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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η φούγκα είναι γραμμένη στην κλίμακα Sol#- και αποτελείται από το θέμα, την 

απάντηση, τα δυο διαφορετικά αντιθέματα, τα επεισόδια και τις μιμήσεις. Πιο 

αναλυτικά, το θέμα εμφανίζεται δέκα φορές, η απαάντηση του θέματος δυο φορές, το 

πρώτο αντίθεμα οκτώ φορές και το δεύτερο αντίθεμα τέσσερις φορές. Στο κομμάτι, 

τέλος, παρουσιάζονται πέντε επεισόδια. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΥΓΚΑΣ 

 Έκθεση 

Η έκθεση της φούγκας εκτείνεται στα οκτώ πρώτα μέτρα (1-8) του κομματιού, όπου 

το θέμα εμφανίζεται και στις τέσσερις φωνές. Στα μέτρα 1-2 αρχίζει το θέμα στη 

μεσαία φωνή και στα μέτρα 3-4 έχουμε την απάντηση, που είναι πραγματική, στην 

πάνω φωνή και το 1
ο
 αντίθεμα στη μεσαία. Επιπλέον, στα μέτρα 5-6 παρατηρείται 

θέμα στην πάνω φωνή, αντίθεμα στη μεσαία και τέλος στα μέτρα 7-8 το θέμα 

βρίσκεται στην κάτω και το αντίθεμα στην πάνω φωνή. 

 Κύριο μέρος – Επεξεργασία 

Στα μέτρα 9-10 παρουσιάζεται το πρώτο επεισόδιο το οποίο αποτελείται από 

μιμήσεις της ουράς του θέματος. Στο 11
ο
 και 12

ο
 μέτρο εμφανίζεται το θέμα στη 

μεσαία φωνή ενώ στα μέτρα 13-14 έχουμε το δεύτερο επεισόδιο αποτελούμενο από 

μιμήσεις. Στα επόμενα δυο μέτρα (15-16) το θέμα παρουσιάζεται στην κάτω φωνή 

και τα δυο αντιθέματα στη μεσαία φωνή. Επιπλέον, στο μέτρο 17 το θέμα αρχίζει στη 

5
η
 βαθμίδα, επομένως μπορεί να θεωρηθεί και απάντηση (πραγματική). Η απάντηση 

αυτή ολοκληρώνεται στο 18
ο
 μέτρο. Στη συνέχεια, στα μέτρα 19-20 παρατηρούμε το 

θέμα στην πάνω φωνή, τα δυο αντιθέματα στη μεσαία και κάτω φωνή και στα δυο 

επόμενα μέτρα (21-23) παρουσιάζεται το τρίτο επεισόδιο που αποτελείται και πάλι 

από μιμήσεις. Το θέμα στα μέτρα 24-25 εμφανίζεται στην πάνω φωνή, ενώ στα μέτρα 

26-27 εμφανίζεται στην κάτω φωνή. Στη συνέχεια, το τέταρτο επεισόδιο με τις 

μιμήσεις αναπτύσσεται στο μέτρα 28-31 και στα επόμενα δυο μέτρα (32-33) 

εμφανίζεται το θέμα στη μεσαία φωνή κα τα αντιθέματα στη μεσαία και πάνω φωνή. 

Τέλος, στα μέτρα 34-36 παρουσιάζεται το πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο 

αποτελούμενο και αυτό από μιμήσεις. 

 Επανέκθεση 

Η επανέκθση του θέματος εμφανίζεται στο μέτρο 37 όπου το θέμα βρίσκεται στην 

πάνω φωνή μέχρι και το μέτρο 38. Στα ίδια επίσης μέτρα (37-38) εμφανίζεται και το 

πρώτο αντίθεμα στη μεσαία φωνή. Στο μέτρο 38, τέλος, παρατηρούμε μια μίμηση της 

ουράς του θέματος στην κάτω φωνή. 

 

Επιμέλεια 

Ιωάννα Μακρή 


