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Sobre a Oferenda Musical de J. S. Bach*

A Oferenda Musical de Bach surgiu de um conjunto de circunstâncias curioso. Perto 
do final da vida, em Maio de 1747, Bach encontrava-se em Potsdam. Estava lá de 
visita ao filho, C. P. E. Quando Frederico, o Grande, soube da sua presença na 
cidade, convocou o «velho Bach» ao palácio. Frederico era um flautista sequioso 
e tinha empregado C. P. E. na capela da corte; assim sendo, a convocatória não era 
muito surpreendente. Quando Bach chegou ao palácio, o rei pediu-lhe que 
experimentasse os muitos fortepianos que possuía (um total de quinze, a certa 
altura). Este tipo de instrumento era uma novidade, capaz de profundidade 
expressiva e de variação dinâmica inalcançável num cravo. Bach fez a vontade ao 
rei e improvisou neles para deleite de todos os presentes. Depois, o rei deu a Bach 
um tema, o «tema real», como ficaria conhecido, supostamente composto pelo 
próprio rei. Pediu a Bach que improvisasse uma fuga a três vozes usando o tema. 
(O que é engraçado neste pedido é que o rei preferia o estilo rococó mais ligeiro à 
polifonia rígida do Barroco. Além disso, o «tema real» soa como uma caricatura 
do Barroco e roça o absurdo para uma composição em fuga.) Bach improvisou a 
fuga a três vozes com graça e arte, impressionando todos os músicos que estavam 
a assistir. De seguida, Frederico pediu ao compositor para improvisar uma fuga a 
seis vozes usando o mesmo tema. Bach recusou esta tarefa quase impossível, 
tendo em conta a natureza do «tema real», e improvisou uma fuga a seis vozes a 
partir de um tema que ele próprio inventou.

Dez dias depois, quando Bach regressou a Leipzig, compôs a fuga a seis vozes que 
Frederico pretendia. Mas não parou depois de realizar esta tarefa hercúlea. 
Compôs peças adicionais usando o «tema real» para criar aquilo que é a Oferenda 
Musical — «uma miscelânea intrigante que abrange uma sonata em trio, dez 
cânones e duas fugas muito distintas» (nas palavras de Sir John Eliot Gardiner).1 
Adicionalmente, as fugas não se chamam «fugas» neste contexto; Bach usou o 
termo italiano arcaico ricercare (ricercar em alemão). A palavra refere-se a uma 
peça polifónica que faz uso do contraponto, comum durantes os séculos XVI e 
XVII, uma composição que precede a fuga. Com a palavra ricercare, Bach criou um 
acrónimo latino inteligente: Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta: 
«A pedido do rei, a canção [isto é, a fuga] e o restante [os movimentos canónicos] 
resolvidos com arte canónica.»2 Bach tinha Frederico na mente não apenas 
porque lhe dedicou a obra, mas também porque os ricercari de três e seis vozes são 
compostos para teclas (um piscar de olho aos fortepianos do rei) e a sonata a três 
exige uma flauta transversal (o instrumento favorito do rei). Em princípio, estas 
seriam obras que o rei podia tocar, apreciar e resolver (nos cânones enigmáticos, 
por exemplo). Bach completou e publicou a Oferenda Musical no espaço de poucos 
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meses e enviou uma cópia ao rei Frederico II. Como tem sido notado por 
historiadores, não há registo de que Frederico tenha oferecido qualquer 
compensação por este conjunto (como era hábito quando se recebia uma 
composição deste tipo com dedicatória). Isto tem feito com que muitos especulem 
acerca do humor que presidiu à composição e à sua entrega como oferenda.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Figura 1. Ricercare a 3 (fuga a três vozes para teclas), da Oferenda Musical (BWW 1079), c. 1-10.

A Oferenda Musical deixa-nos com a impressão de que Bach, contra todas as 
expectativas, apresentou ao mundo uma obra-prima. Numa primeira audição, não 
tem o charme dos Concertos de Brandenburgo ou mesmo do Cravo Bem Temperado. 
Bach compôs a Oferenda Musical já no final da vida, quando parecia estar a testar 
os limites do contraponto. Aquilo que a Oferenda Musical diz muito abertamente, 
especialmente quando chegamos à fuga a seis vozes, é algo sobre a coerência no 
contraponto. Quando ouvimos o conjunto de peças, vêem à cabeça essas questões 
estéticas intemporais: «Gosto disto?» e «Será isto boa arte?» As nossas 
respostas a estas perguntas não são sempre tão articuladas quanto gostaríamos. 

No entanto, há algo revelador na utilização que dois dos grandes compositores do 
século XX — Arnold Schoenberg e Charles Rosen — fazem da palavra «milagre» 
quando escreveram sobre a Oferenda Musical. Sobre a fuga a seis vozes, Rosen 
afirma: é um milagre da arte.3 Schoenberg faz um comentário mais genérico: 
«todos os milagres que a Oferenda Musical contém são alcançados por 
contratemas, contra-melodias e outras adições externas.»4 Ambos sugerem, à 
sua maneira, algo do exterior. Rosen expressa a sua admiração pela imaginação e 
determinação de Bach ao colocar tantas vozes, num contraponto tão elaborado, ao 
alcance de duas mãos num teclado. O aparte de Schoenberg, contudo, contém 
algum fel na sua origem: aquilo que é espontaneamente genial e digno de relevo 
na Oferenda Musical é toda e qualquer coisa que não tenha nada a ver com o «tema 
real».

É verdade que o «tema real» é uma melodia bárbara. Tem três defeitos óbvios: é 
muito longo; os ritmos são muito variados para serem usados no tema de uma 
fuga a seis vozes (já para nem falar a três); e a secção cromática tem a infelicidade 
de chamar a atenção para sim mesma. Pode provocar o franzir de alguns 
sobrolhos que o compositor Anton Webern tenha apelidado a fuga a seis vozes 
«inacessível enquanto música»5 e que ainda assim a tenha preparado para 
orquestra. Uma coisa a que essa fuga não pode escapar é o facto de ser para seis 
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vozes. Esse tipo de textura torna compreensível que se ponha um conjunto de seis 
instrumentos a tocá-la, que se separem as vozes e se lhes dê o seu próprio espaço 
desafogado. Mas Webern orquestrou a fuga de tal forma que soa a um objecto 
totalmente novo. Enquanto reconstrução do passado é acossada por um 
sentimento de generosidade desnecessário. Mesmo que fosse feito a bem da 
elucidação, como Carl Dahlhaus defende,6 o estudo de Webern sugere o contrário 
daquilo que ele pretendia: apenas um estilo barroco é adequado para aquilo, 
independentemente de quão confuso soa o contraponto para o ouvinte ocasional.

A crítica de Schoenberg de que os milagres estão todos para lá do «tema real» 
simplifica aquilo que se está mesmo a passar. O conjunto de peças baseia-se no 
«tema real» e este tema está por todo o lado. O tema é a Oferenda Musical. (E há 
algo de reconfortante em reconhecer o «tema real» ao longo dela.) Schoenberg 
parece pensar que podemos separar os contratemas e outras partes de 
acompanhamento do tema; depois, a partir daí, seleccionar aquelas partes que 
fazem o trabalho estético. Este tipo de abordagem não serve para este conjunto de 
peças. A perícia de Bach não altera o material da obra. E não podemos escapar ao 
som característico do tema a cada momento: aquele ritmo e cromatismo. É tão 
fundamental à coisa como a postura de uma pessoa para o seu andar. 

A debilidade no arranjo de Webern está na maneira como a sua perspectiva adere 
à visão de Schoenberg. Demora a familiarizarmo-nos com o «tema real», 
considerando a sua bestialidade (ou fealdade), e, apesar de tudo, habituamo-nos a 
ele. Temos de ouvir tudo muitas vezes, especialmente as partes canónicas com 
flauta e violino, para sentir a alegria desta coisa — isto é, a alegria do desafio 
académico (ou anedota) tornado arte. 

Figura 2. Canon 2. a 2 violini (in unisono), canon perpetuus, de Oferenda Musical (BWW 1079).

Um dos momentos mais agradáveis das peças canónicas é o Canon 2. a 2 violini in 
unisono, canon perpetuus, com o seu início folgado. O ar leve que sentimos neste 
ponto, a abertura de uma janela teorética, dá-se por várias razões. A razão mais 
notável é o facto de o «tema real» estar colocado no baixo. Enquanto o violino 
salta oitavas sobre o tema, alude a uma ansiedade tipo-Vivaldi onde apenas um 
violino alcança largos intervalos para construir uma melodia agradável com um 
toque a forma melódica. A «adição externa» da melodia aguda que ouvimos 
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limpidamente no violino é uma espécie de resposta ao «tema real», um 
acompanhamento que soa mais melódico que o próprio tema. Mas é injusto dizer 
que o «tema real» não tem nada a ver com isto. O «tema real», como figura do 
baixo, funciona esplendorosamente. Capta a elegância que encontramos em 
exemplos de figuras de acompanhamento que poderíamos considerar melhores ou 
mais interessantes que a verdadeira melodia ou tema de uma peça. A Oferenda 
Musical é um exercício de audição para qualquer pessoa que alguma vez tenha dito 
alguma coisa parecida com isto. Ouve isto. Podemos mesmo ter a certeza do que 
queremos dizer com este tipo de avaliação?

A sonata a três para flauta transversal, violino e contínuo, «Sonata sopr’il 
Soggetto Reale», não se assemelha nada às peças canónicas e às fugas. A sonata 
equilibra o rococó com a sensibilidade de Bach para música apropriada e 
intelectualmente estimulante. O «tema real» integra-se no todo e parece que 
Bach poderia ter tido a partitura inteira gravada em estuque com folha de ouro. 
Ainda assim podemos apreciar a acessibilidade desta sonata a três por parecer 
uma pausa bem-vinda aos cânones irrequietos e à arquitectura exigente das 
fugas.

A seu modo, o trio sublinha o horizonte de Bach. O trio separa-se dos cânones e 
das fugas neste estilo novo, a moda do agradável. À superfície, gosta de exibir a 
sua novidade. Ao fazê-lo, data o contraponto de Bach e parece introduzir uma 
clivagem entre si e o restante conjunto. Não há dúvida de que nas fugas vemos 
uma sombra ténue do mestre de Bach, Buxtehude, como uma figura na ombreira, 
acenando às fugas com a polifonia do passado. (O cromatismo do «tema real» 
contribui ainda mais para este efeito.) Com a complexa arte canónica de resolver 
adivinhas musicais tendo em vista uma recompensa musical indelicada, este Bach 
é o «velho Bach». O estilo mais recente, no qual mal reparamos no «tema real», 
sugere que demasiada consonância pode delimitar um ponto de saturação. É um 
espelho que reflecte uma imagem que mal reconhecemos como nossa. Podemo-
nos sentir tentados a pensar que o trio não é o «velho Bach». Mas isso seria não 
perceber o argumento. Quando reconhecemos o «tema real» no trio, deixa-nos 
um travo amargo na boca. Note-se que há aqui uma diferença entre o nosso 
prazer com o «tema real» quando o identificamos na fuga a seis vozes por 
oposição à nossa atitude quando damos com ele, por exemplo, no Allegro do 
segundo movimento da sonata a três.

Concedamos à Oferenda Musical uma oportunidade. Como Rosen e Schoenberg, dar-
lhe-emos uma chance. Veremos que a maravilha da obra não reside no sítio onde 
eles dizem estar: está encerrada dentro do ponto de vista do ouvinte. O milagre é 
como Bach pegou num tema que resiste consistentemente à beleza e tê-lo 
transformado nalguma coisa que é simultaneamente académica e fascinante, e 
que a tenha pintado em estilos conflituosos a um ponto que nos faz a todos olhar 
para trás. Primeiro, pensamos que gostamos mais da sonata a três por ser tão 
leve, mas no fim continuamos a regressar àquela apresentação do tema a seis 
vozes. A Oferenda Musical é um daqueles casos especiais onde somos capazes de 
nos reconciliar com o nosso gosto musical. Às vezes, aquilo de que gostamos e a 
boa arte são uma só coisa.
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