
Κεφάλαιο 1 – Η Μουσική στον Αρχαίο Κόσμο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  - Η Μουσική στον Αρχαίο Κόσμο  
 

Το Μακρινό Παρελθόν  

1. Ποιες σχέσεις διέβλεπαν μεταξύ μουσικής - θρησκείας - μαθηματικών - 

φιλοσοφίας - αστρολογίας οι λαοί της Μεσοποταμίας, Ινδίας, Κίνας; 

(αναφερθείτε ξεχωριστά σε κάθε λαό). Συνεχίστηκε η καλλιέργεια αυτών των 

σχέσεων στους Έλληνες; Με ποιο τρόπο και από ποιους;  

Οι Χαλδαίοι συσχέτιζαν την ταυτοφωνία, την οκτάβα και την καθαρή πέμπτη και 

τέταρτη με τις τέσσερις εποχές του έτους. Η κλίμακα των Χαλδαίων αποτελούνταν 

από επτά φθόγγους, γιατί το επτά, όπως και το τέσσερα ήταν μυστηριώδεις και 

σημαντικοί αριθμοί. 4 εβδομάδες του μήνα, 7 ημέρες της εβδομάδας κτλ. 

Οι Κινέζοι, όπως και οι Χαλδαίοι, ενδιαφέρθηκαν να συσχετίσουν τη μουσική με 

τους αριθμούς. Ο Κομφούκιος υποστήριζε ότι η μουσική εξέφραζε το ταίριασμα που 

υπήρχε ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Ο αριθμός 3 αντιστοιχούσε με τον ουρανό 

και ο αριθμός 2 με τη γη κι έτσι οι φθόγγοι που η παλμική τους συχνότητα είχε τον 

λόγο 3:2 θεωρούνταν ότι εναρμονίζονται όπως ο ουρανός με τη γη. Για τους 

Κινέζους, η μεταλλική καμπάνα αντιπροσώπευε τη δύση, το φθινόπωρο και την 

υγρασία. Κάθε νότα της πεντατονικής κλίμακας είχε μια ορισμένη σημασία. Για 

παράδειγμα, η πέμπτη ταυτιζόταν με τον Νότο, τον πλανήτη Άρη, τη φωτιά και το 

κόκκινο χρώμα. 

Στην Ινδία η μουσική είχε φιλοσοφική σημασία. Στο βιβλίο Το Βέδα του Μέλους 

φανερώνεται ότι οι μελωδίες ψάλλονταν ταυτόφωνα από τους ιερείς σε νότες τριών 

διαφορετικών διαρκειών, τις βραχείες, μακρές και υπέρμακρες, υπογραμμίζοντας 

έτσι τη σημασία του αριθμού 3. Οι Ινδοί μουσικοί πίστευαν πως τα μέλη τους είχαν 

συντεθεί από τους θεούς. Στην Ινδία διάφοροι μελωδικοί τύποι συσχετίστηκαν με 

τις ώρες της ημέρας, τις μέρες της εβδομάδας, τις εποχές κτλ. Διάφορες ινδικές και 

κινέζικες ιστορίες μιλούν για τραγουδιστές που προκαλούσαν αλλαγές εποχών και 

δημιουργούσαν φωτιά ή νερό. 

Ο μύθος του Ορφέα, σύμφωνα με τον οποίο εξημέρωνε τα άγρια θηρία με τις 

μελωδίες του, μας φανερώνει ότι η πίστη για τη μαγική δύναμη της μουσικής 

διατηρήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Επίσης, οι συμβολικές και μαγικές 

αντιλήψεις  που συνδέονται με την ανατολική μουσική αποτελούν μέρος της 

κληρονομιάς μας, αφού παρουσιάζονται επίσης στην πρώιμη ιστορία  των Εβραίων, 

όπως την καταγράφει η Βίβλος. 

Η αρχαία ελληνική μουσική βασιζόταν στην αρχή των τετράχορδων (Χαλδαίοι), γιατί 

όπως φαίνεται ο αρχαιότερος θεωρητικός της, ο Πυθαγόρας, πρώτα μελέτησε στη 

Χαλδαία και στην Αίγυπτο, και μετά θεμελίωσε τους κανόνες της μελωδίας και της 

αρμονίας που πάνω τους στηρίχτηκε η θεωρία της αρχαίας ελληνικής μουσικής. 
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Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι  

1. Σε ποιες βασικές περιόδους χωρίζεται η αρχαία ελληνική ιστορία; Συσχετίστε 

αυτές τις ιστορικές περιόδους με ένα χρονολογικό διάγραμμα της εξέλιξης της 

μουσικής στην αρχαία Ελλάδα. Συνδέστε το επίσης με την αντίστοιχη εξέλιξη σε 

άλλους τομείς της Τέχνης, όπως το θέατρο την ποίηση, την αρχιτεκτονική, τις 

πλαστικές τέχνες.  

Το 3.000 π.Χ. αρχίζει η εποχή του χαλκού. Οι Μινωίτες αγαπούσαν τη μουσική, 

χόρευαν και τραγουδούσαν υπό τους ήχους των κροτάλων, των νυκτών εγχόρδων 

και των αυλών με γλωσσίδι. 

 Το 1.000 π.Χ. οι Δωριείς και οι Έλληνες των Μυκηνών καταλαμβάνουν τον μινωικό 

πολιτισμό.  

Τον 8ο αιώνα π.Χ. έχει διαμορφωθεί πια το ελληνικό αλφάβητο κι έχει εμφανιστεί ο 

Όμηρος, που η Ιλιάδα του είναι το πρώτο γνωστό παράδειγμα  της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας. Εμφανίζονται οι διάφοροι αρχιτεκτονικοί «ρυθμοί» (Δωρικός, Ιωνικός, 

Κορινθιακός). 

Τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., την εποχή του Πλάτωνα, ο ελληνικός πολιτισμός έφτασε 

στο ύψιστο σημείο της ακμής του. Το ελληνικό θέατρο έφτασε σε μεγάλα 

καλλιτεχνικά ύψη με τα έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Και 

κωμωδίες του Αριστοφάνη ή του Μενάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος δημιουργεί 

μιαν απέραντη ανατολική αυτοκρατορία. 

Το 146 π.χ. η Ελλάδα γίνεται επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το όνομα 

Αχαΐα. 

2. Από ποιους πολιτισμούς δέχτηκαν επιδράσεις οι αρχαίοι Έλληνες; Αφομοίωσαν 

αυτές τις επιδράσεις; Βρήκαν τρόπους να μετεξελίξουν τα στοιχεία που δέχτηκαν; 

(Δώστε απάντηση γενικά επί του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και μετά 

εστιάστε την προσοχή σας στην μουσική).  

Το ύφος της ελληνικής μουσικής προήλθε (εν μέρει) διαμέσου της Κρήτης από την 

Αίγυπτο. Και οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον αυλό, τα κρόταλα όπως τα 

χρησιμοποιούσαν και οι Αιγύπτιοι. 

3. Ποια ήταν τα τρία κύρια μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων; Πώς παιζόταν 

το καθένα και σε ποιες περιστάσεις χρησιμοποιούντο; 

Τα τρία κύρια μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων ήταν ο αυλός, η λύρα (κιθάρα) 

και τα κρόταλα ή τύμπανα. 

Ο αυλός ήταν διαδεδομένος στο θέατρο, στους γάμους, στα συμπόσια και διάφορες 

άλλες εορταστικές εκδηλώσεις και συνδεόταν με τη λατρεία του Διονύσου, λόγω 

του οργιαστικού χαρακτήρα της μουσικής του. Η λύρα σχετιζόταν με τη λατρεία του 

Απόλλωνα. 
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4. Ποια είναι η σχέση μεταξύ μουσικού ρυθμού και ποιητικού μέτρου στην αρχαία 

ελληνική μουσική; 

Η ελληνική μουσική είναι μονόφωνη και ουσιαστικά φωνητική. Εξαρτάται απόλυτα 

από τον ποιητικό λόγο. Ο ρυθμός του στίχου κανονίζει το ρυθμό της μελωδίας. Έτσι 

από τα ποιητικά μέτρα γεννιούνται τα μουσικά. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε 

μουσική χωρίς ποίηση, ούτε ποίηση χωρίς μουσική. Τα επικά τραγούδια που 

ιστορούσαν πολεμικές δόξες και ηρωικά κατορθώματα συνοδεύονται πάντα από τη 

λύρα ή την κιθάρα. Παράλληλα όμως από την ίδια εποχή, ήταν γνωστά διάφορα 

λαϊκά τραγούδια, όπως ο λίνος (για τον τρυγητό), ο υμέναιος (τραγούδι του γάμου), 

ο θρήνος (μοιρολόι), ο κώμος (τραγούδι που έκλεινε τα γλέντια), τα παροίνια 

(τραγούδια του κρασιού), τα νανουρίσματα, τα τραγούδια της δουλειάς, κ.ά..  

Στα χρόνια που ακολουθούν αναπτύσσεται η λυρική ποίηση και η μουσική. Όπως τα 

επικά έτσι και τα λυρικά τραγούδια συνοδεύονταν από τη λύρα ή την κιθάρα. Από 

τους ποιητές και μουσικούς που έγραψαν λυρικά τραγούδια οι πιο γνωστοί ήταν: ο 

Αλκαίος, η Σαπφώ, ο Μίμνερμος, ο Ανακρέων, η Μύρτιδα, ο Στησίχορος, ο Πίνδαρος 

κ.ά.. Η λαμπρότερη όμως ποιητική και μουσική δημιουργία της αρχαίας Ελλάδας 

ήταν η αττική τραγωδία και κωμωδία του 5ου αιώνα π.Χ. 

5. Να κάνετε ένα σχετικά σύντομο κατάλογο αρχαιοελληνικών μουσικών 

οργάνων χωρίζοντάς τα στις γνωστές κατηγορίες (έγχορδα, πνευστά και 

κρουστά).  

Έγχορδα: Υπήρχαν τρεις κατηγορίες: οι λύρες - κιθάρες, τα τρίγωνα - άρπες και οι 

πανδουρίδες (σε μορφή ταμπουρά). Όλα τα έγχορδα ήταν νυκτά δηλ. παίζονταν 

τσιμπώντας τις χορδές (νήττω=τσιμπώ). Έγχορδα με δοξάρι δεν μαρτυρούνται 

καθόλου. 

Πνευστά: Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυλοί (με γλωσσίδι) και σύριγγες 

(χωρίς γλωσσίδι). Σπανιότερα χρησιμοποιούνται και άλλα πνευστά όπως η σάλπιγξ, 

το κογχύλι και η ύδραυλις. 

Κρουστά: Κρόταλα, τύμπανο, κύμβαλα, σείστρα. Έχουν συνοδευτικό χαρακτήρα, 

κυρίως, για να τονίζουν το ρυθμό, είτε να διαμορφώνουν μια ηχητική ατμόσφαιρα. 

Χρησιμοποιούνται περισσότερο στις οργιαστικές λατρείες της Κυβέλης και του 

Διονύσου.  

6. Ποια ήταν τα γένη του μουσικού συστήματος των αρχαίων Ελλήνων; Σχολιάστε 

τα σύντομα και δώστε μουσικά παραδείγματα.  

Οι Έλληνες είχαν ένα μουσικό σύστημα που βασιζόταν στην ακουστική. Το μουσικό 

τους σύστημα είχε τρία γένη. Το διατονικό (μι, φα, σολ, λα), το χρωματικό (μι, φα, 

σολ, λα ύφεση) και το εναρμόνιο (μι, φα, σολ, λα κατεβασμένο ¾ του τόνου). Το 

διατονικό γένος αντιστοιχεί πάνω κάτω στο δικό μας. Στο χρωματικό κυριαρχούν, 

όπως και σήμερα, τα ημιτόνια. Το εναρμόνιο, ανατολικής προέλευσης και ολότελα 

διαφορετικό από το δικό μας, χαρακτηρίζεται από τα τέταρτα του τόνου. 
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7. Τι γνωρίζετε για την αρχαία ελληνική μουσική σημειογραφία; 

Υπήρχαν δύο ειδών μουσικές σημειογραφίες: η φωνητική και η οργανική. 

Η λογική τους είναι απλή. Στη φωνητική σημειογραφία χρησιμοποιούνται γράμματα 

του ιωνικού αλφαβήτου (που μοιάζει με το σύγχρονο), που αντιστοιχούν σε κάποιο 

τονικό ύψος. Σε κάθε φθόγγο αντιστοιχείται ένα γράμμα για την κανονική του 

μορφή, το επόμενο για την 1η όξυνση (αλλοίωση) και το επόμενο για την 2η όξυνση. 

Μετά ακολουθεί ο επόμενος φθόγγος (προς τα κάτω). Π.χ. Το Φα ->Α το Φα# ->Β, Το 

Φα##-> Γ, το Μι -> Δ κ.ο.κ. 

Στην οργανική σημειογραφία χρησιμοποιούνται γράμματα άλλου τοπικού 

αλφάβητου (πιθανώς αργίτικου) που περιστρέφονται για κάθε όξυνση. Η 

σημειογραφία αυτή χρησιμοποιήθηκε έως τον 3ο αιώνα μ.Χ., οπότε 

αντικαταστάθηκε με τη νευματική. Το σύστημα μουσικής γραφής στην αρχαία 

Ελλάδα είχε τη δυνατότητα αναπαράστασης του τονικού ύψους, αλλά και της 

διάρκειας κάθε νότας· η αναπαράσταση της λειτουργικής αρμονίας ήταν ως έναν 

βαθμό εντός των δυνατοτήτων της. Υπήρξε σε χρήση από το αργότερο τον 6ο π.Χ. 

αιώνα, έως τα τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα: από τους οκτώ αυτούς αιώνες μουσικής 

καταγραφής σώζονται αρκετά έργα, τόσο καθ' ολοκληρίαν, όσο και αποσπάσματα. 

 

8. Ποιες οι ονομασίες των μουσικών φθόγγων στην αρχαία ελληνική μουσική; 

Από πού παίρνουν το όνομά τους; 

Τα ονόματα των μουσικών φθόγγων στην αρχαία ελληνική μουσική προέρχονται 

από τις ονομασίες των χορδών της λύρας και είναι: 

Παρανήτη, Νήτη, Τρίτη, Λιχανός, Μέση, Παραμέση, Παρυπάτη, Υπάτη.  

9. Υπάρχουν σωζόμενα αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής μουσικής; Αν ναι, να 

αναφέρετε μερικά από αυτά. 

Μερικά από τα σωζόμενα αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής μουσικής είναι η αρχή 

του πρώτου πυθικού ύμνου του Πινδάρου και ο επιτάφιος του Σείκιλου. 
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10. Ποια η ιστορία εν συντομία του Επιτάφιου του Σείκιλου; Πώς μας βοηθά στην 

καλύτερη κατανόηση της αρχαίας ελληνικής μουσικής;  

Ο Σείκιλος έγραψε το τραγούδι του μετά το 200 π.Χ. σε επιτύμβια κυλινδρική στήλη 

που έχει ύψος 40 εκατοστά και περιέχει στην κοινή ελληνική της ελληνιστικής 

εποχής ένα επίγραμμα δώδεκα λέξεων και ένα μέλος (τραγούδι) δεκαεφτά λέξεων 

μαζί με τη μουσική του. Στην κορυφή της στήλης, το επίγραμμα αναφέρει τον 

άνθρωπο που το έγραψε, καθώς και το σκοπό για τον οποίο το έγραψε: 

 

ΕΙΚΩΝ Η ΛΙΘΟΣ ΕΙΜΙ. ΤΙΘΗΣΙ ΜΕ ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΝΘΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΣΗΜΑ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ (Εγώ η πέτρα είμαι μια εικόνα. Με έβαλε εδώ ο Σείκιλος ως 

διαχρονικό σήμα αθάνατης μνήμης). Στη μέση υπάρχουν οι στίχοι του τραγουδιού 

μαζί με τα σύμβολα της μελωδίας, η οποία είναι του λεγόμενου φρυγικού τύπου: 

ΟΣΟΝ ΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ,    Όσο ζεις λάμπε, 

ΜΗΔΕΝ ΟΛΩΣ ΣΥ ΛΥΠΟΥ.   καθόλου μη λυπάσαι. 

ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΖΗΝ,   Για λίγο διαρκεί η ζωή, 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ.  ο χρόνος απαιτεί την πληρωμή του. 

Στο κάτω μέρος της στήλης αναγράφεται η αφιέρωση ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΙ (Ο 

Σείκιλος στην Ευτέρπη), αλλά δεν γίνεται κατανοητό εάν πρόκειται για τη σύζυγο, 

την ερωμένη, τη φίλη, την αδελφή ή την κόρη του, ή και απλώς την Μούσα της 

μουσικής. Το μήνυμα αυτό αντιστοιχεί στο επικούρειο απόφθεγμα «όσο ζούμε 

πρέπει να χαιρόμαστε όπως οι θεοί» γιατί ο θάνατος είναι το τέλος και δεν υπάρχει 

συνέχεια. Εμφανώς επικούρεια είναι όλα τα αναφερόμενα συστατικά του μέλους: η 

ηδονή της ζωής, η αταραξία, καθώς και το τελικό όριο της ζωής, ο θάνατος. Η 

επιτύμβια στήλη ανακαλύφθηκε το 1883 στην τουρκική πόλη Αϊδίνιο, όπως είναι το 

σύγχρονο όνομα των αρχαίων Τράλλεων. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 

Μικρασιατικής καταστροφής του 1922 η στήλη χάθηκε και πολλά χρόνια αργότερα 

ξαναβρέθηκε σε έναν κήπο τουρκικού σπιτιού. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είχε κόψει 

τη βάση της στήλης για να την χρησιμοποιήσει ως βάζο για λουλούδια. Σήμερα 

φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας στην Κοπεγχάγη. Πιστά αντίγραφά του 

υπάρχουν σε διάφορα μουσεία. 

Επιδεικνύει όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά του μέλους ή μελωδικής κατασκευής 

(κατά Κλεονείδη και Αριστείδη Κοεντιλιανό): επαναλαμβανόμενες νότες, ανοδικές 

και καθοδικές κινήσεις στην κλίμακα, επανάληψη της ίδιας διαδοχής διαστημάτων 

κατά ένα βήμα επάνω ή κάτω (π.χ. τέλος τρίτης και αρχή τέταρτης γραμμής), 

μελωδικές ομοιότητες συνδέουν φράσεις μεταξύ τους (π.χ. τέλος πρώτης και αρχή 

δεύτερης φράσης, τέλος δεύτερης και τρίτης φράσης, αρχή τρίτης και τέταρτης 

φράσης) 
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Η Μουσική των Πρώτων Χριστιανών  

1. α) Σχολιάστε σύντομα το Ισόρρυθμο Μέλος. 

Το Ισόρρυθμο Μέλος (ή «Γρηγοριανό» Μέλος) είναι μία από τις παλαιότερες και πιο 

χαρακτηριστικές μορφές της χριστιανικής μουσικής που είναι σε γενική χρήση 

ακόμα και σήμερα. Έχει ψαλμωδικό χαρακτήρα και κάθε στίχος του ψαλμού 

επαναλαμβάνει την ίδια μελωδία κι οι δύο μελωδικές φράσεις αντιστοιχούν με τα 

δύο ημιστίχια. Αυτό το ύφος προήλθε από τους χριστιανούς της 

Κωνσταντινούπολης, που ήταν η πρωτεύουσα της ανατολικής αυτοκρατορίας, της 

γνωστής ως βυζαντινής. 

β) Χρησιμοποιεί το ισόρρυθμο μέλος οργανική συνοδεία; 

Στο ισόρρυθμο μέλος ψάλλεται μια μελωδία αποτελούμενη από δύο φράσεις χωρίς 

οργανική συνοδεία μονοφωνικά.  

γ) Τι ονομάζεται jubilus; 

Το jubilus είναι μια σημαντική μορφή του ισόρρυθμου μέλους. Πρόκειται για το 

συλλαβικό σχεδιασμό με ένα εκτεταμένο μελωδικό πέρασμα της τελευταίας 

συλλαβής «α» στο «Αλληλούια». Ο Άγιος Αυγουστίνος αποδέχτηκε το jubilus με την 

αιτιολογία πως ήταν ένα εγκώμιο στο Θεό που εξέφραζε αυτό που δεν μπορούσαν 

να εκφράσουν με λόγια. 

2. α) Τι ονομάζουμε τρόπο στην Δυτική Εκκλησιαστική Μουσική; 

Η Βυζαντινή Μουσική ακολουθεί παραλλαγμένη σε κάποια σημεία την Πυθαγορική 

Οκτάχορδο. Οι οκτώ ήχοι ή τρόποι της είναι : Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος, 

Πλάγιος του Πρώτου, Πλάγιος του Δευτέρου, Βαρύς και Πλάγιος του Τετάρτου. Οι 

ήχοι Πρώτος, Τέταρτος, Πλάγιος του Πρώτου και Πλάγιος του Τετάρτου ανήκουν στο 

Διατονικό γένος. Οι ήχοι Δεύτερος και Πλάγιος του Δευτέρου ανήκουν στο 

Χρωματικό γένος και οι ήχοι Τρίτος και Βαρύς στο Εναρµόνιο. 

 

β) Δώστε τα ονόματα των τρόπων κατά τους Λατίνους. 

Dorian, Frygian, Lydian, Mixolydian, Hypodorian, Hypofrygian, Hypolydian, 

Hypomixolidian 

 

γ) Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών 

Τρόπων. 

Οι αρχαίοι ελληνικοί τρόποι ήταν οι εξής: Δώριος, Φρύγιος, Λύδιος, Μιξολύδιος, 

Υποδώριος, Υποφρύγιος Υπολύδιος, Υπομιξολύδιος. Οι θεωρητικοί της Δυτικής 

μουσικής, αγνοώντας ή παραβλέποντας το σημαντικό γεγονός ότι οι αρχαίες  

ελληνικές κλίμακες  ήταν πάντα κατιούσες, έκαναν το λάθος  να  ονομάσουν 

εσφαλμένα  σαν «Πυθαγόρεια κλίμακα» την μείζονα κλίμακα.  Που ναι μεν έχει την 

ίδια σειρά τόνων και ημιτονίων με τον Δώριο τρόπο (Τ-Τ-Η-Τ-Τ-Τ-Η), αλλά 

αντίστροφα (στην ανιούσα αντί στην κατιούσα φορά). 
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δ) Ποιους τρόπους ονομάζουμε Αμβροσιανούς και γιατί; 

Αμβροσιανούς ονομάζουμε τους τέσσερις πρώτους τρόπους του ισόρρυθμου 

μέλους, γιατί παλιότερα υποστηριζόταν ότι το 384 μ.Χ. ο Αμβρόσιος, επίσκοπος 

Μεδιολάνων (το σημερινό Μιλάνο) «δανείστηκε» κάποιους ελληνικούς ψαλμούς 

και τους εισήγαγε στην εκκλησία του. Το Αμβροσιανό Μέλος, που περιείχε τους 

πρώτους 4 εκκλησιαστικούς τρόπους,  αποτέλεσε την αφετηρία για την μετέπειτα 

Δυτική ευρωπαϊκή μουσική. 

3. Πότε και από ποιον εφευρέθηκε η ύδραυλις; 

Το μουσικό όργανο της υδραύλεως αποτελεί μία εφεύρεση του 3ου αι. π.Χ. από τον 

μηχανικό Κτησίβιο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Πρόκειται για το πρώτο 

πληκτροφόρο όργανο της αρχαιότητας και αποτελεί έναν πρόδρομο του 

εκκλησιαστικού οργάνου της δυτικής Ευρώπης. Οι απεικονίσεις του στην τέχνη, 

αλλά και οι σχετικές αναφορές του στην αρχαία γραμματεία είναι σημαντικές, 

καθώς από την πρώτη στιγμή το συγκεκριμένο όργανο προκάλεσε μεγάλη 

εντύπωση, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στα θαυμαστά επιτεύγματα της 

αρχαιότητας. Από τις πηγές πληροφορούμαστε για αρχαίους δεξιοτέχνες παίκτες 

της υδραύλεως με μεγάλη φήμη στον αρχαίο κόσμο. Μάλιστα, η γυναίκα του 

Κτησίβιου, η Θαίς, γνωρίζουμε ότι έπαιζε την ύδραυλη και ήταν πιθανόν η πρώτη 

οργανοπαίκτρια του εν λόγω οργάνου. 

4. Υπάρχει οργανική μουσική την πρωτοχριστιανική περίοδο; 

Η βυζαντινή μουσική, που είναι πάντα μονόφωνη, δε χρησιμοποιούσε καθόλου 

μουσικά όργανα. Πρώτον για λόγους δογματικούς, έδειχνε την αντίθεσή της στην 

εθνική ειδωλολατρική μουσική, και δεύτερον γιατί η χρησιμοποίηση μουσικών 

οργάνων κινδύνευε να προδώσει τις παράνομες συγκεντρώσεις των χριστιανών 

κατά την περίοδο των διωγμών. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2101001
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ο Μεσαίωνας 

Η Ευρώπη μετά τους Ρωμαίους 

1. α) Ποιον αιώνα έζησε ο Καρλομάγνος και ποιος σε γενικές γραμμές ο πολιτικός 

του ρόλος;  

O Καρλομάγνος ή Κάρολος ο Μέγας (Charlemagne, 2 Απριλίου 742 – 28 Ιανουαρίου 

814) ήταν βασιλιάς των Φράγκων από το 768, βασιλιάς της Ιταλίας από το 774 και 

από το 800 ο πρώτος αυτοκράτορας στη Δυτική Ευρώπη μετά την κατάλυση της 

Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πριν από τρεις αιώνες.  

β) Πώς σχετίζεται ο Καρλομάγνος με το λατινικό λειτουργικό μέλος;  

O Καρλομάγνος συνέστησε στους Γάλλους να στραφούν προς το ιταλικό ύφος, τη 

γρηγοριανή παράδοση που την είχαν «σαφέστατα παραφθείρει». Ζήτησε από τον 

Πάπα να τους στείλει δασκάλους της ψαλτικής από τη Ρώμη για να βάλουν τα 

πράγματα στη θέση τους. Ο ένας στάλθηκε στο Μετς και ο άλλος στο Σουασόν κι οι 

Γάλλοι μουσικοί διατάχθηκαν «να συμμορφώνονται από κάθε άποψη με το 

ρωμαϊκό εκτέλεσης των εκκλησιαστικών ακολουθιών». 
 

2. Πότε ιδρύονται τα πρώτα μοναστήρια και πώς αυτό συμβάλλει στην προώθηση 

της μάθησης κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους; Συμβάλλει η ίδρυση των 

μοναστηριών στην προώθηση και εξέλιξη της μουσικής και πώς; 

Τα πρώτα μοναστήρια ιδρύθηκαν τον 6ο αιώνα. Οι μοναχοί που στην αρχή για να 

επιβιώσουν έπρεπε να ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίες, αργότερα έγιναν 

πιο πλούσιοι, με τη βοήθεια διάφορων δωρεών που προέρχονταν από 

ευκατάστατους χριστιανούς, έτσι ώστε να μπορούν να αφοσιώνονται στη σπουδή. 

Τα μοναστήρια του Μετς και του Αγίου Γάλλου έγιναν φημισμένες σχολές του 

γρηγοριανού μέλους και είχαν τόση επιρροή και στα άλλα κέντρα μελέτης της 

λειτουργικής μουσικής (Γαλλία, Γερμανία). Ιδιαίτερη σημασία και φήμη απέκτησε η 

μονή του Αγίου Γάλλου, γιατί εκεί έδρασαν πλήθος μουσικοί και ποιητές και γιατί 

εκεί δημιουργήθηκαν οι περισσότερες μορφές που υιοθετήθηκαν από το 

λειτουργικό τραγούδι. Στο μοναστήρι αυτό σώζονται από τον 9ο αιώνα από τα πιο 

παλιά και τα πιο πολύτιμα χειρόγραφα γρηγοριανού μέλους. 
   

Το Γρηγοριανό Μέλος  

1. Πώς ονομάζεται το μονοφωνικό λατινικό λειτουργικό μέλος της καθολικής 

εκκλησίας; 

Το μονοφωνικό λατινικό λειτουργικό μέλος της καθολικής εκκλησίας ονομάζεται 

«Γρηγοριανό Μέλος». 
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2. Περιγράψτε σύντομα την προσωπικότητα και τα επιτεύγματα (όχι κατ’ ανάγκη 

μουσικά) του Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου. 

Αναδιοργάνωσε την εκκλησιαστική ζωή, εκλαΐκευσε τα δόγματα της πίστης, ώστε να 

είναι κατανοητά από τον απλό πιστό, και αναθεώρησε τη λατινική λειτουργία, 

εισάγοντας το Γρηγοριανό Μέλος και ιδρύοντας σχολή ιεροψαλτών (Schola 

cantorum). Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στη ζωγραφική, καθώς 

υποστήριξε την άποψη πως η απεικόνιση θρησκευτικών επεισοδίων εντός των 

εκκλησιών ήταν πολύ χρήσιμη, καθώς μπορούσε να προσφέρει στους 

αναλφάβητους πιστούς τα ίδια αποτελέσματα με αυτά της ανάγνωσης των Γραφών 

από όσους ήξεραν να διαβάζουν. Η άποψη αυτή, από έναν άνθρωπο με τόσο 

ισχυρή εξουσία, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Δυτικής 

τέχνης. 

3. Ποιες οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του αμβροσιανού και γρηγοριανού 

μέλους; 

Αμβροσιανό Μέλος 

Ο Αγ. Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων (Ambrosious Aurellus) (4ος αι. μ.Χ.), ένας από τους 

μεγάλους Πατέρες της εκκλησίας, προσπάθησε να δημιουργήσει σύμφωνα πάντα 

με τα λειτουργικά πρότυπα της Ανατολής, έναν τύπο λειτουργίας που να ταιριάζει 

περισσότερο στο λαό της Δύσης και στα ακούσματα του. Έτσι έφερε από την 

Ανατολή ένα λειτουργικό τυπικό, χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η “αντιφωνική 

ψαλμωδία”, δηλαδή οι ύμνοι που ψάλλονταν από δύο χορούς, έτσι που ο ένας να 

απαντά στον άλλον ή στον ιερέα, ο ιερέας στον χορό ή στο εκκλησίασμα κλπ. 

Συνθέτει όμως και νέους ύμνους με λαϊκότροπο ύφος. Φυσικά, υπήρξαν και πολλοί 

άλλοι υμνογράφοι και μελοποιοί που συνέθεσαν ύμνους. Ο κύκλος των ύμνων και 

το τυπικό της λειτουργίας της Εκκλησίας των Μεδιολάνων (Μιλάνο) πήραν το όνομα 

“Αμβροσιανό Μέλος” (cantus Ambrosianus). 

Γρηγοριανό Μέλος 

Έτσι ονομάστηκε η λειτουργική μουσική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που πήρε 

το όνομα της από τον Γρηγόριο τον Α', ο οποίος υπήρξε επίσκοπος Ρώμης από το 

590 έως το 604. Του Γρηγοριανού Μέλους είχε προηγηθεί το Αμβροσιανό Μέλος 

(4ος αιώνας). Ο Αμβρόσιος, επίσκοπος Μιλάνου, προσπαθώντας να βάλει τάξη στην 

αναρχία των ύμνων που χρησιμοποιούσε η Δυτική Εκκλησία, καθόρισε τη χρήση 

τεσσάρων τρόπων (κλιμάκων) καθώς και τους ύμνους που θα έπρεπε να ψάλλονται. 

Στο τέλος του 6ου αιώνα ο Πάπας Γρηγόριος αναθεώρησε και πάλι το σύνολο των 

μελωδιών που χρησιμοποιούσε η Καθολική Εκκλησία και καθόρισε ποιες ακριβώς 

μελωδίες θα ψάλλονται και σε ποιο σημείο της λειτουργίας. Η μουσική του 

«Γρηγοριανού Μέλους» είναι μονοφωνική, χωρίς κανονικό μέτρο, αλλά ακολουθεί 

το ρυθμό των λέξεων, οι οποίες πολύ συχνά είναι από τη Βίβλο και ιδίως από τους 

Ψαλμούς. Το Γρηγοριανό Μέλος τραγουδιέται από χορωδία και από σολίστες, με 

εναλλαγή σολίστ και χορωδίας ή και με εναλλαγή ημιχορίων. 

 



Κεφάλαιο 2 – Μεσαίωνας 
 

4. Εξηγείστε τους όρους: accentus, concentus, συλλαβικός, μελισματικός.  

Accentus: Συλλαβική κατά κανόνα λειτουργική απαγγελία με σολιστική εκφορά 

(συνήθως από τον ιερέα). Η μελωδία σύγκειται κατά το μεγαλύτερο μέρος από ένα 

κύριο φθόγγο που λέγεται tenor ή tuba. Τον φθόγγο αυτό εισάγουν και ακολουθούν 

σύντομοι μελισματικοί τύποι σε αντιστοιχία προς τα σημεία στίξης του ιερού 

κειμένου. Το τονικό ύψος είναι σχετικό. 

Concentus: Το μελωδικό ύφος των χορωδιακών κυρίως μερών της λειτουργίας και 

του Οφίκιουμ., π.χ. ύμνοι, αντίφωνα, ρεσπονσόρια κλπ. Η μελωδία σ’ αυτό το ύφος 

είναι ελεύθερα μελισματική ή συλλαβική και μελίσματα μπορεί να 

χρησιμοποιούνται πριν από σημεία στίξεως αλλά και σε άλλα σημεία. 

Συλλαβικός: Στη συλλαβική μελωδία μία νότα αντιστοιχεί σε μία συλλαβή. 

Μελισματικός: Στη μελισματική μελωδία μία συλλαβή του κειμένου εκτείνεται σε 

μεγαλύτερες ομάδες φθόγγων. 

5. Τι είναι, πότε και που δημιουργήθηκε η Schola Cantorum;  

Η Schola Cantorum ήταν η επαγγελματική χορωδία στην παπική αυλή κατά το 

Μεσαίωνα. Tη Schola Cantorum ίδρυσε ο Πάπας Γρηγόριος τον 5ο αιώνα.  

6. α) Πόσοι και ποιοι είναι οι εκκλησιαστικοί τρόποι; 

Οι εκκλησιαστικοί τρόποι είναι 6 και είναι οι εξής: 

Ο πρώτος (τροχαίος),  ο δεύτερος (ίαμβος), ο τρίτος (δάκτυλος), ο τέταρτος 

(ανάπταιστος), ο πέμπτος (σπονδείος), και ο έκτος (επαναλαμβανόμενος). 
 

β) Από πού προέρχονται τα ονόματα των εκκλησιαστικών τρόπων; Συμφωνούν με 

τα ονόματα των αρχαίων ελληνικών τρόπων κι αν όχι, γιατί; 

Τα ονόματα των εκκλησιαστικών τρόπων προέρχονταν από τους αρχαίους Έλληνες, 

όμως αργότερα μετονομάστηκαν σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και 

έκτο προκειμένου να απέχουν όσο γίνεται από την αρχαία ελληνική ειδωλολατρική 

ονομασία. 

 

γ) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τρόπου; 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τρόπου είναι ο τελικός φθόγγος του και τα  

γυρίσματα. 
 

δ) Ποιοι τρόποι ονομάζονται αυθεντικοί και ποιοι πλάγιοι; 

Αυθεντικοί ονομάζονται οι τέσσερις κύριοι τρόποι και πλάγιοι είναι αυτοί που 

παράγονται από τους αυθεντικούς. Οι αυθεντικοί είναι: δώριος, φρύγιος, λύδιος, 

μιξολύδιος. Οι πλάγιοι είναι: υποδώριος, υποφρύγιος, υπολύδιος και 

υπομιξολύδιος. 
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7. Ποια είναι τα μέρη της Λειτουργίας της Καθολικής Εκκλησίας;  

Τα βασικά μέρη της Λειτουργίας, που το κείμενο της είναι στα λατινικά, είναι πέντε:

  

Kyrie (Κύριε) 

Gloria (Δόξα) 

Credo (Πιστεύω) 

Sanctus-Benedictus (Άγιος, άγιος) 

Agnus dei (Ο αμνός του θεού) 

 

Αρχικά η Λειτουργία ήταν μια σύνθεση a cappella, κατά το 17ο αιώνα όμως 

εισάγεται η οργανική συνοδεία από εκκλησιαστικό όργανο και αργότερα, με την 

τελειοποίηση των μουσικών οργάνων και την ανάπτυξη της οργανικής μουσικής, 

έχουμε μια ολόκληρη ορχήστρα που συνοδεύει τους σολίστες-τραγουδιστές και τη 

χορωδία. 

 

Σεκουέντσες και Τροπαρίσματα  

1. Ποια μουσική ανάγκη γέννησε τον τρόπο και την σεκουέντσα; 

Στη Β.Γαλλία, την Αγγλία και τη Γερμανία οι εκκλησιαστικοί μουσικοί άρχισαν με 

αργό ρυθμό να νεωτερίζουν στην τέχνη τους. Μία πρώτη καινοτομία τους ήταν να 

κάνουν ορισμένες προσθήκες στα κείμενα και τη μουσική του ισόρρυθμου μέλους. 

Αυτό ίσως να οφείλεται στην αντιπάθεια που μπορεί να είχαν οι ψάλτες του Βορρά 

για τα μελίσματα του jubilus που πιθανολογείται ότι τα έβρισκαν άκομψα και 

άχαρα. Επινόησαν ειδικά κείμενα για αυτήν την χωρίς κείμενο μουσική. Έτσι 

δημιουργήθηκαν οι σεκουέντσες και τα τροπαρίσματα. Στη σεκουέντσα το κείμενο 

ακολουθούσε τη μελωδία, ενώ στα τροπαρίσματα το κείμενο τροποποιούσε τη 

μελωδία. 

2. Τι γνωρίζετε για το Λειτουργικό Δράμα; Πώς μετεξελίχθηκε; 

Λειτουργικό Δράμα είναι η μιμική αναπαράσταση σκηνών από τη ζωή και τα Πάθη 

του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, των Προφητών μέσα στην εκκλησία την ώρα 

της Θείας Λειτουργίας. Η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου σε μορφή 

«συμποσίου» είχε έντονα δραματικά στοιχεία. Και η «Τελετή του Νιπτήρα» είναι 

μια πρώιμη μορφή παντομίμας.  

Στην αρχή το Λειτουργικό Δράμα χρησιμοποιούσε μόνο το Γρηγοριανό Μέλος, ενώ 

αργότερα άρχισε να χρησιμοποιεί μελωδίες και από την κοσμική μουσική. Το ίδιο 

συνέβη και με το περιεχόμενο του Λειτουργικού Δράματος. Στην αρχή είχε μόνο 

θρησκευτικά θέματα, ενώ αργότερα άρχισε να χρησιμοποιεί μισο-θρησκευτικά και 

σπάνια μόνο κοσμικά θέματα. Από τις αρχές του 15ου αιώνα ως τα μέσα του 16ου 

έχουμε την πιο εξελιγμένη μορφή δράματος: Τα μυστήρια παίζονται έξω από την 

εκκλησία. Επίσης, ενώ χρησιμοποιούσαν στην αρχή λατινική γλώσσα οι απλοί 

άνθρωποι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Γι’ αυτό άρχισαν να 

χρησιμοποιούν και διάφορες τοπικές διαλέκτους. 
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3. Ποιος μοναχός διεκδικούσε την εφεύρεση της σεκουέντσας (sequentia);  

Την εφεύρεση της σεκουέντσας διεκδικούσε ο Γερμανός μοναχός του ελβετικού 

μοναστηριού του Αγίου Γάλλου, Notker Balbulus (Νότκερ ο Τραυλός) (912). 

4. Ποιος μοναχός συντέλεσε στην εξέλιξη του tropus; 

Ένας συνάδελφος του Notker, από το ίδιο μοναστήρι που ανήκε στο τάγμα των 

Βενεδικτίνων, ο Ιρλανδός μοναχός Tutilo (915) συντέλεσε στην εξέλιξη του tropus. 

Η Σημειογραφία 

1. α) Ποια είδη μουσικής σημειογραφίας γνωρίζεται από τους αρχαίους χρόνους 

μέχρι τον 20ο αι.; 

Το μουσικό σύστημα της Δύσης διαμορφώθηκε πάνω στις βάσεις του ελληνικού 

αφαιρώντας όμως το χρωματικό και εναρμόνιο γένος. Οι φθόγγοι σημειώνονταν με 

τα 7 πρώτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (α,β,γ,δ,ε,ζ,η). Αργότερα 

προστέθηκε η μουσική γραφή με τα 7 πρώτα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου 

(a,b,c,d,e,f,g). Επίσης υπήρχε και η σημειογραφία των νευμάτων, η οποία βοηθούσε 

πολύ τη μνήμη. Η ονοματοδοσία των νοτών, τέλος, αποδίδεται στον Γκουίντο ντ' 

Αρέτσο, ο οποίος δίδαξε τον μουσικό συλλαβισμό (το γνωστό σολφέζ) με βάση τον 

ύμνο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή "Ut queant laxis": η αρχική συλλαβή κάθε 

στίχου αντιστοιχεί στην ακολουθία των νοτών μιας κλίμακας, όπως φαίνεται 

παρακάτω (σημειώσατε, η παλαιά ονομασία του Ντο είναι Ουτ). 

Ut queant laxis  

resonare fibris,  

Mira gestorum  

famuli tuorum,  

Solve pollute  

labii reatum,  

Sancte Iohannes 

  

β) Ποιο σύστημα τελικά επικράτησε και γιατί; 

Το σύστημα που τελικά επικράτησε είναι το σύστημα που επινόησε ο Γκουίντο ντ’ 

Αρέτσο, το οποίο στην πορεία μετεξελίχθηκε και είναι το πιο εύχρηστο.  

2. Ποια είναι η μουσική σημειογραφία του Γρηγοριανού Μέλους; 

Η μουσική σημειογραφία του Γρηγοριανού Μέλους είναι η νευματική 

σημειογραφία,  η οποία μετεξελίχθηκε σε τετράγωνες νότες σε τετράγραμμο, οι 

οποίες οδήγησαν ύστερα από εξέλιξη αιώνων στη σημερινή σημειογραφία. 
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Τροβαδούροι και Τρουβέροι  

1. α) Ποιον αιώνα ξεκινά η κοσμική λυρική τέχνη του Μεσαίωνα; 

Η κοσμική λυρική τέχνη του Μεσαίωνα ξεκινά τον 12ο αιώνα. 
 

β) Σχετίζεται αυτή η κοσμική λυρική τέχνη με την αντίστοιχη θρησκευτική; 

Αρχικά η θρησκευτική μουσική αφορούσε κατά αποκλειστικότητα λαό και 

κληρικούς. Αργότερα η επίδραση των Σταυροφοριών είχε σαν αποτέλεσμα το 

διαχωρισμό της μουσικής σε κοσμική και θρησκευτική. Η μεν θρησκευτική ανήκε 

στους κληρικούς, η δε κοσμική στους τροβαδούρους και τρουβέρους. 
 

2. Τι γνωρίζετε για τους Τροβαδούρους και τους Τρουβέρους; Να αναφέρετε τη 

χρονική περίοδο που έδρασαν, την περιοχή και την κοινωνική τάξη από την οποία 

κατάγονται, την ετυμολογία της λέξης Τροβαδούρος, τη γλώσσα που 

χρησιμοποίησαν στα τραγούδια τους, τη θεματική των τραγουδιών τους και τέλος 

μερικά ονόματα γνωστών Τροβαδούρων.  

Οι Τροβαδούροι έδρασαν την εποχή του Μεσαίωνα. Κατάγονταν από την 

μεσημβρινή Γαλλία και ιδιαίτερα την Προβηγκία. Ανήκαν στον κύκλο των Δρυίδων 

και κάποιοι στην τάξη των ιπποτών. Στο Βορρά λέγονται Τρουβέροι και στον Νότο 

Τροβαδούροι.  Τροβαδούρος [trobador] σήμαινε «αυτός που βρίσκει» ή με άλλα 

λόγια «εφευρέτης», γιατί το ρήμα «trobar» στη διάλεκτο της Προβηγκίας  συμπίπτει 

με το νέο γαλλικό «trouver» [=βρίσκω]. Οι Τροβαδούροι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι 

τα τραγούδια τους, αλλά τα τραγουδούσαν οι ζογκλέρ και οι μενεστρέλοι. 

Συνόδευαν τα λόγια με viole ή viele – πρόγονο του βιολιού. Στις αρχές του 

Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν την άρπα, αγαπημένο όργανο των πλανόδιων 

μουσικών. Έγραφαν ποίηση στη γλώσσα του Οκ (λαϊκή γλώσσα με ιδίωμα) ή του 

Όιλ. Κεντρικό θέμα των τραγουδιών τους ήταν ο «ευγενής έρωτας» αλλά και οι 

σταυροφορίες. Διάφοροι γνωστοί Τροβαδούροι: ο Ντάντε, ο Γουλιέλμος ο Θ΄, ο 

Γκιρώ Ρικιέ, ο Άνταμ ντε λα Αλ, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. 

3. Τι γνωρίζετε για τους jongleurs; Να αναφέρετε την χρονική περίοδο που 

έδρασαν, την περιοχή και την κοινωνική τάξη από την οποία κατάγονται, την 

ετυμολογία της λέξης jongleurs, τη γλώσσα που χρησιμοποίησαν στα τραγούδια 

τους και τη θεματική των τραγουδιών τους. 

Οι jongleurs ήταν πλανόδιοι μουσικοί που έπαιζαν και τραγουδούσαν τα τραγούδια 

των τροβαδούρων και τρουβέρων. Το όνομά στους στα λατινικά ήταν joculator. Το 

αγγλικό συνώνυμο juggler (ταχυδακτυλουργός), αντιπροσωπεύει μόνο μία από τις 

παραδοσιακές επιδεξιότητές τους, γιατί έπαιζαν όργανα, τραγοδούσαν, 

χρησιμοποιούσαν εξασκημένες αρκούδες και σκυλιά κι έκαναν ακροβατικά 

νούμερα. Τραγουδούσαν γνωστά λαϊκά τραγούδια καθώς και τραγούδια 

ανδραγαθίας. 
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Οι Μενεστρέλοι στη Γερμανία και στην Αγγλία  

1. Τι γνωρίζετε για τους Μενεστρέλους; Να αναφέρετε τη χρονική περίοδο που 

έδρασαν, την περιοχή και την κοινωνική τάξη από την οποία κατάγονται, την 

ετυμολογία της λέξης Μενεστρέλος και τη θεματική των τραγουδιών τους. 

Αρχικά, με το όνομα Μενεστρέλοι (Ménestrel) ονομάζονταν οι υπηρέτες Ευγενών 

της Δύσης. Αργότερα, κατά τον 14ο αιώνα, με το όνομα αυτό φέρονταν 

οι ποιητές και στιχουργοί που διέμεναν στους πύργους των Ευγενών και 

διασκέδαζαν αυτούς και τους καλεσμένους τους. Τραγουδούσαν γνωστά λαϊκά 

τραγούδια καθώς και τραγούδια ανδραγαθίας. 

2. Τι γνωρίζετε για τους Ερωτοτραγουδιστές; Να αναφέρετε τη χρονική περίοδο 

που έδρασαν, την περιοχή και την κοινωνική τάξη από την οποία κατάγονται, την 

ετυμολογία της λέξης Ερωτοτραγουδιστής, τη γλώσσα που χρησιμοποίησαν στα 

τραγούδια τους, τη θεματική των τραγουδιών τους και τέλος μερικά ονόματα 

γνωστών ερωτοτραγουδιστών.  

Οι Ερωτοτραγουδιστές κατάγονταν από τη Γερμανία και έδρασαν τον 13ο αιώνα. 

Ακολούθησαν τα χνάρια των Τροβαδούρων, αλλά λόγω της διαφορετικής γλώσσας 

τράβηξαν έναν δικό τους δρόμο. Δεν ανήκαν όλοι στην τάξη των ιπποτών, κάποιοι 

ήταν αστοί. Εκτελούσαν οι ίδιοι τα τραγούδια τους και η θεματική των τραγουδιών 

τους ήταν κυρίως η αγάπη, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ερωτοτραγουδιστές. 

 

Μεσαιωνικά Όργανα και Μουσικές Μορφές  

1. Ποιον αιώνα εμφανίζεται το εκκλησιαστικό όργανο στη Δύση; Ποια είναι η 

προέλευσή του;  

Το εκκλησιαστικό όργανο έχει τις ρίζες του στο παλαιότερο αρχαιοελληνικό πνευστό 

όργανο, που έφερε το όνομα ύδραυλις. Μετά τους Έλληνες, το πρωτοπόρο αυτό 

ακουστικό και τεχνολογικό κατασκεύασμα ταξίδεψε και υιοθετήθηκε πρόθυμα από 

πολλούς, φτάνοντας μέχρι τους Ρωμαίους και έπειτα τους Βυζαντινούς. Τον 7ο και 

8ο αιώνα η ύδραυλις ονομάστηκε πλέον Όργανο και άκμαζε στο Βυζάντιο αλλά και 

σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατασκευής και παραγωγής της όπως 

η Κωνσταντινούπολη. Αξιομνημόνευτο είναι το περιστατικό της αποστολής ενός 

εκκλησιαστικού οργάνου ως δώρο το 757 μ.Χ. από τον βυζαντινό 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο στον αυτοκράτορα των Φράγκων Πεπίνο 

τον Βραχύ, πατέρα του Καρλομάγνου. Λίγο αργότερα, το 812 μ.Χ., οι βυζαντινοί 

χάρισαν και ένα δεύτερο στον ίδιο τον Καρλομάγνο. Τον 10ο αιώνα 

κατασκευάστηκε με έξοδα της εκκλησίας το αγγλικό εκκλησιαστικό όργανο του 

Γουίντσεστερ, με ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος και με 26 φυσερά που απαιτούσαν 

70 άτομα, διαθέτοντας επίσης 40 νότες, με 10 αυλούς για κάθε νότα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Η Άνοδος της Πολυφωνίας και η Αναγέννηση  

 

Αρμονία και Πολυφωνία 

 

1. Τι ονομάζεται Πολυφωνία; Πότε ένα έργο ονομάζεται πολυφωνικό; 
Πολυφωνία είναι το φαινόμενο της συνήχησης διαφορετικών φθόγγων και έχει σχέση με το 

ταυτόχρονο ξεδίπλωμα διαφορετικών μελωδιών και όχι με το συνταίριασμα μιας σειράς 

από συγχορδίες. Στην πολυφωνική μουσική δηλαδή, δεν ακούμε μόνο μία μελωδία, αλλά 

δύο ή και περισσότερες που τραγουδιούνται ή παίζονται συγχρόνως. 

 

2. Τι ονομάζεται Ομοφωνία; 
Ομοφωνία ονομάζεται η κίνηση δύο ή περισσοτέρων φωνών (ή οργανικών μερών) έτσι 

ώστε να παράγεται αρμονία μέσα από παράλληλες συγχορδίες. 

 

3. Τι ονομάζεται Ετεροφωνία; Ο όρος σχετίζεται με τη μονοφωνία, την πολυφωνία 

ή την αρμονία;  
Ετεροφωνία είναι η τεχνική εκείνη κατά την οποία συνεκφέρονται μικροπαραλλαγές μιας 

βασικής μελωδικής ιδέας που αφηρημένα δεσπόζει. Ουσιαστικά, η ετεροφωνία, ως 

ομαδική μουσική πρακτική πρωτόγονων ομάδων, είναι αρχαιότερη της μονοφωνίας, υπό 

την έννοια ότι η ακριβής, η πανομοιότυπη, η ομαδική μονοφωνική εκτέλεση μιας μελωδίας 

έχει υψηλότερες τεχνικές απαιτήσεις από την ετεροφωνική πρακτική. Υπό αυτήν την 

έννοια, η μονοφωνία έπεται ιστορικά της πρωτόγονης ετεροφωνίας, ως μία καινοτόμος 

πρακτική αναζήτησης ή και επίδειξης μιας υψηλής μουσικής πειθαρχίας. 

 

4. Ποια προηγήθηκε ιστορικά, η Αρμονία ή η Αντίστιξη;  
Η Αντίστιξη. 

 

5. Προσδιορίστε χρονολογικά την εμφάνιση της Πολυφωνίας στη Δύση. Είναι οι 

ιστορικοί απόλυτα σίγουροι για το πότε εμφανίζεται η Πολυφωνία στη Δύση; 
Μετά τα πρώτα δείγματα Πολυφωνίας του 9ου αιώνα, οι μαρτυρίες σε χειρόγραφα 

εξαφανίζονται για σχεδόν δυο αιώνες.  Πλούσια πολυφωνικά δείγματα εμφανίζονται στο 2ο 

μισό του 11ου αιώνα. Στα μέσα του 12ου αιώνα έχουμε ένα εκτεταμένο ρεπερτόριο 

µμεσαιωνικής Πολυφωνίας. Η τελική αποδοχή της Πολυφωνίας έγινε κατά την περίοδο της 

Αναγέννησης (15ος αιώνας). 
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Organum  

1. Τοποθετείστε χρονολογικά την Εποχή της Πρώιμης Πολυφωνίας, την Εποχή της 

Notre Dame, την Ars Antiqua και την Ars Nova.  

Εποχή της Πρώιμης Πολυφωνίας  9ος αιώνας 

Εποχή της Notre Dame   Μέσα 12ου αιώνα 

Ars Antiqua    12ος-14ος αιώνας (1170-1310) 

Ars Nova    14ο αιώνα (1330-1340) 

 

 

2. α) Ποια είναι η συνεισφορά του Λεονέν (Leonin) στο  Organum; Πώς ονομάζεται 

ο τόμος με Organi που συνέταξε (να δοθεί λατινικά και ελληνικά η ονομασία του) 

και τι περιλαμβάνει; 
Ο Leonin εμπλούτισε το Organum με δύο πρόσθετες φωνές. Ακολουθούσε ένα είδος 

Organum όπου η κάτω φωνή τραγουδούσε ένα λειτουργικό θέμα με νότες μεγαλύτερης 

διάρκειας, ενώ η πάνω φωνή ξετυλιγόταν με γοργή κίνηση. Δε χρησιμοποιεί όμως στα έργα 

του ποιητικό λόγο, αλλά πεζό λειτουργικό λόγο και το σπουδαιότερο, η πάνω φωνή που 

κινείται ελεύθερα κινείται σε τριμερή ρυθμό. Ο τόμος με τη μουσική που έγραψε ο Leonin 

ονομάστηκε Μέγα Βιβλίο (Magnus Liber) του Organum και περιείχε κομμάτια για όλες τις 

εκκλησιαστικές τελετές του χρόνου. 

 

β) Πώς εξελίσσει την τεχνική του Organum ο Περοτέν (Perotin);  
Την εποχή του Perotin δημιουργείται ένα νέο είδος, το conductus, το οποίο χρησιμοποιεί 

κείμενο σε στίχους. Η μεγάλη του καινοτομία όμως είναι ότι η βασική φωνή δεν είναι 

Λειτουργικό Μέλος, όπως στο Organum, αλλά δημιουργία του συνθέτη. Τη μεγάλη του 

όμως φήμη, ο Perotin, τη χρωστούσε στα τρίφωνα και τετράφωνα Organum που έγραψε. Σε 

αυτά δεν υπάρχει πια όπως στο παλιό δίφωνο Organum μία πάνω φωνή ελεύθερη και 

γρήγορη και κάτω μια μελωδία με μακρόχρονους φθόγγους. Και οι δύο ή τρεις φωνές που 

κινούνται πάνω στη βασική ενώνονται με όμοιο ρυθμό όπως τα μέρη ενός conductus. 

 

γ) Ποια η σχέση μεταξύ Leonin και Perotin;  
Ο Perotin ήταν μαθητής του Leonin. 

 

3. α) Πόσες φωνές (αριθμός) περιλαμβάνουν τα Organum του Leonin;  

Πώς ονομάζεται καθεμία απ’ αυτές τις φωνές;  
Τα Organum του Leonin περιλαμβάνουν δύο φωνές. Η κάτω φωνή είναι το λειτουργικό 

θέμα και η άλλη φωνή είναι η πάνω φωνή. Η μετρημένη διφωνία ονομάστηκε discantu, ενώ 

ένα πιο ολοκληρωμένο κομμάτι σε ύφος discantus ονομάστηκε clausula. 

 

β) Πόσες φωνές (αριθμός) περιλαμβάνουν συνήθως τα Organum του Perotin; Πώς 

ονομάζεται καθεμία απ’ αυτές τις φωνές; 
Ακολουθεί τετράφωνο Organum. Η κάτω φωνή ονομαζόταν τενόρος και οι υπόλοιπες κατά 

σειρά ύψους, διπλό, τριπλό και τετραπλό.  
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4. Τι γνωρίζετε για το μοτέτο; 
Είναι η πιο σημαντική μουσική μορφή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Κατά τη 

διάρκεια της ύπαρξής του (1220-1750) υπέστη πολλές αλλαγές , γι αυτό δε μπορούμε να 

δώσουμε ένα γενικό ορισμό που να περιλαμβάνει όλες τις φάσεις ανάπτυξής του. 

Εμφανίστηκε ως χορωδιακή σύνθεση , χωρίς οργανική συνοδεία, στηριγμένο στα λατινικά 

θρησκευτικά κείμενα για να εξυπηρετήσει το τελετουργικό της ρωμαϊκής καθολικής 

εκκλησίας, κυρίως στους εσπερινούς. Παράλληλα όμως πέρασε και στην κοσμική μουσική 

(13ος αιώνας). Συναντάμε μοτέτα για σόλο φωνή ( το 13ο και 17ο αιώνα)με συνοδεία, ή 

χωρίς, γραμμένα στην καθομιλούμενη γλώσσα. ). Το 15ο αιώνα βρίσκουμε το γαλλικό 

μοτέτο .Τα βρετανικά μοτέτα της περιόδου του 17 ου αιώνα λέγονται " ύμνοι" ( anthems ). 

H ιστορία του μοτέτου μπορεί να χωριστεί σε 3 περιόδους.  

1.Μεσαιωνικό μοτέτο (1229-1450),  

2.Αναγεννησιακό μοτέτο (1450-1600)  

( Ή φλαμανδικό, αν και ονομάστηκε έτσι, έγινε "διεθνές" μετά το 1550) 

3. Μπαρόκ μοτέτο ( 1600- 1750). 

Μεσαιωνικό μοτέτο (1229-1450) 

Δημιουργήθηκε στη σχολή της Notre Dame και προήλθε από την clausula. Ο ρυθμός ήταν 

τροπικός. Το μοτέτο δεν ξεκίνησε ως αυτόνομο είδος, αλλά ήταν- όπως και η clausula- μια 

πολυφωνική παρεμβολή μέσα στο γρηγοριανό ύμνο την οποία ενισχύει η φωνή του 

τενόρου. Κατά το 14ο αιώνα (ars nova) το μοτέτο δεν κατείχε πια κυρίαρχη θέση, όμως η 

διάρκειά του μεγάλωσε, ο τρόπος επεξεργασίας του άλλαξε και απέκτησε μεγαλύτερη 

ποικιλία ρυθμικών σχημάτων. Χαρακτηριστικό του ήταν το ισόρρυθμο. Τα μοτέτα του 

Machaut είναι ισορρυθμικά. 

Στις αρχές του 15ου αιώνα (σχολή Βουργουνδίας) χρησιμοποιήθηκαν νέες μέθοδοι 

σύνθεσης για τα μοτέτα. Η cantus firmus του τενόρου και τα πολλά κείμενα 

εγκαταλείφθηκαν . Τώρα πια όλες οι φωνές είχαν το ίδιο κείμενο και τα μοτέτα δεν έιναι 

ισορυθμικά. Αυτά ονομάζονται "ελεύθερα" (free) μοτέτα. ( πχ μοτέτα του John Dunstable 

και Guillame Dufau). Είναι δύσκολο εκείνη την περίοδο να διαχωριστεί το μοτέτο από 

άλλους πολυφωνικούς ύμνους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Η Ώριμη Αναγέννηση 

Γενικές 

1. Ποια θρησκευτικά και κοσμικά είδη καλλιεργούνται κατά την περίοδο της 

Αναγέννησης; 

Η εποχή κατά την οποία ξεκίνησε η Αναγέννηση χαρακτηριζόταν από θρησκευτικές 

αναταραχές. Κληρικοί όπως ο Έρασμος και ο Λούθηρος πρότειναν μεταρρύθμιση 

στους κόλπους της Εκκλησίας, βασισμένοι στην ανάγνωση του κειμένου της Καινής 

Διαθήκης υπό ουμανιστικό πρίσμα. Μέχρι το 15ο αιώνα, οι συγγραφείς, οι 

καλλιτέχνες και οι αρχιτέκτονες της Ιταλίας είχαν αντιληφθεί το κύμα των αλλαγών 

που λάμβανε χώρα και χρησιμοποιούσαν όρους όπως «modi antichi» («παλαιοί 

τρόποι») και «alle romana et alla antica» («με τον τρόπο των Ρωμαίων και τον τρόπο 

των αρχαίων») για να περιγράψουν τις αντίστοιχες τεχνοτροπίες. Κατά τη δεκαετία 

του 1330, ο Πετράρχης αναφερόταν στην προχριστιανική περίοδο με τον όρο 

«antiqua» («αρχαία») και στη χριστιανική περίοδο με τον όρο «nova» («νέα»).  

Η θρησκευτική μουσική αποκτά το χαρακτήρα της διεθνούς μουσικής και 

χρησιμοποιείται η λατινική γλώσσα. Τα είδη είναι τα εξής: 

Μαδριγάλι: Μία τετράφωνη σύνθεση με οργανική συνοδεία. 

 Μοτέτο: Πολυφωνική χορωδιακή σύνθεση, βασισμένη αρχικά σε μία 

προϋπάρχουσα μελωδία (είτε κοσμική είτε θρησκευτική) που ονομάζεται cantus 

firmus . Στην όψιμη μορφή του εμφανίζεται με τρεις έως έξι φωνές και συχνά χωρίς 

cantus firmus. 

 Λειτουργία: Μουσική επένδυση των βασικών μερών της ρωμαιοκαθολικής 

λειτουργίας, συνήθως τετράφωνη σύνθεση με cantus firmus δανεισμένο από 

λειτουργικά μέλη ή κοσμικά τραγούδια. 

Λούθηρος και Καλβίνος 

1. Τι γνωρίζετε για τους Meistersinger; Ποιον αιώνα έδρασαν και ποιους 

διαδέχτηκαν στο συγκεκριμένο είδος τέχνης; 

Τον 15ο και 16ο αιώνα οι Meistersinger (Μάιστερζινγκερ) διαδέχτηκαν τους 

Μinnesänger (Μινεζένγκερ). Ήταν ερωτοτραγουδιστές οι οποίοι όμως υστερούσαν 

σε αριστοκρατικότητα. 

2. Ποιες ήταν οι απόψεις του Λούθηρου για την μουσική; 

Ο ίδιος ο Λούθηρος ήταν μουσικός συνθέτης και εκτελεστής στο φλάουτο και το 

λαούτο. Συνεισέφερε κείμενα και μουσική στην προτεσταντική λειτουργία. Του 

άρεσε η μουσική να έχει πλούσια τελετουργικότητα με ορχήστρα και εκκλησιαστικό 

όργανο και χορωδία. 

3. Τι γνωρίζετε για τον Καλβίνο; Σε ποιες χώρες βρήκε απήχηση το 

μεταρρυθμιστικό κίνημά του; Ποιες ήταν οι απόψεις του για την μουσική; 

Ο Καλβίνος επέτρεπε να ψάλλονται στην εκκλησία μόνο εδάφια από τη Βίβλο και 

μάλιστα χωρίς συνοδευτική αρμονία. Οι καλβινιστές θεώρησαν κατάλληλους για 

μελοποίηση κυρίως τους ψαλμούς. Ο Καλβίνος βρήκε απήχηση στη γενέτειρά του 

τη Γαλλία, όπως και στην Ελβετία, την Ολλανδία, τη Βρετανία και μετέπειτα τις 

Η.Π.Α.. 
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Η Εκκλησιαστική Μουσική στην Βρετανία και Ιταλία 

 

1. Πώς επηρέασε η Μεταρρύθμιση την Αγγλική Μουσική; 

Η Μεταρρύθμιση στην Αγγλία επηρέασε βαθιά τη μουσική. Τα νέα ύφη στη 

σύνθεση προκαλούνταν από τις νέες τάσεις στη λατρεία.  Το ερώτημα ήταν πόσοι 

μουσικοί ήταν απαραίτητοι για τη λατρεία. Προτίμησαν να καταφύγουν στο 

εναρμονισμένο ισόρρυθμο μέλος με τα λατινικά κείμενα μεταφρασμένα στα 

αγγλικά. Δηλαδή σε αυτό που είναι γνωστό σε εμάς σήμερα ως Αγγλικανικό Μέλος. 

Διάσημοι Άγγλοι μουσικοί συνθέτες ήταν οι Thomas Tallis (1505-1585) και William 

Byrd (1539-1623).  

 

2. Πώς αναπτύσσεται η Εκκλησιαστική Μουσική στην Ιταλία κατά την περίοδο της 

Ώριμης Αναγέννησης; 

Η Εκκλησιαστική Μουσική στην Ιταλία κατά την περίοδο της Ώριμης Αναγέννησης 

αναπτύχθηκε μέσα από τη Βενετσιάνικη και Ρωμαϊκή Σχολή.  

Σχολή της Βενετίας: Σχολή από φλαμανδούς και ιταλούς συνθέτες, μουσικούς και 

θεωρητικούς που εργάζονταν στη Βενετία . Εγκαινιάστηκε από τον Andrian Wilaert 

(1490-1562) και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές του Wilaert. [Andrea 

Gabrielli (1532-1586)]. Γνωστή για τις καινοτομίες στη μουσική, άνοιξε το δρόμο για 

τη μουσική του 17ου αιώνα μαζί με τη μονωδία της Φλωρεντινής καμεράτας. 

Ανάμεσα στα άλλα χρησιμοποιούσε με μεγαλύτερη ελευθερία τις μετατροπίες, 

πειραματίστηκε με διαστήματα μικρότερα των ημιτονίων και χρησιμοποίησε, σε ένα 

βαθμό, το συγκερασμένο σύστημα (equal temperament). Το πιο σημαντικό από όλα 

όμως ήταν η καλλιέργεια του Βενετικού ύφους του Giovanni Gabrielli:To ύφος 

polychoral (polychoral style) , τα echo effects και η σταδιακά (progressive) 

μεγαλύτερη χρήση των οργάνων του έδωσαν τον τίτλο του "πατέρα" της 

ενορχήστρωσης. Το ύφος της σχολής της Βενετίας πέρασε και σε άλλες χώρες, 

κυρίως στη Γερμανία με εκπροσώπους τους: Hieronymus Praetorius (1560-1629), 

Hans Leo Hassler (1564-1612), Michael Praetorius (1571-1621). 

Ρωμαϊκή Σχολή: Πρόκειται για μια ομάδα συνθετών που έδρασαν στη Ρώμη με 

κέντρο το Παπικό Παρεκκλήσι κατά το β’ μισό του 16ου αιώνα.  

Ανάμεσα στα γνωρίσματα της Σχολής της Ρώμης είναι:  

- Η σύνθεση έργων θρησκευτικής μουσικής (μοτέτα, λειτουργίες). 

- Η σύνδεση στοιχειών της Γαλλοφλαμανδικής σχολής και της ιταλικής μουσικής του 

16ου αιώνα. 

- Το ύφος a capella (χωρίς οργανική συνοδεία) . 

- Η χρήση του γρηγοριανού μέλους ως cantus firmus. Οι συνθέτες της Ρωμαϊκής 

Σχολής ικανοποίησαν τις απαιτήσεις της Εκκλησιαστικής Αντιμεταρρύθμισης. Η 

Αντιμεταρρύθμιση, μέσω της Συνόδου του Trento (Τριδέντο 1545-63), ήταν η 

αντίδραση της εκκλησίας στον Προτεσταντισμό και στα νέα στοιχεία που εισήγαγε 

στη χριστιανική πίστη. 
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Όσον αφορά τη μουσική, οι κληρικοί αντιδρούσαν στα εξής:  

- Στη συμμετοχή μουσικών οργάνων στη Θεία Λειτουργία. 

- Στην ύπαρξη πολυφωνίας, διότι δεν γινόταν κατανοητό το κείμενο.  

- Στη χρήση κοσμικών στοιχείων στη λειτουργική μουσική. Παρόλες τις τάσεις για 

κατάργηση της πολυφωνικής μουσικής από το χώρο της εκκλησίας, οι συνθέτες της 

Ρωμαϊκής Σχολής κατάφεραν μέσω του έργου της να διατηρήσουν το χαρακτήρα της 

εκκλησιαστικής μουσικής και να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες της 

Αντιμεταρρύθμισης. 

 

3. Τι αποφασίστηκε στην Σύνοδο του Τρέντο σχετικά με την μουσική και πώς 

συνδέεται ο Palestrina και γενικότερα η Ρωμαϊκή Σχολή με αυτήν την απόφαση; 

Σύμφωνα με την παράδοση ο Palestrina συνέθεσε την «Λειτουργία του Πάπα 

Μαρκέλλου» για να πείσει την εκκλησιαστική σύνοδο του Τρέντο να μην 

απαγορεύσει την πολυφωνία. 

 

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ύφους του Palestrina; Σχολιάστε σύντομα το 

μεταρρυθμισμένο ύφος του Palestrina. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ύφους Palestrina είναι ότι τα διάφωνα διαστήματα 

ηχούν στα ασθενή μέρη του μέτρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν πιο σύμφωνο 

(consonant) τύπο πολυφωνίας τον οποίο θεωρούμε ότι ορίζει τη μουσική της 

περιόδου αυτής . 

Με τον Palestrina καθιερώνεται το στυλ α καπέλα οριστικά και στην εκκλησιαστική 

μουσική. 

Ο Palestrina θεμελίωσε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές: 

- Η ροή της μουσικής είναι δυναμική, όχι στατική. 

- Η μελωδία δεν πρέπει να περιέχει πολλά πηδήματα μεταξύ των φθόγγων. 

- Όταν υπάρχει πήδημα , πρέπει αμέσως να γίνει και ένα βήμα πίσω, προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. 

-Οι διαφωνίες πρέπει να είναι περιορισμένες στους διαβατικούς φθόγγους και στα 

ασθενή μέρη του μέτρου. 

Στις αρχές του 17ου αιώνα το ύφος Palestrina ήταν ήδη γνωστό ως "παλιό ύφος" . 

Σε αυτό (το "παλιό ύφος" ) στηρίχτηκε η σχολή της Ρώμης. 

Σήμερα το ύφος Palestrina είναι σημαντικό για τη μελέτη της αντίστιξης. 

 

5. Τι γνωρίζετε για τον Tomas Luis De Victoria και τον Orlando Di Lasso; 

Ο Orlando Di Lasso (Ορλάντο ντι Λάσο (1532-1603)) ήταν αρχιμουσικός στη Ρώμη. 

Συνέθεσε περισσότερα από 600 θρησκευτικά έργα και εξίσου πολλά κοσμικά. Στα 

έργα του περιλαμβάνονται 60 λειτουργίες, 4 συνθέσεις των "Παθών" (μία για κάθε 

Ευαγγελιστή), επτά "Ψαλμοί μετανοίας" του Δαβίδ (Psalmi Davidis poenitentiales), 

περίπου 530 μοτέτα, 175 μαδριγάλια και βιλανέλλε, 150 γαλλικά "σανσόν" και 90 

γερμανικά "λίντερ".  
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Ο Tomas Luis De Victoria (Τομάς Λουίς ντε Βικτόρια) (1548-1611) ήταν Ισπανός 

συνθέτης του 16ου αιώνα και -μαζί με τον Giovanni Pierluigi da Palestrina και τον 

Orlando Di Lasso - ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της 

Αντιμεταρρύθμισης και της Ρωμαϊκής Σχολής. Εκτός από συνθέτης υπήρξε 

οργανίστας και τραγουδιστής αξιώσεων, ωστόσο προτιμούσε τη ζωή του συνθέτη 

παρά του εκτελεστή. Είναι γνωστός και ως «Ισπανός Palestrina» καθώς ενδέχεται να 

υπήρξε μαθητής του τελευταίου. Ο Victoria θεωρείται ο σημαντικότερος συνθέτης 

της Αντιμεταρρύθμισης στην Ισπανία, καθώς και ένας από τους σπουδαιότερους 

συνθέτες θρησκευτικής μουσικής της Αναγέννησης, είδος στο οποίο αφιερώνεται 

εξ' ολοκλήρου. Στυλιστικά, η μουσική του βασίζεται σε απλές μελωδικές γραμμές, 

δείχνοντας προτίμηση στην ομοφωνική γραφή, χωρίς ωστόσο να λείπει η ρυθμική 

ποικιλία και οι έντονες και απρόσμενες αντιθέσεις. Εν αντιθέσει με τη Ρωμαϊκή 

πρακτική, πολλά έργα του διαθέτουν ενόργανα μέρη, ενώ άλλα είναι γραμμένα σε 

"πολυχωρικό" ύφος, τυπικό χαρακτηριστικό της Βενετσιάνικης Σχολής του Giovanni 

Gabrieli. Με βασικό εργαλείο την πολυφωνία, τα έργα του απηχούν το θρησκευτικό 

μυστικισμό, ενώ θεωρούνται πιο έντονα και πιο συγκινησιακά από τα αντίστοιχα 

του Palestrina. 

 

Ενόργανη Μουσική 

1. Ποια θέση κατείχαν τα μουσικά όργανα σε σχέση με την ανθρώπινη φωνή στις 

αρχές του 16ου αιώνα; Πώς άλλαξε η κατάσταση με το πέρασμα του χρόνου; 

Αναφέρετε οικογένειες οργάνων και αντιπροσωπευτικά μέλη κάθε οικογένειας 

οργάνων του 16ου αιώνα. Ποια από αυτά τα όργανα είναι πρόγονοι σημερινών 

οργάνων και ποιών; 

Η θέση που κατείχαν τα όργανα στις αρχές του 16ου αιώνα ήταν ακόμη 

δευτερεύουσα σε σχέση με την ανθρώπινη φωνή. Η κατάσταση αυτή άλλαξε όταν 

κατασκευάστηκαν οικογένειες από όργανα που η έκτασή τους έφτανε από τη 

σοπράνο μέχρι το μπάσο και που όταν έπαιζαν όλα μαζί είχαν ομοιογένεια στον ήχο 

τους.  

Δύο τέτοιες οικογένειες ήταν του φλάουτου με ράμφος και της βιόλας. Η 

ανακάλυψη μιας ικανοποιητικής ανάμιξης εγχόρδων, πνευστών και φωνών ήταν 

γεγονός με πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον. Εκείνη την εποχή υπήρχαν 

περισσότερα πνευστά όργανα απ’ότι σήμερα. 

Το σαλιμό και η ρακέτα (φαγκότο-λουκάνικο) είχαν διπλό γλωσσίδι όπως το 

σύγχρονο όμποε και το φαγκότο. Οι τρομπέτες και τα τρομπόνια ηχούσαν 

μαλακότερα απ’ότι σήμερα. Η κορνέτα, που διαφέρει από τη σημερινή, 

κατασκευαζόταν από ξύλο ή φίλντισι παρόλο που λειτουργούσε σα χάλκινο όργανο 

και ενίσχυε τη φωνή της σοπράνο. Το εκκλησιαστικό όργανο είχε σχεδόν όλα τα 

σημερινά του γνωρίσματα. Ο ήχος του κλαβίχορδου ήταν πιο αδύνατος από τον 

ισχυρό ήχο του τσέμπαλου. 

Τα βιολιά εμφανίστηκαν στο τέλος του 16ου αιώνα. Χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα 

με τις βιόλες πολύ πριν φτάσουν στο σημείο να τις αντικαταστήσουν. 
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Η εμφάνιση νέων οργάνων συμβάδιζε με την ανακάλυψη νέων τεχνοτροπιών στην 

εκτέλεση και τη σύνθεση. Ωστόσο η ιδέα της σύνθεσης ειδικά για όργανα 

θεωρούνταν αρκετά τολμηρή μετά από τόσους αιώνες που η μουσική ήταν δεμένη 

με τις λέξεις. Τα λόγια πρόσφεραν νόημα και συνοχή στη μουσική, ενώ μία σκέτη 

ροή από νότες στα όργανα έμοιαζ ε άσκοπη.  

 

2. Ποιες μουσικές φόρμες του 16ου αιώνα γνωρίζετε; 

Η σουίτα που είναι σύνολο χορών. Ως το τέλος του αιώνα είχε μέχρι και 5 μέρη. 

Μερικές φορές προορίζονταν για οργανικά σύνολα, συνήθως όμως γράφοταν για 

λαούτο ή τσέμπαλο. Το προκαταρκτικό κούρδισμα του λαούτου αποτελούσε κι αυτό 

μέρος της σουίτας και ονομαζόταν πρελούδιο ή φαντασία. 

Τα είδη της οργανικής μουσικής  που ήταν γραμμένη κυρίως για πληκτροφόρα ήταν: 

- Τοκκάτα και πρελούδιο (μορφή ελέυθερη με γρήγορα περάσματα) 

- Ριτσερκάρε και Φαντασία (ύφος μοτέτου, με μίμηση - πρόδρομος της φούγκας) 

- Καντσόνα (απομίμηση σανσόν)   

Το ricercare και η canzona βασίζονταν σε φωνητικές μορφές και προορίζονταν 

για ένα σολίστα και ποτέ για ένα οργανικό σύνολο. 

 

Το Μαδριγάλι 

1. Πώς και πότε γεννήθηκε το μαδριγάλι του 16ου αιώνα και των αρχών του 17ου 

αιώνα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μαδριγαλιού; Αναφέρετε Ιταλούς 

μαδριγαλιστές του 16ου αιώνα. 

Γεννιέται ως συνειδητή αντίδραση των καλλιεργημένων κύκλων εναντίον της 

απλότητας και κοινότητας της φρότολας και βιλανέλας. Ανασύρουν ποιήματα 

σημαντικών ποιητών (Πετράρχης, Τάσσο), χωρίς προσοχή στην στροφική μορφή 

τους. Το μαδριγάλι είναι μια εξαιρετικά εκφραστική και εκλεπτυσμένη τέχνη που 

δημιουργείται, εκτελείται και απευθύνεται στους λίγους. Τα θέματα των ποιητικών 

κειμένων που μελοποιεί το μαδριγάλι είναι κατά κανόνα συναρτημένα με την 

αισθητική του ουμανισμού και του αρκαδισμού, αναφέρονται δηλαδή στη 

μυθολογική αρχαιότητα. Το μαδριγάλι του 16ου αιώνα είναι διαφορετικό από το 

μαδριγάλι του 14ου αιώνα, αν και οι ποιητές του μαδριγαλιού του 16ου αιώνα 

επικαλούνται τα ποιητικά πρότυπα του 14ου. Τον 16ο αιώνα το μαδριγάλι είναι το 

κοσμικό αντίστοιχο του μοτέτου (και ανέρχεται στο ίδιο status με εκείνο). Μοτέτο 

και μαδριγάλι παρουσιάζουν περίτεχνη πολυφωνία και χωρισμό σε τμήματα 

ανάλογα με τη νοηματική διάρθρωση του κειμένου. Η διαφορά τους βρίσκεται στο 

ότι το μοτέτο είναι το αυστηρό ύφος της γαλλοφλαμανδικής παράδοσης, ενώ το 

μαδριγάλι έχει προέλευση και επιρροή από την λαϊκή μουσική, ιδιαίτερα από τη 

φρόττολα και από τη βιλανέλα. Ωστόσο, τα όρια ανάμεσα στα δύο είδη, μαδριγάλι 

και μοτέτο, που προκύπτουν απ΄ αυτές τις διαφορές είναι σχετικά και όχι απόλυτα. 

Χαρακτηριστικό του μαδριγαλιού είναι ένας ιδιαίτερος δομικός συσχετισμός 

μουσικής και κειμένου που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μουσικό είδος. Η μουσική 
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δεν είναι σε στροφική μορφή, και αυτό συνεπάγεται μια αυτοτέλεια και ανάπτυξη 

της μουσικής μορφής σε σχέση με την μορφή του κειμένου. Το ίδιο το ποιητικό 

κείμενο είναι γραμμένο κατά κανόνα, αλλά όχι πάντα, στις λεγόμενες “rime libere”, 

δηλαδή ελεύθερους στίχους – συνήθως διαδοχή επτασύλλαβων και 

ενδεκασύλλαβων στίχων. Τα θέματα του ποιητικού κειμένου είναι τις περισσότερες 

φορές ερωτικά. Η μουσική διαρθρώνεται σε αντιστοιχία με την νοηματική 

διάρθρωση του κειμένου. Προς το τέλος του 16ου αιώνα, το μαδριγάλι 

καλλιεργείται από τους Marenzio, Gesualdo, Monteverdi. Ο τελευταίος 

πραγματοποιεί μετά το 1600 και τη μετάβαση προς το Μπαρόκ μαδριγάλι για μία 

φωνή και Basso continuo (seconda prattica). Υπό το κλίμα της Αντιμεταρρύθμισης, 

δημιουργείται και το θρησκευτικό μαδριγάλι. 

2. Τι γνωρίζετε για το γαλλικό chanson του 16ου αιώνα; 

Η λέξη chanson σημαίνει στα γαλλικά «τραγούδι». Για την μουσική του 15ου αιώνα, 

αλλά και αργότερα, χρησιμοποιείται ως όρος για να υποδηλώσει κοσμική φωνητική 

μουσική διαφορετικών μουσικών και ποιητικών μορφών με κοινά όμως 

χαρακτηριστικά υφής. Πρόκειται για τον διάδοχο των ειδών της καντιλένας της ars 

nova. Ξεκινά ως τρίφωνη σύνθεση, με tenor, (dis)cantus, contratenor 

(συμπληρωματική φωνή). Οι δύο χαμηλότερες φωνές είναι οργανικές. Όμως και ο 

tenor είναι επίσης μελωδικός και συμπληρώνει μελωδικά την επάνω φωνή, στα 

πρώιμα chanson μάλιστα ο tenor είναι η κύρια φωνή. Σημαντικό καινούργιο 

στοιχείο της μουσικής σύνθεσης που δεν περιορίζεται στο chanson, είναι η 

συνειδητή προσπάθεια για αντιστοιχία γλωσσικού-ποιητικού και μουσικού ρυθμού 

και η σχετική μ΄ αυτό τάση δημιουργίας  πτωτικών σχημάτων. Το chanson (ιδίως του 

Binchois, που έχει γράψει πολλές δεκάδες, κυρίως σε μορφή rondeau) είναι το 

πρώτο αναγεννησιακό είδος στο οποίο αναπτύσσεται η τεχνική της μίμησης. 

Επίσης, έχουμε τις πρώτες εμφανίσεις της πτώσης V-I. Το διάστημα αυτό 

σχηματίζεται αρχικά όχι στην ίδια φωνή, αλλά από δύο νότες που ανήκουν στις δύο 

χαμηλότερες φωνές και ονομάζεται πτώση του Landino. Αργότερα όμως, 

αντικαθίσταται από κανονική πτώση V-I που σχηματίζεται από δύο νότες στην ίδια 

φωνή.Πολλά από τα chansons του Binchois αποτέλεσαν τη βάση ως cantus firmus (ή 

με την τεχνική της παρωδίας) για πολλές λειτουργίες και μοτέτα. Μορφολογικά, το 

βουργουνδικό chanson πλησιάζει αρχικά στο ροντώ, αλλά αργότερα υιοθετεί και 

άλλες φόρμες. Το είδος του chanson βρίσκει την κορύφωσή του (και ταυτόχρονα 

κορύφωση της γαλλοφλαμανδικής τέχνης) στην μουσική του Josquin. Είναι η εποχή 

που το είδος αυτό απελευθερώνεται από τους στενούς αριστοκρατικούς κύκλους 

των Γάλλων ευγενών και περνά στους αστούς, οπότε αρχίζει μια περίοδος 

πειραματισμών: Μορφολογική διαφάνεια, κατανοητή απαγγελία του κειμένου, 

παρεμβολή ομόφωνων και ομορυθμικών τμημάτων ανάμεσα στα πολυφωνικά. Οι 

φωνές φτάνουν μέχρι τις πέντε ή και έξι. Κυριαρχεί η μίμηση. Στην περίοδο μετά το 

θάνατο του Ζοσκέν έχουμε την μεγάλη διάδοση του chanson με τις αλλεπάλληλες 

εκδόσεις έργων από εκδότες όπως οι Attaignant, Susato, Moderne, Le Roy, Ballard. 

Το chanson ήταν κυρίως τετράφωνο ή πεντάφωνο και είχε μεγάλη διάδοση σε 

ιδιωτικά περιβάλλοντα αριστοκρατών και ανώτερων αστικών στρωμάτων. Γενικά το 
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chanson ήταν μια μουσική για επαΐοντες. Τεκμήρια της μεγάλης διάδοσής του είναι 

οι πολυάριθμες έντυπες συλλογές και οι μεταγραφές για λαούτο. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι από το Αταινιάν (Attaignant) εκδόθηκαν, μεταξύ των ετών 1528 

και 1552, 50 συλλογές chanson με συνολικά 1500 κομμάτια περίπου. Κατά το 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα το chanson δέχτηκε την επίδραση του μαδριγαλιού 

και αναπτύχθηκε προς μια περισσότερο περίτεχνη αντιστικτική υφή. Παράλληλα 

όμως την ίδια εποχή εκδηλώθηκε και η περιοριζόμενη, μόνο στη Γαλλία, τάση για 

μια έντονα ομοφωνική υφή στο chanson, η οποία βρήκε την πιο χαρακτηριστική 

έκφρασή της στην musique mesuree, δηλαδή μετρημένη ή καλύτερα ρυθμισμένη 

μουσική. Στον 16ο αιώνα τέλος, κυριαρχεί ένα ύφος μανιεριστικό, από σατιρικό έως 

προκλητικό και αθυρόστομο, που ονομάστηκε παρισινό chanson (Jannequin, 

Sermisy, 1530-1550). Είναι πιο απλό και ομοφωνικό στην υφή του και 

χαρακτηρίζεται από τμήματα με γρήγορη, σχεδόν απαγγελτική (parlando, όχι 

τραγουδιστή) εκφορά του κειμένου. Οι ποιητές του γαλλικού chanson του 16ου 

αιώνα είναι μεταξύ των επιφανέστερων εκπροσώπων του αναγεννησιακού 

ουμανισμού στην γαλλική ποίηση. Ο σημαντικότερος και αντιπροσωπευτικότερος 

είναι ίσως ο Κλεμάν Μαρώ (Clement Marot, 1496 – 1544). Από τα μέσα του αιώνα 

όμως, το chanson επηρεάζεται βαθειά στη μορφολογία του από το μαδριγάλι και 

ουσιαστικά παύει να είναι ανεξάρτητο (Gombert, Lasso, Claude le Jeune). Άλλα 

χαρακτηριστικά είναι η ομογενοποίηση των φωνών, η ομοφωνική πολυφωνία και οι 

όλο και περισσότερες προσπάθειες για την μουσική απόδοση του ποιητικού 

κειμένου. Όπως και στο μαδριγάλι, έτσι και στο chanson του 16ου αιώνα, η 

προσπάθεια μουσικής απόδοσης και ερμηνείας του ποιητικού κειμένου είναι 

καταστατικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους. 

 

 

3. Τι γνωρίζετε για το αγγλικό μαδριγάλι; Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι Άγγλοι 

μαδριγαλιστές; 

Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες της σημαντικής για 

την Αγγλία βασιλείας της Ελισάβετ της 1ης (1558-1603, Ελισαβετιανή Εποχή), 

διαμορφώθηκε υπό την επίδραση του ιταλικού μαδριγαλιού, το αγγλικό μαδριγάλι 

και άλλα συγγενικά είδη λόγιας κοσμικής μουσικής. Το αγγλικό μαδριγάλι είναι 

κατά κανόνα στροφική μουσική μορφή, κυρίως σε ομοφωνική υφή και προορίζεται 

συχνά για συνδυασμό φωνητικής και οργανικής εκτέλεσης. Προς το τέλος του 16ου 

αιώνα (Ελισαβετιανή εποχή, Σαίξπηρ), υπάρχει μια πλειάδα σπουδαίων άγγλων 

συνθετών που λειτουργούν περιορισμένοι μέσα στη χώρα τους, αλλά ασκούν 

αρκετά μεγάλη επίδραση στην κυρίως οργανική μουσική για πληκτροφόρα του 

τέλους της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Είναι οι: Chr. Tye, John Shepherd, Thomas 

Tallis, William Byrd, Thomas Morley, Thomas Weelkes κ.ά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Ο Δέκατος Έβδομος Αιώνας 

Το ύφος Μπαρόκ 

1. Ποια χρονική περίοδο ονομάζουμε μπαρόκ; Ποια είναι η προέλευση του όρου 

μπαρόκ; Με ποιό μεγάλο συνθέτη τελειώνει η περίοδος μπαρόκ; 

Ο όρος «μπαρόκ» προέρχεται από την πορτογαλική λέξη «μπαρόκο» (barroco), η 

οποία σημαίνει ακαλλιέργητο μαργαριτάρι. 

Μουσική Μπαρόκ ονομάζεται η μουσική που εντάσσεται στην γενική καλλιτεχνική 

τεχνοτροπία που ονομάζεται Μπαρόκ και αναπτύχθηκε πρώτα στην Ιταλία κατά τον 

17ο αιώνα και εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. 

Είναι ένας ρυθμός πολύπλοκος, γεμάτος, εντυπωσιακός, σε αντίθεση με την ηρεμία 

και γαλήνη που επικρατούσε στην Αναγέννηση, αλλά και οργανωμένος και 

κωδικοποιημένος, χωρίς την κουραστική φόρτιση του 15ου αιώνα. Η τέχνη του 

Μπαρόκ εντυπωσιάζει, συγκινεί και διεγείρει τη φαντασία με τον πλούτο των 

διακοσμήσεων. 

 

Οι κατακτήσεις της εποχής αυτής είναι: 

 

- Η δημιουργία της όπερας με ενέργειες μιας ομάδας μουσικών που έφτιαξαν έναν 

όμιλο με το όνομα "Φλωρεντιανή Καμεράτα" με σκοπό την αναβίωση της Αρχαίας 

Ελληνικής τραγωδίας και με πρώτο δημιουργό τον Τζάκοπο Πέρι (Jacopo Peri, 1561-

1633) που έγραψε σαν πρώτες όπερες τη "Δάφνη" (1597) και την "Ευρυδίκη" 

(1600). 

 

- Τα πρώτα στοιχεία που έδειχναν τη μετάβαση από την πολυφωνία στην 

ομοφωνία. Για περίπου 150 χρόνια οι δύο αυτές τεχνικές συνυπήρχαν. Ιδιαίτερα 

προς το τέλος της εποχής αυτής ο Γ. Σ. Μπαχ ήταν αυτός που κράτησε σαν από 

πείσμα την πολυφωνία στο προσκήνιο και μάλιστα γράφοντας μερικά από τα 

ωραιότερα έργα που είχε δώσει και ο ίδιος αλλά και η μουσική τέχνη γενικότερα. 

 

- Τα μουσικά όργανα παρουσίασαν εξελίξεις και βελτιώσεις αλλά υπήρχαν και 

εφευρέσεις νέων οργάνων (οι Γκουαρνέρι και οι Στραντιβάρι ήταν δύο από τις 

σημαντικότερες οικογένειες κατασκευαστών οργάνων της εποχής αυτής) 

 

- Πολλές κοσμικές μουσικές φόρμες αναπτύχθηκαν την εποχή αυτή όπως η 

Καντσόνα, η Τοκάτα, η Συμφωνία που αρχίζει να επικρατεί με τη μορφή που της 

έδωσε ο Αλεσσάντρο Σκαρλάττι (1660-1725), η Σουίτα, η Φούγκα, η Πασσακάλια, το 

Καπρίτσιο, η Τριο-σονάτα κ.ά. και θρησκευτικές όπως η Καντάτα και το Ορατόριο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B9
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Οι συνθέτες της εποχής Μπαρόκ με σημαντικό έργο ήταν πολλοί: 

Τομάζο Αλμπινόνι (1671-1750) Ιταλός 

Αντόνιο Βιβάλντι (1678-1741) Ιταλός 

Κλάουντιο Μοντεβέρντι (1567-1643) Ιταλός 

Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι (1653-1713) Ιταλός 

Αλεσσάντρο Σκαρλάττι (1660-1725) Ιταλός (πατέρας του Ντομένικο) 

Ντομένικο Σκαρλάττι (1685-1757) 

Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι (1583-1643) Ιταλός 

Φρανσουά Κουπρέν (1668-1733) Γάλλος 

Ζαν Μπατίστ Λυλί (1632-1687) Γάλλος 

Χένρυ Πέρσελ (1656-1695) Άγγλος 

Ντήτριχ Μπουξτεχούντε (1633-1707) Δανός 

Ζαν Φιλίπ Ραμώ (1683-1764) Γάλλος 

Γκέορκ Φίλιπ Τέλεμαν (1681-1767) Γερμανός 

Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ (1685-1759) Γερμανός 

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750) Γερμανός 

 

2. Ποιες ήταν γενικά οι απόψεις για την μουσική την περίοδο μπαρόκ; 

 

Οι απόψεις που κυριαρχούσαν για τη μουσική ήταν πρώτα να ευχαριστήσει τις 

αισθήσεις και το μόνο που είχε σημασία ήταν το πώς ηχεί η μουσική και το πόσο 

αρέσει στους ακροατές της. Η άποψη αυτή, σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώθηκε κάτω 

από την επίδραση ενός πρακτικού πνεύματος. Με την εξάπλωση της παιδείας και 

την ανάπτυξη της βολεμένης τάξης των εμπόρων, εμφανίστηκε τώρα ένα κοινό που 

ήταν διατεθιμένο να πληρώσει για τη μουσική. 

 

Εποχές Αναγέννηση Μπαρόκ Κλασικισμός 

Ύφος 
Απλό, λιτό, 

φυσικό 

Λαμπρό, 

εντυπωσιακό 

Λιτό, σαφές, 

στέρεο 

Μουσική Γραφή Πολυφωνική Μεταβατική Ομοφωνική 

Παράδειγμα Dowland Vivaldi Beethoven 

Χώροι που 

καλλιεργείται 

Παλάτια, 

Εκκλησίες 

Παλάτια, ναοί, 

λυρικά θέατρα 

Αίθουσες 

συναυλιών, ναοί 
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3. Ποια είναι η κύρια μουσική μορφή που εμφανίζεται την περίοδο μπαρόκ; 

Η όπερα (opera) σηματοδότησε την αρχή της εποχής του Μπαρόκ. Το 1600 ο 

Τζάκοπο Πέρι (Jacopo Peri, 1561-1633), συνθέτει την όπερα “Ευρυδίκη” 

δημιουργώντας ένα νέο μουσικό είδος. Πολλοί ποιητές, μουσικοί και λόγιοι 

θαυμάζουν το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Στις συναντήσεις τους προσπαθούν να 

αναβιώσουν το αρχαίο δράμα. 

 

4. Ποιοι μουσικοί νεωτερισμοί που αφορούν στη σημειογραφία, αρμονία, 

εκτελεστική πρακτική κλπ εισάγονται στην μουσική κατά την περίοδο μπαρόκ; 

Η μουσική κατά την περίοδο Μπαρόκ συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που συνιστούν, όπως λέμε, το ύφος αυτής της περιόδου. 

Αναγνωρίζοντας το ύφος μπορούμε να καταλάβουμε αν οι διάφορες μουσικές 

συνθέσεις ανήκουν σε αυτήν την εποχή. Να τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που 

αποτελούν τις καινοτομίες που έφερε το Μπαρόκ στη μουσική: 

Τονικότητα: Οι παλαιοί εκκλησιαστικοί τρόποι εγκαταλείπονται και τη θέση τους 

παίρνουν οι μείζονες και οι ελάσσονες κλίμακες 

Νέα μουσικά είδη: Καθιερώνονται νέες μορφές όπως η όπερα, το ορατόριο, το 

κοντσέρτο γκρόσο, η τριοσονάτα, η μπαρόκ σουίτα κτλ. 

Μουσικά όργανα: Για τις ανάγκες της νέας μουσικής εξελίσσονται πολλά 

παλαιότερα μουσικά όργανα, ενώ αρκετά εγκαταλείπονται. 

Το συνεχές βάσιμο (basso continuo): 

Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής μπαρόκ, γι’ αυτό η 

εποχή αυτή στη μουσική λέγεται και εποχή του συνεχούς βάσιμου. Το συνεχές 

βάσιμο είναι η βαθύτερη φωνή (μπάσο ή βάσιμο) εμπλουτισμένη με συγχορδίες 

(αρμονία). Αποτελείται από το πεντάγραμμο της βαθύτερης φωνής, κάτω από τις 

νότες του οποίου ο συνθέτης γράφει αριθμούς. Η βαθύτερη φωνή (basso) 

εκτελείται από κάποιο βαθύφωνο όργανο, όπως είναι η βιόλα ντα γκάμπα, το 

βιολοντσέλο ή το φαγκότο. Οι αριθμοί υποδηλώνουν τις συγχορδίες που 

συνοδεύουν το έργο. Ο ερμηνευτής μουσικός “μεταφράζει” τους αριθμούς σε 

κατάλληλες συγχορδίες, που παίζει σε κάποιο πληκτροφόρο όργανο της εποχής, 

όπως είναι το τσέμπαλο, το εκκλησιαστικό όργανο ή ακόμη και το λαούτο. Τα 

μουσικά όργανα που εκτελούν το συνεχές βάσιμο δεν είναι συνήθως καθορισμένα 

από τον συνθέτη. Γι’ αυτό πολλές φορές ίσως ακούσεις ότι κάποιο έργο είναι 

γραμμένο πχ. για φλάουτο και μπάσο κοντίνουο και όχι για φλάουτο, τσέλο και 

τσέμπαλο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συνθέτης αφήνει τον ερμηνευτή να επιλέξει τα 

όργανα του συνεχούς βάσιμου. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B9
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Οι νέες μορφές του Μπαρόκ 

Η τριο-σονάτα (triosonata) 

Η τριο-σονάτα ήταν στο Μπαρόκ από τα πιο σημαντικά μουσικά είδη για μικρά 

σύνολα (μουσική δωματίου). Λεγόταν τριο-σονάτα γιατί γραφόταν συνήθως για δύο 

μελωδικά όργανα και συνεχές βάσιμο. Αποτελείται συνήθως από 3 έως 5 μέρη. 

Διακρίνουμε δύο είδη τριο-σονάτας ανάλογα με το περιεχόμενο των μερών:  

Σονάτα δωματίου (sonata da camera), με χορευτικά συνήθως μέρη.  

Σονάτα εκκλησιαστική (sonata da chiesa), με εναλλαγές αργών και γρήγορων 

μερών. 

Ο Αρκάντζελο Κορέλι (A. Corelli, 1653-1713), ο Γ. Σ. Μπαχ, ο Γκέοργκ Φρίντριχ 

Χέντελ (G. F. Handel, 1685-1759), ο Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν (G. P. Telemann, 1681-

1767) και πολλοί άλλοι συνέθεσαν τριο-σονάτες για διάφορους συνδυασμούς 

μουσικών οργάνων. 

 

 

Kοντσέρτο γκρόσο και κοντσέρτο σόλο (concerto grosso, concerto solo) 

Το κοντσέρτο γκρόσο είναι ένας μουσικός διάλογος. Μία μικρή ομάδα οργάνων 

(συνήθως δύο έως πέντε) “κουβεντιάζει” με την ορχήστρα. Η ομάδα αυτή, που έχει 

και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, λέγεται κοντσερτίνο (concertino), ενώ τα υπόλοιπα 

όργανα λέγονται ριπιένο (ripieno). Η κουβέντα βέβαια γίνεται πολιτισμένα, αφού 

ακούγεται άλλοτε το κοντσερτίνο, οπότε το μέροςλέγεται σόλο (solo) και άλλοτε όλη 

η ορχήστρα, οπότε το μέρος λέγεται τούτι (tutti). Τέλος τα όργανα του συνεχούς 

βάσιμου, συνοδεύοντας τα υπόλοιπα, “δένουν” όλο το έργο. 

Το κοντσέρτο γκρόσσο έχει συνήθως τρία ως πέντε τέτοια μέρη, που εναλλάσσονται 

σε αργό - γρήγορο – αργό – γρήγορο. Αναπτύχθηκε τον 17ο αιώνα, κυρίως από τους 

Α. Κορέλι και Τομάσο Αλμπινιόνι (T. Albinoni,1671-1751) ενώ και ο Γ. Φ. Χέντελ 

έγραψε θαυμάσια δείγματα του είδους.Το κοντσέρτο σόλο έχει παρόμοια μορφή με 

το κοντσέρτο γκρόσο. 

Είναι γραμμένο για ένα σολιστικό όργανο και ορχήστρα. Στο κοντσέρτο σόλο ο 

συνθέτης, δίνει πολλές φορές, την ευκαιρία στον ερμηνευτή - σολίστ, να επιδείξει 

τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες. Θαυμάσια κοντσέρτα έγραψε ο Αντόνιο Βιβάλντι 

(A. Vivaldi,1678-1741). 
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Η σουίτα (suite) 

Η σουίτα είναι μια σειρά από χορευτικά κομμάτια. 

Το είδος της σουίτας διαμορφώθηκε στην Αναγέννηση , καθιερώθηκε όμως και 

έγινε πολύ αγαπητή στο Μπαρόκ .Οι χοροί της σουίτας έχουν βαθιές λαϊκές ρίζες 

στην ευρωπαϊκή παράδοση. Oι πιο συνηθισμένοι και απαραίτητοι χοροί της σουίτας 

είναι: 

Πρελούδιο:  Εισαγωγικό μέρος, μη χορευτικό 

Αλμάντ:  Μέτριος γερμανικής προέλευσης 

Κουράντ:  Γρήγορος γαλλικής προέλευσης 

Σαραμπάντ:  Αργός ισπανικής προέλευσης 

Ζίγκ:   Γρήγορος σκοτσέζικης προέλευσης 

Υπάρχουν ακόμη πολλοί χοροί που εντάσσονται στη μπαρόκ σουίτα,όπως το 

μενουέτ (menuet), η γκαβότ (gavotte) και η μπουρέ (burιe). 

Η σουίτα μπορεί να είναι γραμμένη για ορχήστρα, οπότε έχουμε ορχηστρική σουίτα 

ή για ένα μουσικό όργανο, όπως για βιολί , για τσέλο, για λαούτο , για τσέμπαλο 

κτλ. Συχνά ονομάζεται και παρτίτα. 

Η μορφή της σουίτας παρήκμασε μετά το Μπαρόκ. Στον 20ο αιώνα ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε από ξένους και Έλληνες συνθέτες, όπως ο Ν. Σκαλκώτας, για να 

περιγράψει έργα βασισμένα σε παραδοσιακούς χορούς. Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για να περιγράψει ορχηστρικές διασκευές από όπερες, 

μιούζικαλ κτλ. 

 

 

Η φούγκα (fugue) 

Η φούγκα είναι μια πολυφωνική σύνθεση για δύο έως πέντε συνήθως φωνές. Όταν 

λέμε φωνές δεν εννοούμε μόνο τις ανθρώπινες, αλλά και τις “φωνές” που μπορεί 

να αποδώσει ένα μουσικό όργανο ή μια ομάδα οργάνων. Εννοούμε δηλαδή τις 

πολλές μελωδίες, που ηχούν ταυτόχρονα. Στη φούγκα κάθε μία φωνή κάνει την 

εμφάνισή της, αφού η προηγούμενη ολοκληρώσει τη βασική μελωδία (θέμα). Γι’ 

αυτό το λόγο λέγεται και φούγκα, που σημαίνει φυγή, επειδή η μία φωνή φαίνεται 

να κυνηγάει την άλλη. 
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Ιταλική Όπερα και Ορατόριο 

1. Τι γνωρίζετε για την Φλωρεντινή Καμεράτα; 

Η όπερα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας μιας παρέας μορφωμένων 

ανθρώπων στα τέλη του 16ου αιώνα να αναβιώσουν την αρχαία ελληνική 

τραγωδία. Η παρέα αυτή ονομάστηκε Φλωρεντινή Καμεράτα ή Καμεράτα του 

Μπάρντι, από το όνομα του ευγενή που οργάνωνε τις συναντήσεις στο αρχοντικό 

του. Κυρίαρχη μορφή της ομάδας αυτής ήταν ο Βιντσέντζο Γκαλιλέι, φημισμένος 

συνθέτης και πατέρας του μεγάλου αστρονόμου. 

 

2. Ποια είναι η πρώτη όπερα στην Ιστορία της Μουσικής και πότε γράφτηκε; 

Ποιος ο συνθέτης και ποιος ο λιμπρετίστας της; 

“Δάφνη”είναι ο τίτλος όπερας με πρόλογο και έξι σκηνές του Ιταλού συνθέτη 

της Αναγέννησης Τζάκοπο Πέρι, σε λιμπρέτο του Οτάβιο Ρινουτσίνι που με τη σειρά 

του είναι βασισμένο στις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Θεωρείται πως αποτελεί 

ιστορικά το πρώτο έργο όπερας, και συντέθηκε την περίοδο 1594-1598. Μόνο ένα 

μικρό απόσπασμα της μουσικής διασώζεται, από το οποίο φαίνεται πως ο Πέρι 

συνεργάστηκε με τον ισχυρό αριστοκράτη και συνθέτη Τζάκοπο Κόρσι. 

Χαρακτηρίζεται ως το έργο που σφυρηλάτησε το θεατρικό ύφος (stile 

rappresentativo) του Πέρι, όπως ο ίδιος το περιέγραψε αναλυτικά στον πρόλογο της 

όπερας Ευρυδίκη (1600). 

 

3. Ποια είναι τα θέματα που συνήθως πραγματεύονται οι όπερες μπαρόκ; 

Οι όπερες αντλούν τα θέματά τους από διάφορες πηγές: μυθολογία, ιστορία, 

παραμύθια, θρύλους, λογοτεχνικά έργα κ.ά. Αρκεί η ιστορία να εμπνεύσει 

το συνθέτη. Δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην έχει όμορφες ιστορίες για το καλό 

και το κακό, την αγάπη και το μίσος, τη ζωή και το θάνατο. Η μουσική έρχεται να 

περιγράψει, να ερμηνεύσει να ορίσει όλες αυτές τις ανθρώπινες καταστάσεις. Ο 

συνδυασμός της μουσικής και του λόγου είναι αυτός που προκαλεί στην όπερα, και 

γενικά σε όλα τα είδη του μουσικού θεάτρου, τόσο ισχυρά συναισθήματα.  

 

4. Ποιο ήταν και πότε κτίστηκε το πρώτο δημόσιο κτίριο όπερας; 

Η πρώτη γνωστή όπερα, ανοιχτή για παραστάσεις στο ευρύ κοινό (όχι εντός 

αυλικών ανακτόρων), υπήρξε το Teatro San Cassiano (Θέατρο του Αγίου Κασσιανού) 

στη Βενετία, το οποίο πρωτοάνοιξε τις πύλες του περί το 1637. 
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5. Τι ονομάζουμε ορατόριο; Σε ποιό συνθέτη οφείλεται η καθιέρωση της μορφής 

του ορατόριου; 

Το ορατόριο είναι μεγάλης κλίμακας λυρική μουσική σύνθεση για ορχήστρα, σόλο 

φωνές και χορωδία. Η δομή του είναι πανομοιότυπη με αυτή της όπερας, διαφέρει 

όμως στο ότι δεν περιέχει καθόλου σκηνική θεατρική δράση. Επιπλέον, η πλοκή των 

ορατορίων είναι κατά κανόνα λιγότερο σύνθετη από την δραματική πλοκή μιας 

όπερας. 

Στην πλειονότητα τους, τα ορατόρια χαρακτηρίζονται από μία θεματολογία 

βασισμένη σε βιβλικές αναφορές και είναι κατά βάση ένα είδος θρησκευτικής 

μουσικής. Αρκετοί ωστόσο συνθέτες, όπως για παράδειγμα ο Χαίντελ, παρουσίασαν 

και ορατόρια στηριγμένα σε θέματα της ελληνικής ή ρωμαϊκής μυθολογίας. Η 

καθιέρωση της μορφής του ορατορίου οφείλεται στον Giacomo Carissimi (1605-

1674). Το πιο σημαντικό ορατόριό του είναι ο Ιεφθάε. 

 

6. Ποια είναι η διαφορά της όπερας από το ορατόριο; 

 Το ορατόριο είναι μια μεγάλης έκτασης μουσική σύνθεση που περιλαμβάνει μια 

ορχήστρα, χορωδία και σολίστ. Έχει αρκετές ομοιότητες με την όπερα ( διακριτοί 

χαρακτήρες, άριες) όμως η όπερα είναι μουσικό θέατρο, ενώ το ορατόριο είναι 

συναυλιακό έργο (αν και καμιά φορά τα ορατόρια παρουσιάζονται σαν όπερες και 

οι όπερες σαν ορατόρια). Γενικά στο ορατόριο δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

των χαρακτήρων ούτε κοστούμια . Μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους αποτελεί 

και το θέμα του κειμένου. Η όπερα ασχολείται περισσότερο με την ιστορία και τη 

μυθολογία περιλαμβάνοντας ειδύλλια, απάτες, δολοφονίες. Η πλοκή στο ορατόριο 

αφορά συνήθως σε θρησκευτικά θέματα, κατάλληλα για παράσταση στην εκκλησία. 

 

Γαλλία και Γερμανία 

1. Τι γνωρίζετε για τον J. B. Lully; Ποια ήταν η προσφορά του στην Γαλλική 

μουσική; 

Ο Ζαν Μπατίστ Λουλί (Jean-Baptiste Lully, 28 Νοεμβρίου 1632 - 22 Μαρτίου 1687) 

ήταν Γάλλος συνθέτης ιταλικής καταγωγής, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής του εργαζόμενος στην αυλή του Λουδοβίκου ΙΔ΄ της Γαλλίας. Θεωρείται ο 

πατέρας του γαλλικού ύφους της Μπαρόκ μουσικής, αποκηρύσσοντας κάθε ιταλική 

επιρροή στη γαλλική μουσική του 18ου αιώνα. Έχοντας μια βασική εκπαίδευση, 

προχώρησε στην εκμάθηση της κιθάρας από κάποιον φραγκισκανό μοναχό της 

Φλωρεντίας. Αργότερα, στη Γαλλία, έλαβε μαθήματα βιολιού και χορού. Το 1646 

τον ανακάλυψε ο Ροζέ ντε Λορέν (Roger de Lorraine), ιππότης της Γκιζ (Guise), ο 

οποίος τον πήγε στη Γαλλία. Περί το 1653 τέθηκε στην υπηρεσία του Λουδοβίκου 

ΙΔ΄ ως χορευτής. H μουσική που συνέθεσε για το νυχτερινό μπαλέτο (ballet de la 

nuit) ικανοποίησε σε τέτοιο βαθμό τον βασιλιά, που τον διόρισε αυλικό συνθέτη 

οργανικής μουσικής. Από τη θέση αυτή διηύθηνε τα λεγόμενα είκοσι τέσσερα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA_%CE%A6%CF%81%CE%AE%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A7%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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βιολιά του βασιλιά (Les Vingt-quatre Violons du Roi), μια ορχήστρα εγχόρδων για 

αυλική μουσική. Ο Λουλί αργότερα ίδρυσε και ένα μικρότερο σύνολο γνωστό ως 

Petits Violons (μικρά βιολιά) για το οποίο έγραψε πολλά από τα έργα του μουσικής 

δωματίου. Μέχρι τα τέλη του 1660 ο Λουλί είχε συνθέσει πολλά μπαλέτα, στα 

οποία χόρευε ο ίδιος καθώς και ο βασιλιάς. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία γράφοντας 

μουσική για τις κωμωδίες του Μολιέρου, συμπεριλαμβανομένων των Γάμος με το 

στανιό (Le Mariage forcé - 1664), Ο έρωτας γιατρός (L'Amour Médecin - 1665), και Ο 

αρχοντοχωριάτης (Le Bourgeois gentilhomme - 1670). Άλλωστε, γνωρίζοντας κατ' 

ιδίαν τον Μολιέρο δημιούργησαν από κοινού το κωμικό μπαλέτο, ένα είδος 

θεατρικής κωμωδίας που πλαισιώνεται με χορευτικά. Εντούτοις, εγκατέλειψε το 

είδος αυτό, καθώς εξασθένησε το ενδιαφέρον του βασιλιά, αλλά και οι χορευτικές 

ικανότητες του ιδίου. Κατόπιν της τελευταίας παράστασης το 1670, ο Λουλί 

στράφηκε στην όπερα: απόκτησε το προνόμιο να εκδίδει όπερες από τον Πιέρ 

Περρέν (Pierre Perrin) και με την υποστήριξη του Ζαν Μπατίστ Κολμπέρ (Jean-

Baptiste Colbert) και του βασιλιά, δημιουργήθηκε ένα νέο προνόμιο που έδωσε 

στον Λoυλί πλήρη έλεγχο όλης της μουσικής που εκτελείτο στη Γαλλία, μέχρι το 

θάνατό του το 1687. Ο Λουλί ήταν γνωστός για τα ελευθεριάζοντα ήθη του. Όντας 

παντρεμένος με την Μαντλέν Λαμπέρ (Madeleine Lambert) (κόρη του φίλου και 

συναδέλφου του Μισέλ Λαμπέρ) κατηγορήθηκε πολλές φορές για παράνομους 

δεσμούς και ερωτικές συνευρέσεις με άνδρες και γυναίκες. Παρά τα σκάνδαλα και 

τη μεγάλη δυσαρέσκεια της αυλής, ο Λουλί κατάφερνε πάντα να λαμβάνει 

αμνηστία: άλλωστε ο Λουδοβίκος τον θεωρούσε απαραίτητο για τη μουσική του 

ψυχαγωγία, αλλά και αληθινό φίλο. Στις 8 Ιανουαρίου 1687, ο Λουλί διηύθυνε ένα 

Te Deum προς τιμήν της πρόσφατης ανάκαμψης του Λουδοβίκου από μια ασθένεια. 

Κατά το έθιμο της εποχής κρατούσε το ρυθμό χτυπώντας μια ξύλινη ράβδο στο 

πάτωμα, πρόδρομο της σημερινής μπαγκέτας. Εκ παραδρομής χτύπησε με την 

ράβδο ένα δάχτυλο του ποδιού του, δημιουργώντας ένα απόστημα. Επακολούθησε 

γάγγραινα, και καθώς αρνήθηκε να ακρωτηριαστεί το δάχτυλο του ποδιού του, 

κατέληξε στις 22 Μαρτίου. Άφησε την τελευταία του όπερα, Αχιλλέας και Πολυξένη 

ημιτελή. Οι δύο γιοί του, Ζαν-Λουί και Λουί, επίσης σταδιοδρόμησαν ως μουσικοί 

της γαλλικής αυλής. 

Η μουσική του Λoυλί εντάσσεται στην περίοδο του Μέσου Μπαρόκ (περ. 1650 - 

1700). Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος συνθέτης που επιμελήθηκε με περισσή 

λεπτομέρεια ό,τι αφορούσε την ορχήστρα: έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

πειθαρχία των μουσικών και στην τήρηση του ρυθμού. Απαιτητικός καθώς ήταν, 

εκπαίδευε ο ίδιος τους μουσικούς και τους τραγουδιστές και διηύθυνε το θέατρό 

του μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Μπορούμε να πούμε ότι ο Λoυλί έθεσε τις 

βάσεις για την ορχήστρα, με την σύγχρονη έννοια του όρου, γράφοντας για 

συγκεκριμένο αριθμό οργάνων και χωροθετώντας τα σε συγκεκριμένες θέσεις. Τα 

είκοσι τέσσερα βιολιά του βασιλιά αποτελούνταν στο κέντρο τους από πέντε 

ομάδες εγχόρδων (υψίφωνα, τέσσερα είδη μεσόφωνα και βαθύφωνα), τα οποία 

έθεταν μια πολύ συμπαγή και ισορροπημένη αρμονική βάση. Το σύνολο 

συμπληρωνόταν από φλάουτα και όμποε για τις μελωδικές γραμμές, και 

τσέμπαλο, θεόρβη και φαγκότο για το γενικό βάσιμο. Την ίδια αναλογία 
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χρησιμοποιεί και στα χορωδιακά του έργα, γράφοντας πάντα για πέντε φωνές, 

τόσο όσον αφορά το θρησκευτικό, όσο και το κοσμικό του ρεπερτόριο. Αυτή του η 

οργανωτικότητα είναι εμφανής και στα έργα του: στον μουσικό του λόγο, κύριο 

μέλημά του θεωρούσε να αναπαράγει στο μέγιστο βαθμό την εκφορά των 

ηθοποιών του 17ου αιώνα, κάτι που απαιτούσε να τηρείται επακριβώς η 

προσωδία του λόγου. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στα ρετσιτατίβι του, όπου όχι 

μόνο οι μακρές και οι βραχείες συλλαβές τοποθετούνται σε τονισμένες και άτονες 

θέσεις αντίστοιχα, αλλά σημειώνονται και τα σημεία παύσης και ρίμας. Η 

επίδραση της μουσικής του είναι επίσης εμφανής στην Αυλή αυτή καθαυτή: αντί 

για τις αργές και επιβλητικές κινήσεις που είχαν επικρατήσει μέχρι τότε, εισήγαγε 

ζωντανούς χορούς με γρήγορους και εύθυμους ρυθμούς. Πλάι στο κωμικό 

μπαλλέτο, ο Λουλί θεωρείται πατέρας της γαλλικής όπερας (tragédie en musique 

ή tragédie lyrique), αφού θεωρούσε την ιταλική όπερα ακατάλληλη για τη 

γαλλική γλώσσα. Ειδικότερα, επέλεξε τον συνδυασμό άριας και ρετσιτατίβου 

(αντί του ιταλικού προτύπου που τα ήθελε χωριστά) καθώς επίσης και την 

ταχύτερη ανάπτυξη της πλοκής, κατά την προτίμηση του γαλλικού κοινού. 

2. Περιγράψτε σύντομα την μουσική ζωή στην Γερμανία τον 17ο αι. Ποια είναι η 

πρώτη σωζόμενη γερμανική όπερα; 

Εκείνη την εποχή η προτεσταντική Γερμανία δεν διέθτε ούτε την πνευματική 

ζωτικότητα της Ιταλίας, ούτε τη μεγαλόπρεπη αυλική ζωή της Γαλλίας. Ο 

Τριακονταετής Πόλεμος που άρχισε το 1618 με σκοπό τον ξεριζωμό του 

προτεσταντισομού στη Βοημία και που στη συνέχεια απλώθηκε σε όλες τις 

γερμανόφωνες χώρες, είχε προκαλέσει πολλά δεινά. Έτσι ανακόπηκε σημαντικά η 

πορεία του γερμανικού πολιτισμού και δημιουργήθηκαν συνθήκες κάθε άλλο παρά 

κατάλληλες για την καθιέρωση και ανάπτυξη της όπερας. H πρώτη σωζόμενη 

γερμανική όπερα δημοσιευμένη στα 1664 είναι η Seelewig [Αιωνιότητα της Ψυχής] 

του οργανίστα Sigmund Staden από την Νυρεμβέργη.  

 

3. Περιγράψτε σύντομα την μουσική μορφή των Παθών. Τι γνωρίζετε για τον 

Heinrich Schütz και την προσφορά του στη γερμανική θρησκευτική μουσική; Πώς 

επέδρασαν τα «Πάθη» του Schütz στην εξέλιξη της θρησκευτικής μουσικής;  

Τα Πάθη εξελίχθηκαν σε μια χαρακτηριστική μορφή της προτεσταντικής 

εκκλησιαστικής μουσικής. Ο ίδιος ο Schütz έγραψε τέσσερα. Η ιστορία των Παθών 

του Χριστού σύμφωνα με τα Ευαγγέλια ψαλλόταν στα εκκλησιάσματα τη Μεγάλη 

Εβδομάδα. Η επεξεργασία τους γινόταν όλο και πιο δραματική και μουσικά 

περίτεχνη. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε η καθομιλουμένη γλώσσα. Τη γερμανική 

γλώσσα χρησιμοποίησε επίσης και ο Schütz και αργότερα ο Bach και ο Händel. 

Αντίθετα όμως με τα Πάθη των Bach και Händel, τα τέσσερα Πάθη του Schütz 

προορίζονταν για χορωδία a capella. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το Κατά 

Ματθαίον (1664). Τα λόγια του Χριστού εκφωνούνταν από έναν μπάσσο, ενώ το 

μέρος του αφηγητή ή Ευαγγελιστή λεγόταν από έναν τενόρο. Ανάμεσα στα 

σολιστικά μέρη περιλαμβάνονταν συχνά διάφορα χορωδιακά αποσπάσματα. Το 
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ύφος recitativo των σολίστ οφείλει κάτι στην ιταλική όπερα, όπως και στο 

γρηγοριανό μέλος, ενώ τα χορικά είναι δραματικά. Από το σύνολο των χορωδών 

χρησιμοποιούνται επίσης τραγουδιστές για τα πρόσωπα του Αγίου Πέτρου, της 

κόρης που του απευθύνει ερωτήσεις και άλλους τέτοιος μικρότερους δραματικούς 

ρόλους. Με την αυστηρή πνευματικότητά τους και συγχρόνως τη δραματική τους 

δύναμη τα Πάθη του Schütz αποτελούν ένα παράδειγμα εξαίρετης ανάμιξης της 

γερμανικής σοβαρότητας με τον ιταλικό πλούτο. Συμφιλίωσε το προτεσταντικό με 

το καθολικό αίσθημα με έναν τρόπο που κανένας ίσως δεν θα είχε μπορέσει να το 

πετύχει. Τα Πάθη τα συνέθεσε όταν ήταν 80 χρονών. Θα μπορούσαμε να πούμε για 

τον Schütz ότι προίκισε την ανθρωπότητα με σημαντικά καλλιτεχνικά πλούτη που τα 

εκμεταλλέυτηκαν συνθέτες μέχρι κι έναν αιώνα νεότεροί του. Π.χ. οφείλει πολλά σε 

αυτόν ο Bach, στα κατά Ματθαίον Πάθη που είναι ίσως το αριστουργηματικότερο 

έργο απ’όλα τα έργα που ανήκουν σε αυτό το είδος. 

Αγγλία 

1. Ποιες είναι οι καινοτομίες του H. Purcell στην ενόργανη μουσική; Αναφέρετε 

σημαντικά έργα του. Τι θέμα έχει η μοναδική και αριστουργηματική όπερά του; 

Ο 17ος αιώνας ήταν μια εποχή κατά την οποία έγιναν καινοτομίες και στην ενόργανη 

μουσική, όταν τα πνευστά και τα κρουστά συνδυάστηκαν με τα έγχορδα. Στην ωδή 

του (1692) Hail, bright Cecilia [Χαίρε, λαμπρή Καικιλία] ο Purcell χρησιμοποιεί  

φλάουτα, όμποε, τρομπέτες και τύμπανα  μαζί με τα έγχορδα και το τσέμπαλο, 

καθώς και πέντε σόλο τραγουδιστές και μία χορωδία. Αν και γράφτηκε όταν ο 

Händel ήταν μόλις 7 χρονών, προμηνύει εντυπωσιακά το «αγγλικό» ύφος αυτού του 

μεγάλου συνθέτη. Και, χωρίς να εκφράζει έλλειψη σεβασμού για τον Händel ή τον 

Bach , θα μπορούσε κανείς να δεχτεί  πως ο Purcell διαθέτει την πιο αξιοσημείωτη 

ενορχηστρωτιή φαντασία από τους τρεις αυτούς μεγάλους του μπαρόκ. 

Το 1687 αποτελεί μια χρονιά-σταθμό καθώς αποκαθίσταται η σχέση του με τη 

σκηνική μουσική: μέσα στα επόμενα χρόνια γράφει μουσική για πάνω από 40 

θεατρικά, που ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα "Βασιλιάς Αρθούρος" (1691), "Fairy-

Queen" (1692) και "Indian Queen" (1695), που είναι και το μεγαλύτερο σε μήκος 

έργο του. Ο "Βασιλιάς Αρθούρος" θεωρείται το πιο δραματικό του έργο, εμπνέοντας 

αιώνες μετά τον τραγουδιστή και σόουμαν Κλάους Νόμι να εκτελεί ένα απόσπασμα 

του έργου σε πολλές εμφανίσεις του.  

Ο Purcell συνέθεσε μόνο μία όπερα, το αριστούργημα «Διδώ και Ανείας». Γράφτηκε 

για ένα παρθεναγωγείο του Λονδίνου στα 1689. Το έργο θα μπορούσε και να 

ονομάζεται «Η Δύναμη του Πεπρωμένου», γιατί η λέξη «πεπρωμένο» 

χρησιμοποιείται επίμονα στα κρίσιμα σημεία της ιστορίας. Η Διδώ, βασίλισσα της 

Καρχηδόνας, δηλώνει πως το πεπρωμένο απαγορεύει την αγάπη της για τον Αινεία 

της Τροίας. Όμως ο σύμβουλός της και ο χορός τη διαβεβαιώνουν πως το 

πεπρωμένο επιτρέπει τις επιθυμίες της. Η αρχιμάγισσα όμως μας υπνεθυμίζει πως ο 

Αινείας είναι δεσμευμένος από το γραφτό του να αναζητήσει την ιταλική ακτή. Ένα 

πνεύμα μεταμφιεσμένο σε Ερμή διατάζει τον Αινεία να φύγει αμέσως. Ο Αινείας 

εγκαταλείπει τη Διδώ και δεν απομένει παρά ο θάνατος για εκείνη.  
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Τεχνικές, Όργανα, Μορφές 

1. Εξηγείστε τις παρακάτω έννοιες: Τροπική, Τονική και Ατονική Μουσική. 

Τονική μουσική: Λέγεται και σύστημα του μείζονα και ελάσσονα τρόπου, γιατί  

περιορίστηκε σε κλίμακες που ακολουθούν μόνο δύο τρόπους: Τον μείζονα και τον 

ελάσσονα. Με αυτούς γράφτηκαν όλα τα αριστουργήματα της κλασσικής μουσικής. 

Στην καθιέρωση του τονικού συστήματος συνέβαλε η ανάπτυξη της πολυφωνίας, 

που άρχισε στην εκκλησία τον 9ο αιώνα και έφτασε το αποκορύφωμά της στα τέλη 

του 16ου αιώνα. Τον 14ο αιώνα είχε ήδη φτάσει τα όρια της υπερβολής και έτσι  

χρειάστηκε να αναπτυχθεί η αρμονία.Η μουσική που ακολουθεί το τονικό σύστημα 

λέγεται τονική μουσική. 

Τροπική μουσική: Ο τρόπος (mode) δηλώνει το είδος, τον τύπο (καλούπι) 

σχηματισμού της κλίμακας (την προκαθορισμένη, συγκεκριμένη  διαδοχή τόνων και 

ημιτονίων που ακολουθεί η κλίμακα) και είναι ανεξάρτητος από την τονικότητα. 

 Το τονικό ύψος των αρχαιοελληνικών αλλά και των εκκλησιαστικών τρόπων δεν 

χρειαζόταν να είναι  απόλυτα καθορισμένο, διότι η μουσική ήταν βασικά 

μονοφωνική. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο τροπικό (modal) και το τονικό 

σύστημα είναι ότι η τονικότητα εξαρτάται από το απόλυτο τονικό ύψος, ενώ οι 

τρόποι εξαρτώνται μόνο από την διάταξη των διαστημάτων μεταξύ των βαθμίδων. 

Ατονική μουσική: Η ατονικότητα ως μουσικός όρος αναφέρεται στην έλλειψη ενός 

καθορισμένου τονικού κέντρου κατά τη σύνθεση ενός μουσικού έργου. Αυτό έχει 

ως επακόλουθο την άρση του αισθήματος της τονικότητας και την κατάργηση του 

τονικού συστήματος μείζονος-ελάσσονος, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από την 

θεωρία και πράξη της δυτικής μουσικής από τις αρχές του 17ου αιώνα μέχρι τις 

αρχές του 20ού αιώνα περίπου. Η ατονικότητα αποβλέπει στην παράβλεψη ή 

πλήρη κατάργηση των ιεραρχικών σχέσεων που επιβάλλει το τονικό μουσικό 

σύστημα μεταξύ των φθόγγων, τόσο ως προς τη διαμόρφωση της μελωδικής 

γραμμής όσο και ως προς την διαμόρφωση και συμπεριφορά των συνηχήσεων 

(«χειραφέτηση της διαφωνίας»). Ο όρος δεν περιγράφει τόσο κάποιο μουσικό 

κίνημα ή σχολή, αλλά περισσότερο ένα μουσικό ύφος ή τεχνοτροπία που 

καθιερώθηκε στο πλαίσιο του μουσικού μοντερνισμού, όπως αυτός εκφράστηκε 

από τους Άρνολντ Σένμπεργκ, Άλμπαν Μπεργκ, Άντον Βέμπερν και τους μαθητές 

τους, αλλά και από άλλους συνθέτες, όπως ο Ρώσος Αλεξάντρ Σκριάμπιν και ο 

Αμερικανός Τσαρλς Άιβς στις αρχές του 20ού αιώνα. Η σημασία του όρου 

«ατονικότητα» προέκυψε από το επίθετο «ατονικός», που πρωτοχρησιμοποιήθηκε 

από κριτικούς της μουσικής στις αρχές του 20ού αιώνα για να περιγράψει τη νέα 

αυτή μουσική τεχνοτροπία του μοντερνισμού, σε αντιδιαστολή με την τονική 

μουσική, που ήταν μέχρι τότε το κύριο μουσικό ιδίωμα της δυτικής μουσικής. 
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2. Αναφέρετε τις οικογένειες των οργάνων που χρησιμοποιούνταν τον 17ο αιώνα 

και αντιπροσωπευτικά μέλη της κάθε οικογένειας. 

Οι εξελίξεις στην ενόργανη μουσική δεν οφείλονταν μόνο στους συνθέτες και τους 

εκετελεστές, αλλά και σε ορισμένους άριστους εφευρετικούς τεχνίτες. Ανάμεσά 

τους συγκαταλέγονται η οικογένεια Ruckers από την Αμβέρσα, κατασκευαστές 

τσέμπαλων. Ο Αντόνιο Στραντιβάρι από την Κρεμόνα μαζί με τους Amati και 

Guarneri (κατασκευαστές βιολιών) και η οικογένεια Harris από την Αγγλία, 

κατασκευαστές εκκλησιαστικών οργάνων. Οι Silbermann στη Γερμανία ήταν 

περίφημοι για τα μεγαλόπρεπα και ευαίσθητα εκκλησιαστικά όργανα, όπως και για 

τα κλαβίχορδα και τα πρώτα γερμανικά πιάνα. Η κατασκευή τόσο των ξύλινων όσο 

και των χάλκινων πνευστών εκλεπτυνόταν σταθερά με όλο και καλύτερα 

κουρδίσματα και δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου της δυναμικής τους έκτασης, 

ξεκινώντας από το σιγανό και καταλήγοντας στο δυνατό. 

 

3. Αναφέρετε μουσικές μορφές του πρώιμου μπαρόκ. Σχολιάστε σύντομα την 

κάθε μορφή. 

 Οι πρώιμες ενόργανες μορφές της εποχής μπαρόκ μπορεί να φαίνεται ότι απλώς 

προαναγγέλουν τις ομώνυμες μορφές που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα. 

Η μορφή των παραλλαγών ήταν σημαντική γιατί επέτρεπε τη διεξοδική εξερεύνηση 

των δυνατοτήτων ενός θέματος. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι φαντασίες για 

εκκλησιαστικό όργανο δεν ήταν απλά πετάγματα της φαντασίας όπως υπονοεί ο 

τίτλος, αλλά προσεκτικά δουλεμένες επεξεργασίες μιας μουσικής ιδέας. Η τοκάτα 

με το πιο ελεύθερο ύφος της κατάγεται από την Ιταλία. Οι τοκάτες για 

εκκλησιαστικό όργανο όταν εμφανίστηκαν στη Γερμανία εξελίχτηκαν σε εξαιρετικά 

δείγματα του πνεύματος του μπαρόκ με βασικό χαρακτηριστικό τους την εναλλαγή 

τμημάτων ελεύθερου και ευφάνταστου χαρακτήρα με άλλα σε αυστηρότερο 

πολυφώνικο χαρακτήρα. 

Η χορευτική σουίτα συμβολίζει την τάση να χτίζονται μεγάλα κομμάτια από το 

άθροισμα πολλών μικρότερων. Οι γερμανικές σουίτες χρησιμοποιούσαν 

περισσότερο από τις γαλλικές μια συγκεκριμένη διάταξη (Παβάνα, Γκαγιάρντα, 

Κουράντ, Αλμάντ). Ενώ, λοιπόν, οι Γάλλοι πρόσθεταν καινούργιους χορούς, οι 

Γερμανοί ενίσχυαν τις μελωδικές και τονικές συσχετίσεις μεταξύ των χορών και 

βοήθησαν έτσι στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης συνοχής. Από τότε η Αλμάντα, η 

Κουράντ και η Σαραμπάντα κατέχουν σταθερή θέση μέσα στη σουίτα. Αν η σουίτα 

ήταν διεθνής με χορούς από διαφορετικές χώρες (περιλαμβανομένης αργότερα και 

της αγγλικής ζίγκας [jig]), η σονάτα ήταν μια ιταλική εφεύρεση. Ο ίδιος ο όρος 

σονάτα σήμαινε κάτι που δεν τραγουδιόταν, αλλά παιζόταν από όργανα. Οι 

κυριότεροι τύποι ήταν η σονάτα δωματίου (sonata da camera) και η εκκλησιαστική 

σονάτα (sonata da chiesa). 
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4. Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες της sonata da camera από την sonata 

da chiesa έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο Corelli; 

Ο τύπος της σονάτας δωματίου στην πραγματικότητα ήταν μια σουίτα, ενώ η 

εκκλησιαστική χωριζόταν σε ανεξάρτητα, αλλά όχι χορευτικά μέρη με 

εναλλασσόμενη αργή και γρήγορη ρυθμική αγωγή. Εκείνο που ήταν κοινό στους 

δύο αυτούς τύπους ήταν η «ιταλική» τους οργανική συγκρότηση για δύο βιολιά με 

συνοδεία ενός βιολοντσέλου κι ενός πληκτροφόρου οργάνου που τις πιο πολλές 

φορές ήταν το τσέμπαλο. Τα συνοδευτικά όργανα έπαιζαν το μπάσο, που λεγόταν 

επίσης και continuo. Ο εκετελεστής του πληκτροφόρου οργάνου παραγέμιζε με 

συγχορδίες το χώρο πάνω από τον μπάσο και οι μουσικοί που είχαν αποκτήσει 

αυτήν την αυτοσχεδιαστική ικανότητα εγκωμιάζονταν από τους ειδήμονες. 

 

 

5. Περιγράψτε την τεχνική του basso continuo. 

Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής μπαρόκ, γι’ αυτό η 

εποχή αυτή στη μουσική λέγεται και εποχή του συνεχούς βάσιμου. Το συνεχές 

βάσιμο είναι η βαθύτερη φωνή (μπάσο ή βάσιμο) εμπλουτισμένη με συγχορδίες 

(αρμονία). Αποτελείται από το πεντάγραμμο της βαθύτερης φωνής, κάτω από τις 

νότες του οποίου ο συνθέτης γράφει αριθμούς. Η βαθύτερη φωνή (basso) 

εκτελείται από κάποιο βαθύφωνο όργανο, όπως είναι η βιόλα ντα γκάμπα, το 

βιολοντσέλο ή το φαγκότο. Οι αριθμοί υποδηλώνουν τις συγχορδίες που 

συνοδεύουν το έργο. Ο ερμηνευτής μουσικός “μεταφράζει” τους αριθμούς σε 

κατάλληλες συγχορδίες, που παίζει σε κάποιο πληκτροφόρο όργανο της εποχής, 

όπως είναι το τσέμπαλο, το εκκλησιαστικό όργανο ή ακόμη και το λαούτο. Τα 

μουσικά όργανα που εκτελούν το συνεχές βάσιμο δεν είναι συνήθως καθορισμένα 

από τον συνθέτη. Γι’ αυτό πολλές φορές ίσως ακούσεις ότι κάποιο έργο είναι 

γραμμένο πχ. για φλάουτο και μπάσο κοντίνουο και όχι για φλάουτο, τσέλο και 

τσέμπαλο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συνθέτης αφήνει τον ερμηνευτή να επιλέξει τα 

όργανα του συνεχούς βάσιμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Το Ώριμο Μπαρόκ 

Μορφή Κοντσέρτου 

1. Ποια ήταν η αρχική έννοια του όρου concerto; 

Η αρχική έννοια του όρου concerto ήταν απλώς μία συνάθροιση μουσικών 

δυνάμεων με την έννοια μιας από κοινού προσπάθειας. Από πλευράς μορφής έγινε 

σύντομα μια σονάτα για πολλούς εκτελεστές.  

 

2. Περιγράψτε την μορφή του concerto grosso. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι 

συνθέτες του είδους στην περίοδο baroque; 

Είναι ο πιο σημαντικός από τους 3 τύπους του Μπαρόκ κονσέρτου. Περιλαμβάνει 

ένα μικρό σύνολο από σόλο όργανα ( concertino ή principale) που παίζει 

δημιουργώντας αντίθεση με μια μεγάλη ορχήστρα ( concerto, tutti ή ripieni). Το 

μπαρόκ concerto grosso όπως το συνέθεσε, μεταξύ άλλων ο Corelli, απαρτιζόταν 

από ένα σύνολο μερών, όπου η μουσική περνούσε εκ περιτροπής από μία μικρή 

ομάδα από σολίστες στο κυρίως σώμα της ορχήστρας. Ο μαθητής του Corelli, 

Francesco Geminiani, διατήρησε αυτόν τον τύπο, αλλά δουλεύοντας στα πλαίσια 

της τετραμερούς μορφής της εκκλησιαστικής σονάτας. Υπήρχε μια σταθερή 

εναλλαγή ανάμεσα σε αργές και γρήγορες χρονικές αγωγές. Στο είδος του 

κοντσέρτο γκρόσσο ανήκουν και τα ιδιόμορφα Βραδεμβούργεια κοντσέρτα του 

Μπαχ (αφιερωμένα το 1721 στην κόμητα Χριστιανό-Λουδοβίκο του 

Βραδεμβούργου). Πολύ συχνά δεν είναι δυνατό σ' αυτά τα κομμάτια να ξεχωρίσεις 

τα σολιστικά από τα  ορχηστρικά μέρη. Κατά καιρούς, όλα σχεδόν τα όργανα της 

ορχήστρας παίρνουν σολιστικό ρόλο. Το concerto grosso δεν επιζεί του Μπαρόκ, 

αντικαθίσταται όμως από την υβριδική φόρμα της Συμφωνίας Concertante, που 

καλλιεργείται στην επόμενη περίοδο από τους Haydn, Ditterdorf, Mozart, 

Beethoven (βλ. Π.χ. το τριπλό κοντσέρτο op. 56), αλλά ακόμη και στον 20ό αιώνα 

από τον Szymanovski. 

 

3. Τι γνωρίζετε για το solo concerto; 

Το σόλο κοντσέρτο αναπτύσσεται λίγο αργότερα, προς το τέλος του 17ου αιώνα. 

Στους πρώιμους ανήκουν ο Albinoni και ο Torelli, ενώ στον 18ο αι. κυριαρχεί πάλι ο 

Βιβάλντι. Αυτός καθιέρωσε τον τύπο του κοντσέρτου σε τρία μέρη (γρήγορο-αργό-

γρήγορο). Το ρόλο του σολίστα έπαιζε κυρίως το βιολί, αλλά και άλλα μελωδικά 

όργανα, όπως το φλάουτο, το όμποε, η τρομπέτα και, σπανιότερα, το τσέμπαλο. Ο 

Μπαχ αρχίζει να συνθέτει δικά του κοντσέρτα μάλλον αργά, και περιορίζεται κυρίως 

στο βιολί και στο τσέμπαλο (συνθέτει κοντσέρτα για ορχήστρα και 1 ως τέσσερα 

τσέμπαλα). Η μουσική του στερείται τη «σπιρτάδα» της ιταλικής μουσικής, αλλά 

είναι βαθύτερη, με μεγαλύτερη ποικιλία και ευρηματικότητα στην επεξεργασία των 

μουσικών ιδεών. Ο Χαίντελ ασχολείται εκτός των άλλων και με τη σύνθεση 
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κοντσέρτων για εκκλ. όργανο και ορχήστρα. Η Ιστορία του κοντσέρτου για πιάνο και 

ορχήστρα αρχίζει με τις μεταγραφές έργων για βιολί του Βιβάλντι από τον Μπαχ (16 

μεταγράφτηκαν για σόλο τσέμπαλο ή για τσέμπαλο με ορχήστρα και 3 για εκκλ. 

όργανο). Με αφορμή τις διασκευές αυτές, ο Μπαχ ασχολήθηκε τελικά και με τη 

σύνθεση πρωτότυπων έργων για τσέμπαλο και ορχήστρα, που αποτελούν και τα 

πρώτα δείγματα του είδους του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, που θα δώσει 

αξεπέραστα αριστουργήματα στην εποχή του κλασικισμού και του ρομαντισμού. Το 

πρώτο πρωτότυπο έργο του Μπαχ είναι το BWV 1050. 

 

 Vivaldi 

1. Δώστε ένα σύντομο βιογραφικό του A. Vivaldi. 

Ο Αντόνιο Λούτσιο Βιβάλντι (Antonio Lucio Vivaldi, 4 Μαρτίου 1678 - 28 

Ιουλίου 1741), γνωστός και με το προσωνύμιο il Prete Rosso (= ο κοκκινομάλλης 

παπάς) λόγω του χρώματος των μαλλιών του, ήταν Ιταλός συνθέτης, (μουσουργός), 

δεξιοτέχνης βιολιστής και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Θεωρείται από τους 

σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του και ο δημοφιλέστερος του κλασσικού 

μπαρόκ, καθώς με τη μουσική του επηρέασε πλήθος συνθετών τόσο της γενιάς του, 

μεταξύ των οποίων, τους Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν, όσο και 

τους μετέπειτα. Στα πιο γνωστά έργα του περιλαμβάνονται 

δεκάδες κοντσέρτα για βιολί - μια ενότητα των οποίων αποτελούν τις περίφημες 

"Τέσσερις Εποχές"- και άλλα όργανα, πάνω από 40 όπερες και πλήθος άλλων έργων 

θρησκευτικής μουσικής. Αρκετά έργα του συνέθεσε για το γυναικείο μουσικό σχήμα 

του Ospedalle della Pietà, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα ορφανοτροφείο για 

εγκαταλειμμένα παιδιά και στο οποίο ο Βιβάλντι εργάστηκε στις περιόδους 1703 – 

1705 και 1723 – 1740. Οι όπερές του επιπλέον είχαν κάποια επιτυχία σε πόλεις 

όπως η Βενετία, η Μάντουα και η Βιέννη. Μετά τη συνάντησή του με τον 

αυτοκράτορα Κάρολο ΣΤ΄ ο Βιβάλντι μετοίκησε στη Βιέννη όπου και έλπιζε στην 

τοποθέτησή του ως μουσικού εκεί. Ο αυτοκράτορας ωστόσο σύντομα σχετικά μετά 

την άφιξή του πέθανε και ο συνθέτης απεβίωσε πάμφτωχος άνευ κάποιας σταθερής 

πηγής εισοδήματος. Παρόλο που η μουσική του έτυχε ευρείας αποδοχής και 

αρεσκείας από το κοινό ενώ ο ίδιος ήταν εν ζωή, μετά το θάνατό του η 

δημοτικότητά της μειώθηκε αρκετά ως την ταχεία αναγέννησή της στο πρώτο μισό 

του εικοστού αιώνα. Στις μέρες μας, ο Βιβάλντι συγκαταλέγεται μεταξύ των 

δημοφιλέστερων και περισσότερο ηχογραφημένων μπαρόκ συνθετών. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1678
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1741
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA_%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%A4%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%A4%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
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2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συνθετικής τεχνικής του Vivaldi; 

Παρά τη σχετικά κακή υγεία του ο Βιβάλντι φαίνεται πως συνέθετε με μανία και 

πληθωρικά. Πραγματικά, τα σόλο κοντσέρτα του ανέρχονται σε περισσότερα από 

τετρακόσια, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητά 

τους, κι αυτή είναι συχνά πολύ υψηλή. Όταν συνέθετε τα κοντσέρτα του δεν 

επηρεαζόταν από τις συνθετικές μεθόδους του Corelli. Η μορφή τους θυμίζει 

περισσότερο τις περίτεχνες οπερατικές άριες της εποχής του με τις αντιθέσεις που 

παρουσιάζουν τα τμήματα που τις απαρτίζουν. Τα μέρη για την ορχήστρα 

υπερτερούν σε θεματικό πλούτο από τα αντίστοιχα μέρη άλλων συνθετών και 

μοιάζουν να εξυπηρετούν το σολίστα δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει μια 

ανάσα. Ανάμεσα στο σολίστα και την ορχήστρα δημιουργείται μια αίσθηση 

διαλόγου και καμιά φορά και λογομαχίας. Τα ίδια τα θέματα είναι συχνά 

εντυπωσιακά, αλλά απλά. Η μουσική παρακολουθείται εύκολα και διαθέτει καθαρή 

μορφή και αρμονίες και αλλαγές τονικότητας που φανερώνουν σιγουριά. Η λυρική 

ομορφιά των κοντσέρτων του Vivaldi συγκεντρώνεται στο δεύτερο από τα τρία μέρη 

τους που είναι και το πιο αργό. Το μέρος αυτό ακολουθεί συνήθως ελάσσονα 

τονικότητα σε αντίθεση με το γρήγορο πρώτο μέρος που χρησιμοποιεί τη μείζονα. 

Το φινάλε είναι κι αυτό γρήγορο σαν το πρώτο μέρος, αλλά κάπως πιο σύντομο και 

ζωηρό. Ένα χαρακτηριστικό του ύφους του Vivaldi είναι η ρυθμική του ζωτικότητα 

που κινεί τη μουσική όλο και προς τα μπρος, έτσι ώστε να αιχμαλωτίζει την 

προσοχή. Υπάρχει έντεχνη ορχηστρική ύφανση και οι φράσεις του ξεχωρίζουν για τη 

λεπτότητα και την ευλυγισία τους. Έτσι η μουσική του έχει ένα σίγουρο 

αφηγηματικό ύφος που δε συναντάμε παρά σε ελάχιστους προγενέστερους 

μεγάλους συνθέτες, αλλά σε όλους τους επόμενους από τους οποίους ο Beethoven 

αποτελεί το πιο καταφανές παράδειγμα. Ένα μέρος της ενόργανης μουσικής του 

Vivaldi, η περιγραφική, είχε σημαντική απήχηση. Οι μιμήσεις των πουλιών στην 

ποιμενική συμφωνία του Beethoven προμηνύονται έναν αιώνα νωρίτερα στην 

ασυνόδευτη καντέντσα στο κοντέρτο του για φλάουτο «Η καρδερίνα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 6 – Το Ώριμο Μπαρόκ 
 

3. Περιγράψτε σύντομα τα 4 κοντσέρτα του Vivaldi με τον τίτλο «Τέσσερις 

Εποχές». 

Είναι ίσως η γνωστότερη περιγραφική μουσική του Vivaldi. Τα τέσσερα κοντσέρτα 

για βιολί και ορχήστρα: Οι Τέσσερις Εποχές του Χρόνου. 

Το κάθε κοντέρτο προλογίζεται στην παρτιτούρα από ένα ποίημα σχετικό με την 

απεικονιζόμενη εποχή. Στο κοντέσρτο «Η Άνοιξη», μια σειρά από 

επαναλαμβανόμενες νότες της βιόλας σημειώνονται με τις λέξεις «το σκυλί που 

γαβγίζει» και ζητείται από τους εκτελεστές να τις τονίζουν, ενώ συγχρόνως η 

κατευναστική μελωδία του σολίστα περιγράφει ένα βοσκό που κοιμάται σε ένα 

ανθισμένο λιβάδι, ανάμεσα στα γλυκά θροΐσματα των φύλλων που αποδίδονται 

από τα βιολιά. Αυτό το συγκεκριμένο κοντσέρτο έγινε πολύ δημοφιλές. Στη Γαλλία, 

ο Λουδοβίκος ο ΙΕ΄ ζήτησε μία φορά ειδικά να το ακούσει και μετά ο Vivaldi 

εξυμνήθηκε ως ο καλύτερος μουσικός ζωγράφος της εποχής του. Οι Τέσσερις 

Εποχές αφιερώθηκαν σε έναν γείτονα της οικογένειας Esterhazy για την οποία 

εργάστηκε ο Haydn. Μπορεί, λοιπόν, να μην είναι σύμπτωση το ότι ο ίδιος ο Haydn 

συνέθεσε αργότερα το ορατόριο «Οι Εποχές», ιδίως μάλιστα που ο προκάτοχός του 

είχε συνθέσει ένα έργο με τίτλο «Ενόργανο Ημερολόγιο». 

Το έργο «4 Εποχές» του Βιβάλντι γράφτηκε το 1725 ενώ δημοσιεύτηκε το 1727 στη 

σειρά κοντσέρτων για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, με τον τίτλο «Il cimento dell' 

armonia e dell' inventione» («Η δοκιμή της αρμονίας με τη νεωτερική σύνθεση»). Οι 

«4 εποχές» αποτελούν τα τέσσερα πρώτα κοντσέρτα και σ’ αυτά ο συνθέτης 

αποδίδει με νότες τις τέσσερις εποχές του χρόνου και θεωρείται ως πρώιμο δείγμα 

προγραμματικής μουσικής. Επίσης, τα κοντσέρτα αυτά γράφτηκαν υπό τις 

αναμνήσεις της όμορφης φύσης της Μάντοβα που ο καλλιτέχνης κουβαλούσε μαζί 

του επιστρέφοντας στη Βενετία.  

Αποτελείται από Κοντσέρτα για σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδων, συν «basso 

continuo», δηλαδή όργανο ή τσέμπαλο που έπαιζε μια συνεχή μουσική γραμμή, 

συνεχές βάσιμο, και βοηθούσε τα μέλη της ορχήστρας να συντονίζονται μια και 

ακόμα δεν υπήρχαν διευθυντές ορχήστρας. Ο υπότιτλος που έδωσε στα έργα αυτά 

ο ίδιος ο Βιβάλντι ήταν: «Διαγωνισμός ανάμεσα στην Αρμονία και την Επινόηση». 

Κάθε κοντσέρτο συνοδευόταν κι από πληροφορίες σχετικές με το σκηνικό και τα 

συμβάντα που περιγράφει η μουσική. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε αυτό το 

έργο Τέχνης, δηλαδή την εποχή του Μπαρόκ (1600-1750), βλέπουμε ότι 

περιλαμβάνει πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτού του ρεύματος. Άλλωστε, η Τέχνη 

του Μπαρόκ εμφανίζεται πρώτα στην Ιταλία, γενέτειρα του Βιβάλντι. Δε θα 

μπορούσαμε να παραλείψουμε λοιπόν, το λαμπρό και εντυπωσιακό ύφος των 

κοντσέρτων που αποπνέουν μια αίσθηση ήρεμης κίνησης, ενώ πετυχαίνουν να 

εντυπωσιάσουν και να εξυψώσουν τον άνθρωπο με τα πάθη και τα συναισθήματα 

του. Οι «4 Εποχές» είναι γραμμένες για συνεχές βάσιμο (basso continuo) που είναι 

από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής μπαρόκ, γι’ αυτό η εποχή 

αυτή στη μουσική λέγεται και εποχή του συνεχούς βάσιμου. Το συνεχές βάσιμο 

είναι η βαθύτερη φωνή (μπάσο ή βάσιμο) εμπλουτισμένη με συγχορδίες (αρμονία). 
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Αποτελείται από το πεντάγραμμο της βαθύτερης φωνής, κάτω από τις νότες του 

οποίου ο συνθέτης γράφει αριθμούς. Η βαθύτερη φωνή (basso) εκτελείται από 

κάποιο βαθύφωνο όργανο, όπως είναι η βιόλα ντα γκάμπα, το βιολοντσέλο ή το 

φαγκότο. Οι αριθμοί υποδηλώνουν τις συγχορδίες που συνοδεύουν το έργο. Ο 

ερμηνευτής μουσικός “μεταφράζει” τους αριθμούς σε κατάλληλες συγχορδίες, που 

παίζει σε κάποιο πληκτροφόρο όργανο της εποχής, όπως είναι το τσέμπαλο, το 

εκκλησιαστικό όργανο ή ακόμη και το λαούτο. Τα μουσικά όργανα που εκτελούν το 

συνεχές βάσιμο δεν είναι συνήθως καθορισμένα από τον συνθέτη. Γι’ αυτό πολλές 

φορές ίσως ακούσεις ότι κάποιο έργο είναι γραμμένο πχ. για φλάουτο και μπάσο 

κοντίνουο και όχι για φλάουτο, τσέλο και τσέμπαλο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

συνθέτης αφήνει τον ερμηνευτή να επιλέξει τα όργανα του συνεχούς βάσιμου. 

Σε ό,τι αφορά στο επιστημονικό επίπεδο που πλαισιώνει τις «4 εποχές», η εποχή 

αυτή βρίσκεται κάτω από τις ανακαλύψεις και διατυπώσεις μεγάλων επιστημόνων 

όπως του Κοπέρνικου (ηλιοκεντρική θεωρία, την άποψη δηλαδή ότι η Γη και τα 

άλλα σώματα του Ηλιακού Συστήματος περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο), τον 

οποίο διαδέχτηκε ο Κέπλερ (3 νόμοι Κέπλερ: Νόμος των ελλειπτικών τροχιών, 

Νόμος των ίσων εμβαδών, Νόμος των περιόδων), επίσης του Γαλιλαίου (υποστήριξη 

θεωριών Κοπέρνικου για ηλιοκεντρικό σύστημα κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με τη 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία) και του Νεύτωνα (νόμοι των κινήσεων και της 

παγκόσμιας έλξης).   

Κάθε κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Για κάθε μέρος, ο Βιβάλντι έγραψε και 

από ένα σονέτο στο οποίο στηρίχτηκε στίχο-στίχο και έγραψε τον ακουστικό 

αντικατοπτρισμό του έτσι όπως μόνο εκείνος μπορούσε, στα κοντσέρτα του. Κάπως 

έτσι, δικαιωματικά αποδίδεται στα κοντσέρτα αυτά το γεγονός ότι αποτελούν 

δείγμα προγραμματικής μουσικής. 

Οι 4 εποχές ανήκουν στα έργα προγραμματικής μουσικής όπου ο συνθέτης 

προσπαθεί, μέσω των ηχοχρωμάτων των οργάνων της ορχήστρας, να μας πει μια 

ιστορία, ή να μας «ζωγραφίσει» μουσικά μια εικόνα, ή να μας αποδώσει ένα 

ποίημα, μια ιδέα, κ.τ.λ. Κάθε κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Ο Βιβάλντι σε 

αυτό του το έργο μέσα από τη μουσική του ζωγραφίζει κάθε εποχή με μοναδικό 

τρόπο. Περιγράφει τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε κάθε εποχή όσον αφορά 

τη φύση, τον άνθρωπο και τις ασχολίες του, τα ζώα. Προσπαθεί, και μπορούμε να 

πούμε πως καταφέρνει, μέσα από αυτό του το έργο να ζωντανέψει όλες εκείνες τις 

σκηνές που ζούμε στο πέρασμα κάθε εποχής, εξάπτοντας τη φαντασία μας και 

δημιουργώντας μας ποικίλα συναισθήματα. 

Στην άνοιξη φανερώνεται η άνθιση ολόκληρου του κόσμου και η ζωντάνια που 

επικρατεί μετά το χειμώνα. Ακόμα και οι μικρές καταιγίδες φαντάζουν ανούσιες 

μπροστά σε όλη αυτή την εποχή «αναγέννησης».  

Το καλοκαίρι είναι μια «βασανιστική» εποχή, με τις απότομες καταιγίδες και τη 

ζέστη σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού, ενώ ο αέρας έρχεται να φέρει ένα ευχάριστο 

διάλειμμα.  

Το φθινόπωρο οι χωρικοί μετά το θερισμό γιορτάζουν και ξεκουράζονται, ενώ στη 

φύση επικρατεί ηρεμία. Δεν υπάρχουν οι εντάσεις και εναλλαγές που επικρατούν το 

καλοκαίρι. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο για το χειμώνα. 



Κεφάλαιο 6 – Το Ώριμο Μπαρόκ 
 

Το χειμώνα όλα είναι παγωμένα, οι άνθρωποι αναζητούν τη ζεστασιά και θαλπωρή 

του σπιτιού τους. Ενώ η φύση είναι νεκρή. 

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ο συγκεκριμένος συνθέτης αποφάσισε να 

δημιουργήσει ένα έργο στο οποίο αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

κάθε εποχής, όσον αφορά τη φύση και τους ανθρώπους. Μέσα από τις εναλλαγές 

της μουσικής του φανερώνονται τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν σε κάθε 

εποχή του χρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως όλο του το έργο είναι ένας ύμνος 

στη εναλλαγή των εποχών και πώς αυτές επηρεάζουν τη φύση, τον άνθρωπο, τα 

ζώα δοσμένα μέσα από μια διαφορετική οπτική, την οπτική της μουσικής. 

 

ΑΝΟΙΞΗ 

Ο Βιβάλντι ξεκινά το κοντσέρτο της Άνοιξης με το καλωσόρισμα αυτής της εποχής 

στο 1ο μέρος. Άλλωστε είναι η εποχή που οι άνθρωποι περίμεναν με την 

περισσότερη λαχτάρα μετά το χειμώνα, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνταν με τους 

αγρούς. Η φύση, λοιπόν, ξαναγεννιέται και τα πουλιά ως προάγγελοι αυτής της 

αλλαγής, την καλωσορίζουν με έναν τρόπο εύθυμο και χαρούμενο που ο Βιβάλντι 

το καταφέρνει χρησιμοποιώντας ρυθμό Allegro (γρήγορο και χαρούμενο). Τα 

βιολιά, με τρίλιες, μιμούνται το κελάηδισμα των πουλιών. Στα ρυάκια το νερό 

κελαρύζει απαλά, κι έτσι ο Βιβάλντι συνθέτει την πρώτη μουσική της άνοιξης με την 

πρώτη εικόνα της. Όμως, την άνοιξη έχουμε και πολλές καταιγίδες. Να λοιπόν μια 

ακόμη εικόνα, πηγή έμπνευσης για το συνθέτη μας! Κεραυνοί και αστραπές, το 

σκοτείνιασμα του ουρανού καταφέρνουν να αποδοθούν με ένα σθεναρό τρέμολο 

και με γρήγορες κλίμακες απ’ τα έγχορδα. Η καταιγίδα δεν κρατά πολύ και τα 

πουλιά εμφανίζονται ξανά με μια χαρούμενη μελωδία. Έτσι, κλείνει το 1ο μέρος του 

κοντσέρτου της Άνοιξης.  

Στο 2ο μέρος, το κοντσέρτο είναι Largo (πλατύ), συγκεκριμένα είναι Largo e 

pianissimo sempre. Πρόκειται για μια μακριά, τρυφερή μελωδία για σόλο βιολί με 

συνοδεία εγχόρδων. «Ζωγραφίζει» λοιπόν ο Βιβάλντι κυριολεκτικά μια ειρηνική 

σκηνή όπου ένας βοσκός κοιμάται με το σκύλο του, αποδιδόμενη με μια απαλή και 

ηδυπαθή μελωδία. Σκεπτόμενος το θρόισμα και το μουρμουρητό των φύλλων, άλλη 

μια χαρακτηριστική εικόνα της άνοιξης, βάζει ολόκληρη την ορχήστρα να παίζει, και 

το καταφέρνει. Το κοντσέρτο στο 3ο μέρος είναι σε ρυθμό ALLEGRO, συγκεκριμένα 

Danza pastorale Allegro (χαρούμενος ποιμενικός χορός) και είναι ένας «Χωριάτικος 

χορός». 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Το καλοκαίρι για τον Βιβάλντι, είναι μια εποχή πνιγηρής, τυραννικής ζέστης, με 

διαλείμματα καταιγίδας, γι’ αυτό και είναι γραμμένο σε σολ ελάσσονα αντίθετα με 

ό,τι πιστεύουμε για το καλοκαίρι, τη χαρά, την ανεμελιά. Το 1ο μέρος, λοιπόν, είναι 

ένα κοντσέρτο allegro non molto (όχι πολύ γρήγορο). Ο τόνος είναι σολ ελάσσονα, 

θέλοντας έτσι ο Βιβάλντι να υποβάλλει μια οκνηρή διάθεση κάτω απ’ τον καυτό 

ήλιο. Όμως, αυτό ακολουθείται από διαλείμματα, μια ανακούφιση από τη ζέστη με 

κελαηδίσματα πουλιών. Όμως, τότε έρχονται να παίξουν οι βόρειοι άνεμοι που 

αναστατώνουν το βοσκό και τον στενοχωρούν καθώς πιστεύει πως πλησιάζει 

καταιγίδα. Μια συνεχής, εκκρεμής αρμονία δένει χρωματικά από τη μια συγχορδία 

στην επόμενη, δίχως λύτρωση. Το δεύτερο μέρος είναι το αργό (adagio),όπου τα 

πράγματα γίνονται ακόμη πιο ζοφερά. Τα αργά κομμάτια είναι μια ασθματική 

άποψη του καλοκαιριού. Ζέστη, πίεση, δυσκολία στην αναπνοή, κουνούπια λόγω 

βάλτου. Ένας κουρασμένος βοσκός θέλει να ξεκουραστεί αλλά ένα τσούρμο από 

μύγες και κουνούπια δεν τον αφήνει. Η αποχαυνωμένη μουσική στο κομμάτι που 

παίζει ο σολίστ στο βιολί είναι ο βοσκός, ενώ τα βιολιά όλα μαζί είναι το σμήνος. 

Η καταιγίδα τελικά, ξεσπάει στο 3ο μέρος, που είναι presto (πολύ γρήγορο), 

συγκεκριμένα Tempo impetuoso d'Estate («βίαιος» ρυθμός του καλοκαιριού). 

Καταρρακτώδης βροχή και χαλάζι μαστιγώνουν τα χωράφια και λυγίζουν το 

καλαμπόκι. 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Οι χωρικοί γιορτάζουν το θερισμό και τους πλούσιους καρπούς της σοδειάς τους με 

πιοτό και χορούς, όπως φαίνεται κι απ’ τη χαρούμενη μελωδία του εναρκτήριου 

allegro (γρήγορο) του μέρους αυτού. Ένα αργό τμήμα υποβάλλει την εικόνα των 

χωρικών που αποκοιμιούνται και το όλο μέρος τελειώνει και πάλι με το χορό. 

Το 2ο μέρος, adagio (αργό), βρίσκει όλους να παραδίδονται σ’ έναν γλυκό ύπνο 

απολαμβάνοντας τη δροσιά μετά το ξέφρενο πανηγύρι, συνοδευόμενο απ’ το 

τσέμπαλο. 

Στο 3ο μέρος, η μουσική έχει μια μάλλον μπανάλ μελωδία που επαναλαμβάνεται 

συνέχεια. «Απεικονίζει» έναν άγριο, σκληρό κυνηγό με το άλογό του και με τα 

σκυλιά του να ψάχνει να βρει ένα ζώο να το σκοτώσει. Εμφανίζεται λοιπόν η 

φιγούρα του ζώου που τρέχει να σωθεί από τον κυνηγό. Οι συγχορδίες εδώ 

ανεβαίνουν χρωματικά ένα ημιτόνιο τη φορά. Αυξάνουν την πίεση στο ζώο καθώς 

άλογα και σκυλιά το πλησιάζουν. Μετά το πράγμα σοβαρεύει. Ακούμε τους 

αληθινούς πυροβολισμούς από την ορχήστρα, η οποία με μερικά πιτσικάτο 

καταφέρνει να αυξήσει την ένταση. Και ένας ήχος, μια αχανής φιγούρα. Όλη η 

ορχήστρα ακούγεται σαν σκυλιά που κρυφογελάνε και κοροϊδεύουν με σαδισμό. 

Στη συνέχεια, η ορχήστρα ακούγεται σαν ένα σώμα που πέφτει. Είναι το ζώο που 

τελικά τα παρατά. Κουράστηκε να τρέχει συνέχεια και τελικά πεθαίνει ενώ τα 

σκυλιά το κοροϊδεύουν ακόμα. Ο ρυθμός είναι allegro La Caccia, ενώ η μουσική 

απεικονίζει έναν κυνηγό. Οι γρήγορες φράσεις στο βιολί, περιγράφουν τον πανικό 

του φοβισμένου θηράματος μέχρι την επιστροφή στο θέμα του κυνηγού. 
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ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Η αρχή του 1ου μέρους, allegro non molto (όχι πολύ γρήγορο), υποβάλλει το 

παγωμένο χιόνι και το παγερό κρύο. Όταν αρχίζει ο σολίστ, ακούγεται σαν τον 

παγερό άνεμο και σαν δόντια που χτυπούν, ενώ το τρέμολο των εγχόρδων, μια 

ρωμαλέα μουσική, απεικονίζει ανθρώπους που τρέμουν απ’ το κρύο και χτυπούν τα 

πόδια στη γη για να ζεσταθούν και να επαναφέρουν το αίμα. 

Η μελωδία του 2ου μέρους, largo(πλατύ), με συνοδεία pizzicato(τσίμπημα των 

χορδών), υπονοεί τη ζεστασιά και τη θαλπωρή δίπλα στο τζάκι ενώ έξω πέφτουν 

σταγόνες βροχής. 

Στο τελικό 3ο μέρος, allegro(γρήγορο), υπονοεί το περπάτημα στον πάγο. Η λίμνη 

της Βενετίας είχε παγώσει 10 χρόνια πριν το γράψει και μάλλον αυτό ήταν η 

έμπνευσή του. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βαδίσουν και μερικές φορές γλιστρούν 

στον πάγο. Τα γρήγορα σημεία θυμίζουν τον παγωμένο άνεμο μαζί με το τρέμολο 

που δίνει κι ένα δραματικό τέλος. 

Οι «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι είναι ένα έργο που «απεικονίζει» μουσικά την 

εναλλαγή των εποχών. 

 

4. Ποιες μουσικές μορφές καλλιέργησε ο Vivaldi; Πόσα περίπου έργα έγραψε;  

Για ποια όργανα ή ομάδες οργάνων έγραψε κοντσέρτα ο Vivaldi; 

Η μουσική του Βιβάλντι ήταν καινοτόμος στην εποχή της. Έκανε πιο ζωηρή την 

επίσημη και ρυθμική μορφή του κοντσέρτου, στο οποίο εστίασε σε αρμονικές 

αντιθέσεις και καινοτόμες μελωδίες και μουσικά θέματα˙ αρκετές από τις συνθέσεις 

του είναι φανταχτερές, σχεδόν παιχνιδιάρικες και διαχυτικές. Ένα ακόμα σημαντικό 

χαρακτηριστικό του ήταν ότι ασχολήθηκε με την περιγραφική μουσική στην πρώιμη 

μορφή της. Η μουσική του έχει ένα σίγουρο αφηγηματικό ύφος που δε συναντάμε 

παρά σε ελάχιστους προγενέστερους μεγάλους συνθέτες, αλλά σε όλους τους 

επόμενους από τους οποίους ο Beethoven αποτελεί το πιο καταφανές παράδειγμα. 

Ένα μέρος της ενόργανης μουσικής του Vivaldi, η περιγραφική, είχε σημαντική 

απήχηση. Οι μιμήσεις των πουλιών στην ποιμενική συμφωνία του Beethoven 

προμηνύονται έναν αιώνα νωρίτερα στην ασυνόδευτη καντέντσα στο κοντέρτο του 

για φλάουτο «Η καρδερίνα». 

Ο Βιβάλντι με το προσωπικό ύφος γραφής έθεσε τα θεμέλια του ώριμου 

κοντσέρτου μπαρόκ και επηρέασε συνθέτες, όπως ο Μπαχ και ο Τέλεμαν. 

Πολυγραφότατος, συνέθεσε περί τα 850 έργα, αλλά λίγο μετά τον θάνατό του 

ξεχάστηκε. Από την αφάνεια τον ανέσυρε πολύ αργότερα ο Μέντελσον, όταν 

ερευνούσε το έργο του Μπαχ, ο οποίος θαύμαζε απεριόριστα τον Βιβάλντι. 

Ουσιαστικά, όμως, ο Βιβάλντι ανακαλύφθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 

και σήμερα θεωρείται ως ένας από τους δημοφιλέστερους συνθέτες της μουσικής 

μπαρόκ. 

Κάθε έργο του Βιβάλντι επισημαίνεται από τον αριθμό RV (π.χ. RV 697), ο οποίος 

αντιστοιχεί σε μια θέση του καταλόγου Ryom (Ryom-Verzeichnis) ή αλλιώς 

http://www.sansimera.gr/biographies/395
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Rèpertoire des oeuvres d’Antonio Vivaldi, ενός καταλόγου που κατάρτισε στον 20ό 

αιώνα ο μουσικολόγος Peter Ryom. 

Το έργο του Le quattro stagioni (οι Τέσσερις εποχές) του 1723 είναι αναμφίβολα το 

πλέον δημοφιλές του. Αποτελεί (όπως προαναφέρθηκε) μέρος του έργου Il cimento 

dell’armonia e dell’inventione («Πάλη» μεταξύ της αρμονίας και της καινοτομίας) 

και «σκιαγραφεί» σκηνές και «συναισθήματα» από κάθε μία από τις τέσσερις 

εποχές. Έχει γραφεί ότι αυτό το έργο αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα 

«περιγραφικής» μουσικής πριν τον 19ο αιώνα. 

Ο Βιβάλντι έγραψε πάνω από 500 άλλα κονσέρτα. Περί τα 350 αφορούν ορχήστρα 

εγχόρδων και σόλο όργανα εκ των οποίων τα 230 αφορούν (ως σόλο όργανα) 

κονσέρτα για φαγκότο, τσέλο, όμποε, φλάουτο, viola d’amore, φλογέρα, λαούτο και 

μαντολίνο. Περί τα 40 αφορούν δύο σόλο όργανα και ορχήστρα εγχόρδων, ενώ περί 

τα 30 αφορούν τρία ή και περισσότερα όργανα και ορχήστρα εγχόρδων. 

Εκτός από 46 όπερες, ο Βιβάλντι επίσης συνέθεσε σε μεγάλη κλίμακα και 

θρησκευτική χορωδιακή μουσική. Άλλα έργα του αφορούν συμφωνίες, περίπου 90 

σονάτες και μουσική δωματίου. 

 

Händel 

1. Δώστε ένα σύντομο βιογραφικό του G. F. Händel. Σε ποιες πόλεις έζησε και 

εργάστηκε; 

O Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ (επίσης Χέντελ) (Georg Friedrich Händel, ή George 

Frideric Handel, 5 Μαρτίου 1685 - 14 Απριλίου 1759) ήταν Γερμανός συνθέτης της 

ύστερης περιόδου της μπαρόκ μουσικής, που διακρίθηκε κυρίως για 

τα ορατόριά του. Έζησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία και 

απέκτησε την αγγλική ιθαγένεια το 1726. Συνέθεσε concerti grossi, όπερες και 

ορατόρια. Το πιο διάσημο έργο του είναι το ορατόριο Μεσσίας. Επηρέασε βαθιά 

πολλούς από τους μεταγενέστερους συνθέτες, μεταξύ των οποίων ήταν ο Φραντς 

Γιόζεφ Χάυντν, ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν, ενώ το έργο του συνέβαλε στη 

μετάβαση από την εποχή της μουσικής Μπαρόκ στην Κλασσική περίοδο. Οι 

συνθέσεις του περιλαμβάνουν περίπου 50 όπερες, 23 ορατόρια και πολλές 

συνθέσεις εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς και ορχηστρικά κομμάτια. 

Ο Χαίντελ γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1685 στο Χάλλε της Γερμανίας, την ίδια χρονιά 

με τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και τονΝτομένικο Σκαρλάττι. Από νεαρή ηλικία 

έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη μουσική, αν και ο πατέρας του, που ήταν κουρέας-

χειρουργός στην υπηρεσία του δούκα της Σαξονίας, δεν επιθυμούσε να εξελιχθεί ο 

γιος του σε μουσικό. Με παρέμβαση του δούκα, που εκτίμησε τα μουσικά 

χαρίσματα του οκτάχρονου Χέντελ, ξεκίνησε μαθήματα εκκλησιαστικού 

οργάνου υπό την εποπτεία του συνθέτη Friedrich W. Zachow. Ο πατέρας του 

πέθανε όταν ήταν στην ηλικία των έντεκα ετών και το 1702, από σεβασμό στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1685
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1759
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%A7%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%A7%CE%AC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%A7%CE%AC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1685
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5_(%CE%96%CE%AC%CE%B1%CE%BB%CE%B5)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF
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επιθυμία του, γράφτηκε στηνομική σχολή του Πανεπιστημίου του Χάλλε, ενώ 

εργαζόταν παράλληλα και ως οργανίστας στον καθεδρικό ναό της πόλης. Τον 

επόμενο χρόνο μετακόμισε στο Αμβούργο, όπου εργάστηκε ως βιολονίστας στην 

ορχήστρα της τοπικής όπερας, θέση που εγκατέλειψε όμως προκειμένου να 

περιοδεύσει στην Ιταλία κατά την περίοδο 1706-10. Εκεί ήρθε σε επαφή με 

μερικούς από τους σπουδαιότερους Ιταλούς συνθέτες της εποχής, όπως 

τον Αλεσσάντρο Σκαρλάττι και τον γιο του Ντομένικο. Στην Ιταλία συνέθεσε αρκετά 

μουσικά έργα και το ύφος του σημείωσε σημαντική εξέλιξη, ενώ την ίδια περίοδο ο 

Χαίντελ άρχισε να γνωρίζει διεθνή αναγνώριση. 

Στα τέλη του 1710 ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Αγγλία, ενώ τον επόμενο χρόνο 

παρουσίασε την όπερα Rinaldo στο Λονδίνο, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Εκεί 

άλλαξε και το όνομά του και το προσάρμοσε, χρησιμοποιώντας το από κει και πέρα 

επίσημα στην αγγλική γραφή. Το 1712 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγγλία, όπου 

συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως θεατρικός επιχειρηματίας, αντιμετωπίζοντας 

ισχυρό ανταγωνισμό. Το 1737 οδηγήθηκε σε χρεοκοπία, γεγονός που συνοδεύτηκε 

από μία επιδείνωση της υγείας του και προσωρινή παράλυση του δεξιού χεριού 

του, πιθανώς εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Μετά την ανάρρωσή του, 

ξεκίνησε να συνθέτει το δημοφιλέστερο ορατόριο του, τον Μεσσία, που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 13 Απριλίου του 1742στο Δουβλίνο. Από το 

1751 άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης που οδηγούσαν σταδιακά στην 

τύφλωσή του. Υπό αυτές τις συνθήκες, συνέθεσε το 1752 το 

ορατόριο Ιεφθάε (ο Θρίαμβος του Χρόνου και της Αλήθειας, έργο του 1757, 

στηρίχθηκε κυρίως σε προγενέστερο υλικό του Χέντελ). Πέθανε το Πάσχα του 1759 

και η ταφή του έγινε με τιμές στο Αβαείο Γουέστμινστερ. 

 

2. Ποιος ή ποιοι άλλοι μεγάλοι συνθέτες της περιόδου μπαρόκ γεννήθηκαν την 

ίδια χρονιά με τον Händel; Συγκρίνετε τη μουσική τους. 

Στην αρχή της καριέρας του, ο Χαίντελ, έδρασε σε διάφορες πόλεις της βόρειας 

Γερμανίας (Αμβούργο, Αννόβερο). Από το 1712 εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου θα 

ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του σαν κεντρική προσωπικότητα της αγγλικής 

μουσικής και γενικότερα πνευματικής ζωής. Χαρακτήρας εντελώς αντίθετος από τον 

Μπαχ, του άρεσε το παιγνίδι των δημοσίων σχέσεων και της προβολή του έργου 

του. Το έργο του επίσης είναι τελείως διαφορετικό από του Μπαχ, αφού δίνει το 

μεγαλύτερο βάρος στον τομέα της όπερας (ενώ ο Μπαχ δεν έγραψε ούτε μια 

όπερα), ενώ το μουσικό ύφος του Χαίντελ είναι ασύγκριτα πιο εξωστρεφές. Επίσης, 

ο Χαίντελ ήταν πολύ πιο δημοφιλής στους συγχρόνους του. Ο Μπαχ αρχίζει να 

συνθέτει δικά του κοντσέρτα μάλλον αργά, και περιορίζεται κυρίως στο βιολί και 

στο τσέμπαλο (συνθέτει κοντσέρτα για ορχήστρα και 1 ως τέσσερα τσέμπαλα). Η 

μουσική του στερείται τη «σπιρτάδα» της ιταλικής μουσικής, αλλά είναι βαθύτερη, 

με μεγαλύτερη ποικιλία και ευρηματικότητα στην επεξεργασία των μουσικών 

ιδεών. Ο Χαίντελ ασχολείται εκτός των άλλων και με τη σύνθεση κοντσέρτων για 

εκκλ. όργανο και ορχήστρα. Παρόλες τις διαφορές, οι δύο μεγάλοι συνθέτες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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αναφέρονται παραδοσιακά σαν 'αδελφοί' συνθέτες. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι 

μερικά από τα πιο γνωστά και σπουδαία έργα τους είναι παρόμοια σε περιεχόμενο 

(Μεσσίας με Πάθη κατά Ματθαίον κλπ.). Ιστορικά ο Χαίντελ επηρέασε πολύ 

περισσότερο την αμέσως επόμενη μουσική εποχή, τον Κλασσικισμο (ο Μότσαρτ τον 

θεωρούσε ένα από τα σπουδαιότερα πρότυπα του), με την ελεύθερη, 

ανοιχτόκαρδη, αλλά και μεγαλόπρεπη μουσική του. 

 

3. Πόσες περίπου όπερες έγραψε ο Händel; Αναφέρετε τίτλους από μερικές 

όπερές του. 

Το 1704 γράφει την πρώτη του όπερα Almira. Η πρεμιέρα της όπερας έγινε στο 

θέατρο του Gänsemarkt στο Αμβούργο στις 8 Ιανουαρίου του 1705. 

Το ιταλικό λιμπρέτο έγραψε ο Τζούλιο Παντσιέρι στην Βενετία το 1691. Η 

μετάφραση που χρησιμοποίησε ο Χαίντελ έγινε από τον Φρήντριχ Κρίστιαν 

Φόιστκινγκ ενώ κάποια μέρη έμειναν αμετάφραστα. Συνολικά 15 άριες περιέχουν 

κείμενο στην Ιταλική γλώσσα ενώ το υπόλοιπο λιμπρέτο είναι στη Γερμανική 

γλώσσα. Η Αλμίρα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ παίχτηκε είκοσι φορές συνολικά. 

 

Ο Χέντελ έγραψε 41 όπερες. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι : 

Radamisto (1720) 

Ottone (1723) 

Giulio Cesave (1724) 

Rodelina (1725) 

Admeto (1727)  

Τα θέματα είναι παρμένα από ρωμαϊκή και ελληνική ιστορία και μυθολογία. 

 

4. Μετά τον θάνατο του Händel οι όπερές του είχαν την ίδια τύχη με τα ορατόρια 

του; Δικαιολογείστε την απάντηση σας. 

Οι όπερες ξεχάστηκαν για μία σημαντική χρονική περίοδο. Χρειάζονταν όχι μόνο 

εκτελεστές που να τις αναδεικνύουν (δεν υπήρχαν αρσενικοί σοπράνο), αλλά και 

κοινό έτοιμο να παραβλέψει τη συμβατικότητα της πλοκής τους. Για πολύ καιρό οι 

λάτρεις τους ήξεραν ότι οι πιθανότητες για μια πετυχημένη αναβίωσή τους ήταν 

ελάχιστες. Πρόσφατα όμως αυτό κατορθώθηκε με ακροατήρια προικισμένα με 

εκλεπτυσμένη ιστορική συνείδηση και επίγνωση του μιουσικού πλούτου που θα 

μπορούσε αλλιώς να μείνει ανεκτέλεστος. Οι τραγουδιστές μαθαίνουν πώς να 

εκτελούν τους συχνά απαιτητικούς ρόλους και τα μέρη των αρσενικών σοπράνο 

αναλαμβάνονται από γυναίκες ή τραγουδιούνται μια οκτάβα χαμηλότερα. 
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5. Σχολιάστε σύντομα τις όπερες του Händel από πλευράς τεχνοτροπίας και 

θεματικής. Σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτές οι όπερες (opera seria, comique, 

buffa); 

Τα θέματα στις όπερες του Χαίντελ είναι παρμένα από ρωμαϊκή και ελληνική 

ιστορία και μυθολογία. Είχε δεχτεί την επίδραση της ναπολιτάνικης σχολής. Οι 

όπερές του περιέχουν σχετικά λίγα σύνολα με σολίστες ή χορωδιακά μέρη που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μελωδική ανάπτυξη κι επομένως περιβάλλονται από 

μία πιο πλούσια ορχηστρική συνοδεία. Ανήκουν στην κατηγορία opera seria 

(σοβαρή ιταλική όπερα).  

6. Ποια είναι η μορφή μιας οπερατικής άριας του Händel; 

Οι πιο σημαντικές άριες ακολουθούν την τριμερή μορφή, όπου το πρώτο μέρος 

επαναλαμβάνεται στο τρίτο με τη μόνη διαφορά ότι στην επανάληψη ο 

τραγουδιστής προσθέτει διάφορους δικούς του καλλωπισμούς, από εκείνους που 

θαυμάζουν ιδιαίτερα οι γνώστες της φωνητικής τέχνης. 

7. Πόσα περίπου ορατόρια έγραψε ο Händel; Aναφέρετε τα πιο γνωστά. 

Ο Χαίντελ έγραψε περίπου 27 ορατόρια. Ανάμεσα σε αυτά τα πιο γνωστά είναι 

Ορατόρια: Ισραήλ στην Αίγυπτο (1739), Μεσσίας (1742), Βαλτάσαρ (1745),   Ιούδας 

Μακκαβαίος (1747), Σολωµόντας(1749), Ιεφθάε (1752). 

8. Σχολιάστε από πλευράς δομής και θεματικής το ορατόριο του Händel 

«Μεσσίας». 

Ο Μεσσσίας (Messiah (HWV 56 γράφτηκε το 1741 σε λιμπρέτο του Τσαρλς Τζένενς, 

συμπεριλαμβάνοντας αποσπάσματα από τη Βίβλο καθώς και Ψαλμούς από 

το Αγγλικανικό Προσευχητάριο. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Δουβλίνο στις 13 

Απριλίου 1742 και έκτοτε είναι ένα το συχνότερα εκτελούμενα χορωδιακά έργα του 

ρεπερτορίου της δυτικής μουσικής. 

Η δομή του αποτελούταν από : 

• μία εισαγωγή (overture)  

• διάφορες άριες για σόλο φωνές  

• το ρετσιτατίβο για την προώθηση της πλοκής του έργου  

• χορωδιακά μέρη, (μεγαλειώδη και επιβλητικά, συνοδεύονται συχνά και από 

τύμπανα ή τρομπέτες.) 

Από τεχνικής πλευράς, ο Μεσσίας απαιτεί σχετικά μικρό όγκο τραγουδιστών και 

μουσικών, ενώ πολλά από τα επιμέρους τμήματά του ενδέχονται εναλλακτικές 

ενορχηστρώσεις, τονικότητες κλπ. Λόγω της δημοτικότητάς του, στις δεκαετίες που 

ακολούθησαν, το έργο «παραμορφώθηκε» τρόπον τινά, με χρήση γιγαντιαίων 

ορχηστρών και χορωδιών, ενώ ανάμεσα στις πολυάριθμες ενορχηστρώσεις και 

διασκευές συνέβαλλε και με τη δική του εκδοχή ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/HWV
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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9. Πώς επηρέασαν τα ορατόρια του Händel μεταγενέστερους συνθέτες; 

Επηρέασε βαθιά πολλούς από τους μεταγενέστερους συνθέτες, μεταξύ των οποίων 

ήταν ο Φραντς Γιόζεφ Χάυντν, ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν, ενώ το έργο του 

συνέβαλε στη μετάβαση από την εποχή της μουσικής Μπαρόκ στην Κλασσική 

περίοδο. Οι αρετές του Händel αναγνωρίστηκαν από τον Haydn που όταν άκουσε το 

περίφημο «Αλληλούια» από το Μεσσία, έκλαψε και αναφώνησε «Είναι ο δάσκαλος 

όλων μας». Ιστορικά ο Χαίντελ επηρέασε πολύ περισσότερο την αμέσως επόμενη 

μουσική εποχή, τον Κλασσικισμο (ο Μότσαρτ τον θεωρούσε ένα από τα 

σπουδαιότερα πρότυπα του), με την ελεύθερη, ανοιχτόκαρδη, αλλά και 

μεγαλόπρεπη μουσική του. 

 

10. Ποια είναι η συμβολή του Händel στην οργανική μουσική; Ποιες οργανικές 

μορφές καλλιέργησε; 

Ο Χαίντελ καλλιέργησε τις ίδιες μορφές που χρησιμοποιούσε ο Corelli, όπως την 

τρίο σονάτα και το κοντσέρτο. Μία έξοχη συλλογή από δώδεκα concerti-grossi για 

έγχορδα και τσέμπαλο γράφτηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες του 1739 και 

περιλαμβάνει μια ποικιλία μερών από χορούς μέχρι φούγκες. Συνέθεσε επίσης και 

solo concerto για όμποε και εκκλησιαστικό όργανο. Στις σουίτες με τίτλο «Μουσική 

των Νερών» και «Μουσική των Βασιλικών Πυροτεχνημάτων», η ορχήστρα 

αποτελείται από ξύλινα και χάλκινα πνευστά καθώς και έγχορδα. Αν και ο Χαίντελ 

υπήρξε ένας από τους καλύτερους συνθέτες φωνητικής μουσικής της εποχής του, η 

φαντασία με την οποία χρησιμοποιούσε τα όργανα ήταν αξιοσημείωτη. Έτσι από 

την αρχή της σταδιοδρομίας του στο Λονδίνο, και ειδικότερα στην πρώτη 

λονδρέζικη όπερά του, τον Ρινάλντο, χρησιμοποίησε μικρές φλογέρες με ράμφος 

για να αναπαραστήσει το τραγούδι των πουλιών. Ενώ στο ορατόριο «Σαούλ» η 

εμφάνιση ενός φαντάσματος συνοδεύεται από τους ήχους δύο φαγκότων στη 

χαμηλότερη περιοχή της έκτασής τους για να προκαλέσει μεγαλύτερη αίσθηση. 

 

11. Κάντε μια συνοπτική εκτίμηση της προσφοράς του Händel στην μουσική. 

Ήταν ένας μεγάλος συνθέτης με μια αξεπέραστη κυριαρχία  πάνω στο μεγαλειώδες 

και δραματικό ύφος του ώριμου μπαρόκ. 
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Bach 

1. Δώστε ένα σύντομο βιογραφικό του Johann Sebastian Bach. Σε ποιες πόλεις 

έζησε και εργάστηκε; Σπούδασε ή εργάστηκε ποτέ εκτός Γερμανίας; Να κάνετε 

ένα κατάλογο με τις μουσικές μορφές που καλλιέργησε ο Bach. Να αναφέρετε τα 

σημαντικότερα έργα ονομαστικά. 

Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (Johann Sebastian Bach, Άϊζεναχ, 21/31 Μαρτίου 1685 - Λειψία, 

28 Ιουλίου 1750) ήταν Γερμανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, εκπαιδευτικός και 

εκτελεστής (οργανίστας, κλειδοκυμβαλίστας, βιολιστής και βιολονίστας) της περιόδου 

Μπαρόκ. Υπήρξε αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος συνθέτης αυτής της περιόδου, καθώς και 

ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της έντεχνης Δυτικής μουσικής. Τα 

περισσότερα από 1000 έργα του που έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας, ενσωματώνουν όλα 

τα χαρακτηριστικά του στυλ Μπαρόκ, το οποίο και απογειώνουν στην τελειότητα. Παρόλο 

που δεν εισάγει κάποια νέα μουσική φόρμα, εμπλουτίζει το γερμανικό μουσικό στυλ της 

εποχής με μια δυνατή και εντυπωσιακή αντιστικτική τεχνική, ένα φαινομενικά αβίαστο 

έλεγχο της αρμονικής και μοτιβικής οργάνωσης, και την προσαρμογή ρυθμών και ύφους 

από άλλες χώρες, ιδιαίτερα από την Ιταλία και τη Γαλλία. Η μουσική του χαρακτηρίζεται 

από τεχνική αρτιότητα, αρτιστικό υπόβαθρο και, κυρίως, υψηλή πνευματικότητα. Τα έργα 

του καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα τόσο της οργανικής (έργα για τσέμπαλο, 

εκκλησιαστικό όργανο, κοντσέρτα), όσο και της φωνητικής μουσικής (ορατόρια, 

λειτουργίες, πάθη, καντάτες, κ.α.). Ως χαρακτηριστικά έργα του Μπαχ μπορούν να 

αναφερθούν: η Τοκάτα και Φούγκα σε Ρε Ελάσσονα, η Λειτουργία σε Σι ελάσσονα, τα Κατά 

Ματθαίον Πάθη, τα Βρανδεμβούργια Κοντσέρτα, το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο και 

η Τέχνη της Φούγκας. 

Οι πόλεις που επισκέφτηκε ήταν το Όρντρουφ (1695-1700), το Λύνεμπουργκ (1700-

1703), η Βαϊμάρη (1703 και 1708-1717), το Άρνσταντ (1703-1707), το Μυλχάουζεν 

(1707-1708), το Καίτεν (1717-1723) και η Λειψία (1723-1750). 

Δεν έφυγε ποτέ από τη Γερμανία.  

 

2. Πώς επηρεάστηκε ο Bach από τους προγενέστερούς του συνθέτες; Με ποιον 

τρόπο αφομοίωσε τις τεχνικές τους και πώς τις εξέλιξε; 

Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ επηρεάστηκε βαθύτατα από τα κονσέρτα και τις άριες 

του Βιβάλντι γεγονός που αντανακλά στις καντάτες, στα Πάθη κατά Ιωάννη (BWV 

245) και στα Πάθη κατά Ματθαίον (BWV 244). Ο Bach μετέγραψε έξι κονσέρτα του 

Βιβάλντι για σόλο πληκτροφόρο όργανο, τρία για τσέμπαλο και ένα για 

τέσσερα τσέμπαλα, έγχορδα και συνοδεύον μπάσο (basso continuo, BWV 1065) 

βασισμένα στο κονσέρτο για τέσσερα βιολιά, δύο βιόλες, τσέλο και συνοδεύον 

μπάσο (RV 580). 

Ο Μπαχ επηρεάστηκε επίσης και από τον Φρανσουά Κουπρέν (1668-1733) και πιο 

συγκεκριμένα από το έργο του "L'art de toucher le clavecin" ("Η Τέχνη του Παίζειν 

Κλειδοκύμβαλο" -1716). Ο Μπαχ επηρεάστηκε απ' το έργο αυτό και κατόπιν 

υιοθέτησε τη μέθοδο δακτυλισμού με τη χρήση του αντίχειρα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1
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3. Πώς αντιμετώπιζε ο Bach τη σύνθεση; Γιατί δεν διαφέρουν και πολύ σε ύφος οι 

κοσμικές από τις θρησκευτικές συνθέσεις του; 

Ο Μπαχ ήταν ένας άνθρωπος που θρήσκευε. Αν και αγαπούσε τον κόσμο και 

ουδέποτε ένοιωσε αναχωρητής είχε την ανάγκη να εκφράζει τη θρησκευτικότητα 

του και μέσω της Τέχνης του. Στην αυλή του Κέτεν υπήρχε μία συνεχής ζήτηση για 

κοσμική μουσική, που στη σύνθεση της ήταν βέβαια απαράμιλλος, αλλά η 

θρησκευτική μουσική ερχόταν σε πρώτη μοίρα. Οι κοσμικές από τις θρησκευτικές 

συνθέσεις δεν διέφεραν, επειδή πάντα υπερίσχυε η ανάγκη να εκφράσει το 

θρησκευτικό του φρόνημα. 

 

4. Συγκρίνετε τον βίο που διήγε ο Bach με αυτόν του Händel (οικογενειακή και 

οικονομική κατάσταση, φιλοσοφία ζωής κλπ). 

Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και ο Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ είναι χωρίς καμμία αμφιβολία 

δύο από τις μεγαλύτερες μορφές στην Ιστορία της Μουσικής.  Εκτός από το κοινό γνώρισμα 

της μεγαλοφυϊας η μοίρα θέλησε να συμπέσουν σε πολλά σημεία και οι βιογραφίες των 

δύο μεγάλων μουσικών.Γεννήθηκαν και οι δύο την ίδια χρονιά στην Γερμανία. Ο Χαίντελ 

στις 23 Φεβρουαρίου του 1685, ενώ 26 ημέρες αργότερα, στις 21 Μαρτίου, γεννήθηκε ο 

Μπαχ. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η ταπεινή καταγωγή. Ο πατέρας του Μπαχ ήταν 

ξυλοκόπος και του Χαίντελ κουρέας. Η κλίση τους στην μουσική κάθε άλλο παρά 

ενθαρρύνθηκε από το οικογενειακό τους περιβάλλον,αλλά η αγάπη τους στην μουσική και 

η θέληση που είχαν ξεπερνούσαν κάθε εμπόδιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο 

έκαναν σε νεαρή ηλικία πολύ μεγάλα,γιά την εποχή εκείνη,ταξίδια γιά να ακούσουν 

διάσημους οργανίστες της εποχής,φθάνοντας γιά τον σκοπό αυτό στο Αμβούργο ο Χαίντελ 

και στην Λυβέκη ο Μπαχ. 

Οι περίεργες συμπτώσεις επαναλήφθηκαν στο τέλος της ζωής των μεγάλων 

μουσικών. Και οι δύο πέθαναν από εγκεφαλικό επεισόδιο,αφού προηγουμένως 

υπέμειναν την σκληρή δοκιμασία της τύφλωσης. Ο ίδιος μάλιστα οφθαλμίατρος 

χειρούργησε και τους δύο,αλλά δυστυχώς το ίδιο ανεπιτυχώς. 

Ο Χαίντελ ήταν ιδιαίτερα εύσωμος και πληθωρικός και υπέφερε από ουρική 

αρθρίτιδα και ρευματισμούς.Σε ηλικία 52 ετών,το 1737 παρουσίασε εγκεφαλικό 

επεισόδιο με παράλυση του δεξιού βραχίονα,αλλά ανέλαβε σύντομα και απόλυτα. 

Ακολούθησε ήπια υποτροπή της παραλύσεως το 1743,επίσης παροδική.Το 1750 

άρχισε να έχει ενοχλήσεις από τα μάτια και τον επόμενο χρόνο,ενώ έγραφε το 

ορατόριο «Ιεφθάε»,υπέστη ανώδυνη τύφλωση του αριστερού οφθαλμού.Τον 

εξέτασε ο οφθαλμίατρος Samuel Sharp (1700-1778) στο Guy’s Hospital, που 

επινόησε το ομώνυμο μαχαιρίδιο γιά επεμβάσεις καταρράκτου, διέγνωσε gutta 

serena, δηλαδή τύφλωση μη εμφανούς αιτιολογίας,σε αντιδιαστολή με την gutta 

obscura που απαντούσε στον γεροντικό καταρράκτη.Ο Χαίντελ χειρουργήθηκε από 

τον William Bromfield, ιατρό της Πριγκήπισσας της Ουαλλίας,χωρίς όμως 

επιτυχία.Σε εφημερίδα της εποχής αναφέρεται ότι «ο διάσημος μουσικός 

Γκ.Φ.Χαίντελ υπέστη πρόσφατα κάποια παραλυτική προσβολή του εγκεφάλου,που 
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του στέρησε την όρασή του»συσχετίζοντας (δικαιολογημένα ίσως;)την τύφλωση με 

την προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.Τα επόμενα χρόνια ο Χαίντελ 

ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά τυφλός. 

Κάποια στιγμή,το 1753 ή το 1754,ζητήθηκε η γνώμη του οφθαλμιάτρου John Taylor 

γνωστού και ως «ιππότη» (Chevalier) Taylor.Αυτός ήταν μία αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα που διαφημιζόταν και σε πολλές περιπτώσεις αυτοδιαφημιζόταν 

ως επιτυχημένος θεράπων διασημοτήτων σε όλη την Ευρώπη.Ο Taylor (1703-1772) 

εθεωρείτο ικανός χειρουργός αλλά η γνώμη των ιατρικών κύκλων της εποχής 

του,ίσως και λόγω της προκλητικής και συχνά αντισυναδελφικής συμπεριφοράς 

του,ήταν ότι επρόκειτο γιά τσαρλατάνο.Eίχε ήδη χειρουργήσει (ανεπιτυχώς όπως 

φαίνεται παρακάτω) τον Μπαχ και τον Edward Gibbon.Δεν είναι απόλυτα 

εξακριβωμένο άν χειρούργησε και τον Χαίντελ. Ο ίδιος ο Taylor στα 

απομνημονεύματά του υποστηρίζει ότι προχώρησε σε επέμβαση αλλά «παρά τις 

ευνοϊκές πιθανότητες,καθώς καλή κίνηση της κόρης, αντίδραση στο φως και καλές 

προοπτικές βρήκα τον οφθαλμό ελαττωματικό λόγω παραλυτικής διαταραχής». Οι 

παρατηρήσεις αυτές πρέπει να γίνουν δεκτές με αρκετό σκεπτικισμό,γεγονός είναι 

πάντως ότι δεν υπήρξε καμμία βελτίωση στην όραση του Χαίντελ,ο οποίος συνέχισε 

να συνθέτει υπαγορεύοντας στον μαθητή του John Christopher Smith. Το 1759,στις 

6 Απριλίου διηύθυνε τον «Μεσσία» στο Covent Garden και μετά το τέλος της 

παράστασης έπαθε νέα αποπληκτική προσβολή.Μεταφέρθηκε στο διαμέρισμά του 

στον αριθμό 20 της Brook street, το ίδιο σπίτι όπου έγραψε τον «Μεσσία» και τα 

περισσότερα από τα αριστουργήματά του,όπου μετά επτά ημέρες και με εναλλαγές 

κώματος και επανόδου της συνειδήσεως πέθανε.Γνώρισε τις ίδιες τιμές και μετά 

θάνατον καθώς ετάφη στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ,παρά το ότι δεν ήταν Αγγλος 

υπήκοος. 

Η γενική κατάσταση της υγείας του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ήταν καλή. 

Γεροδεμένος αλλά όχι παχύς,ήταν ιδιαίτερα μετρημένος και εγκρατής με μόνη 

εξαίρεση την συνήθεια του καπνίσματος,καθώς κάπνιζε αρκετά πίπα (άλλο ένα 

κοινό γνώρισμα με τον Χαίντελ!). Είναι όμως γεγονός ότι η όραση του είχε 

προβλήματα με την έννοια της μυωπίας,που οι βιογράφοι του με κάποια δόση 

ρομαντισμού αποδίδουν στην μεγάλη ενασχόλησή του με την αντιγραφή μουσικών 

κειμένων σε νεαρή ηλικία.Είναι γνωστό ότι στην εποχή του δεν κυκλοφορούσαν 

έντυπες παρτιτούρες και έπρεπε να αντιγράφει κανείς τα μουσικά κομμάτια από τα 

χειρόγραφα των βιβλιοθηκών.Είναι επίσης γνωστό από την βιογραφία του νεαρού 

Μπαχ ότι οι δικοί του τον αποθάρρυναν από την αντιγραφή αυτή και γιά να κάνει 

οικονομία στά κεριά ο μεγάλος συνθέτης αντέγραφε εκατοντάδες χειρόγραφα στο 

φως του φεγγαριού. 

Με ιστορικό λοιπόν μυωπίας ο Μπαχ άρχισε να παρουσιάζει έκπτωση της οράσεώς 

του ενώ συνέθετε το αριστούργημα «Η Τέχνη της Φούγκας»μεταξύ των ετών 1748 

και 1749. Η διαταραχή περιγράφεται από τους συγχρόνους του ως «σοβαρά και 

επώδυνος νόσος των οφθαλμών».Την εποχή αυτή (Δεκέμβριος του 1749) βρισκόταν 
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στην Λειψία ο John Taylor και τον συνέστησαν στον Μπαχ.Το αποτέλεσμα ήταν δύο 

ανεπιτυχείς επεμβάσεις.Ο ίδιος ο Taylor στα απομνημονεύματά του αναφέρει 

ότι»ένας διάσημος μουσικός της Λειψίας,88 ετών,μου εμπιστεύθηκε την όρασή 

του.Τον χειρούργησα επιτυχώς,όπως και αργότερα τον μαθητή του Χαίντελ».Εκτός 

από την ανακρίβεια στην έκβαση των επεμβάσεων,η ηλικία είναι επίσης ανακριβής 

(ο Μπαχ ήταν τότε 65 ετών) και βέβαια ο Χαίντελ δεν μαθήτευσε, ούτε κάν 

συναντήθηκε ποτέ με τον Μπαχ.   Το ιστορικό του Μπαχ (ηλικία,επώδυνη 

εισβολή,απώλεια αντιλήψεως του φωτός στα όψιμα στάδια) πιθανολογεί 

γλαύκωμα. Παρά τις ανακρίβειες που έγραψε ο Taylor είχε ίσως κάνει ορθή 

διάγνωση καθώς συνήθιζε να χειρουργεί το γλαύκωμα σε δύο χρόνους.Η 

μετεγχειρητική αγωγή που εφάρμοσε o Taylor επιδείνωσε την κατάσταση 

αυξάνοντας τον ερεθισμό των οφθαλμών με συνεχείς μικρές τομές και επιθέματα 

με χαμομήλι και διάφορα άλλα καταπλάσματα αμφίβολης καθαριότητας και 

αποτελεσματικότητας. 

Ο Μπαχ πέθανε λίγους μήνες μετά,στις 28 Ιουλίου του 1750 από εγκεφαλικό 

επεισόδιο και περιγράφεται ότι λίγο πριν πεθάνει επανέκτησε την όρασή του,αλλά 

αυτό απετέλεσε μάλλον ψευδαίσθηση.Ο γιός του Καρλ-Φίλιπ Εμμάνουελ 

Μπαχ,επίσης μουσουργός όπως πολλά από τα παιδιά του Μπαχ,ο πιό αξιόπιστος 

ίσως μάρτυρας των τελευταίων μηνών της ζωής του πατέρα του,περιγράφει την 

επιθυμία του»να απαλλαγεί από την τύφλωση γιά να εξακολουθήσει να υπηρετεί 

τον Θεό με όλες του τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. Απευθύνθηκε με 

μεγάλη εμπιστοσύνη σε ένα οφθαλμίατρο που είχε έλθει στην Λειψία,αλλά η 

επέμβαση πήγε πολύ άσχημα όπως και η δεύτερη που ακολούθησε.Τον Ιούλιο του 

1750 παρουσίασε αποπληξία και ακολούθως πολύ υψηλό πυρετό και παρά την 

κάθε δυνατή προσπάθεια των δύο καλύτερων ιατρών της Λειψίας στις 20.45 της 

28ης ειρηνικά και ήσυχα έφυγε γιά να συναντήσει τον Δημιουργό του».Η 

περιγραφή αυτή δίδει με ακρίβεια το χρονικό της τύφλωσης,των αποτυχημένων 

επεμβάσεων, του τελικού επεισοδίου όπου ο πυρετός φαίνεται να ήταν κεντρικής 

αιτιολογίας,αλλά πάνω από όλα τον ήρεμο,ευσεβή και δυνατό χαρακτήρα και την 

ταπεινοφροσύνη του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ,του μεγαλοφυούς συνθέτη που 

συνήθιζε να υποσημειώνει σε κάθε έργο του » Soli Deo Gloria» (Μόνο στον Θεό η 

Δόξα).  
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5. Ποια είναι τα διδακτικά έργα για πληκτροφόρο που χρησιμοποιούνται και 

σήμερα για την διδασκαλία του πιάνου; 

 BWV 772-801: Inventions & Sinfonias 

 BWV 802-805: 4 Ντουέτα 

 BWV 806-811: Αγγλικές Σουίτες 

 BWV 812-817: Γαλλικές Σουίτες 

 BWV 818-824: Διάφορες Σουίτες 

 BWV 825-830: Παρτίτες (δημοσιευμένες ως «Clavier-Übung I») 

 BWV 831: Γαλλική Ουβερτούρα (από το «Clavier-Übung ΙI») 

 BWV 832-845: Μέρη από Σουίτες 

 BWV 846-870: «Το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο» Βιβλίο Ι 

 BWV 871-893: «Το Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο» Βιβλίο ΙΙ 

 BWV 894-923: Πρελούδια και Φούγκες, Τοκάτες, Φαντασίες 

 BWV 924-932: Μικρά Πρελούδια από το («Το Μικρό Βιβλίο για το 

Εκκλησιαστικό Όργανο» για τον Βίλελμ Φρίντεμαν Μπαχ) 

 BWV 933-938: 6 Μικρά Πρελούδια 

 BWV 939-943: 5 Πρελούδια από τη συλλογή του Πέτερ Κέλνερ 

 BWV 944-962: Φούγκες και Φουγκέτες 

 BWV 963-970: Σονάτες και Μέρη από Σονάτες 

 BWV 971: Ιταλικό Κοντσέρτο (από το «Clavier-Übung ΙI») 

 BWV 972-987: Μεταγραφές κοντσέρτων άλλων συνθετών 

 BWV 988: Παραλλαγές Goldberg 

 BWV 989-994: Διάφορα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82_Goldberg&action=edit&redlink=1
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6. Σχολιάστε συνοπτικά τα παρακάτω έργα (το σχόλιό σας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε το έργο / 

σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει / για ποιο όργανο, ή ποιο σύνολο 

προορίζεται / ποια είναι τα ιδιαίτερα υφολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του) 

• Τέχνη της Φούγκας (Die Kunst der Fugue) 

Χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε: Υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές της άποψης ότι 

το έργο αποτελεί ένα εγχειρίδιο γραφής φούγκας, το οποίο αποσκοπεί στην 

καταγραφή και επίδειξη των σχετικών τεχνικών, χωρίς να έχει ερμηνευτικές 

αξιώσεις. Για αυτό άλλωστε -κατά την ίδια σχολή- ο συνθέτης δεν καθόρισε όργανα, 

ταχύτητα, και οποιαδήποτε ερμηνευτική ένδειξη.  

Σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει: Είναι ένα μνημειώδες έργο που άρχισε το 

1749 και έμεινε ημιτελές με το θάνατό του τον επόμενο χρόνο. 

Για ποιο όργανο γράφτηκε: Ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα είναι για ποιο 

όργανο είναι γραμμένο αυτό το έργο. O Μπαχ έγραψε κάθε φωνή σε χωριστό 

πεντάγραμμο, χωρίς όμως να προσθέσει καμία περαιτέρω διευκρίνιση, χωρίς καμία 

ένδειξη για την ταχύτητα της εκτέλεσης, και χωρίς να αναφέρει πουθενά στο έργο 

ερμηνευτικές οδηγίες. 

 

 

• Μουσική Προσφορά (Das Musikalisches Opher) 

Χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε: Γράφτηκε ως αντίδωρο προς το βασιλιά της 

Πρωσίας, Φρειδερίκο Β΄. 

Σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει: Γράφτηκε το 1747. 

Για ποιο όργανο γράφτηκε: Εκτός από τη σονάτα τρίο, η οποία είναι γραμμένη για 

φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο, τα κομμάτια έχουν λίγες ενδείξεις σχετικά με 

το για ποια όργανα γράφτηκαν, αν και πολλοί στηρίζουν την ιδέα ότι είναι για σόλο 

πληκτροφόρο όργανο, όπως τα περισσότερα από τα δημοσιευμένα έργα του Μπαχ. 

 

 

• Το Καλά Συγκερασμένο Πληκτροφόρο (Das Wohltempierte Klavier) 

Χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε: Γράφτηκε για να αποδείξει ότι το σύστημα, που 

υιοθετούσε 12 εντελώς ίσα ημιτόνια μέσα σε μία οκτάβα, στο οποίο πίστευε ο 

Μπαχ επέτρεπε τη μέγιστη δυνατή ελευθερία στις αλλαγές τονικότητας. 

Σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει: Γράφτηκε το 1722. 

Για ποιο όργανο γράφτηκε: Για πληκτροφόρο όργανο. 

Ποια είναι τα ιδιαίτερα υφολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του: Τα πρελούδια 

μοιάζουν συχνά με σπουδές στην τεχνική ή στην εκφραστικότητα, αλλά οι φούγκες 

δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τόσο εύκολα. 
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• Κατά Ματθαίον Πάθη (Matthäus Passion) 

Χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε: Τα Κατά Ματθαίον Πάθη πρωτοπαίχτηκαν κατά 

πάσα πιθανότητα την Μεγάλη Παρασκευή (11 Απριλίου) του 1727 στον Ναό του 

Αγίου Θωμά της Λειψίας όπου ο Μπαχ ήταν κάντορας.  

Σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει: Γράφτηκε το 1727. 

Για ποιο όργανο γράφτηκε: Για σόλο φωνές, διπλή χορωδία και διπλήορχήστρα, 

 σε λιμπρέτο του Πίκαντερ (Κρίστιαν Φρίντριχ Χενρίκι). Αποτελούν μελοποίηση των 

κεφαλαίων 26 και 27 του Ευαγγελίου του Ματθαίου με 

παρεμβαλλόμενα χορωδιακά και άριες. 

 

• Λειτουργία σε Σι Ελάσσονα (Messe in B Moll) 

Χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε: Όταν ο πρίγκιπας του Καίτεν, Λεοπόλδος, 

παντρεύτηκε μία γυναίκα που δεν ενδιαφερόταν για τη μουσική, ο Μπαχ 

μετακόμισε στη Λειψία. 

 

Σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει: Ξεκίνησε να γράφεται το 1717-1723 και 

ολοκληρώθηκε το 1749. 

Για ποιο όργανο γράφτηκε: Χορωδία, βιολί, όμποε, κόρνο ή φλάουτο, τύμπανα. 

Ποια είναι τα ιδιαίτερα υφολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του:  Ανήκει στις 

θρησκευτικές συνθέσεις του και κατέχει εξέχουσα θέση στον κατάλογο των έργων 

του καθώς θεωρείται πως αντιπροσωπεύει την κορύφωση του έργου του.  

Η Λειτουργία σε σι ελάσσονα αποτελείται από πέντε 

ενότητες: Kyrie (Κύριε), Gloria (Δόξα), Credo (Symbolum Nicaenum) (Πιστεύω - To 

σύμβολο της πίστεως), Sanctus (Άγιος) και Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona 

nobis pacem (Ωσαννά, Ευλογημένος, Ο Aμνός του Θεού και Δος ημίν ειρήνην). 

Συνολικά περιέχει 27 μέρη, όλα χορωδιακά με εξαίρεση 9 άριες. 

 

• Παραλλαγές Goldberg (Goldberg Variationen) 

Χάρη ποιας περίστασης γράφτηκε: Ο Μπαχ συνέθεσε τις Παραλλαγές 

Γκόλντμπεργκ ύστερα από προτροπή του Count Kaiserling, ο οποίος έπασχε συχνά 

από αϋπνίες. Πήραν το όνομά τους από τον Γκόλντμπεργκ, προσωπικό πιανίστα του 

πρώην πρέσβη. 

Σε ποια δημιουργική περίοδο ανήκει: Γράφτηκε το 1741. 

Για ποιο όργανο γράφτηκε:  Γράφτηκε για τσέμπαλο. 

Ποια είναι τα ιδιαίτερα υφολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του:   Το έργο 

αποτελείται από μία άρια και τριάντα παραλλαγές με την άρια να επαναλαμβάνεται 

στο κλείσιμο. 

Γενικά, όλα τα έργα του Bach είναι αντιστικτικά και θεολογικού περιεχομένου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B9%CE%B1
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7. Τι σημαίνουν τα αρχικά BWV που αναγράφονται μαζί με έναν αριθμό που 

ακολουθεί σε κάθε έργο του Bach; 

Λόγω του εντυπωσιακού αριθμού έργων του Μπαχ, δημιουργήθηκε η ανάγκη 

συστηματικής ταξινόμησης τους. Τα έργα του Μπαχ αναφέρονται με τους αριθμούς 

BWV, τα αρχικά του γερμανικού όρου Bach Werke Verzeichnis (ελλ. μφ. Κατάλογος 

Έργων Μπαχ). Ο κατάλογος, που δημοσιεύθηκε το 1950, συντάχθηκε από τον 

Wolfgang Schmieder και οι αριθμοί BWV αναφέρονται κάποιες φορές και ως 

αριθμοί Schmieder. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται (σπανίως) μια 

παραλλαγή που χρησιμοποιεί το γράμμα S, αντί τουBWV. Στη σύνταξη του 

καταλόγου, ο Schmieder ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό μια προγενέστερη 

περιεκτική έκδοση των έργων του συνθέτη (το Bach Gesellschaft Ausgabe). 

Χαρακτηριστικό αυτού του καταλόγου των έργων του Μπαχ είναι πως οργανώνεται 

θεματικά και όχι χρονολογικά.  

8. Πόσα περίπου έργα περιλαμβάνει ο κατάλογος έργων του Bach; 

Τα έργα του Bach αριθμούνται περίπου σε 6 Φωνητικά, 11 για Εκκλησιαστικό 

Όργανο, 20 για Πληκτροφόρο, 4 για όργανα χωρίς συνοδεία (solo), 4 για όργανα και 

υποχρεωτικό (obligato) πληκτροφόρο, 3 κοντσέρτα και ορχηστρικές σουίτες, 3 

αντιστικτικά. 

9. α) Τι γνωρίζετε για την τεχνική του κανόνα (canon); 

Στη μουσική ορολογία, ο κανόνας αποτελεί σύνθεση, στην οποία μια κύρια μελωδία 

ακολουθείται με χρονική διαφορά (διαφορά φάσης ενός ογδόου, τετάρτου, ενός 

μέτρου κλπ) ημίμηση αυτής, από τις άλλες φωνές. Η αρχική φωνή που έχει και την 

κύρια μελωδία ονομάζεται οδηγός - στα λατινικά dux ή proposta, ενώ οι υπόλοιπες 

φωνές που ακολουθούν ονομάζονται ακόλουθοι - λατ. comes ή riposta. Η μίμηση 

αυτή καθεαυτή πρέπει να είναι είτε πανομοιότυπη της κύριας μελωδία, είτε 

παραλλαγή αυτής (βλ. παρακάτω Είδη Κανόνα). Γνωστό παράδειγμα κανόνα 

αποτελεί το γαλλικό παιδικό τραγούδι "Frère Jacques", ενώ από το ρεπερτόριο της 

κλασικής μουσικής ξεχωρίζει ο Κανόνας του Γερμανού συνθέτη Γιόχαν Πάχελμπελ. 

Ο κανόνας με συνοδεία είναι είδος κανόνα, στον οποίο η συνοδεία εκτελείται από 

μουσικά όργανα ή φωνές και δεν μιμείται την αρχική μελωδία. 

β) Πόσα είδη κανόνα γνωρίζετε; 

Οι κανόνες κατηγοριοποιούνται με βάση: τον αριθμό των φωνών για τις οποίες 

είναι γραμμένος, το διάστημα σχέσης με την αρχική μελωδία κατά το οποίο γίνεται 

η είσοδος κάθε φωνής, η χρονική απόσταση μεταξύ των εισόδων των φωνών, το αν 

η μίμηση είναι σε ανάποδη ή κατοπτρική μορφή, ή συνδυασμό και των δύο, το κατά 

πόσο η μίμηση είναι τονικά και διαστηματικά ακριβής ή έχει παραλλαχθεί για να 

μην υπάρχουν διαφωνίες, και τέλος η ταχύτητα των μιμήσεων (π.χ. canon per 

augmentationem - κανόνας με διπλασιασμό [των αρχικών χρονικών αξιών]). Στους 

κανόνες μπορούν να υπάρχουν συνδυασμοί ακόμη και όλων των παραπάνω 

μεθόδων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%AC%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
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γ) O Bach χρησιμοποιεί συχνά τους καρκινικούς και τους per tonos κανόνες. Πώς 

κατασκευάζονται αυτοί οι κανόνες; Ποια είναι η αλληγορική σημασία ενός 

κανόνα per tonos; 

Στον καρκινικό κανόνα (λατ. cancrizans, αγγλ. retrograde) ο ακόλουθος , κινείται 

ανάποδα, από το τέλος της κύριας μελωδίας προς την αρχή. Ο κανόνας per tono είναι 

κανόνας για δύο φωνές, η δεύτερη εκ των οποίων απέχει διάστημα μιας δεύτερης 

από την αρχική μελωδία. Η αλληγορική σημασία του κανόνα per tonos είναι ότι 

όπως τα πλήκτρα ανεβαίνουν, έτσι μπορεί και η δόξα του Κυρίου να ανέβει. Ο 

κανόνας αυτός είναι και ένα παράδειγμα ακουστικής ψευδαίσθησης, στην οποία η 

κλίμακα ακούγεται να ανεβαίνει ενώ στην πραγματικότητα δεν ανεβαίνει. 

 

10. Ποια ήταν η τύχη του έργου του Bach μετά τον θάνατό του; 

Μετά το θάνατό του, o Μπαχ περιέπεσε σε σχετική αφάνεια. Το έργο του 

θεωρήθηκε αναχρονιστικό, ιδιαίτερα στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου 

αιώνα, οπότε επικράτησε μια «ελαφρότερη» θεώρηση των μουσικών πραγμάτων με 

το Ροκοκό και τις απαρχές της Κλασσικής περιόδου. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος 

των φωνητικών έργων του με εκκλησιαστικό ύφος (καντάτες) δεν ακουγόταν, λόγω 

των μεταβολών στις θρησκευτικές αντιλήψεις. Κυρίως παρέμειναν οι μνήμες για την 

εκτελεστική του δεινότητα πάνω στο εκκλησιαστικό όργανο. Εξαίρεση αποτέλεσαν 

η Λειτουργία σε Σι Ελάσσονα και τα έργα του για πληκτροφόρα που, σε μορφή 

αντιγράφων, προωθήθηκαν στους μουσικούς κύκλους της εποχής ως «πρότυπα του 

είδους» για διδασκαλία. 

 

11. Ποιος συνθέτης και πότε αναβίωσε το έργο του Bach; 

Στις 11 Μαρτίου 1829 ο Μέντελσον διηύθυνε την πρώτη, μετά τον θάνατο του 

Μπαχ ,εκτέλεση του αριστουργήματός του «Τα κατά Ματθαίον Πάθη», 

συμβάλλοντας, πρώτος αυτός, στην αναβίωση του Μπαχ, η μουσική του οποίου 

είχε περιπέσει σε λήθη μετά τον θάνατό του το 1750. Από τότε, ο Μπαχ τιμήθηκε, 

θαυμάστηκε και αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 

πυλώνες της Δυτικής Μουσικής. 

 Ο Μέντελσον εισήγαγε τις Σουίτες του Μπαχ για ορχήστρα σε αίθουσα συναυλιών, 

ενώ η παρουσίαση του Κοντσέρτου του Μπαχ για τρία πιάνα έγινε με τη συμμετοχή 

της Κλάρας Βικ με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%A3%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1
http://www.sansimera.gr/almanac/1103
http://www.sansimera.gr/biographies/1071
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12. Αναφέρετε μερικούς ρομαντικούς συνθέτες που παράφρασαν, ή διασκεύασαν 

έργα του Bach. 

Φέλιξ Μέντελσον  

Στις 20 Μαρτίου 1829, ο εικοσάχρονος Φέλιξ Μέντελσον διευθύνει τα Κατά 

Ματθαίον Πάθη του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ στο Βερολίνο, ανασύροντας το έργο 

από την αφάνεια εβδομήντα εννιά χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη. 

Προσπαθώντας να προσαρμόσει το έργο στις αισθητικές αντιλήψεις της εποχής του 

και στις τεχνικές ιδιαιτερότητες των μουσικών με τους οποίους συνεργάζεται σε 

εκείνη τη συναυλία, ο νεαρός και ενθουσιώδης μαέστρος κάνει τολμηρές αλλαγές 

στο πρωτότυπο. Ενορχηστρώνει εκ νέου το έργο μεταγράφοντάς το για πλήρη 

συμφωνική ορχήστρα, χρησιμοποιεί μια τεράστια χορωδία 160 ατόμων, δεν 

περιλαμβάνει μέρη που ενδεχομένως δεν θα αρέσουν και κάνει ευρείες αλλαγές 

στις μελωδίες αρκετών σολιστικών μερών, προκειμένου να αναδειχτούν οι σολίστ 

της εκτέλεσης. Στόχος του Μέντελσον δεν είναι μόνο να ξαναζωντανέψει την 

ξεχασμένη πια μουσική του Μπαχ, αλλά και να την παρουσιάσει στο κοινό 

εναρμονισμένη με τις τότε ισχύουσες μουσικές προτιμήσεις. Το γεγονός αυτό έχει 

τεράστια απήχηση και όχι μόνο επαναφέρει τη μουσική του Μπαχ στις αίθουσες 

συναυλιών αλλά ανοίγει το δρόμο και στην επεξεργασία αυτής σύμφωνα με τις 

εκάστοτε επικρατούσες τεχνικές και αισθητικές αντιλήψεις στο χώρο της μουσικής. 

Οι δύο αυτές τάσεις, γεννημένες ταυτόχρονα το ιστορικό εκείνο βράδυ της 20ης 

Μαρτίου 1829, ακολουθούν έκτοτε πορεία παράλληλη και γιγαντώνονται με την 

πάροδο του χρόνου: όσο αυξάνονται οι εκτελέσεις έργων Μπαχ σε παγκόσμιο 

επίπεδο, άλλο τόσο αυξάνονται και οι διασκευές των έργων αυτών, ώστε σήμερα να 

μην είναι δυνατόν να αριθμηθούν. 

 

 Βίλχελμ Κέμπφ  

Αν στον 19ο αιώνα ο ρόλος του εκτελεστή και του διασκευαστή έργων Μπαχ 

ταυτίζονταν, από τον 20ο άρχισε να παρατηρείται ο διαχωρισμός των ρόλων αυτών. 

Ο τελευταίος μεγάλος πιανίστας που διατήρησε στον 20ο αιώνα την παράδοση των 

Μέντελσον, Σούμαν, Λίστ και Μπουζόνι ήταν ο γερμανός πιανίστας «θρύλος» 

Βίλχελμ Κέμπφ (Wilhelm Kempff, 1895-1991). Γεννημένος σε οικογένεια με τεράστια 

μουσική παράδοση, ο νεαρός Βίλχελμ άρχισε να μαθαίνει εκκλησιαστικό όργανο 

πριν τα πόδια του να είναι σε θέση να φτάσουν τα πεντάλ του οργάνου. Υιός 

διευθυντή χορωδίας, ήρθε σε επαφή με τις καντάτες του Μπαχ από την παιδική του 

ηλικία. Σε ηλικία δέκα ετών ήταν σε θέση να παίζει και τα 48 πρελούδια και 

φούγκες από του Συγκερασμένο Πληκτροφόρο. Κατέχοντας άριστα τις ηχητικές 

ιδιαιτερότητες του εκκλησιαστικού οργάνου και των οργάνων της συμφωνικής 

ορχήστρας, χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις στις μεταγραφές του για πιάνο, 

παράγοντας ηχοχρώματα τόσο πλούσια, που προσεγγίζουν πάρα πολύ τα 

αυθεντικά. Μεταγράφει ένα μεγάλο όγκο έργων του Μπαχ, καλύπτοντας όλες τις 

κατηγορίες: έργα για εκκλησιαστικό όργανο, μουσική δωματίου, φωνητική μουσική 

και έργα για ορχήστρα. 
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Μαξ Ρέγκερ  

Οι διασκευές έργων Μπαχ που χρονολογικά συμπίπτουν με το ξεκίνημα του 20ου 

αιώνα είναι αυτές του Μαξ Ρέγκερ. Μεγάλος γνώστης του εκκλησιαστικού οργάνου, 

του ρεπερτορίου του Μπαχ, όσο και ταλαντούχος πιανίστας, συνδυάζει όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά του στις διασκευές των έργων για τσέμπαλο του Μπαχ, τα οποία 

και μεταγράφει με μεγάλη ευρηματικότητα για εκκλησιαστικό όργανο. Από όλες 

αυτές τις μεταγραφές αυτή που έμεινε ως σημείο αναφοράς είναι η Χρωματική 

Φαντασία και Φούγκα. 

 

Γκούσταβ Μάλερ  

Αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης το 

1907, ο Γκούσταβ Μάλερ είχε ήδη συνδέσει το όνομά του με τις μοναδικές 

ερμηνείες του Τριστάνου και του Ζαρατούστρα, έργων πολύπλοκων και 

απαιτητικών στη διέυθηνσή τους, καθώς και με τις κολοσσιαίες συμφωνίες του, 

όπου επίσης ένας τεράστιος όγκος οργάνων πρέπει να τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο 

του μαέστρου. Ως εκ τούτου, η έκπληξη που περίμενε το κοινό στη συναυλία της 

10ης Νοεμβρίου 1909 ήταν πολύ μεγάλη, όταν ο Μάλερ άφησε τη μπαγκέτα από το 

χέρι, έκατσε στο τσέμπαλο και διευθύνοντας από εκεί, κατέθεσε τη δική του άποψη 

περί διασκευών μουσικής του Μπαχ. Το κομμάτι που παίχτηκε στην ιστορική εκείνη 

συναυλία ήταν ένα κράμα μερών από τις σουίτες για ορχήστρα σε σι ελάσσονα 

BWV 1067 και ρε μείζονα BWV 1068 ενορχηστρωμένο εκ νέου. Η διασκευή αυτή 

είναι μοναδική και αξίζει ιδιαίτερης μνείας, γιατί είναι η πρώτη όπου 

αναμειγνύονται μέρη από περισσότερα του ενός έργων Μπαχ. Επιπλέον, ο Μάλερ 

δεν προσπάθησε τόσο να συνεχίσει την παράδοση του 19ου αιώνα που ήθελε τα 

έργα Μπαχ να παίζονται σύμφωνα με τις ενορχηστρωτικές αντιλήψεις της εποχής, 

αλλά επιχείρησε μάλλον μια «νέο-Μπαχική» ενορχήστρωση, η οποία ανάγονταν 

στην εποχή μετά το θάνατο του Μπαχ. Εκείνη την περίοδο οι υιοί του συνθέτη, 

Βίλχελμ Φρήντμαν και Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ επανεκδίδουν έργα του πατέρα 

τους προσθέτοντας κρουστά και χάλκινα πνευστά προκειμένου να τα καταστήσουν 

πιο δημοφιλή στο ευρύ κοινό, ενώ ενίοτε στις δημόσιες εκτελέσεις παρεμβάλλουν 

αποσπάσματα από άλλα έργα του Γ.Σ.Μπαχ ή ακόμα και δικά τους κομμάτια. Είναι 

η εποχή που ο Μότσαρτ μεταγράφει το Συγκερασμένο Πληκροφόρο για κουαρτέτο 

εγχόρδων προκειμένου να εκτελεστεί στις ξακουστές «βραδιές Μπαχ» του βαρόνου 

Γκόντφρηντ βαν Σβήτεν στη Βιέννη. 
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Άλλες διασκευές 

Οι Βρετανοί ύστερο-ρομαντικοί συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα, 

καταπιάστηκαν συστηματικά με τις μεταγραφές για πιάνο έργων Μπαχ και όλοι 

τους το οφείλουν στον ίδιο λόγο! Η πιανίστα Χάριετ Κόεν (Harriet Cohen, 1895-

1967) υπήρξε εξαιρετικά διάσημη στην εποχή της για δύο πράγματα: για τις 

ερμηνείες της στα έργα Μπαχ, και την προσήλωσή της στα έργα των σύγχρονων 

Βρετανών συνθετών. Αποφασίζοντας να συνδυάσει τις δύο αυτές προτιμήσεις της 

ως ερμηνεύτρια, ζητά από τους συνθέτες της εποχής να μεταγράψουν για πιάνο 

έργα Μπαχ. Με μόνη εξαίρεση της επιφυλάξεις των Έλγκαρ και Χόλστ, οι υπόλοιποι 

ανταποκρίνονται στην πρόσκληση και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Μέσα σε 

λίγα χρόνια το πιανιστικό ρεπερτόριο κατακλύζεται από μεταγραφές των Βόν 

Ουίλλιαμς, Μπάξ, Άιρλαντ, Μπάντοκ, Μπλίς, Μπέρνερς, Μπρίτζ, Χάουελς, Γκούσενς, 

ντ’Άλμπερτ, Ουόλτον και Γουίτακερ. Αν και οι περισσότερες από αυτές τις 

μεταγραφές/διασκευές έχουν ξεχαστεί σήμερα, μερικές όχι μόνο άντεξαν στο 

πέρασμα του χρόνου αλλά έχουν καθιερωθεί σήμερα ως μεγάλα στάνταρτς του 

πιανιστικού ρεπερτορίου. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της 

Πασσακάλιας σε ντο ελάσσονα για εκκλησιαστικό όργανο, επεξεργασμένη από τον 

ντ’ Άλμπερτ. Βιρτουόζος πιανίστας ο ίδιος, με τεράστια τεχνική και έχοντας 

αποσπάσει στα νιάτα του θερμότατες κριτικές θαυμασμού από τον Λίστ, ο ντ’ 

Άλμπερτ κάνει γενναίες αλλαγές στο κομμάτι, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να το 

κατατάσσει στην κατηγορία της διασκευής παρά της μεταγραφής. 

Πολύ αξιόλογη θεωρείται η μεταγραφή του Ουίλλιαμ Ουόλτον πάνω στο χορικό 

πρελούδιο Herzlich tut mich verlangen, BWV 727, το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό 

στον Μπαχ, καθώς το είχε χρησιμοποιήσει πέντε φορές στα Κατά Ματθαίον Πάθη, 

δύο στο Ορατόριο των Χριστουγέννων, σε δύο καντάτες και στο ομώνυμο χορικό 

πρελούδιο. Ο Ουόλτον επέλυσε με ευρηματικότητα τις τεχνικές δυσκολίες που 

προκύπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εκκλησιαστικού 

οργάνου. 

Εκτός από μεταγραφές έργων από ορχήστρα ή ενόργανο σύνολο για πιάνο και η 

αντίστροφη διαδικασία είναι αρκετά διαδεδομένη. Το μακρύ κατάλογο 

υπογράφουν πολύ μεγάλοι συνθέτες όπως οι Σένμπεργκ, Βέμπερν, Χόλστ, 

Στοκόβσκι, Στραβίνσκι και Μητρόπουλος. Από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές 

θεωρείται αυτή της Φαντασίας και Φούγκας για εκκλησιαστικό όργανο σε ντο 

ελάσσονα από το Έλγκαρ. Το έργο αρχικά προοριζόταν ως ο καρπός της 

συνεργασίας του συνθέτη με τον Ρίχαρντ Στράους. Οι δύο άνδρες είχαν 

συμφωνήσει να ενορχηστρώσουν από ένα μέρος του έργου έκαστος. Ο Έλγκαρ, 

συνεπής στην δέσμευσή του, ολοκλήρωσε σύντομα τη Φούγκα, η οποία και 

παίχτηκε στο Queen’s Hall του Λονδίνου στις 27 Οκτωβρίου 1921 υπό τη διεύθυνση 

του Ευγέν Γκούσενς. Τον επόμενο χρόνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ 

του Γκλούτσεστερ και προσωπικός φίλος του Έλγκαρ, Χέρμπερτ Μπρόουερ, του 

ζητάει να γράψει κάτι καινούργιο, προκειμένου να παιχτεί στο φεστιβάλ. Καθώς ο 

Στράους δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το δεύτερο μισό του έργου που είχαν 

συμφωνήσει οι δύο άνδρες, ο Έλγκαρ ενορχηστρώνει και τη Φαντασία, η οποία και 
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παίζεται στο φεστιβάλ, στις 7 Σεπτεμβρίου 1922 υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. 

Ο χώρος της τζαζ δεν θα μπορούσε να αγνοήσει φυσικά τη μουσική του Μπαχ και 

σήμερα οι σχετικές διασκευές έργων του τελευταίου είναι πραγματικά αναρίθμητες. 

Ένα από τα ονόματα που έχουν συνδέσει άρρηκτα την καλλιτεχνική τους καταξίωση 

με το όνομα του Γ.Σ.Μπαχ είναι ο Γάλλος πιανίστας Ζακ Λουσιέ (Jacques Loussier). 

Γεννημένος στη βόρεια Γαλλία το 1934, άρχισε σπουδές πιάνου σε ηλικία 10 ετών. 

Γρήγορα παρουσίασε εξαιρετικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτός από το 

Κονσερβατουάρ του Παρισιού έξι χρόνια αργότερα και σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα να καταξιωθεί στους σολιστικούς κύκλους του Παριζιάνικου 

καλλιτεχνικού κόσμου. Θέλοντας να συνενώσει την αγάπη του για τον Μπαχ με το 

μεγάλο του ενδιαφέρον για τη τζαζ, ιδρύει το 1959 το Play-Βach Trio και 

χρησιμοποιεί τη μουσική του Μπαχ ως βάση για αυτοσχεδιασμούς τζαζ. Δύο 

αριθμοί είναι αρκετοί για να υποδηλώσουν την επιτυχία αυτού του επιχειρήματος: 

σε δεκαπέντε χρόνια πουλάει έξι εκατομμύρια δίσκους! Το θρυλικό τρίο διαλύεται 

το 1978 και ο Λουσιέ αποσύρεται έχοντας στο ενεργητικό του δεκάδες άλμπουμ, 

χιλιάδες εμφανίσεις και συνεργασίες με αστέρες παγκοσμίου διαμετρήματος όπως 

οι Πίνκ Φλόυντ, Έλτον Τζόν και Στίνγκ. Η επέτειος των 300 χρόνων από τη γέννηση 

του Μπαχ το 1985, αποτελεί όμως μια νέα πρόκληση για τον Λουσιέ, ο οποίος 

αποφασίζει να επανιδρύσει το τρίο του και να αποδώσει ένα νέο φόρο τιμής στο 

μεγάλο συνθέτη. Χρησιμοποιώντας νέους συνεργάτες αυτή τη φορά, παρουσιάζει 

ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, καθώς τώρα η μουσική του Μπαχ δεν αναμιγνύεται 

μόνο με τζαζ αλλά και ροκ και σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης. Επιστέγασμα αυτής της 

νέας προσπάθειας είναι τα άλμπουμ The Bach Book: 40th Anniversary Album, 

κυκλοφορίας 1999, και Goldberg Variations που κυκλοφορεί τον αμέσως επόμενο 

χρόνο. Στη μετάβαση προς τον 21ο αιώνα ο Λουσιέ, επιχειρεί να δοκιμάσει μπαρόκ 

υλικό και άλλων συνθετών ως βάση για τους πειραματισμούς του, κυκλοφορώντας 

τον Οκτώβρη του 2001 το CD Baroque Favorites, όπου αυτοσχεδιάζει σε θέματα των 

Χέντελ, Σκαρλάτι και Πάχελμπελ. 

Εκτός από τις διασκευές του Λουσιέ και αυτές του Ντέηβ Μπρούμπεκ από το χώρο 

της πιανιστικής τζαζ αξίζουν μνείας. Ο Μπρούμπεκ δεν περιορίστηκε μόνο στον 

πατέρα Μπαχ αλλά διασκεύασε και συνθέσεις των υιών του θέλοντας να τονίσει τη 

μουσική προσφορά όλης της οικογένειας. 

Βέβαια δεν ήταν μόνο το πιάνο στο χώρο της τζαζ που συνδέθηκε με το όνομα του 

Μπαχ. Πολλές μεγάλες φωνές τραγούδησαν τη μουσική του. Ιδιαίτερης μνείας είναι 

η περίπτωση του Μπόμπυ ΜακΦέρριν. Ο κύριος “Don’t worry, be happy!”, ο 

άνθρωπος που συνεργάστηκε με τους θρυλικούς τζαζίστες Ουίντον Μαρσάλις, Τζόν 

Χέντρικς, Χέρμπι Χάνκοκ και Τσίκ Κορία και που κατέκτησε και το χώρο της 

τηλεόρασης κερδίζοντας βραβεία Grammy και συνεργαζόμενος με τους Μπίλ 

Κόσμπυ και Τζάκ Νίκολσον, κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1995 το πρώτο του κλασσικό 

άλμπουμ με τίτλο Paper Music. Το άλμπουμ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτελέσεις 

έργων Μέντελσον, Μότσαρτ, Μπαχ, Στραβίνσκι και Τσαϊκόφσκι. 

Τα σύνολα μουσικής δωματίου που γνώρισαν μεγάλη άνοδο κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα και η καταξίωσή τους στους ακαδημαϊκούς 

συναυλιακούς χώρους -αν και συνδέθηκαν κυρίως με τη τζαζ λόγω ηχοχρώματος- 
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ήταν σχήματα σαξοφώνων, ιδίως κουαρτέτα και κουιντέτα. Οι διασκευές Μπαχ 

ήταν από τις πρώτες φυσικά που καθιερώθηκαν στο ρεπερτόριό τους, και ενίοτε 

γίνονταν από τα ίδια τα μέλη του εκάστοτε συνόλου, προσαρμοσμένες στις τεχνικές 

ιδιαιτερότητές τους. Το λαμπρότερο δείγμα τέτοιων εγχειρημάτων, έμελλε να είναι 

και αυτό που σφράγισε και τη μετάβαση από τον 20ο αιώνα στον 21ο. Το 1993, 

ιδρύεται το Quintessence Saxophone Quintet, αποτελούμενο από τους Ούλι 

Λέττερμαν (σοπράνο και άλτο σαξόφωνο), Χάρτμουτ Ζάλτσμαν (άλτο), Αντρέας 

Μέντζελ (τενόρο), Τόμ Γκέστενμάιερ (τενόρο) και Μπέρντ Στίτς (βαρύτονο). Οι πέντε 

αυτοί σαξοφωνίστες γνωρίζονταν από χρόνια, καθώς ήταν μέλη άλλων μουσικών 

συνόλων. Με το πρώτο CD τους To The Point , κυκλοφορίας 1997, κερδίζουν το 

βραβείο “Westphalia Jazz Award” στο διεθνές τζαζ φεστιβάλ του Μούνστερ της 

Γερμανίας. Τα επόμενα CD τους Pupa’s Rhapsody και Quintessence Alive γνωρίζουν 

τεράστια εμπορική επιτυχία, αυτό όμως που τους απογειώνει πραγματικά, όπως 

αποδεικνύουν οι αριθμοί των πωλήσεων, είναι η τέταρτη δισκογραφική τους 

δουλειά, με τίτλο Jazzentials of Bach. Έχοντας πλέον συνδέσει άρρηκτα το όνομά 

τους με αυτό του Μπαχ, περιλαμβάνουν στο τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο 

Quintessence Goes Christmas το οποίο κυκλοφόρησε μόλις στις 23 Οκτωβρίου 2002, 

μεταξύ άλλων και τις διασκευές των Wachet Auf και Von Himmel Hoch . 

 

Το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο στον τομέα των διασκευών Μπαχ κατά των 20ο 

αιώνα, ακούει στο όνομα Swingle Singers, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα 

φωνητικής μουσικής, αποτελούμενο από οκτώ μόλις φωνές. Οι Swingles φέρουν το 

όνομά τους από τον ιδρυτή του μουσικού σχήματος Ward Swingle. Η ιστορία των 

Swingles ξεκίνησε σχεδόν συμπτωματικά, όταν μια μέρα οχτώ φίλοι με απόλυτο 

αυτί και μεγάλη πείρα στη χορωδιακή μουσική, προσπάθησαν να τραγουδήσουν a 

capella ένα κομμάτι από το Συγκερασμένο Πληκτροφόρο του Μπαχ. Μετά το τέλος 

του «πειράματος» ανακαλύπτουν εκστασιασμένοι, ότι το έχουν πετύχει αβίαστα και 

απρόσμενα εύκολα! Οι εξελίξεις από εκείνη τι στιγμή και μετά κυλούν σα 

χιονοστιβάδα… Τον Απρίλη του 1963 κυκλοφορούν στην Ευρώπη τον πρώτο τους 

δίσκο με τον ευρηματικό τίτλο Jazz Sebastian Bach ο οποίος θα κατακτήσει και την 

Αμερικάνικη αγορά τέσσερις μήνες αργότερα, με τον τίτλο Bach’s Greatest hits 

(04/08/63). Το άλμπουμ γίνεται ιδιαίτερα αγαπητό στους DJs των ραδιοφωνικών 

σταθμών αμέσως. Η ανάβαση στα charts είναι ταχύτατη. Φτάνουν μέχρι το top ten 

σε Βρετανία και Αμερική, ενώ για παραπάνω από ενάμισι χρόνο οι πωλήσεις τους, 

τους κρατούν σταθερά ανάμεσα στα 100 πιο εμπορικά μουσικά σύνολα 

παγκοσμίως. Σαν απόρροια της τεράστιας απήχησης των δύο πρώτων δίσκων, 

κυκλοφορεί ένα χρόνο αργότερα (1/1/64) το επόμενό τους άλμπουμ Going Baroque 

με….ανάλογες συνέπειες. Συνολικός απολογισμός : ισάριθμα βραβεία Grammies για 

καλύτερη ερμηνεία από χορωδία (Best performance by a chorus) ενώ το Bach’s 

Greatest Hits τους επιφέρει ένα ακόμα καθώς απονέμεται στον Ward Swingle ο 

τίτλος του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη (Best New Artist οf the year) 

για το έτος 1968. Επόμενο βήμα, και φυσικό επακόλουθο, ήταν η απαίτηση για 

ζωντανές εμφανίσεις. Ο ιδιαίτερος ήχος των Swingle Singers μπόρεσε εύκολα να 
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μεταφερθεί από το στούντιο στη ζωντανή σκηνή, καθώς το γκρουπ δεν 

χρησιμοποιούσε στις ηχογραφήσεις του την τεχνική του overdubbing. (Overdubbing: 

Πρόσθετη ηχογράφηση πάνω στην αρχική. Οι μουσικοί εκτελούν τα καινούργια 

μέρη του κομματιού ακούγοντας παράλληλα τα προηχογραφημένα μέρη μέσω 

ακουστικών. Το καινούργιο υλικό αποθηκεύεται σε αντίστοιχες περιοχές της 

πολυκάναλης μαγνητοταινίας σε συγχρονισμό με το ήδη υπάρχον.) Στα επόμενα 

χρόνια οι Swingle Singers περιοδεύουν με τεράστια επιτυχία ανά τον κόσμο 

προωθώντας τη δισκογραφική τους δουλειά, η οποία εν τω μεταξύ έχει διευρυνθεί 

εντυπωσιακά. Μόνο μέσα στο 1965 κυκλοφορούν τέσσερις δίσκους! Τα άλμπουμ 

Swinging Mozart, Swinging Telemman , Place Vendome και Les Romantiques (τα 

οποία κυκλοφορούν με μικρή χρονική διαφορά στην Αμερική με τους τίτλους 

“Anyone for Mozart?”, “ Rococo A gogo”, “Encounter” καi “Getting Romantic”) 

γίνονται ανάρπαστα , προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών προσωπικοτήτων από το 

χώρο της μουσικής που επιδιώκουν πλέον συνεργασία μαζί τους. Ενδεικτικό 

παράδειγμα, η πρόσκλησή τους από τον Luciano Berio στην παγκόσμια πρώτη 

ηχογράφηση του (πασίγνωστου σήμερα) έργου του Sinfonia, (γραμμένο για οκτώ 

φωνές και ορχήστρα) με τη σύμπραξη της φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης (Από τότε 

μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος σε περισσότερες από τριακόσιες εκτελέσεις του 

συγκεκριμένου έργου). Ήδη από το Les Romantiques (Getting Romantic στην 

Αμερική) έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια να μετατοπίσουν το ρεπερτόριό τους σε 

συνθέτες μεταγενέστερους του Μπαχ και των σύγχρονών του ερμηνεύοντας κυρίως 

έργα των Μπετόβεν και Σοπέν. Με το Noels sans Passport, άλμπουμ του 1968, 

(Christmastine ο Αμερικάνικος τίτλος) παρουσιάζουν χριστουγεννιάτικους ύμνους 

από Αμερική και χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Δανία Ισπανία, Ιταλία, 

Νορβηγία, Ολλανδία και Ρωσία.) ενώ με το Sounds of Spain, του ιδίου έτους, ( 

κυκλοφόρησε ως Spanish Masters στην Αμερική ) φτάνουν μέχρι και στις αρχές του 

20ου αιώνα. Μετά τη διάλυση των αρχικών Swingles, o Ward μετοικεί από τη Γαλλία 

όπου έδρευαν, στην Αγγλία με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου συγκροτήματος το 

οποίο θα βασίζεται σε μια αμφίδρομη σχέση με την ισχυρή εκκλησιαστική 

παράδοση της χώρας (άντληση ρεπερτορίου και συνεργασίες). Οι Swingles II κάνουν 

πρεμιέρα στο δισκογραφικό στερέωμα τρία χρόνια αργότερα, το 1976, με το Rags 

and All That Jazz. To προφίλ των «νέων» Swingles αποκρυσταλλώνεται στον 

επόμενο δίσκο τους Swingle Skyliner (Ιανουάριος του 1979). Με το δίσκο «Anyone 

for Mozart, Bach, Haendel, Vivaldi? » κάνουν μια (επι)στροφή προς το ρεπερτόριο 

συνθετών που ανέδειξαν το μύθο των Swingles δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα. Το 1985 

ο Ward Swingle διακόπτει οριστικά τη συνεργασία του με το δημιούργημά του, 

επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διδάξει και να εργαστεί ως 

μαέστρος.. Τα μυστικά της δουλειάς του τα αποκάλυψε μέσα από τη συγγραφική 

δουλειά του Swingle Singing. Το 1999 οι Swingles ανανεώνονται και πάλι. 8 νέοι 

άνθρωποι παίρνουν τη σκυτάλη και οδηγούν το «φαινόμενο» σε μια ξέφρενη 

πορεία στον 21ο αιώνα. Το 2001 παρουσίασαν την δική τους εκδοχή των θρυλικών 

Jazz Sebastian Bach Vol. 1 & Vol. 2 ενώ η χρονιά του 2002 ήταν η παραγωγικότερη 

της ιστορίας τους, με τέσσερα αλμπουμ: Keybord Classics και Ticket to the Ride τον 

Ιανουάριο ενώ κυκλοφόρησαν τη δική τους εκδοχή των θρυλικών πλέον Swinging 
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Telemann και Romantiques τον Μάρτιο τον Ιούνιο αντίστοιχα. 

Η πορεία των King’s Singers, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως το καλύτερο a capella 

φωνητικό σύνολο αυτή τη στιγμή στον κόσμο μπορεί να θεωρηθεί ως βίοι 

παράλληλοι με των Swingle Singers. Ιδρύονται το 1968, από μερικούς φοιτητές του 

πανεπιστημίου King’s College του Καίμπρητζ και κατακτούν γρήγορα τα μεγάλα 

συναυλιακά κέντρα του Λονδίνου για να ακολουθήσουν συναυλίες σε μεγάλες 

αίθουσες της Ευρώπης. Έπρεπε να φτάσουν όμως στο 1972 και στην πρόταση για 

τουρνέ σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για να αποφασίσουν να αφοσιωθούν μόνο 

σε αυτό και να το κάνουν αποκλειστική επαγγελματική τους ενασχόληση. 

Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό συμβόλαιο με την ΕΜΙ, τακτικές περιοδείες σε όλες τις 

ηπείρους, συνεργασίες με μεγάλους αστέρες (ξεχωρίζει αυτή με τον Πώλ 

ΜακΚάρτνεϋ) και φυσικά οι ηχογραφήσεις τους γίνονται ανάρπαστες. Τόσο μέσα 

από τις δισκογραφικές τους δουλειές όσο και από τις ζωντανές τους εμφανίσεις, 

εκτελούν Μπαχ και συνδέουν έτσι και αυτοί το όνομά τους με αυτόν. 

Βέβαια, οι King’s Singers, το Quintessence Saxophone Quintet και ο ΜακΦέρριν δεν 

ασχολήθηκαν αποκλειστικά με Μπαχ, ωστόσο μέσα από συγκεκριμένες 

δισκογραφικές δουλειές έβαλαν παρακαταθήκη για το μέλλον, για μια μοναδική 

συναυλία που τους έφερε όλους μαζί σε μια στιγμή ιστορική. 171 χρόνια μετά την 

ιστορική συναυλία της 20ής Μαρτίου 1829 υπό τη διεύθυνση του Μέντελσον, οι 

δύο αυτές παράλληλες τάσεις - αυθεντικές ερμηνείες και διασκευές έργων Μπαχ- 

τέμνονται και συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα μοναδικό 24ωρο τηλεοπτικό 

μαραθώνιο με σκοπό τον εορτασμό των 250 χρόνων από το θάνατο του συνθέτη. 

Οργανωμένος από την EuroArts, πολυεθνική εταιρία ειδικευμένη στην οργάνωση 

τηλεοπτικών παραγωγών κλασσικής μουσικής, ο μαραθώνιος “24 hours Bach” 

μεταδίδεται την 28η Ιουλίου 2000 σε 40 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η 

καρδιά του τολμηρού επιχειρήματος χτυπάει στη Λιψία, όπου πολλές από τις 

ζωντανές εκτελέσεις γίνονται εκεί. Στη σκηνή βρίσκονται και διασκευάζουν Μπαχ, ο 

Μπόμπυ ΜακΦέρριν, ο Ζακ Λουσσιέ, οι King’s Singers, οι Turtle Island Quartet, το 

German Brass και η ορχήστρα Gewandhaus της Λιψίας. Η συναυλία 

παρακολουθείται από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές! 

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η μουσική του Μπαχ προσφέρει ακόμα απέραντο 

πεδίο για πειραματικές διασκευές, χωρίς όμως να χάνει ποτέ το ιδιαίτερο στυλ της. 

Στο τέλος του 2002 κυκλοφόρησε από τη Sony Classical το νέο CD της ανερχόμενης 

Καναδής βιολονίστα Λάρα Σέν Τζόν το οποίο αποτελείται από πειραματικές 

διασκευές γνωστών έργων Μπαχ. Την παραγωγή υπογράφουν ο Άγγλος 

νεωτεριστής συνθέτης Μάγκνους Φίνς και ο ενορχηστρωτής Μπράιαν Γκάσκοιν.  

Σήμερα λοιπόν, δυόμισι αιώνες μετά το θάνατο του Μπαχ, η μουσική του 

εξακολουθεί να προκαλεί αμείωτο το ενδιαφέρον σύγχρονων συνθετών και 

ερμηνευτών, καθώς προσφέρεται για κάθε λογής πειραματισμό, διασκευή και 

ενορχήστρωση, γεννώντας την απορία: «τι είναι αυτό που κάνει τη μουσική αυτού 

του συνθέτη τόσο ευέλικτη και ανθεκτική σύναμμα στις αισθητικές εξελίξεις ανά 

τους αιώνες; Γιατί δεν βλέπουμε αντίστοιχες διασκευές έργων Μότσαρτ και 

Μπετόβεν, ενορχηστρώσεις μουσικής δωματίου των μεγάλων έργων του Βάγκνερ ή 

πειραματισμούς-προεκτάσεις πάνω στη μουσική των Στραβίνσκι ή Σέμπεργκ; 
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Η λεπτομερής εξέταση των επιρροών που δέχτηκε ο Μπαχ, όσο και των γενικότερων 

χαρακτηριστικών της μουσικής της εποχής του, επιτρέπει την εξαγωγή μερικών 

τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τις αιτίες της διαχρονικότητας αυτής 

της μουσικής. Βασικότερο χαρακτηριστικό της μουσικής Μπαρόκ ήταν ο δανεισμός 

στοιχείων (όπως αυτούσιων μουσικών θεμάτων) από άλλους συνθέτες και η 

σμίλευσή τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φτάνουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό 

τελειότητας. Αυτή την τέχνη ο Μπαχ τη γνώριζε πολύ καλά. Στα νιάτα του, 

διασκεύαζε έργα των μεγάλων συνθετών της εποχής του, όπως ο γερμανός Γιόχαν 

Άνταμ Ράινκεν (κορυφαίος της σχολής οργανιστών του Αμβούργου), ο βενετσιάνος 

θεμελιωτής της τρίο-σονάτα Τζιοβάνι Λεγκρέντζι και βέβαια ο πολύ μεγάλος 

συνθέτης του μπαρόκ-κοντσέρτου Αρκάνγκελο Κορέλλι. Αργότερα, ως οργανίστας 

στην αυλή της Βαιμάρης, ο Μπαχ διοχετεύει το ταλέντο του στις μεταγραφές έργων 

των Βιβάλντι, Τέλεμαν, Καλντάρα, Περγκολέζι και Παλεστρίνα. Τέλος, στην περίοδο 

της Λιψίας, μεταγράφει τα περισσότερα από τα δημοφιλή έργα της εποχής εκείνης 

για το Collegium Musicum, του οποίου και έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση ενώ στο 

πλαίσιο της εργασίας του ως κάντορα στη σχολή του Αγίου Θωμά έρχεται σε μεγάλη 

επαφή με τη λουθηρανική μουσική παράδοση Ο τεράστιος αυτός φόρτος εργασίας, 

τον στρέφει εκ των πραγμάτων στην ανακύκλωση παλαιότερων μουσικών ιδεών 

του, προκειμένου να είναι παραγωγικός σε εβδομαδιαία βάση. Τις ιδέες αυτές τις 

επεξεργάζεται στον ύψιστο δυνατό βαθμό, έχοντας πλέον την εμπειρία τόσων 

δεκαετιών, γράφοντας τελικά ανυπέρβλητα αριστουργήματα. Ήταν άλλωστε 

ανέκαθεν συνειδητή επιλογή του να επιστρέφει στις παλιότερες συνθέσεις του και 

να τις βελτιώνει αν ένιωθε ότι η εμπειρία που αποκόμισε εν τω μεταξύ είναι σε 

θέση να βοηθήσει ουσιαστικά την βελτίωση και αναδιάρθρωση των προγενέστερων 

έργων του. Το στοιχείο αυτό έχει επιβεβαιωθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι 

ισχύει για την πλειοψηφία των συνθέσεών του, εξηγώντας έτσι και τον υψηλό 

βαθμό τελειότητας σε όλες τις παραμέτρους τους. Συνεπώς, η κληρονομιά που 

άφησε ο Μπαχ είναι το τελειότερο προϊόν μουσικής ανακύκλωσης στην ιστορία της 

μουσικής. Ως τέτοιο φαινόμενο, φέροντας αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά, 

σχεδόν τρεις αιώνες μετά τη συνεχή σμίλευσή του στον Άγιο Θωμά της Λιψίας, 

ταξιδεύει ακόμα μέσα στο χρόνο, μεταλλάσσεται, ανακυκλώνεται και παρουσιάζει 

την ίδια μοναδική προσαρμοστικότητα στα αισθητικά και τεχνικά δεδομένα της 

κάθε εποχής και τάσης, παραμένοντας το ίδιο αναγνωρίσιμο και συνάμα μοναδικό 

προϊόν, παραμένοντας απλά η μουσική του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. 
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13. Αναφέρετε τα ονόματα των σημαντικότερων υιών του Bach που έκαναν 

καριέρα σαν συνθέτες. 

Η οικογένεια Μπαχ ήταν μεγάλη οικογένεια μουσικών από τη Γερμανία. Aποτελεί 

μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία λόγω της εκπληκτικής πολιτιστικής 

της προσφοράς, αφού ανέδειξε πάνω από πενήντα μουσικούς. Τα μέλη της 

οικογένειας έζησαν και εργάστηκαν κυρίως στην περιοχή της Θουριγγίας. Η 

συνεισφορά τους στη μουσική ζωή της περιοχής και ειδικά στο Έρφουρτ ήταν τόσο 

μεγάλη, ώστε μέχρι το 1793 οι μουσικοί της πόλης (Stadtpfeifer) αποκαλούνταν 

«Μπαχ», παρά το γεγονός πως κανείς δεν έφερε πλέον στην πόλη το όνομα της 

οικογένειας. Οι τρεις σημαντικότεροι υιοί του Bach που έκανα καριέρα ως συνθέτες 

ήταν ο Βίλχελμ Φρήντμαν Μπαχ (1710-1784), ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ (1714-

1788) και ο Γιόχαν Κρίστιαν Μπαχ (1735-1782). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%84
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Όπερα και Εκκλησιαστική Μουσική 

1. Αναφέρετε σημαντικούς συνθέτες όπερας του ώριμου μπαρόκ. 

Οι πιο σημαντικοί συνθέτες όπερας του ώριμου μπαρόκ είναι οι Τζάκοπο Πέρι 

(Dafne-1594, Euridice-1600), Κλάουντιο Μοντεβέρντι (Ορφέας-1607), Φραντσέσκο 

Καβάλλι (Οι γάμοι της Θέτιδας και Πηλέα-1639), Χένρι Πέρσελ (Διδώ και Αινείας-

1689), Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ (Ταμερλάνος-1724, Ρινάλντο-1711), Αλεσσάντρο 

Σκαρλάττι (Ο θρίαμβος της τιμής-1718), Τζιοβάννι Μπαττίστα Περγκολέζι (Η 

Υπηρέτρια Κυρά-1733), Ζαν Φιλίπ Ραμώ (Κάστωρ και Πολυδεύκης-1737).  

 

2. Σχολιάστε το νέο οπερατικό ύφος του A. Scarlatti. Σε ποια Σχολή ανήκει; 

Ο Αλεσσάντρο Σκαρλάττι (1660-1725) είναι ο κορυφαίος συνθέτης της 

ναπολιτάνικης σχολής. Ήταν τεχνίτης της γεμάτης από χάρη μελωδίας και της 

γλαφυρής αρμονίας κι έγραψε συνολικά 114 σοβαρές και ελαφρότερες όπερες. 

Ακολούθησε το ύφος μπελ-κάντο, όπου η στενά φωνητική απόδοση της άριας έγινε 

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε βάρος τόσο της γενικότερης μουσικής 

σύλληψης όσο και του δράματος. Στα πιο ακραία της δείγματα η οπερατική μορφή 

κατάντησε μια σειρά από περίτεχνα φωνητικά ρεσιτάλ διαχωρισμένα από διάφορα 

ρετσιτατίβα. 

 

3. Ποιους συνθέτες όπερας στα τέλη του 17ου αιώνα γνωρίζετε; 

Ο Johann Adolph Hasse (1699-1783) ήταν μαθητής του Scarlatti, συνέθεσε περί τις 

80 όπερες και 11 ορατόρια στα 1771 όταν ανέβηκε η τελευταία του όπερα στο 

Μιλάνο, συνάντησε τον 15χρονο Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ εκπροσωπούσε την άνοδο 

της νέας περιόδου του κλασικισμού και ο Hasse θα πρέπει να καταλάβαινε πως οι 

καιροί γύρω του άλλαζαν. 

Ο Johann Fux (1660-1741), ο Antonio Caldara (1670-1736) και ο Philip 

Telemann(1681-1767) έγραψαν επίσης όπερες.  

 

4. Ποιους Γάλλους συνθέτες του ώριμου μπαρόκ γνωρίζετε; Να αναφέρετε μερικά 

χαρακτηριστικά έργα τους. 

Ανάμεστα στους πιο γνωστούς Γάλλους συνθέτες ήταν οι François Couperin 

(Φρανσουά Κουπρέν-1668-1733) με έργα όπως οι «Μέλισσες», «Το ερωτευμένο 

αηδόνι». Ο Jean-Baptiste Lully (Ζαν Μπατίστ Λυλί-1632-1687) με την ημιτελή όπερα 

«Αχιλλέας και Πολυξένη» και ο Jean-Philippe Rameau (Ζαν Φιλίπ Ραμώ-1683-1764) 

με έργα όπως «Ιππόλυτος και Αρικία». 
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5. Πως εξελίχθηκε το Ιταλικό Ορατόριο αυτήν την εποχή; Ποιους συνθέτες του 

είδους γνωρίζετε; 

Μετά το 1650 παρατηρήθηκαν αλλαγές. Εμφανίστηκαν τάσεις προς 

"κοσμικοποίηση" του θρησκευτικού ορατορίου. Άρχισαν να ανεβαίνουν 

παραστάσεις εκτός εκκλησίας, σε αυλές και δημόσια θέατρα. Είτε όμως κοσμικό 

είτε θρησκευτικό το θέμα του ορατορίου ήταν "βαρυσήμαντο". Περιλάμβανε 

θέματα όπως η Δημιουργία, η ζωή του Χριστού, κάποιου κλασσικού ήρωα ή 

προφήτη. Εκείνη την περίοδο οι περισσότεροι συνθέτες ορατορίου ήταν και 

δημοφιλείς συνθέτες της όπερας. Αυτοί ξεκίνησαν να εκδίδουν τα λιμπρέτα των 

έργων τους , όπως έκαναν και με τα λιμπρέτα της όπερας. Σύντομα έδωσαν έμφαση 

στις άριες , ενώ μειώθηκε το μέρος της χορωδίας. Παράλληλα έκαναν την εμφάνισή 

τους γυναίκες τραγουδίστριες ενώ ο άνδρας αφηγητής αντικαταστάθηκε από το 

ρετσιτατίβο. Στα μέσα του 17ου αιώνα είχαν δημιουργηθεί 2 τύποι ορατορίου. 

1. Oratorio Volgare (στα ιταλικά) 

Τέτοια ορατόρια είχαν διάρκεια 30-60 λεπτά. Εκτελούνταν σε 2 μέρη τα οποία 

χωρίζονταν μεταξύ τους από ένα κήρυγμα. Η μουσική τους ήταν όμοια με αυτή των 

σύγχρονών τους έργων όπερας και καντάτας δωματίου. 

2. Oratorio latino (στα λατινικά). 

Τα περισσότερα ήταν γραμμένα σε ένα μέρος. Ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος του 

ορατορίου latino ήταν ο Giacomo Carissimi. Το έργο του " Jepthe" θεωρείται το 

πρώτο αριστούργημα του είδους. 

Ο πρώτος γερμανός συνθέτης ορατορίου ήταν ο Heinrich Schütz με τα έργα: Historia 

der Auferstehung ( 1623) και  "Χριστουγεννιάτικο ορατόριο" (1664), έργο με πολύ 

μεγάλη καλλιτεχνική αξία , που μπορεί να συγκριθεί με το Χριστουγεννιάτικο 

Ορατόριο του Μπαχ, γραμμένο έναν αιώνα αργότερα. 

Το Ορατόριο από το ύστερο Μπαρόκ έως το 1800. 

Ο Α. Scarlatti έγραψε πολλά ορατόρια από τα οποία τα 18 σώζονται με τη μουσική. 

Το ύφος τους είναι πολύ κοντά σε αυτό της όπερας του Scarlatti όμως δε γνώρισαν 

την ίδια επιτυχία. Ο J.S. Bach ήταν εκείνος που συνέχισε την παράδοση του Heinrich 

Schütz με το "Χριστουγεννιάτικο ορατόριο" ( άλλοι συνθέτες πριν από το Μπαχ, 

όπως ο Buxtehude, προτιμούσαν τη μικρότερη φόρμα της καντάτας από το 

ορατόριο). 

Ο πιο γνωστός συνθέτης ορατορίου της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη γεωργιανή 

περίοδο ήταν ο γεννημένος στη Γερμανία George Frideric Handel, με πιο γνωστό 

έργο του το "Μεσσία" . Ο Handel έγραψε επίσης ορατόρια βασισμένα στην ελληνική 

και ρωμαϊκή μυθολογία σε θέματα από τη βίβλο. Επίσης θεωρείται ότι έγραψε το 

πρώτο ορατόριο στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για το έργο "Esther". Ορατόρια 

έγραψε κι ο J. Haydn. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Carissimi
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Sch%C3%BCtz
http://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Scarlatti
http://en.wikipedia.org/wiki/J.S._Bach
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Frideric_Handel


Κεφάλαιο 6 – Το Ώριμο Μπαρόκ 
 

6. α) Τι γνωρίζετε για την Ιταλική και την Γερμανική Καντάτα του τέλους του 17ου 

αιώνα; 

Ο όρος καντάτα εμφανίζεται στις αρχές του 17ου αιώνα, παράλληλα με 

την όπερα και το ορατόριο. Προϋπόθεση για την ανάπτυξή της υπήρξε η άνοδος της 

οργανικής μουσικής, καθώς μέχρι τότε η λόγια μουσική περιοριζόταν στα πλαίσια 

των φωνητικών έργων. Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, καντάτες για μία ή δύο σόλο 

φωνές και συνοδεία κοντίνουο, αποτελούσαν την κύρια έκφραση της ιταλικής 

φωνητικής μουσικής δωματίου.  

Στην αρχική της αυτή μορφή, η δομή της περιλάμβανε την έναρξη με κάποιο 

αναγγελτικού ύφους ρετσιτατίβο, καθώς και κάποια πρώιμου είδους άρια, ως 

σχόλιο των προλεχθέντων. Τυπικά παραδείγματα αυτής της μορφής αποτελούν οι 

καντάτες του Τζάκομο Καρίσσιμι, αλλά και κάποια έργα του Χένρι Πέρσελ. Με την 

άνοδο της άριας ντα κάπο, η καντάτα τείνει να αποτελείται από δύο ή τρεις άριες, 

που συνδέονται με ρετσιτατίβο, όπως φαίνεται και σε πολλά έργα του Γκέοργκ 

Φρήντριχ Χαίντελ. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι άριες δεν διαφέρουν απ' αυτές που βρίσκουμε στην 

όπερα της εποχής, ενώ η όλη καντάτα λειτουργεί σαν μικρής κλίμακας ορατόριο. 

Αυτό είναι εμφανές τόσο στις καντάτες του Μπαχ όσο και τα ανθέμια του Χαίντελ· 

μάλιστα, πολλές από τις μακροσκελέστερες καντάτες του Μπαχ είναι στην 

πραγματικότητα ορατόρια, όπως το "Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο", το οποίο κατ' 

ουσίαν αποτελείται από έξι εκκλησιαστικές καντάτες. Οι έξι αυτές καντάτες 

αντιστοιχούν σε έξι διαφορετικές μέρες, που ωστόσο στο σύνολό τους δεν 

διαφέρουν με οποιοδήποτε κλασικό ορατόριο. 

Την εποχή του Μπαρόκ η καντάτα αποτέλεσε κύρια μουσική έκφραση 

της Λουθηρανικής εκκλησίας, καθώς υπήρξε μέρος της λειτουργίας, αλλά και άλλων 

εκκλησιαστικών περιστάσεων. Δείγματα γραφής σώζονται όχι μόνον από τον Μπαχ, 

αλλά και από άλλους Γερμανούς συνθέτες, όπως τον Ντήτριχ Μπουξτεχούντε, 

τον Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν, τον Κρίστοφ Γκράουπνερ κ.ά. Οι δε κοσμικές καντάτες 

διαφοροποιούνται από τις εκκλησιαστικές κυρίως ως προς το μέρος του κειμένου· 

πολλές απ' αυτές γράφτηκαν για ειδικές περιστάσεις της ανώτερης τάξης, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις αποτέλεσαν την κύρια μουσικοθεματική πηγή για θρησκευτικές 

καντάτες (π.χ. το "Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο" του Μπαχ). 

 

β) Ποια είναι η τυπική μορφή μιας καντάτας του A. Scarlatti; 

O Alessandro Scarlatti έγραψε πλήθος καντάτες δωματίου. Οι καντάτες του για σόλο 

φωνή φτάνουν περί τις 500 και αντικατοπτρίζουν τον πλέον διανοουμενίστικο τύπο 

μουσικής δωματίου της εποχής· δυστυχώς οι περισσότερες δεν εκδόθηκαν στις 

μέρες του και σώζονται μόνο σε χειρόγραφα. 
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