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Η Φούγκα XIX (19), του Α’ τεύχους της συλλογής του Johann Sebastian
Bach (1685 - 1750), «Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο» (The Well-Tempered
Clavier), είναι γραμμένη στην τονικότητα της A (Λα) μείζονας και γράφηκε πιθανότατα
κατά το 1722 με πρώτη δημοσίευση το 1801. Πρόκειται για μία φούγκα τρίφωνη.

Έκθεση:

Η πρώτη είσοδος του θέματος γίνεται στην κάτω φωνή στο πρώτο μέτρο στην
τονικότητα της Λα μείζονος, ενώ ακολουθεί στην ίδια φωνή στα μέσα του δεύτερου
μέτρου το αντίθεμα μέχρι το τέλος του τρίτου μέτρου.

Στη συνέχεια το θέμα εμφανίζεται μία πέμπτη ψηλότερα στη μεσαία φωνή,
στην τονικότητα της Ε (Μι) μείζονος, σε μορφή απάντησης (τονική) παράλληλα με το
αντίθεμα. Η μεσαία φωνή συνεχίζει με την κεφαλή του θέματος σε αναστροφή στο
τέταρτο μέτρο ενώ στο πέμπτο μέτρο εμφανίζεται το θέμα στην τονικότητα της Λα
μείζονος (μία τέταρτη επάνω από την τελευταία είσοδο του θέματος) ξανά στην πάνω
φωνή με την κάτω φωνή να έχει το δεύτερο αντίθεμα και τη μεσαία φωνή να κάνει
ελεύθερη κίνηση. Μετά την είσοδο του θέματος και στην πάνω φωνή, ακολουθεί η
κεφαλή του θέματος σε αναστροφή και στην αρχή του έβδομου μέτρου τελειώνει και η
έκθεση από τη στιγμή που το θέμα έχει εμφανιστεί και στις τρεις φωνές.
Στο έβδομο και όγδοο μέτρο εμφανίζεται το θέμα στην κάτω φωνή στην
τονικότητα της Μι μείζονος και οι δύο άλλες φωνές εκτελούν αντιστικτική ελεύθερη
κίνηση. Στα μίσά του όγδοου μέτρου η κάτω φωνή εκτελεί μια Κοντέτα(μίμηση της
ουράς του θέματος), στη Φα# ελάσσονα, με σκοπό να γεφυρώσει την απόσταση απο
την τελευταία νότα του θέματος μέχρι τα μισά του ένατου μέτρου όπου εμφανίζεται το
θέμα στην πάνω φωνή. Η κάτω φωνή στο δέκατο μέτρο παίζει, παράλληλα με το θέμα
που εκτελείται στην πάνω φωνή, το δεύτερο αντίθεμα παραλλαγμένο, διατηρώντας το
χαρακτηριστικό ρυθμό. Στο ενδέκατο μέτρο η μεσαία φωνή εκτελέι μιμήσεις της ουράς
του θέματος, όντας στη Φα# ελάσσονα.

Α’ Επεισόδιο:

Στο δωδέκατο μέτρο εισάγεται το θέμα στη C(Ντο)# ελάσσονα στη μεσαία φωνή μέχρι
και τα μισά του δέκατου τρίτου μέτρου όπου εμφανίζεται και το Α’ Επεισόδιο με την
κάτω φωνή να εκτελεί μέρη του θέματος και την πάνω φωνή να παίζει μιμήσεις της
ουράς του θέματος σε αναστροφή. Στο δέκατο πέμπτο μέτρο η κάτω φωνή εκτελεί
μιμήσεις ενώ η πάνω φωνή συνεχίζει τις μιμήσεις της ουράς του θέματος.

Α΄Ανάπτυξη:

Στο δέκατο έκτο μέτρο εμφανίζεται το θέμα στην κάτω φωνή στην τονικότητα της Λα
μείζονος. Επειδή το θέμα εμφανίζεται μόνο στην κάτω φωνή, η ανάπτυξη θεωρείται
ελλιπής.

Β’ Επεισόδιο:

Απο τα μισά του δέκατου έβδομου μέτρου μέχρι και το τέλος του δέκατου ένατου
μέτρου εμφανίζεται το Β’ Επεισόδιο.

Β’ Ανάπτυξη:

Στο εικοστό μέτρο εως και τα μέσα του εικοστού πρώτου μέτρου εμφανίζεται το θέμα
στην πάνω φωνή ενώ η κάτω φωνή εκτελεί το δεύτερο αντίθεμα. Παρατηρούμε να
γίνεται stretto με την ταυτόχρονη ύπαρξη του θέματος και του αντιθέματος.

Γ’ Επεισόδιο:

Στα μισά του εικοστού πρώτου μέτρου μέχρι και τα μισά του εικοστού τρίτου μέτρου
υφίσταται το Γ’ επεισόδιο με τις φωνές να εκτελούν μέρη της ουράς και της κεφαλής
του θέματος.

Γ’ Ανάπτυξη:

Απο τα μισά του εικοστού τρίτου μέτρου μέχρι και το τέλος του εικοστού τέταρτου
μέτρου με stretto εμφανίζεται το θέμα στην τονικότητα της Μι μείζονος, στη μεσαία
φωνή ενώ η κάτω φωνή εκτελεί το δεύτερο αντίθεμα.

Δ’ Επεισόδιο:

Στο εικοστό πέμπτο μέτρο εμφανίζεται το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο. Οι φωνές
εκτελούν μιμήσεις της ουράς του θέματος.
Στα μισά του εικοστού έβδομου μέτρου εμφανίζεται το θέμα στη πάνω φωνη στην
τονικότητα της Λα μείζονος με την κάτω φωνή να αναπαράγει μέρος του δεύτερου
αντιθέματος. Στη συνέχεια με μία διατονική κίνηση της κάτω φωνής καταλήγουμε στο
τέλος της φούγκας στο εικοστό ένατο μέτρο.
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