Ekki síst Heilög þrenning. Fullkomnun, fullsköpun, þríeinn Guð, 

hinar þrjár höfuðdyggðir kristninnar, trú, von og kærleikur. 

4: Krossinn (fjórir armar hans). Mjög mikilvæg tala til forna (summa fyrstu fjögurra 

talnanna 1+2+3+4=10 sem er hið fullkláraða, fullkomna). Guðspjöllin fjögur, fjórar 

pápískar dáðir, árstíðirnar, grunnelementing (jörð-loft-vatn-eldur). 

5: Maður, holdið, dauðleiki, frjósemi, skilningarvitin. 

6: Það sem er fulllokið (completion), Tvöföldun heilagrar þrenningar. Vinnudagar 

Guðs við sköpun heimsins. 

7: Náð sem tengir heilaga þrenningu við jörðina (3+4). 7 er heilög tala. Heimsskipanin. 

Vikan, sköpunardagarnir, sakramentin, dauðasyndirnar, sjö orð Krists á krossinum, 

upprunalegir hlutar Faðir vorsins. 

8: Upprisan, almætti, skírn, hljómræn fullkomnun. 

 

Hærri tölur en 8 eru taldar vera summur, margfeldi eða ferningstölur hinna átta fyrstu talna og 

almennt þykir það margfalda táknrænt vægi þeirra þegar þær hafa verið færðar í hærra 

talnagildi. Ég tel þó rétt að minnast hér á fjórar þeirra:  

 

10: Fullkomnun – summa hinna tveggja helgustu talnanna, 3+7. Jafnframt var oft litið 

svo á í táknfræði átjándu aldar að tölurnar 10, 100, 1000 væru bara aukning á tölunni 

1, með auknu táknrænu vægi með hverju margfeldi af 10. 

12: Sköpunin. Kirkjan. Ár, 12 hlutar trúarjátningarinnar, postularnir. Margfeldi 

tveggja grunntalna, 3x4. 

27: Hin fullkomna kynning á heilagri þrenningu – 27 = 3x3x3 = 33.  

50: Fyrirgefning synda samanber í 50.Davíðssálmi en jafnframt mikilvægt margfeldi 

af 5 – undirstrikar mennskuna.  

(sjá m.a. Davidsson, 1991; Williams, 1980b; Verkade, 1987; Still, 2014; Mathews, 2001). 
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5. Formgreining á Clavier-Übung III  

Þegar grunnbygging Clavier-Übung III (Bach, 1739/2015) er skoðuð með tilliti til forms, 

uppbyggingar, talnagilda, litúrgíu og táknfræði kemur ýmislegt í ljós. Eitt það allra fyrsta sem 

vekur eftirtekt mína er að heildarfjöldi kaflanna er 27. Hin fullkomna kynning á heilagri 

þrenningu, þrír í þriðja veldi. Þá eru kóralarnir 21 talsins, sem er jafnframt margfeldi heilagrar 

þrenningar og heilögu tölunnar sjö – náðarinnar og tengingu Guðs við jörðina. Fyrstu sex 

kóralarnir eru allir einhvers konar útgáfa af Kyrie (miskunnarbæn) en ég tel réttast að líta á þá 

sem tvær miskunnarbænir, þar sem hvor um sig skiptist í þrjá hluta bænarinnar en 

miskunnarbænin er alltaf þrískipt í litúrgíunni. Fyrri bænin, sem samanstendur af kórölum 1-3 

(BWV 669-671) skiptist í Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, þá Christe, aller Welt Trost og loks 

Kyrie, Gott heiliger Geist. Það er einn kórall fyrir föðurinn, annar fyrir soninn og þriðji fyrir 

heilgan anda. Allir þrír hafa þrjú b í föstum formerkjum og Cantus firmus í mismunandi 

röddum, sá fyrsti í sópran, annar í tenór og þriðji í pedal. Seinni bænin samanstendur af kórölum 

4-6 (BWV 672-674) sem heita það sama (og byggja á sömu stefum) en allir eru manualiter (án 

pedals og hægt að spila á eitt spilaborð) og töluvert minni í sniðum en hinir fyrri. Enginn þeirra 

hefur föst formerki en hins vegar eru taktboðarnir allir margfeldi af þremur, þ.e. sá fyrsti er í 

3/4 takti, næsti í 6/8 og sá síðasti í 9/8. Segja má að eingöngu formið á miskunnarbænarhluta 

verksins – fjöldinn, uppbygging, taktboðar og formerki sé allt rammað inn af tölunni þremur, 

eða heilagri þrenningu táknrænt og allt það án þess að skoða tónlistina sjálfa sem kóralarnir 

innihalda.  

 Þá kemur að næsta þætti messunnar samkvæmt litúrgíunni sem er Gloria eða 

dýrðarsöngur og eru næstu kóralar, nr. 7-9 (BWV 675-677) allir dýrðarsöngur. Allir eru þeir 

um sálminn Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr (Þig lofar, faðir, líf og önd, nr. 223 í íslensku 

sálmabókinni). Það eru þrjú tríó en það vekur athygli mína að hvert þeirra er í sinni 

tóntegundinni, það fyrsta í F-dúr, næsta í G-dúr og það þriðja, sem er manualiter í A-dúr. Líkleg 

skýring á þessum tóntegundavali er praktísk, þar sem notagildi orgelkóralanna í litúrgísku 

samhengi er meira þegar þeir eru í mismunandi tóntegundum (og þeim þremur sem sálmurinn 

er oftast sunginn í). Það rennir að einhverju leyti stoðum undir þá hugmynd að útgáfan hafi 

haft praktískan tilgang fyrir litúrgíuna, Bach hafi að minnsta kosti verið meðvitaður um 

mögulega noktun kóralanna sem sálmforleikja í helgihaldi, þar sem sálmurinn var sunginn í 

beinu framhaldi. Allein Gott var upphaflega tengdur páskum og síðan jólum í sumum þýskum 

sálmabókum en var á tíma Bachs (og alla tíð síðan) sunginn á hverjum sunnudegi í Leipzig. 

Það þarf því ekki að koma á óvart að Bach notaði þetta sálmalag oftar en nokkra aðra laglínu í 
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orgeltónsmíðum sínum eða samtals ellefu orgelkórölum auk fleiri verka (Williams, 1980b). 

Þríeinn dýrðarsöngur ef svo má að orði komast, rétt og þríeinn Guð kristninnar sem Bach leggur 

til grundvallar öllum sínum verkum. Sú staðreynd að þeir sálmforleikir sem tengjast 

messuþáttum (Kyrie-Gloria) eru níu og koma í þremur grúpum af þremur festir tenginguna við 

heilaga þrenningu enn frekar í sessi (3x3, heilög þrenning margfölduð með sjálfri sér). 

 Hinir 12 kóralar sem á eftir koma tilheyra ekki hefðbundnum messuþáttum heldur 

flokkast frekar sem fræðiminnissálmar (catechism hymns) (Williams, 1980b). Þeir koma í 

pörum þar sem hinn fyrri er „stór“ (pedaliter)  og seinni er „lítill“ (manualiter) og allir eru um 

sálma eftir Martein Lúther. Fyrst eru tveir um sálminn Dies sind die heil‘gen zehn Gebot (Þetta 

eru hin tíu heilögu boðorð), en hinn stóri er einmitt tíundi kórallinn. Þá tveir um Wir gläuben 

all en einen Gott (Vér allir trúum á einn Guð, ísl. sb. 225) sem er trúarjátningarsálmur. Því næst 

eru tveir Vater unser im Himmelreich (Faðir vor í himnaríki), sem er sálmur um Faðir vorið. 

Þá tveir Christ, unser Herr, zum Jordan kam (Kristur, Drottinn vor kom að Jórdanfljóti) sem 

fjallar um skírnina og tveir Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Ég hrópa til þín í mikilli angist) 

sem var umritun Lúthers á Davíðssálmi 130 (Williams, 1980b). Að lokum kemur par af Jesus 

Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wandt (Jesús Kristur , frelsari vor, sem 

fjarlægir reiði Guðs frá okkur). Dúettarnir fjórir sem koma í lokin eru svo hver í sinni 

tóntegund, stigvaxandi: e-moll, F-dúr, G-dúr og a-moll. Allir þessir kaflar eru rammaðir inn af 

stóru prelúdíunni og fúgunni í Es-dúr sem eru fullar af táknmyndum heilagrar þrenningar eins 

og ég kem nánar að síðar. 

 Wir gläuben all en einen Gott – trúarjátningin (credo), má segja að sé eiginlegur 

hápunktur enda lendir trúarjátningarparið bæði í miðpunkti heildarútgáfunnar en jafnframt á 

gullinsniði sálmforleikjanna 21. Það er rökrétt að trúarjátningin sé hornsteinn slíks trúarlegs 

verks en þessi sálmur var staðsettur í lútherskum sálmabókum þess tíma sem einn af sálmum 

heilagrar þrenningar en var þó sunginn alla sunnudaga af öllum söfnuðinum í þýskum messum, 

beint á eftir guðspjallinu (Williams, 1980b). Wir gläuben all en einen Gott er líka sá eini af 

„stóru“ kórölunum sem ekki hefur ekki cantus firmus í gegnum kóralinn en þrátt fyrir það er 

heildin gegnsýrð af sálmalaginu (Williams, 1980b). Það vekur líka athygli mína að í tveimur 

pedaliter kórölum, Dies sind die heilgen zehen Gebot og Vater unser im Himmelreich (um 

boðorðin 10 og Faðir vor) er cantus firmus í kanón. Sú kontrapunktsaðferð, að hafa laglínu í 

kanón, hefur djúpt guðfræðilegt gildi þar sem kanón-innkoman (seinni laglínan) er strangt til 

tekið fengin frá hinni fyrstu en ekki sköpuð í sjálfu sér af tónskáldinu líkt og guðfræðileg sýn 

á föðurinn og soninn (Bertoglio, 2013). 
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Að kafa dýpra í táknfræði í allri tónlistinni sjálfri í Clavier-Übung III fremur en 

uppbyggingunni væri gríðarlega stórt verkefni, ef til vill eins og að opna Pandóru-box sem 

erfitt er að grafa sig upp úr aftur eins og margir hafa bent á (Waltham-Smith, 2006). Það væri 

hið minnsta mun stærra verkefni en rúmast fyrir hér. Ég hef því ákveðið að velja úr og skoða 

eingöngu prelúdíuna og fúguna nánar og hvernig táknfræðin birtist okkur þar.  

 

6. Prelúdía og fúga í Es-dúr: rýnt í táknin 

Prelúdían og fúgan í Clavier-Übung III (BWV 552) ramma inn heildarverkið, þ.e. að prelúdían 

er höfð í upphafi útgáfunnar og fúgan í lokin, svipað og forspil og eftirspil orgelmessunnar ef 

við hugsum hana sem slíka. Þetta er ólíkt flestum prelúdíum og fúgum sem gefnar eru út sem 

fyrri og seinni hluti stórrar heildar, ætlaðar til flutnings saman. Hins vegar er margt strax á 

yfirborðinu sem tengir prelúdíuna og fúguna saman: Sama tóntegund, fjöldi radda, fjöldi þema 

o.s.frv. Það hafa þó verið skiptar skoðanir um það í gegnum tíðina hvort þær skuli flytja saman 

þó það sé gjarnan gert í dag (Williams, 1980a). 

 Bæði prelúdían og fúgan eru í Es-dúr, hafa þrjú b í föstum formerkjum. Einhverjar 

vísbendingar eru um að upphaflega hafi þær verið samdar í D-dúr enda Es-dúr ekki mjög algeng 

tóntegund á þessum tíma (sem D-dúr var hins vegar) en síðan fluttar í Es-dúr (Williams, 

1980b). Spurningin er hvers vegna og verður ekki svarað hér en það er a.m.k. ekki hægt að 

horfa framhjá því að ef rétt er, þá lyfti Bach verkinu upp úr hinni konunglegu tóntegund upp í 

Es-dúr sem margir vilja kalla hina guðlegu tóntegund. Þá hefur Es-dúr löngum verið talin tjá 

einingu í Kristi í verkum Bachs og hefur þrjú formerki (Williams, 1980a). Hvor um sig hefur 

jafnframt þrjú meginstef, meginstef þrenningarinnar þar sem segja má að sé tvöföld táknmynd. 

Annars vegar er það sú staðreynd að stefin eru þrjú en þrír er tákn heilagrar þrenningar í 

guðfræðilegri talnatáknfræði eins og ég hef áður komið að. Hins vegar má segja að hvert stef 

tákni einn þátt þrenningarinnar, föður, son og heilagan anda.  

 

Prelúdían  

Stef prelúdíunnar eru þrjú en þau skiptast á, stundum á óvæntan hátt, fremur en að um þrjá 

aðskilda kafla sé að ræða. Öll þrjú stefin hafa sama taktboða en mjög ólíkan karakter. Fyrsta 

stefið (stef A) er fimm radda, svo að segja í frönskum overture stíl, byggt í grunninn á tveggja 

takta frösum og einkennist af punkteruðum áttundupörtum sem koma fyrir í öllum röddum, að 

einhverju leyti til skiptis, og þungum áherslubiðhljómum. Annað stefið (stef B) er nær því að 
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minna á ítalskt konsertform, þ.e. epísóður inni í þróuðu ritornello-formi. Það er léttara, með 

staccato hljómum, ekkó-endurtekningum og öðrum endurtekningum án frekari þróunar og 

heldur svo áfram í þriggja radda fremur léttum en blíðum stíl.  Þriðja stefið (stef C) er tvöföld 

fúga í þýskum stíl byggð á hlaupandi sextándupörtum og brotnum hljómum í sextándupörtum 

(Bach, 1739/2015; Williams, 1980a). Þessi þrjú stef hafa hvert sinn karakter og eru öll þrjú 

ólík en samt virðast stef A og stef B á sinn hátt sameinast í að vera andstæða við stef C. Auðvelt 

er að sjá stefin sem tónlistarlega táknmynd heilagrar þrenningar: Stef A (faðirinn) er tignarlegt, 

traust og alvarlegt. Stef B (sonurinn) er blíður, mannlegur. Stefið er í raun tvískipt sem ef til 

vill vísar í tvöfalt eðli annarar persónu þrenningarinnar, sonarins sem er bæði guðlegur og 

mannlegur. Stef C (heilagur andi) er fljótandi, leikandi léttur eins og andi sem svífur yfir öllu. 

Skipta má verkinu upp í eftirfarandi kafla sem markast af stefjunum:  

Taktar 1-32: Stef A 

Taktar 32 (upptaktur)-50: Stef B 

Taktar 51-71: Stef A (fyrri hluti) 

Taktar 71-98: Stef C 

Taktar 98-111: Stef A (seinni hluti) 

Taktar 111 (upptaktur) -129: Stef B 

Taktar 130-174: Stef C 

Taktar 174-205: Stef A. (Bach, 1739/2015; Williams, 1980a). 

Stef A (eða hluti þess) kemur fyrir fjórum sinnum og tekur samtals fleiri takta en hvort hinna 

stefjanna tveggja. Það kemur heim og saman við að faðirinn var sagður hæstur hinn hæsti (e. 

highest most high) og jafnframt innsta uppspretta lífs og allrar tilveru (Noble, 1831). Bæði í 

upphafi og enda prelúdíunnar er A-kaflinn 32 taktar, nánast eins þó sá síðari hefjist öðruvísi 

(25 eða 4x4x2). 

 

Fúgan 

Fúgan er fimm radda og þrískipt með skýrum skilum, það eru taktboðabreytingar og gerólík 

þemu og ég vel til hægðarauka að tala um fyrstu, aðra og þriðju fúgu (eða fúgu 1, 2 og 3) þó 

stefið úr fúgu 1 fléttist svo saman við bæði fúgur 2 og 3 í hvorri um sig. Skiptingin er svo: 

Taktar 1-36: Fúga 1 (36 taktar) 

Taktar 37-81: Fúga 2 (45 taktar) 

Taktar 82-117: Fúga 3 (36 taktar). 
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Hér er jafnframt unnt að sjá hliðstæður í tónlistinni við hverja persónu heilagrar þrenningar. 

Fyrsta fúgan, í stile antico, er þungavigtarkafli, tignarleg og traust (faðirinn). Önnur fúgan er 

léttari, blíðari (sonurinn) og í tvískiptum takti (6/4) sem enn getur gefið til kynna tvöfalt eðli 

annarar persónunnar. Sú þriðja hefur langar flögrandi línur andans sem svífur um (heilagur 

andi).  

 Ýmislegt má finna þegar rýnt er í tölurnar í fúgunni. Fyrsta fúgan er 36 taktar en 

36=3x12 (3: þrenningin, 12: sköpunin) en þversumma 36 er 9 (3x3, heilög þrenning 

margfölduð með sjálfri sér). Hún er í fjórskiptum takti (4/2) svo fjöldi taktslaga er 144, en eins 

og ég hef áður nefnt er 144 = Johann Sebastian í talnastafrófinu. 144 er líka 12x12 (sköpunin í 

margfölduðu táknrænu gildi) og þversumma 144 er 9 (3x3).  Önnur fúgan er 45 taktar en 

45=9x5 (9=3x3, 3: þrenningin, 5: maðurinn – þessi fúga er einmitt táknmynd sonarins). 

Þversumma 45 er 9 líkt og þversumma taktafjölda fyrstu fúgunnar. Sú fúga er í tvískiptum takti 

(6/4) og fjöldi taktslaga því 90 sem hefur þversummuna 9 og er 90=3x3x10 (10: fullkomnun). 

Þriðja fúgan er svo 36 taktar líkt og sú fyrsta og jafnframt í fjórskiptum takti (12/8) og því eiga 

allar tölulegar staðreyndir fyrstu fúgunnar einnig við um þá þriðju. Áhugavert er að fjöldi 

taktslaga er 144 og 90 í fúgunum hverri fyrir sig, en 90 er einmitt á gullinsniði 144 og bæði 

144 og 90 eru gildishlaðnar tölur eins og ég hef áður nefnt. Þá gengur tala heilagrar þrenningar 

(3) upp í öllum tölunum, bæði 36 og 45 og þar með 144 og 90 sem eru margfeldi þeirra. 

Hlutföllin á milli 36 og 45 eru enn fremur 4:5 en 4+5=9 (3x3). 

 Þar sem taktafjöldi (og taktslagafjöldi) fúgunnar er symmetrískur (36 – 45 – 36) má 

spegla alla útreikninga fyrir heildina. Heildarfjöldi taktslaga í allri fúgunni er 378 

(144+90+144) en 144+90 (fyrstu tvær fúgurnar) er 234 sem er einmitt gullinsnið 378. Af því 

leiðir að þriðja fúgan byrjar á gullinsniði allrar fúgunnar og önnur fúgan byrjar á spegluðu 

gullinsniði hennar. Stundum er talað um minna og stærra gullinsnið frekar en speglað, sbr. 

lengri og stærri hluta striksins í skilgreiningunni L/S = (L+S) / L þar sem heildin er summa 

þeirra og skiptir þá ekki máli hvort það er L+S eða S+L, niðurstaðan er sú sama. En 234 er ekki 

aðeins gullinsnið af 378 heldur er 144 líka gullinsnið af 234  svo hlutföllin halda sér líka í innri 

hlutum fúgunnar þ.e. önnur fúgan hefst á gullinsniði fyrstu og annarar fúgu samanlagt og þriðja 

fúgan hefst á spegluðu gullinsniði annarar og þriðju fúgu samanlagt.  

 Ef við skoðum alla fúguna er hún samtals 117 taktar og gullinsnið af 117 er 72  en 

þversumma bæði 117 og 72 er 9 (3x3). Taktslög allrar fúgunnar eru sem áður segir 378 og 

gullinsnið þeirra 234. Þversumma 378 er 18 (9x2 eða 3x6, heilög þrenning x tvöföldun hennar) 
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og þversumma 234 er 9. Með öðrum orðum er talan 3 eða margfeldi hennar alls staðar þegar 

nánar er að gáð og gullinsniðshlutföll eru milli allra kafla fúgunnar. 

 Innan hverrar fúgu fyrir sig má skoða gullinsniðssvæði og í fyrstu fúgunni er hápunktur 

þar (í seinni hluta takts 22) þar sem efsta röddin fer upp á B, sem gerist aðeins þrisvar í þessari 

fúgu og hin skiptin eingöngu í hálft slag en þarna í tvö heil hálfnótuslög sem leggur áherslu á 

hápunktinn. Á spegluðu (minna) gullinsniði fyrstu fúgunnar (14, námundað) er fyrsta 

pedalinnkoma fúgunnar, sem er aðalstefið í Es-dúr. Á gullinsniði annarar fúgunnar er kadensa 

(fullkominn aðalendir) í takti 63-64 í forhljómstóntegundinni, B-dúr. Einnig má sjá að örfáum 

töktum áður, í töktum 58-59 sem er einmitt miðpunktur annarar fúgunnar og þar með 

miðpunktur allrar fúgunnar í heild (þar sem hún er symmetrísk) er stór hápunktur með kadensu 

sem er einnig í B-dúr en áttund ofar og er fullkominn fullgerður aðalendir. Í beinu framhaldi (í 

takti 59, miðpunktinum sjálfum) kemur fyrsta innkoma stefsins úr fyrstu fúgunni í annarri 

fúgunni. Fyrir það hafa komið ákveðin mótíf sem byggja á þessu stefi en aldrei stefið sjálft. Á 

gullinsniði þriðju fúgu má einnig finna kadensu í g-moll (í takti 103) og á spegluðu gullinsniði 

hennar (í takti 94) hljómar í fyrsta sinn í þeirri fúgu stefjaefni úr fúgu 1 (faðirinn) í pedal. Ef 

við skoðum síðustu fúguna frá fyrstu pedalinnkomu (síðasta röddin til að koma inn) í takti 92 

til enda hennar er gullinsnið í takti 108 eða nánar tiltekið þar sem fúgustefið úr fyrstu fúgunni 

kemur í fyrsta sinn nánast óbreytt í As-dúr, þó breyttar myndir þess hafi hljómað bæði í töktum 

93-96 og 101-103 og er þetta lykilinnkoma pedals í fúgunni. Sömu aðferð má endurtaka og 

skoða frá þessari aðalpedalinnkomu til enda en einmitt á gullinsniði þess hluta (í takti 114) 

kemur loka-pedalinnkoman, sú sem ég hef heyrt marga lýsa sem svo að sé ein eftirvæntasta 

pedalinnkoma orgelverka Bachs, á As sem kemur inn fyrst inn á öðru slagi sem grunntónn en 

breytist strax í sjöund í tvíferundarhljómi forhljómsins sem undirbýr hlustandann fyrir 

glæsilega síðustu þrjá taktana í þessu langa verki, lokakadensuna og aðdraganda hennar. Þá 

finnst mér vert að minnast á að í allri fúgunni eru 27 (3x3x3) heilar eða að hluta innkomur 

aðalfúgustefsins, þ.e. 12 (4x3) innkomur í fyrstu fúgunni, 6 (2x3) innkomur í annarri fúgunni 

og 9 (3x3) innkomur í þriðju og síðustu fúgunni. Þessar innkomur í annarri og þriðju fúgu eru 

í breyttum takti, enda taktboðarnir ólíkir, en þó skýrar engu að síður. 
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Lokaorð 

Prelúdían og fúgan hafa stundum verið kallaðar þrenningar-prelúdían og fúgan og ég hef sýnt 

fram á að það er alls ekki úr lausu lofti gripið. Ég efast ekki um að mýmörg fleiri tákn finnist 

þegar farið er að skoða innri kafla verksins nánar þó það rúmist ekki hér. Ljóst er að talan þrír  

sem táknmynd heilagrar þrenningar er lykiltala í öllu verkinu. Þetta á jafnt við um 

heildarbyggingu þess ef við nálgumst það líkt og arkítektúr og það á við um dýpri táknmyndir 

bundnar í tónlistinni. Táknin sem vísa okkur á heilaga þrenningu eru því allt í senn dulkóðuð, 

merkingarfræðileg og allegórísk. Þau eru líka bundin tónmálinu sjálfu eins og ég hef fjallað 

um, bæði í stefjaefni prelúdíunnar og fúgunnar. Merkingarfræði barokkstímans í Þýskalandi 

birtist okkur því hér í djúpri trúarlegri tengingu sem gegnsýrir heildina og endurspeglast í 

trúarlegu sjálfi Bachs sem notar tónlistina til að miðla trúnni. Það er mikilvægt að hafa í huga 

að heittrúað tónskáld sem hann gat trúað því að skilaboð ofin í tónlistarvefinn gætu náð inn í 

sál áheyrandans jafnvel þó viðkomandi væri ómeðvitaður um það hvernig og af hverju 

(Bertoglio, 2013). Þetta er að mínu mati grundvallaratriði. Ég tel ekki að með talnaspeki og 

táknum sé endilega miðlað stórum svörum eða leiðarvísi að flutningi verkanna heldur gefi hún 

okkur fremur innsýn inn í hugarheim Bachs og þess tíma, um trúna og lífið allt á tíma sem enn 

var mjög mótaður af siðbót Marteins Lúthers og guðfræði hans. Bach gat þannig miðlað 

trúarlegum táknum til áheyrandans og jafnframt verið meðvitaður um að áheyrandinn myndi 

e.t.v. ekki verða allra táknanna var án þess þó að þau misstu á neinn hátt gildi sitt. Spurningum 

um hversu mikið táknin réðu för og hvað er einfaldlega tilviljun verður ekki svarað hér en með 

því að leita að slíkum táknum getum við að minnsta kosti fengið innsýn inn í djúpstæðan 

trúarheim tónlistar Bachs. 
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