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Abstract
As part of an ongoing doctoral project, this article is a result of questions raised during the study
and performance of the Zwölf Polonaisen collection composed by W. F. Bach in regards to the
fundamentals required to achieve a solid, convincing interpretation with respect to the choice of
tempos as they were not specified by the composer. For the purpose of interpretation and
musicological analysis, I attempt to bring light to this question through the study of authors who
have conducted in depth studies of this repertoire and styles from the period, through detailed
analyses of musical scores and recordings of reference.
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Ao iniciar o conhecimento e a preparação de uma obra musical, uma das
primeiras informações que o instrumentista e o musicólogo buscam é a
indicação do andamento adequado para sua execução. Essa indicação não
será necessariamente uma expressão conhecida de andamento ou indicativa
de caráter da música, podendo advir simplesmente de um primeiro olhar para a
expressão gráfica da partitura. O compasso, a textura das primeiras frases, a
duração das figuras e os elementos rítmico-melódicos são evidenciadores de
uma escolha que, entre outros parâmetros, tornará a execução da música
convincente.
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A ausência de indicações próprias de andamento e caráter não causa surpresa
ou estranhamento em obras do período barroco. A maior parte do repertório
desse período ainda não conta com essas indicações, sendo a presença delas
ocasional e pontual. Músicos e estudiosos estão preparados para, com a
observação de alguns elementos notórios, decidir sobre essa questão.
Harnoncourt, no Discurso dos Sons, lembra que
na época de Bach o andamento de uma obra podia ser deduzido, sem maiores explicações, a
partir de quatro fatores: do caráter musical (que deveria ser adivinhado com uma certa
sensibilidade), do sinal do compasso, dos menores valores das notas presentes e, finalmente,
do número de acentos por compasso (Harnoncourt, 1988: 71).

Ressalta também que “os resultados práticos obtidos a partir destes critérios
estão de acordo com aqueles tratados e obras didáticas que constituem, de
fato, uma informação extremamente confiável” (ibidem). Atualmente, com a
ampla divulgação de pesquisas musicológicas e de repertório disponibilizados
pelo movimento da música historicamente orientada, os intérpretes estão
aparelhados para sustentar sua primeira escolha de tempo com grandes
chances de sucesso.
Durante a segunda metade do século XVIII, no entanto, com a emergência de
estilos que a caracterizou, a presença dessas indicações tornou-se natural e
gradativamente constante. O estilo galant1, e seu correspondente germânico, o
empfindsamer Stil2, ou estilo sensível, trouxeram para a música instrumental o
ideal melódico do bom gosto, almejando traduzir em música muito do que se
passava no espectro pictórico e arquitetural, e do comprometimento filosófico
que soprava do Iluminismo. Observa-se que
a unidade estabelecida na música barroca por uma única figura melódica ou rítmica
representando uma única disposição ou afeto passou a ser indesejada em um estilo que
dependia sobretudo da variedade para atingir seus efeitos diversos (Ulrich e Pisk 1963: 314).
1

Segundo Downs, o termo estilo galant é em geral usado como referência ao que é moderno, em moda,
contemporâneo, de estilo recente, em oposição ao que é fora de moda, ultrapassado. Na música, seu
primeiro objetivo era atingir uma grande audiência, tornando a música simples e natural tanto para o
público quanto para o intérprete.
2
Os dicionários apresentam os termos sensibilidade, sentimentalidade e sentimentalismo como
significados de Empfindsamkeit; em português essas três palavras possuem sentidos diferentes, o que
certamente também ocorre no alemão. Essencialmente, vem de empfindung (sensação), e refere-se a uma
expressão intimista, sensível, subjetiva. O estilo vigorou no norte da Alemanha por volta da metade até
finais do século XVIII.

3

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

A música para teclado foi, desde o início do século XVII, generosa na
possibilidade dos compositores expressarem afetos e direções de andamentos
de maneira muito objetiva. Frescobaldi, nos seus famosos prefácios (1615), já
utilizava indicações bastante específicas, ao dizer aos leitores que “as tocatas
devem se iniciar devagar, depois devem acelerar, as partitas devem ser
tocadas em tempo justo e suas escalas devem ser tocadas devagar...”
(Harnoncourt 1988:68). Essas indicações depois passaram a figurar no começo
das partituras, acima do primeiro pentagrama, como é o caso de muitas peças
de Froberger, compositor que também foi pródigo em expressões que
indicavam um tempo e caráter específicos. Na primeira metade do século XVIII,
reinado da Suíte instrumental e de formas consagradas como Prelúdios e
Fugas – terreno em que a citação anterior de Harnoncourt é aplicável - as
indicações escasseiam ou desaparecem, para retornar com constância na
bagagem dos novos estilos.
Na estética do empfindsamer Stil, as expressões de andamento e afetos estão
presentes em quantidade, e não é diferente na música para teclado. Na obra
do mais famoso representante do estilo, Carl Philipp Emanuel Bach, de seu
irmão Wilhelm Friedemann e seus contemporâneos do norte da Alemanha, são
freqüentes

indicações

como

Andante

un

poco,

Andantino

grazioso,

Prestíssimo, Allegro di molto, Andante sostenuto, Allegro com spirito, Tempo
giusto, outras ainda mais expressivas como Lamento, Furioso, Amoroso.
A coleção das Zwölf Polonaisen, uma das principais criações para teclado de
Wilhelm Friedemann, é também sua obra que maior visibilidade atingiu desde
sua aparição e especialmente durante o século XIX. Se, como apontam todos
os autores que abordaram a obra de Friedemann, as Polonaises em sua
estrutura, musicalidade e expressão, pouco tem a ver com a forma de dança
estabelecida com tal denominação – o que lhes garantiria um andamento e
características previamente determinadas, e se o próprio compositor
comparou-as “aos melhores Concertos” (Wollny 2009:174)3, por que essas

3

Em anúncio assinado por W. F. Bach e datado de 19 de Outubro de 1770, publicado no Staats-und
gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten em Halle, dando conta da
intenção de publicar uma coleção de doze Tempo di Polaco “que são como os maiores concertos”
(‘...welche dem grösten Concerte gleichen’, comentário que dá título ao artigo de Wollny).
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peças não possuem nenhum tipo de indicação de andamento ou expressão?
Possuindo cada uma delas inclusive estruturas rítmicas diferentes, tratamentos
melódicos e expressivos diversos e poucos caracteres da forma Polonaise,
como chegar a um bom andamento em cada uma das peças?
Catalogadas como Fk 12, de acordo com o primeiro biógrafo de W. F. Bach,
Martin Falck, a coleção das doze Polonaises é sem dúvida uma das obras mais
conhecidas do compositor4. Compostas por volta de 1765, gozam também de
unanimidade entre os autores que estudaram ou editaram obras de
Friedemann, como sendo peças de grande elaboração e representativas do
estilo

pessoal

do

compositor,

forjado

na

esteira

de

sua

formação

contrapontística e polifônica recebida do pai, e desenvolvido nos caminhos do
florescer do empfindsamer Stil. Nesse sentido, Hill e Wollny indicam um
caminho a ser seguido na observação musicológica das Polonaises: sua
identificação com o ciclo das Sinfonias compostas pelo pai e a ele dedicadas
no Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach (1720), identificação
expressa especialmente pelo ciclo de tonalidades escolhidas nas obras,
recurso que, pelos afetos gerados, pode determinar andamentos. O ciclo de
Friedemann está restrito a doze tonalidades: Dó maior, Dó menor, Ré maior,
Ré menor, Mi bemol maior, Mi bemol menor, Mi maior, Mi menor, Fá maior, Fá
menor, Sol maior e Sol menor.
Assim, todos os autores que abordaram as Polonaises são unânimes na
questão de que, àquelas em modo maior, compete andamento mais rápido e
caráter mais ligeiro, em contraposição às em modo menor, de andamento mais
lento e caráter melancólico. F. C. Griepenkerl - editor e autor de prefácio em
forma de ensaio da primeira edição impressa da obra em 1819 por C. F. Peters
em Leipzig - escreveu que “o tempo das Polonaises não deve ser determinado
por aquele da dança, mas sim pelo caráter individual de cada peça” (Jones
1986:4). Sua edição inseriu indicações de tempo não constantes dos

4

Dos homens, o filho mais velho de Johann Sebastian e Maria Barbara Bach, Wilhelm Friedemann
nasceu em Weimar em 1710 e morreu em Berlim em 1784. Por muito tempo cercado de lendas e célebre
por possuir temperamento difícil, a partir dos anos 1990 vem sido resgatado pela musicologia como
importante representante dos movimentos estéticos de meados do século XVIII, tanto quanto seu irmão
Carl Philipp Emanuel, muito mais conhecido e estudado.
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manuscritos encontrados a partir de 1765, e que estão presentes na edição de
Jones. Falck, Wollny e Hill compartilham dessa opinião. Entretanto,
Schulenberg (2010:99) pondera que "a edição de Griepenkerln das Polonaises
nos diz menos a respeito da música de Friedemann que de uma tradição
romântica da interpretação da obra de Bach que via essas obras como suas".
Ainda com relação ao caráter, Griepenkerl postula que “as peças devem ser
tocadas tão expressivamente quanto possível e demandam um intérprete pleno
de sentimento para evocar o afeto apropriado” (Jones 1986: 4). Essa
declaração vai de encontro à estética em vigor no norte da Alemanha no
período em que Friedemann criou suas obras.
Wollny observa que, sempre que Polonaises aparecem em grupos (Goldberg,
Ziegler, Kirnberger), o espectro de afetos e tonalidades é explorado
sistematicamente. Possivelmente, para o autor, essa forma teria substituído
formas abstratas como prelúdios e fugas. Esse pensamento é indicativo de que
esse critério é realmente o mais apropriado para a escolha dos andamentos,
especialmente no caso de Friedemann que originalmente nada anotou. Wollny
acrescenta que as anotações que seu irmão Carl Philipp colocou em
movimentos por ele chamados de Largo também podem fornecer indicações
para algumas das Polonaises de Friedemann, uma vez que guardam forte
semelhança estilística entre si. Carl Philipp acrescentou à indicação Largo
termos como con tenerezza, affetuoso, sostenuto.
O primeiro grupo de Polonaises, formado por aquelas em modo maior, guarda
alguma semelhança com o padrão da forma de dança, no aspecto rítmico.
Apresentam escrita polifônica, nem sempre com aspectos contrapontísticos
claramente evidenciados. A primeira, em Dó maior (ex. 1), traz na edição de
Jones, portanto acrescentada por Griepenkerl, a indicação Allegretto. O registro
de Hill, ao fortepiano, toma um andamento que pode ser considerado Allegro,
embora o caráter ligeiro que adota transmita a sensação da primeira indicação.
Possivelmente, se o instrumento utilizado for o cravo, esse andamento terá de
ser um pouco reduzido, para que os contrastes dinâmicos exigidos pela
partitura possam ser realizados de maneira expressiva.
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Ex. 1 Polonaise 1 em Dó maior.

Também a terceira Polonaise, em Ré maior, traz na edição de Jones a
indicação Allegretto. Ambas apresentam como característica comum a
presença de semicolcheias e fusas em quantidade. No entanto nota-se que,
provavelmente pelo caráter e tonalidade mais brilhantes da terceira, esta pode
ser executada em andamento ligeiramente mais rápido, o que de fato acontece
na gravação de Hill. Embora em termos metronômicos a diferença seja
pequena, é bastante perceptível na audição, e um andamento mais rápido
caberia também ao cravo, uma vez que as frases são mais longas e permitem
que as mudanças dinâmicas exigidas sejam feitas com mais conforto na
mudança de manuais. A de número cinco (ex. 2), em Mi bemol maior, é,
segundo todos os autores, uma das que mais se aproxima do tempo genuíno
da forma de dança Polonaise. Griepenkerl transmitiu a indicação Allegro
moderato para ela. Essa indicação sugere para essa peça provavelmente um
caráter mais gentil e cantabile se comparada às duas anteriores, que é
interrompido por uma sessão mais enérgica nos compassos 19 a 24.

Ex. 2 Polonaise 5 em Mi bemol maior.
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A Polonaise sete, em Mi maior, também pertence ao grupo das que guardam
semelhança com a forma original da dança, de acordo com Wollny. As
semicolcheias que compõem melodicamente o tema, em um início peculiar,
passam logo em seguida para arpejos que demandam um tempo algo mais
rápido, tornando um pouco difícil a escolha de um bom andamento para iniciála. Griepenkerl / Jones anotaram Andantino para esta peça, e nota-se que Hill
de fato inicia com tempo um pouco tranqüilo, em seguida impõe um pouco mais
de velocidade, para então retornar ao tempo mais tranqüilo, isso tudo em uma
frase de seis compassos, quando então passa a acontecer uma passagem (ex.
3, c.7 a 16)) a qual Falck (1956:83) atribui algo de “latente romantismo
Beethoviniano”.

Ex. 3 Polonaise 7, c. 5 a 18.

A Polonaise nove, em Fá maior, é a que parece apresentar menos dúvidas
quanto à escolha de tempo e caráter, uma vez que visualmente já se nota sua
construção mais próxima de outras Polonaises mais tradicionais e enquadradas
dentro da forma. A indicação da edição de Jones é Allegro moderato, e Hill a
interpreta em andamento notavelmente mais rápido que as demais,
provavelmente levado pela maior simplicidade musical desta em relação às
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outras. Tal escolha imprime à obra uma articulação bastante leve, que resulta
muito bem ao fortepiano, mas que pode ser questionada ao cravo. Neste
possivelmente soará melhor um tempo um pouco mais tranqüilo e uma
execução mais cantabile.
Encerrando as Polonaises em modo maior, a de número onze (ex. 4), em Sol
maior, é visivelmente a mais inovadora em termos de escrita para teclado da
época, e a que maior demanda técnica exige do intérprete. Apresenta polifonia
estrita a três vozes e contraponto invertido, e provavelmente Forkel se referiu
particularmente a essa peça e sua subseqüente quando em uma carta a
editores comentou que elas “continham dificuldades fora de proporção”
(Wollny, 2009:183, n. 52). Essas dificuldades provem principalmente do fato
das três vozes estarem largamente distribuídas, sendo essa situação um fator
determinante do andamento e de articulação ligeira.

Ex. 4 Polonaise 11.

Quanto às Polonaises em modo menor, Griepenkerl sugere que sejam
executadas como Adagios, ou seja, além de um tempo lento, com extrema
expressividade, significado que este termo continha na época. Particularmente
nessas peças se manifesta o espírito germânico contido na estética do
empfindsamer Still. Para Van Ess, essa marca germânica trouxe para a música
uma carga de emoção humana que a música francesa ocultava, e Pauly lembra
que, por volta de 1740, apesar da influência francesa presente na corte de
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Frederico II, esse estilo já estava praticamente estabelecido no norte da
Alemanha.
As Polonaises número dois em Dó menor, numero quatro em Ré menor ,
numero seis em Mi bemol menor, numero oito em Mi menor e numero dez em
Fá menor, receberam as indicações de Andante, Moderato, Adagio, Andante e
Adagio,

respectivamente,

ainda

que

Griepenkerl

tenha

ele

próprio

recomendado no seu prefácio o caráter de Adagio, segundo Wollny (2009: 181)
“um tempo extremamente lento”. Percebe-se que Hill, em seu registro, adota
para a número dois um andamento mais próximo da indicação Andante, e um
pulso bastante constante, mesmo com o caráter introspectivo da peça. Já a de
número quatro (ex. 5) parece ter a unanimidade de opinião dos autores, que a
aproximam formalmente de um Minueto, embora todos também reforcem seu
arrojo cromático precursor e vislumbrador de procedimentos característicos do
romantismo.

Ex. 5 Polonaise 4.

Para a número seis, Hill toma o tempo mais lento de toda a coleção, com
resultado altamente expressivo ao fortepiano, assim como certamente isso
ocorre ao cravo, onde muitas trocas de manuais e mudanças de articulação
são necessárias para a realização das exigentes mudanças dinâmicas. A
Polonaise número oito ganha em sua interpretação um andamento mais rápido
e um impulso algo mais agitado do que parecem imaginar Griepenkerl e Wollny
para ela, resultando, entretanto, em grande clareza e expressividade
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fraseológica e transmitindo um afeto emotivo e melancólico. Esse andamento
provavelmente será um pouco mais lento se a peça for executada ao piano
moderno, onde resulta extremamente expressiva e confortável, pelas
possibilidades de pedalização oferecidas. A Polonaise número dez (ex. 6) traz
em sua estrutura temática características que definem inicialmente seu caráter:
os complexos ornamentos que fazem parte da melodia e as figuras pontuadas.
Conforme

a realização que se adote, mais lenta e expressiva ou pouco

decidida e impulsiva para eles, a música ganha na audição sensações bastante
diferentes. Hill mescla com maestria essas duas atitudes, sendo que o
andamento geral da peça que toma é talvez um pouco mais Andante do que o
Adagio sugerido por Jones / Griepenkerl.

Ex. 6 Polonaise 10 em Fá menor.

A coleção termina com a Polonaise em Sol menor (ex. 7). Assim como a
anterior, em Sol maior, apresenta exigências técnicas extremas para a época.
Em seu caráter bastante decidido e impetuoso, mesmo em modo menor,
parece antecipar as Polonaises de Schubert e de Chopin. A indicação
Griepenkerl / Jones é Andante, mas Hill adota aqui um caráter Allegro.
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Ex. 7 Polonaise 12 em Sol menor.

O contato aprofundado com essa importante obra composta por Wilhelm
Friedemann Bach revela importantes facetas da força inovadora e criativa
desse compositor, ainda por vezes considerado excêntrico. A escolha da forma
simples da Polonaise como meio de expressão dessa estética rica,
musicalmente densa, se justifica dentro da possibilidade de, através de peças
curtas, expressar variados afetos e recursos técnicos e composicionais
condizentes com as grandes formas instrumentais, mantendo uma ligação
pessoal e musical com sua formação polifônica e contrapontística. A ausência
notável de expressões indicativas de tempo e afeto, se por um lado dificulta
uma compreensão imediata das peças, por outro propicia reflexão, pesquisa e
descobertas surpreendentes de um universo tecladístico pouco explorado até
então pelos músicos contemporâneos.
Ao adotar um ciclo de pequenas peças consistentes e variadas formando uma
grande obra, Friedemann – intencionalmente ou não – prenuncia as grandes
obras do período romântico que tão bem exploraram essa possibilidade
inerente aos instrumentos de teclado de anunciar o novo e dar ampla vazão à
personalidade do intérprete.
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