
 

PORNIND DE LA ISTORIA UNEI VIEŢI 

Nu există biografie a lui Bach care să nu amintească despre 
ascendenţa muzicală a compozitorului german. Ramificaţiile arbo-
relui genealogic se întorc în timp mai multe generaţii: punctul 
originar pare a fi marcat de Veit Bach, muzician amator, care a 
trăit în secolul XVI în spaţiul german numit Turingia. 

Familia în care se naşte Johann Sebastian, la 21 martie 1685, 
numără, la rândul ei, muzicieni profesionişti: tatăl, Johann Ambrosius 
Bach, activează ca trompetist în Eisenach; mai mulţi unchi sunt fie 
organişti, fie muzicieni în formaţii camerale, cu preocupări şi în 
domeniul compoziţiei muzicale. Ilustrative pentru ramificaţiile impre-
sionante ale familiei şi pentru aplecarea către muzică a numeroşi 
membri ai săi pot fi şi numele rudelor lui Johann Sebastian care 
locuiau în oraşul Arnstadt, una dintre localităţile unde acesta  
va activa la un moment al vieţii. Astfel,  bunicul, Christoph Bach 
(1613 – 1661), fusese aici muzician municipal, unul din fraţii buni-
cului, Heinrich Bach (1613 – 1661), şi fiul acestuia, Johann Günter 
Bach (1653 – 1683), au fost organişti, un alt Bach, Johann Christoph 
Bach (1664 – 1693), a fost la rândul său muzician municipal în 
acelaşi oraş. Pe lângă aceştia, se adaugă mulţi alţii care, prin 
căsătorie cu femeile din familie, au lărgit cercul apropiaţilor cu 
ocupaţii muzicale. Menţionăm în acest sens, de pildă, enume-
rarea destul de amănunţită a muzicienilor cu numele Bach făcută 
de Davitt Moroney. Concluziile sale sunt revelatoare: 

Arnstadt este îndreptăţit la titlul de adevărata patrie a 
dinastiei, dat fiind că în cimitirul vechi se odihnesc cel 
puţin 24 de membri ai familiei 

sau 

De aproape un veac, numele Bach era aici (în Arnstadt, n.n.) 
sinonim cu muzician13. 

                                                 
13 Davitt Moroney, op. cit., pag. 33 – 34. 
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Însăşi formarea ca muzician a lui Bach se datorează, la început, 
familiei sale: primele lecţii de vioară le primeşte de la tatăl său, iar 
la orgă şi alte instrumente cu claviatură este îndrumat de Johann 
Christoph, fratele care îl creşte la Ohrdruf. La rândul său, Bach va 
perpetua modelul familiei organizate la scară mică după tiparul 
unei autentice bresle muzicale: îşi va iniţia copiii în acest domeniu, 
va face muzică acasă şi va compune muzică pentru aceştia. 

Puterea exemplului şi emulaţia artistică întreţinută de-a lungul 
multor generaţii au reprezentat premisele înfloririi talentului lui 
Bach. Singularitatea geniului s-a clădit piramidal pe o bază solidă, 
populată de muzicieni mai mari sau mai mici de acelaşi sânge. 

* 
Una dintre calităţile des menţionate la capitolul biografic este uriaşa 
capacitate de asimilare a lui Bach manifestată de timpuriu. În conti-
nuarea primilor paşi de educaţie se vor adăuga anii în care copilul  
şi tânărul Bach frecventează mai întâi Şcoala Latină („Lateinschule”) 
din Eisenach (1693 –1695), la fel ca Luther, cu aproape 200 de ani 
în urmă, apoi „Lyceum” în Ohrdruf (1695 – 1700) şi Şcoala 
„Michaeliskirche” din Lüneburg. (La şcoala din Lüneburg a ajuns 
datorită vocii bune de sopran, care i-a permis să capete o bursă 
acordată tinerilor lipsiţi de posibilităţi materiale.) În toţi aceşti ani 
îşi va consolida cunoştinţele de cultură generală (printre altele, 
teologie, retorică, limba latină, limba greacă, istorie, geografie), dar 
mai ales îşi va continua ucenicia în domeniul muzicii pe mai multe 
planuri. Cântă în cor, are posibilitatea de a studia la instrumente cu 
claviatură (cum ar fi orgă, clavecin), vine în contact cu muzica 
veche sau contemporană. Frecventând biblioteca din Lüneburg şi 
arhivele bisericii Sf. Ioan, are posibilitatea de a cunoaşte îndea-
proape numeroase partituri, iar studierea lor va avea greutate în 
formarea sa ca muzician practicant şi viitor compozitor. 

O istorie amintită adesea, care oglindeşte voinţa tânărului Bach de a 
veni în contact cu lucrări ale compozitorilor notabili ai epocii sale, 
de a-şi lărgi orizontul culturii muzicale, îl prezintă în perioada petre-
cută la Ohrdruf copiind noaptea, la lumina lunii, piese muzicale14 

                                                 
14 Lucrările destinate orgii erau semnate de importanţi compozitori germani, bine-
cunoscuţi pentru creaţia lor destinată acestui instrument: printre alţii, Froberger, 
Pachelbel, Kerll, reprezentanţi ai artei înflorite în sudul Germaniei.  

 23



din biblioteca personală a fratelui său, care, în mod bizar, îi 
refuzase accesul la ele şi care îi va confisca paginile copiate de 
îndată ce-i va descoperi activitatea „ilicită”.  Nici mai târziu nu 
va renunţa la această cale de cunoaştere – până la ultimul 
amănunt, până la ultima notă scrisă pe portativ – a muzicii altora, 
consideraţi de el şi de contemporanii săi valori incontestabile. Va 
copia şi va face el însuşi transcripţii ale lucrărilor unor compo-
zitori precum Vivaldi, Corelli, Marcello, Torelli, va selecta în 
colecţii, pe lângă piesele proprii, altele, străine, dar considerate 
potrivite pentru rostul şi caracterul volumului respectiv. Acest 
efort de acumulare prin forţe proprii, prin acte de voinţă 
remarcabilă este sintetizat în cuvintele unuia dintre fiii renumiţi ai 
lui Bach (Carl Philipp Emanuel), care comentează începuturile 
creatoare ale tatălui său din anii petrecuţi la Arnstadt: 

(...) s-au arătat primele roade ale eforturilor lui de a stăpâni 
arta cântatului la orgă şi compoziţia, pe care nu o învăţase 
altfel decât prin studierea lucrărilor compozitorilor vremii, 
compozitori iluştri şi profunzi, şi prin propria cugetare15. 

Puterea exemplului a constituit un factor important în alcătuirea 
personalităţii de muzician a lui Bach. Posibilităţile sale de infor-
mare trebuie înţelese la nivelul realităţii acelor timpuri. Contactul 
direct cu partiturile, prin studiu sau audiţii, întâlnirile cu alţi colegi 
de breaslă reprezintă alte surse de educaţie şi schimb fructuos de 
idei în biografia lui Bach. Nevoia de verificare şi consolidare a 
propriilor cunoştinţe, spiritul deschis la alte sugestii, sensibilităţi  
l-au determinat pe tânărul de 20 de ani să plece cale de 400 de 
kilometri spre Lübeck, oraşul unde marele şi mai vârstnicul său 
contemporan, Dietrich Buxtehude, activa la Marienkirche. Biserică-
orgă-muzician, iată o triadă cu putere de iradiere culturală, focar 
de credinţă, dar şi de artă, care nu-l putea lăsa indiferent pe cel ce, 
nu peste multă vreme, va fi considerat, la rându-i, model pentru 
contemporanii săi. Georg Friedrich Händel şi Johann Mattheson îl 
vizitaseră şi ei pe Buxtehude cu aproximativ doi ani în urmă, 
recunoscându-i meritele şi autoritatea („lumea îl considera cel mai 
mare organist în viaţă din Germania”16). Nu fusese o problemă 

                                                 
15 Davitt Moroney, op. cit., pag. 35. 
16 Ibidem. 
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pentru ei să facă o călătorie lungă; se spune că „în trăsură au 
compus numeroase fugi duble”17. Bach, în schimb, face drumul 
pe jos, arătând o determinare ieşită din comun. Simţea că această 
călătorie spre nord este importantă. S-a spus că Buxtehude căuta, 
pe lângă un  demn succesor al său la orga din Marienkirche, şi un 
soţ pentru propria fiică. Impresionat de orgă şi de maestrul ei, 
Bach rămâne la Lübeck mai mult decât îşi propusese atunci când 
plecase din Arnstadt – patru luni de-a lungul cărora ascultă cu 
bucurie lucrări compuse de Buxtehude, concertele acestuia la orga 
performantă a bisericii („concerte de seară”). Nu i-a succedat până 
la urmă lui Buxtehude şi nici nu s-a căsătorit cu Anna Margareta, 
mai în vârstă şi nu prea frumoasă, dar, aşa cum menţionează tot 
Carl Philipp Emanuel, „a stat acolo, şi nu fără folos”. 

Anii de formare arată aşadar eforturile lui Bach de a se racorda 
atât la tradiţie, cât şi la formele de exprimare muzicală a epocii. 
Arată capacitatea de a sintetiza trecutul şi prezentul muzical, 
precum şi diferitele stiluri baroce paralele – german, italian, 
francez, în mare parte. La Lüneburg, s-a văzut, are acces la 
fondul valoros de manuscrise cu muzică germană religioasă; 
frecventează curtea ducelui de Celle (nu departe de Lüneburg) şi 
cântă în orchestra acestuia, o formaţie alcătuită din instrumentişti 
francezi care interpretează adesea muzica patriei lor, formându-şi 
astfel o idee asupra unei muzici diferite ca formă şi caracter. În 
scurta şedere la Weimar din 1703, chiar înainte de perioada de la 
Arnstadt, cântă ca violonist în mica orchestră a ducelui Johann 
Ernst şi ia contact cu muzica instrumentală italiană. 

Sinteza a privit şi asimilarea diferitelor curente interpretative şi 
componistice germane, dintre care şcolile din nordul, respectiv 
sudul Germaniei reprezentau poli importanţi stilistici şi estetici 
pentru muzica destinată mai ales orgii. La Lüneburg îl cunoaşte şi 
îl ascultă pe Georg Böhm, reputat organist, reprezentativ pentru 
stilul nordic. Vizitele la Hamburg, adevărat centru muzical pentru 
nordul Germaniei, consolidează cunoştinţele tânărului Bach. Îi 
întâlneşte aici pe organiştii J.A. Reinken  (profesor, printre alţii, al 
lui Böhm) şi Vincent Lübeck, de la care va avea ce învăţa. 

                                                 
17 Davitt Moroney, op. cit., pag. 36. 
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Reinken fusese elevul lui Heinrich Scheidemann, care, la rândul 
lui, studiase cu celebrul muzician olandez Jan Pieterszoon 
Sweelinck18; altfel spus, o filieră a şcolii organistice vechi care 
merge înapoi în timp până în a doua jumătate a secolului XVI, cel 
puţin, şi primele decenii ale secolului următor, într-un spaţiu 
european mai larg (şi cu aproximativ o sută de ani mai devreme 
de momentul Bach). Pe de altă parte, prin fratele său, Johann 
Christoph, Bach se racordase la şcoala din sudul Germaniei, care 
gravita în jurul creaţiei altui mare compozitor, Johann Pachelbel19. 

Pentru a înţelege mai bine contextul în care s-a format Bach, ar 
trebui să ne imaginăm viaţa în multe dintre centrele urbane ale 
Germaniei secolelor XVII şi XVIII, aşezări independente într-un 
stat fărâmiţat gravitând încă în jurul Bisericii şi al numeroaselor 
curţi princiare, fiecare cu ambiţii de tot felul, inclusiv de natură 
artistică. Apoi, începând cu 1517, Reforma protestantă iniţiată de 
Martin Luther îşi pune amprenta în multe zone ale ţării. (Bach 
însuşi se naşte într-o familie protestantă, într-o perioadă când 
luteranismul îşi consolidase locul în societatea germană – trecuseră 
mai bine de 100 de ani de la iniţierea mişcării reformatoare.) 
Viaţa muzicală era în bună măsură coordonată fie de consiliile 
bisericeşti, fie de cele orăşeneşti şi, nu în ultimul rând, de elita 
nobiliară. În fiecare biserică, activitatea muzicală era indispen-
sabilă: însoţind serviciul religios, făcând să răsune corul sau 
tuburile orgii, adăugând strălucire şi emoţie zilelor de sărbătoare. 
La rândul lor, un principe, un rege îşi arătau măreţia în ambianţa 
curţii care îi înconjura, fapt ce presupunea, printre altele, şi susţi-
nerea unor activităţi artistice, inclusiv muzicale. Oraşul putea 
deveni în acest fel un centru cultural mai mult sau mai puţin 

                                                 
18 Compozitor olandez, Sweelinck (1562 – 1621) studiase la Veneţia cu 
Andrea Gabrieli şi cu Zarlino. Faima lui atrage numeroşi muzicieni care vor 
studia cu el orga şi vor influenţa mai departe stilul organistic dincolo de 
hotarele Ţărilor de Jos. Un exemplu este Samuel Scheidt, elev al lui 
Sweelinck, care activează în oraşul Halle, conturând un model artistic pentru 
mediul artistic nord-german. Lucrarea sa Tablatura nova din 1624, conţinând 
diferite lucrări pentru orgă, cristalizează stilul protestant german în muzica de 
orgă şi în corale. Bach intră în contact cu toată această tradiţie, consoli- 
dând-o mai departe prin propria creaţie. 
19 Vezi Davitt Moroney, op. cit., pag. 20 – 21. 
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renumit, în funcţie de interesul şi priceperea factorilor de decizie 
şi putere ce aveau capacitatea de a atrage artişti care să răspundă 
unor atari cerinţe. 

În oraşele libere, organistul şi alţi muzicanţi oficiali erau 
aleşi de comitete speciale ale consiliilor orăşeneşti, care 
supravegheau viaţa muzicală a comunităţii tot atât de activ 
ca şi alte aspecte. Se organizau audiţii şi se încuraja 
emulaţia între muzicanţi. Angajarea într-o funcţie publică 
însemna, pentru muzicant, eliberarea de capriciile unui 
singur patron aristocrat şi implica o anumită siguranţă 
materială. Având însă de-a face cu gusturile unui public 
larg, artistul tindea să renunţe la experimente şi să caute 
adesea uniformizarea. Aceste tendinţe erau în mare măsură 
compensate prin ocaziile de a face muzică acasă, unde 
expresia muzicală lua un net colorit domestic.20 

Se înţelege astfel rolul hotărâtor al muzicii în bunul mers al vieţii 
din oraşele germane. Se detaşează un circuit bine stabilit al 
competenţelor muzicale ce trebuiau încurajate pentru susţinerea 
unui ideal important – consolidarea reputaţiei pe plan local. 
Întreg sistemul educaţional era strâns legat de muzică. În acelaşi 
timp, este neîndoios rolul hotărâtor al Bisericii în selectarea (prin 
şcoală) şi folosirea (în activităţile sale specifice) a muzicienilor 
bine formaţi, capabili să-şi câştige existenţa datorită talentului şi 
educaţiei lor în această ambianţă. Aşa cum afirmă unul dintre 
importanţii biografi şi critici ai creaţiei lui Bach, Albert Schweitzer, 

(...) pentru oraşele protestante din acele timpuri, serviciul 
artistic era ceea ce teatrul a fost pentru comunitatea 
grecească – centrul artei şi religiei 

21. 

* 

Întreaga viaţă a lui Bach oglindeşte raporturile sale cu autorităţile: 
s-a edificat mereu în funcţie de cererile acestora şi s-a schimbat 
ori de câte ori s-au ivit alte oferte mai bune. Oraşele în care 
Bach s-a stabilit descriu în fond un itinerar al căutării de către 

                                                 
20 Wiliam Fleming, Arte şi idei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983, vol. II, pag. 112 – 113. 
21 Albert Schweitzer, J.S.  Bach, Dover Publications, Inc., New York, 1966, vol. I 
(prima ediţie a fost publicată de Breitkopf şi Härtel în 1911). 
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compozitor a unei existenţe mulţumitoare, care să-i permită să-şi 
întreţină familia şi să îşi exercite profesiunea de muzician 
multilateral – organist şi specialist în construcţia orgilor, compozitor 
şi profesor. Periplul prin Arnstadt (1703 – 1707), Mühlhausen 
(1707 – 1708), Weimar (într-o primă etapă foarte scurtă în 1703, 
apoi între 1708 şi 1717), Cöthen (1717 – 1723), Leipzig (1723 –
1750) arată relativa capacitate de adaptare la pretenţiile cărora  
le-a făcut faţă doar până la un punct. Diversitatea locurilor de 
muncă pe care le-a ocupat de-a lungul existenţei sale ne arată,  
într-un fel, un nomenclator sui-generis al posturilor pe care un 
muzician le putea primi în acea vreme: prima angajare – violonist la 
curtea ducelui Johann Ernst de Saxa, la Weimar; organist la Neue 
Kirche în Arnstadt şi mai târziu la Biserica Sf. Blasius din 
Mühlhausen; concertmaestru în a doua perioadă a şederii în 
Weimar; Kapellmeister (funcţia cea mai importantă pentru un 
muzician al barocului) la Cöthen; cantor la Biserica Sf. Toma din 
Leipzig şi, tot aici, director muzical (coordonator al eveni-
mentelor muzicale ale oraşului Leipzig). 

Probabil că perioada cea mai luminoasă, cu puţine griji, a fost 
cea petrecută la Cöthen, căci condiţiile erau favorabile, iar 
stăpânul curţii, Anhalt-Cöthen, un iubitor declarat al muzicii. 
Cuvintele lui Bach sunt revelatoare: 

(...) am găsit un prinţ amabil care iubea muzica la fel de 
mult pe cât o cunoştea şi în preajma căruia credeam, de 
altfel, că am să pot sta până la sfârşitul vieţii 

22. 

Este un moment în care valoarea sa este recunoscută şi pentru că 
cel care era în măsură să-l aprecieze şi să-l  recompenseze putea 
să o facă în cunoştinţă de cauză. Prinţul Leopold cânta la clavecin, 
vioară, violoncel, iubea muzica vocală, încuraja compoziţiile 
destinate orchestrei sale de cameră. Este încântat de Bach şi de 
activitatea lui la curte. Ca semn de apreciere şi apropiere deosebită, 
prinţul Leopold devine naşul unuia dintre copiii lui Bach, Leopold 
August (care moare imediat după naştere). Bach, împreună cu alţi 
muzicieni, îl însoţeşte pe prinţ în diferite locuri din Germania, 

                                                 
22 Citat de Davitt Moroney, în op. cit., pag. 63. 
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dar, din nefericire, în timpul uneia dintre călătorii, în 1720, prima 
sa soţie, Maria Barbara, moare subit, declanşând, într-un fel, şirul 
unor evenimente negative ce se vor încheia cu plecarea din 
Cöthen a lui Bach şi a copiilor pe care îi avea cu Maria Barbara. 

Printre evenimentele marcante ale vieţii lui Bach, momente ieşite 
din cotidian, care îl pun în adevărata lumină a forţei personalităţii 
şi a capacităţilor sale remarcabile, se numără şi „confruntarea” 
muzicală directă cu un celebru, pe atunci, instrumentist francez, 
Louis Marchand. O versiune a întâmplării spune că, de fapt, 
Marchand a plecat pe furiş din Dresda, locul preconizatei întâlniri, 
recunoscându-se indirect „înfrânt” de un coleg mai bun. Alte 
versiuni susţin că au fost aranjate două probe, una la clavecin, 
alta la orgă, iar francezul, se spune, încrezător înainte în şansele 
sale, a plecat ruşinat după concursul la clavecin. Încercase  
să impresioneze cu interpretarea virtuoză a unor variaţiuni pe  
un cântec francez, dar Bach, pe aceeaşi temă, a improvizat alte 
12 variaţiuni, care au uimit audienţa. Iar concluzia unui martor al 
evenimentului, se pare, este cât se poate de grăitoare: 

(...) a fost o onoare pentru Pompei de a fi fost cucerit de 
Cezar, iar pentru Marchand, de a fi fost învins numai de 
Bach23. 

Un alt moment de reuşită, în pofida greutăţilor sau adversităţilor 
care îl apăsau, a fost prilejuit la Leipzig de funeraliile prinţesei 
Christiane Eberhardine, soţia regelui August al II-lea al Poloniei. 
Libretistul Johann Christoph Gottsched şi Bach sunt invitaţi să 
alcătuiască versurile (Gottsched) şi muzica (Bach) unei cantate 
(198) intitulate Oda tragică. Ziarele consemnează evenimentul 
petrecut la 17 octombrie 1727: cortegiul funerar al miniştrilor, 
curtenilor, cavalerilor fusese impresionant, iar cantata reuşise să 
exprime adecvat solemnitatea momentului în Biserica Universităţii 
din Leipzig („Paulinerkirche”). Ca întotdeauna, Bach reuşise să 
transpună în muzică idei şi sentimente înălţătoare şi conturase 
valoarea simbolică a figurii evocate; contribuiseră stilul italian al 
cantatei, nobleţea părţilor soliştilor vocali, caracterul maiestuos al 

                                                 
23 Citat în Scurta cronică a Annei Magdalena Bach, Humanitas, Bucureşti, 2007, 
pag. 57. 
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corurilor şi partitura orchestrei, în care timbrurile dulci ale unor 
instrumente, precum oboe d’amore, viola da gamba, lăuta, 
adăugau un plus de culoare ansamblului obişnuit de corzi şi 
suflători (flaut şi oboi). Întreaga dramaturgie era anume gândită 
pentru ca durerii în faţa morţii din prima parte să-i urmeze 
bucuria triumfului vieţii dincolo de moarte în partea a doua. Lui 
Bach i se recunoşteau astfel meritele de compozitor şi conducător 
al vieţii muzicale a oraşului. 

Echilibrul, conştinciozitatea, efortul asiduu depus, calităţile remar-
cabile de interpret şi de compozitor nu au fost întotdeauna 
apreciate pe de-a-ntregul. Caracterul sobru, în general reţinut, nu 
l-a putut împiedica să nu intre în conflict cu cei care fie nu-i 
înţelegeau pe deplin munca, fie nu-i intuiau adevăratele aspiraţii 
şi, mai ales, nu-i apreciau  talentul excepţional. Tensiunile dintre 
„angajat” şi „angajatorii săi” arată indirect atât trăsăturile mai cu 
seamă morale, firea unui om hotărât să-şi apere convingerile, 
principiile, cât şi capacitatea limitată de înţelegere a contempo-
ranilor a manierei sale de a cânta sau de a crea muzică. 

Un exemplu edificator este cel petrecut la Arnstadt. Deşi tânăr, 
fără  experienţă, reuşeşte să capete un serviciu relativ bun la 
Neukirche – salariu acceptabil, puţine îndatoriri şi, cel mai 
important, o orgă nouă, bună, pe care să cânte. În cei patru ani 
petrecuţi aici, relaţia cu autorităţile se deteriorează. Este adevărat 
că picătura care a umplut paharul a fost plecarea la Lübeck, la 
Buxtehude (în loc de o lună, cât era concediul, stătuse patru). 
Problemele erau însă altele. I se reproşa că nu acorda atenţie, ba 
chiar că refuza să lucreze şi să cânte cu elevii corului bisericii 
(una dintre ocupaţiile pe care trebuia să o îndeplinească pe lângă 
cea de organist). Bach era însă nemulţumit de pregătirea modestă 
a corului şi, simţind că îşi pierde vremea, a cerut în consecinţă, 
ca, în locul lui, să fie numit altcineva care să se ocupe de copiii 
din cor. Dar lucrul care îi deranja cel mai mult pe membrii 
consistoriului se referea chiar la prestaţia de organist a lui Bach. 
Felul în care cânta în timpul slujbei, libertăţile pe care şi le 
permitea surprindeau urechile auditoriului al cărui orizont al 
aşteptărilor muzicale se rezuma la o normă bine stabilită. Neaş-
teptatele variaţiuni adăugate coralelor, preludiile, când prea 
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lungi, când prea scurte, „ornamentele irelevante care estompează 
melodia şi încurcă congregaţia”24, armonizarea „complicată”, cu 
multe cromatisme, erau reproşurile cele mai frecvente. 

Nu a fost singura dată când Bach a avut de înfruntat situaţii 
nedemne de capacităţile sale, obtuzităţi sau interese potrivnice 
care i-au influenţat în diferite feluri destinul. Nevoia de a găsi un 
loc de muncă mai bun l-a purtat în mai multe locuri. De cele mai 
multe ori, desemnarea lui într-un post sau altul s-a făcut în urma 
unor demonstraţii ale capacităţilor sale interpretative la orgă. Au 
fost situaţii când, în ciuda calităţilor sale indiscutabile, a fost 
respins. S-a întâmplat de mai multe ori: astfel, deşi ales prin vot 
unanim de către consiliul bisericesc drept organist la Jakobikirche 
din Sangerhausen, este înlocuit de un protejat al ducelui Johann 
Georg de Saxa-Weissenfels. Se întâmpla în 1702, iar Bach era 
foarte tânăr (avea doar 17 ani). Dificultăţile nu vor lipsi nici mai 
târziu. Şederea la Mühlhausen, după necazurile din Arnstadt, în 
pofida faptului că părea mulţumitoare la început din punct de 
vedere profesional – Bach devine organist municipal, îşi publică 
prima lucrare, cantata Gott ist mein König, reuşeşte să aducă 
îmbunătăţiri orgii Bisericii Sf. Blasius –, nu îi oferea un confort 
material pe măsură: 

(...) mărturisesc – va scrie Bach atunci când îşi va explica 
demisia – că aici trăiesc destul de strâmtorat: după ce 
plătesc chiria şi produsele de consommation de primă 
necesitate, nu-mi rămâne aproape nimic 

25. 

Cu timpul, se adaugă şi nemulţumiri de ordin profesional, 
izvorâte dintr-un spirit exigent, mereu treaz: 

Deşi m-am străduit cu deosebită râvnă să ating ţelul propus, 
adică organizarea şi desăvârşirea muzicii bisericeşti întru 
slava Celui de Sus şi spre a împlini voia domniilor voastre, şi 
cu toate că am căutat să sporesc cu modestele mele mijloace 
viaţa muzicală ce se ridică în mai toate comunităţile săteşti, 

                                                 
24Johann Sebastian Bach: a detailed informative biography, http://www.baroque-
music.org/bqxjsbach.html, pag. 4 – 5.  
25 Davitt Moroney op. cit., pag. 42. 
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