Μορφολογία

Sonata No. 27 in E Minor_Op. 90

Ιστορικά Στοιχεία
Η σονάτα για πιάνο No. 27 σε Μι ελάσσονα, Op. 90 είναι μία σύνθεση του Λούντβιχ βαν
Μπετόβεν, που γράφτηκε το καλοκαίρι του 1814, ήτοι κατά το τέλος πλέον της μεσαίας
περιόδου του συνθέτη, και αφιερωμένη στον πρίγκιπα Μόριτς φον Λιχνόβσκι. Η σονάτα
δημοσιεύθηκε έναν χρόνο αργότερα από την ολοκλήρωση της, τον Ιούλιο του 1815.
Το έργο αποτελείται από δύο μέρη:
I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck - 3/4 σε Μι ελάσσονα
II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen - 2/4 σε Μι μείζονα.
Μία τυπική εκτέλεση της σονάτας διαρκεί περίπου 14 λεπτά. Συγκεκριμένα το δεύτερο
μέρος της σονάτας έχει δεχτεί επαίνους από διάφορους μουσικολόγους, με τον Τσαρλς
Ρόζεν να αναφέρει ότι πρόκειται για μία «εξαιρετικά όμορφη σύνθεση, μία από τις πιο
ξεχωριστές του Μπετόβεν».

Ανάλυση
Η σονάτα για πιάνο No. 27 σε Μι ελάσσονα (Φα#, Ρε#), Op. 90 έχει τη φόρμα μιας τυπικής
σονάτας.
Έκθεση
Από το 1ο μέτρο μέχρι το 24ο έχουμε την Έκθεση του 1ου Θέματος σε Μι ελάσσονα.
Τα πρώτα 5 μέτρα είναι η πρώτη φράση. Τα μέτρα 5ο έως το 8ο είναι γραμμένα σε Σολ
μείζονα.
Η δεύτερη φράση ξεκινά από το μέτρο 9 σε Σολ μείζονα και τελειώνει στο μέτρο 16, στην 5η
της Μι ελάσσονος.

Επεισόδιο
Το συνδετικό επεισόδιο εκτείνεται από το μέτρο 24 έως το μέτρο 54. Πιο συγκεκριμένα από
το μέτρο 24 ως το μέτρο 28 έχουμε Μι ελάσσονα, ενώ από το μέτρο 29 ως το μέτρο 32
έχουμε Ντο μείζονα και το ίδιο πέρασμα αλλά σε Λα ελάσσονα έχουμε στα μέτρα 33 ως 36.
Ένα μέρος του ίδιου περάσματος ακολουθεί στη Σι ύφεση μείζονα και στη συνέχεια, στο
τέλος του μέτρου 40 έχουμε μετατροπία στη Σι ελάσσονα.
Στα μέτρα 44 και 45 παρατηρούμε την 5η μεθ’ ενάτης. 5η μεθ’ ενάτης έχουμε επίσης στα
μέτρα 53 ως 54 η οποία μας οδηγεί στο 2ο Θέμα.

2ο Θέμα
Το 2ο Θέμα εμφανίζεται στα μέτρα 55 ως 67 σε Σι ελάσσονα, αντί να είναι στη σχετική
μείζονα. Αναλυτικότερα, τα μέτρα 55 ως 60 επαναλαμβάνονται με παραλλαγή στα μέτρα 61
ως 65.

Coda
Η Coda στη σονάτα αυτή βρίσκεται στα μέτρα 68 έως 83 και μας οδηγεί στην ανάπτυξη.

Ανάπτυξη
Στα μέτρα 84 έως 143 έχουμε την Ανάπτυξη της σονάτας. Η Ανάπτυξη προλογίζεται από την
επανάληψη τριών φθόγγων στο τέλος του 2ου Θέματος.
Ξεκινάει με μία αναφορά στο 1ο Θέμα μέχρι το μέτρο 102, όπου διαφοροποιείται. Στα
μέτρα 101 μέχρι 103 παρατηρούμε χρωματικό πέρασμα που οδηγεί στην εξέλιξη της
δεύτερης φράσης του 1ου Θέματος.
Η Ανάπτυξη τελειώνει στο μέτρο 143 στην τονική Μι ελάσσονα.

Επανέκθεση του 1ου Θέματος
Στα μέτρα 144 έως 167 ακολουθεί η Επανέκθεση, η οποία περιλαμβάνει το 1ο Θέμα στη Μι
ελάσσονα.

Επεισόδιο
Ένα ακόμα συνδετικό επεισόδιο έχουμε στα μέτρα 166 έως 197. Ακολουθεί τη δομή του
προηγούμενου Επεισοδίου, αλλά διαφοροποιείται τελειώνοντας σε Μι ελάσσονα.

Επανέκθεση του 2ου Θέματος
Στα μέτρα 198 έως 210 επανεκτίθεται το 2ο Θέμα σε Μι ελάσσονα χωρίς καμία αλλαγή.

Coda
Κλείνοντας, στα μέτρα 211 έως 245, που είναι και τα τελευταία μέτρα του 1ου Μέρους της
σονάτας, έχουμε Coda μεγεθυμένη κατά 19 μέτρα.

