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Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρείται µία αναλυτική προσέγγιση της 2ης 

Γαλλικής Σουίτας για πληκτροφόρο όργανο σε Ντο ελάσσονα BWV 813 του J.S. 

Bach. Η αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η σενκεριανή και στόχος της 

ανάλυσης είναι να αποκαλυφθεί η σχέση ανάµεσα στη µουσική µορφή και τη 

θεµελιώδη δοµή των κοµµατιών. Επιλέχθηκαν 4 από τους συνολικά 6 χορούς της 

σουίτας για ανάλυση οι οποίοι παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε 

το ερευνητικό ερώτηµα.  

 Οι λόγοι που µε οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος είναι 

πολλοί. Ο κυριότερος λόγος ήταν η ανάγκη για µία βαθύτερη κατανόηση της 

µουσικής, που θα µου έδινε νέες δυνατότητες ως προς την εκτέλεση των έργων αλλά 

και της διδασκαλίας τους. Η σενκεριανή ανάλυση προσφέρει µία διαφορετική και 

πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του µουσικού έργου, αποκαλύπτοντας την ολότητα 

του κοµµατιού και τα βαθύτερα επίπεδά του, χωρίς να αγνοούνται οι λεπτοµέρειες. 

Άλλωστε, όπως γράφει και ο ίδιος ο Schenker στο Free Composition, η εκτέλεση 

ενός έργου θα πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση των βαθύτερων επιπέδων του και 

της συνοχής αυτών.1 Παράλληλα, ο συσχετισµός της µουσικής µορφής µε τη 

θεµελιώδη αρµονική/αντιστικτική δοµή που προκύπτει µέσω της σενκεριανής 

ανάλυσης δεν έχει ερευνηθεί ακόµη πλήρως από τους θεωρητικούς της µουσικής. 

Επιπλέον, ως κλασική πιανίστρια, αποφάσισα να αναλύσω ένα έργο γραµµένο για 

πληκτροφόρο και συγκεκριµένα την Γαλλική Σουίτα αρ. 2 σε Ντο ελάσσονα του 

Johann Sebastian Bach, ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες του ρεπερτορίου. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες 

για τη σουίτα ως µουσική µορφή και γίνεται µία συνοπτική αναφορά στην ιστορική 

της προέλευση. Αυτή η ιστορική αναδροµή χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, όπου το 

πρώτο αναφέρεται στην εξέλιξη της σουίτας µέχρι το 1600, και το δεύτερο στην 

εξέλιξη της κατά τον 17ο αιώνα. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο γίνεται ένας επιπλέον 

διαχωρισµός που αφορά στην προσθήκη της Gigue και στις αλλαγές που επήλθαν 

µετά την προσθήκη του συγκεκριµένου χορού. Ακολουθεί µία περίληψη των 

κυριότερων χαρακτηριστικών των βασικών χορών της σουίτας και των χορών που 

αναλύονται στην παρούσα εργασία. Δεν δίνεται έµφαση στα ιστορικά στοιχεία αλλά 
                                                
1 Heinrich Schenker, Free Composition, trans. and ed. Ernst Oster (New York and London: Longman, 
1979), 8. 
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στα µορφολογικά και διερευνάται το αν οι συγκεκριµένοι χοροί της σουίτας είχαν 

πάντοτε την ίδια µουσική µορφή. Το κεφάλαιο κλείνει µε την αναφορά στη συµβολή 

του J.S. Bach στην εξέλιξη της σουίτας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σενκεριανή ανάλυση και τα 

βασικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, καθώς και στην εξέλιξή της από τους 

µαθητές και υποστηρικτές του Schenker. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις απόψεις του 

ίδιου του Schenker σχετικά µε τη µουσική µορφή και τη σχέση της µε τη θεµελιώδη 

δοµή, όπως αυτές παρουσιάζονται κυρίως στο βιβλίο του Free Composition. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται περιληπτικά κάποια ιστορικά στοιχεία για τη 

διµερή µορφή και δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στα µορφολογικά χαρακτηριστικά της 

συγκεκριµένης µορφής. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο του συγκεκριµένου κεφαλαίου 

γίνεται αναφορά στα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν άλλοι ερευνητές που 

εξερεύνησαν τη σχέση της µορφής και της δοµής, και ιδιαίτερα της διµερούς µορφής. 

Παράλληλα αναφέρονται και οι τίτλοι των βιβλίων και των άρθρων στα οποία οι 

συγκεκριµένοι ερευνητές ανέπτυξαν τα συµπεράσµατά τους.  

Το υποκεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται οι θεωρητικοί που ασχολήθηκαν µε 

τη σχέση µορφής και δοµής ξεκινά µε την έρευνα του Larry Laskowski. 

Συγκεκριµένα, ο Laskowski στο άρθρο του “J. S. Bach’s Binary Dance Movements: 

Form and Voice-Leading”, αναλύει δύο χορούς από τη Σουίτα σε Μι ύφεση µείζονα 

του J. S. Bach και καταλήγει σε διαφορετικά συµπεράσµατα για τον κάθε χορό. 

Ακολουθούν τα ερευνητικά συµπεράσµατα των Allen Cadwallader και David Gagné, 

όπως παρουσιάζονται στο σύγγραµµά τους Analysis of Tonal Music: A Schenkerian 

Approach. Οι δύο θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η µορφή και η δοµή ενός κοµµατιού 

είναι ξεχωριστά αλλά αλληλεπιδρώντα στοιχεία. Αναφορά γίνεται και στην οπτική 

των Allen Forte και Steven Gilbert, οι οποίοι στο βιβλίο τους Introduction to 

Schenkerian Analysis φαίνεται να αντιµετωπίζουν τη µορφή και τη δοµή σχεδόν 

αυτόνοµα τη µία από την άλλη. Το υποκεφάλαιο κλείνει µε µία αναφορά στον Felix 

Salzer και τις απόψεις του που παρουσιάζονται στο βιβλίο του Structural Hearing: 

Tonal Coherence in Music. Ο Salzer υποστηρίζει ότι η µορφή και η δοµή είναι 

ανεξάρτητα στοιχεία µιας σύνθεσης τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 

επιπλέον εισάγει µία τρίτη παράµετρο που θεωρεί ότι αλληλεπιδρά µε τα δύο 

προηγούµενα στοιχεία, τον µοτιβικό σχεδιασµό.   

Έτσι, µε αφορµή τις απόψεις των προαναφερθέντων θεωρητικών, επιλέχθηκαν 

τέσσερις χοροί από τη Γαλλική σουίτα του J.S. Bach σε Ντο ελάσσονα (Allemande, 



 
 

5 

Courante, Air και Minuet), µε σκοπό να διερευνηθεί η σχέση της παραδοσιακής 

µορφής (συγκεκριµένα της διµερούς µορφής) και της θεµελιώδους δοµής στα 

συγκεκριµένα κοµµάτια. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά η µεθοδολογία 

της ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε και στο πέµπτο κεφάλαιο ακολουθούν οι 

αναλύσεις των επιλεγµένων χορών. Οι αναλύσεις περιλαµβάνουν διαγράµµατα 

µορφολογικής δοµής, αρµονική ανάλυση στην παρτιτούρα, ρυθµική αναγωγή και 

προεκτασιακά (σενκεριανά) διαγράµµατα τριών δοµικών επιπέδων: προσκηνίου 

(foreground), µεσαίου επιπέδου (middleground) και υποβάθρου (background). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήγει η έρευνα και δίνεται απάντηση στο ερευνητικό ερώτηµα. Ακολουθεί ο 

κατάλογος της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.  
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1. Σουίτα 
 

1.1. Γενικά 

 

Ο όρος Σουίτα εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην ορολογία της µουσικής το 1557, 

στις εκδόσεις χορών του Attaignant.2 Χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει µία οµάδα 

από branles, δηλαδή µία οµάδα από βηµατικούς χορούς που χορεύονταν από 

ζευγάρια.3 Από τότε και µέχρι τον 18ο αιώνα ο όρος χρησιµοποιήθηκε επίσης για να 

περιγράψει ένα σύνολο κοµµατιών (χορών) οργανικής µουσικής που προορίζονταν να 

παιχτούν διαδοχικά χωρίς διακοπή. Η σουίτα όµως δεν ήταν µόνο µία φόρµα που 

χαρακτήριζε τις συνθέσεις νέων κοµµατιών αλλά και ένας βολικός τρόπος 

οµαδοποίησης παλαιότερων κοµµατιών που προορίζονταν για δηµοσίευση και κυρίως 

για δηµόσια εκτέλεση.4 Τα χαρακτηριστικά που οµαδοποιούσαν τους χορούς της 

σουίτας ήταν η κοινή τονικότητα και αρκετές φορές το ίδιο θεµατικό υλικό.5 

 Η µορφή της σουίτας θεωρείται ότι προέρχεται από τα ζεύγη χορών που 

εµφανίζονται στα τέλη του 14ου και στον 15ο αιώνα. Ένα συνηθισµένο ζεύγος χορών 

ήταν ένας σχετικά αργός χορός σε δίσηµο µέτρο όπως ο Pavan ή ο Passamezzo που 

ακολουθούνταν από έναν πιο γρήγορο σε τρίσηµο µέτρο, όπως ο Galliard ή ο 

Saltarello. Η χρήση του ίδιου θεµατικού υλικού ή έστω η χρήση παρόµοιας µελωδίας 

ή ρυθµικού µοτίβου στους χορούς αυτούς ήταν πολύ συνηθισµένη.6 

 Η σουίτα έφτασε στο απόγειό της την εποχή του Μπαρόκ, µε τις σουίτες του 

Handel και κυρίως του J. S. Bach. Μετά το 1750 άρχισε να παρακµάζει και 

αντικαταστάθηκε από άλλα συνθετικά είδη όπως το divertimento, η serenade, η 

σονάτα και η συµφωνία.7 Τον 20ο αιώνα επανεµφανίστηκε χάνοντας το 

στυλιζαρισµένο χαρακτήρα της και προσδιόριζε έργα ελαφρύτερου τύπου ή 

αποτελούσε µέρος κάποιου µπαλέτου ή όπερας.8 

                                                
2 Fuller, David, “Suite,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση στις 3 Jul. 2017, 
http://www.oxfordmusiconline.com 
3 Heartz, Daniel and Rader, Patricia, “Branle,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση στις 5 
Aug. 2017, http://www.oxfordmusiconline.com 
4 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
5 Nagley, Judith, “Suite,” The Oxford Companion to Music, ed. Alison Latham, πρόσβαση στις 5 Aug. 
2017, http://www.oxfordmusiconline.com 
6 Nagley, “Suite,” The Oxford Companion to Music. 
7 Ibid. 
8 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
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 Η ρίζα της λέξης σουίτα είναι γαλλική και σηµαίνει σειρά, ακολουθία. Άλλες 

ονοµασίες που χρησιµοποιήθηκαν για το συνθετικό αυτό είδος είναι η ιταλική λέξη 

Partita, η γαλλική Overture και πιο σπάνια η επίσης γαλλική Ordre.9 

 

1.2. Η εξέλιξη µέχρι το 1600 

 

Τα παλαιότερα κοµµάτια οργανικής µουσικής για χορό που σώζονται βρίσκονται σε 

δύο χειρόγραφα γαλλικής και ιταλικής καταγωγής του 14ου αιώνα. Το κάθε 

χειρόγραφο περιέχει οκτώ estampies, δηλαδή µεσαιωνικούς χορούς. Και στις δύο 

περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οι χοροί δεν προορίζονταν να παιχτούν διαδοχικά και 

συνεπώς να έχουν τη µορφή της σουίτας, εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους και της 

πολυπλοκότητας των χορών αυτών καθώς και του γεγονότος ότι είναι γραµµένοι σε 

διαφορετικές τονικότητες.10 

 Έχουν όµως σωθεί και δύο πολύ µικρότερης έκτασης κοµµάτια από την 

Ιταλία, το Lamento di Tristano και το La Manfredina, το καθένα από τα οποία 

συνοδεύεται από ένα πιο γρήγορο κοµµάτι που χρησιµοποιεί το ίδιο θεµατικό υλικό 

σε πιο συµπυκνωµένη µορφή, το λεγόµενο La Rotta. Η δηµιουργία ζευγαριών ή και 

µεγαλύτερων οµάδων χορών που χρησιµοποιούν το ίδιο θεµατικό υλικό ήταν µία 

ευρέως διαδεδοµένη τεχνική στην Ιταλία που εξαπλώθηκε και στη Γερµανία. Αυτά τα 

πρώιµα παραδείγµατα σωσµένης χορευτικής µουσικής οδήγησαν στη δηµιουργία του 

Tanz-Nachtanz (ζεύγος χορών όπου ο πρώτος χορεύονταν µε βήµατα και ο δεύτερος 

µε πηδήµατα), αντίστοιχο των αγγλικών χορών Pavan και Galliard.11 

Τα πρώτα γνωστά κοµµάτια όπου συναντάται ο όρος «σουίτα» είναι οι Suyttes 

de bransles του 1557. Σύµφωνα µε τον Arbeau υπήρχαν πολλοί συνδυασµοί χορών, ο 

συνηθέστερος εκ των οποίων αποτελούνταν από τους εξής τέσσερις χορούς: τον 

branle double και τον branle simple (ήρεµοι χοροί για τους ηλικιωµένους σε έναν 

χορό), που ακολουθούνταν από τον branle gay (χορός για τα νιόπαντρα ζευγάρια) και 

τον branles de Champagne (για τους πιο νέους). Εκείνη την εποχή ήταν σύνηθες οι 

µουσικοί να αλλάζουν την σειρά των χορών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 

                                                
9 Ibid. 
10 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
11 Ibid. 
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χορευτών και τη µόδα της εποχής. Το στοιχείο που ενοποιούσε τους χορούς αυτούς 

ήταν η κοινή τονικότητα.12 

 

1.3. Η εξέλιξη κατά τον 17ο αιώνα  

 

Μία εικοσαετία πριν τον 30ετή πόλεµο η Ευρώπη γνώρισε σηµαντική άνθιση στην 

οργανική µουσική. Αυτό ήταν αποτέλεσµα εν µέρει της έντονης µετακίνησης των 

µουσικών ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, που συνετέλεσε στην ανταλλαγή 

ιδεών και την δηµιουργία εθνικών στυλ. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία της 

Αγγλίας και της Ιταλίας, όπως επίσης και της Γερµανίας και της Γαλλίας. Όλη αυτή η 

κινητικότητα επηρέασε φυσικά και τη σουίτα.13 

Οι συνήθεις οµαδοποιήσεις των χορών των τελευταίων χρόνων της 

Αναγέννησης συνεχίστηκαν και µετά το 1600. Η ανάγκη για νέους τρόπους 

οµαδοποίησης των χορών της σουίτας φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Αγγλία. Η 

πρώτη έκδοση που περιείχε χορούς στο στυλ οµαδοποίησης της σουίτας ήταν το 

Newe Padouan, Intrada, Dantz und Galliard, του Peuerl, το 1611. Ο κάθε χορός ήταν 

αριθµηµένος µε τη σειρά, µία τακτική που συνεχίστηκε για τα επόµενα 75 χρόνια, και 

οι χοροί ήταν γραµµένοι στην ίδια τονικότητα και χρησιµοποιούσαν το ίδιο θεµατικό 

υλικό. Όλα τα παραπάνω στοιχεία κάνουν ξεκάθαρη την πρόθεση του συνθέτη να 

δηµιουργήσει µία σουίτα µε ενιαίο περιεχόµενο.14 

Η γέννηση της σουίτας µε τη µορφή που µας είναι γνωστή σήµερα 

τοποθετείται στη δεκαετία 1620-1630, στον άξονα Λονδίνο-Παρίσι.15 Η ανάπτυξη 

της σουίτας έγινε σε δύο στάδια, το διαχωρισµό των οποίων σηµατοδότησε η 

προσθήκη της Gigue γύρω στο 1650.16 

 

1.3.1. Πριν την προσθήκη της Gigue 

 

Στην κλασική µορφή της σουίτας η ακολουθία των χορών είναι η εξής: Allemande, 

Courante και Sarabande, µε ή χωρίς Gigue και επιπλέον χορούς όπως η Αir και το 

                                                
12 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
13 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
14 Ibid. 
15 David J. Buch, “The influence of the Ballet de cour in the Genesis of the French Baroque Suite,” 
Acta Musicologica 57, Fasc. 1 (1985): 94. 
16 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
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Minuet.17 Αρκετά συχνά υπήρχε και ένα εισαγωγικό κοµµάτι, το Prelude ή η 

Overture.18 Η προσθήκη των χορών αυτών ή η επανάληψη κάποιου χορού (όπως η 

Courante) δεν επηρεάζει τη βασική δοµή της σουίτας, αρκεί το συνολικό µέγεθος το 

έργου να επιτρέπει την εκτέλεσή του συνεχόµενα χωρίς διακοπή.19 

Η Allemande και η Courante εµφανίζονται πολύ συχνά σε ολλανδικές και 

φλαµανδικές εκδόσεις ξεκινώντας γύρω στο 1570, µε την Allemande να προηγείται 

συνήθως της Courante. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι χοροί αυτοί πολύ σπάνια 

αποτελούσαν ζεύγος και η διαδοχική τοποθέτησή τους συναντάται σε συνδυασµό µε 

τη Sarabande, η εµφάνιση της οποίας τοποθετείται µετά το 1595.20 

Ο D. J. Buch υποστηρίζει ότι η οµαδοποίηση των Allemande-Courante-

Sarabande επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από την οµαδοποίηση των χορών στο 

ballet de cour. Αυτό αποδεικνύεται όχι τόσο από τους τίτλους των χορών του ballet 

de cour όσο από τη βαθύτερη µελέτη και σύγκριση του µέτρου, του ρυθµού και του 

στυλ.21 

Η οµαδοποίηση των Allemande-Courante-Sarbande αναµφίβολα ξεκίνησε από 

τους λαουτίστες του Παρισιού. Οι σουίτες για πληκτροφόρα όργανα ξεκινούν να 

εµφανίζονται γύρω στο 1650. Βέβαια, ο ξαφνικός τρόπος που εµφανίστηκαν όλοι οι 

χοροί της σουίτας συγχρόνως αποδεικνύει ότι η εξέλιξη του είδους είχε ξεκινήσει 

αρκετά χρόνια νωρίτερα.22 

    

1.3.2. Μετά την προσθήκη της Gigue 

 

Η Gigue εµφανίστηκε ως µέρος της σουίτας στη δεκαετία του 1650, σχεδόν 

ταυτοχρόνως σε όλες τις χώρες. Η χρήση του χορού όµως στο τέλος της ακολουθίας 

Allemande-Courante-Sarabande δεν ήταν σταθερή και, σύµφωνα µε τον David Fuller, 

αποτελούσε µάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα.23 Ο Jeffrey Pulver υποστηρίζει 

ότι η προέλευση της Gigue είναι καθαρά αγγλική,24 το οποίο φαίνεται λογικό, καθώς 

                                                
17 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
18 Carol H. Bates, “French harpsichord music in the first decade of the 18th century,” Early Music, 
(1989): 186-187. 
19 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
20 Ibid. 
21 Buch, “The Influence of the Ballet de Cour in the Genesis of the Baroque Suite,” 95. 
22 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
23 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
24 Jeffrey Pulver, “The Ancient Dance-Forms. (Second Paper.) The Gigue,” Proceedings of the Musical 
Association, 40th Sess. (1913 - 1914): 73. 
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οι πρώτες ολόκληρες σουίτες µε Gigue εκτυπώθηκαν στην Αγγλία. Είναι πιθανό η 

Gigue να έφτασε στη Γαλλία από τους λαουτίστες που δούλεψαν στην Αγγλία και 

από εκεί να πέρασε στη Γερµανία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τοποθέτηση της Gigue 

στο τέλος της σουίτας δεν ήταν η µόνη επιλογή, αλλά µπορούσε να τοποθετηθεί και 

µετά την Allemande, συνήθεια κυρίως στη Γαλλία, την οποία ακολούθησε και ο 

Froberger στη Γερµανία, ο οποίος άλλωστε επηρεάστηκε βαθιά από τη γαλλική 

µουσική για λαούτο.25 

Η µπαρόκ σουίτα στη Γαλλία εξελίχθηκε µέσω της µουσικής για 

πληκτροφόρα όργανα. Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τις γαλλικές σουίτες για 

πληκτροφόρο από τις γερµανικές είναι αφενός ο πολλαπλασιασµός των Courante και 

αφετέρου ο χορός που χρησιµοποιούνταν στο τέλος της σουίτας. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι γαλλικές σουίτες δεν τελείωναν πάντα µε τη Gigue. Πολλές φορές 

ο τελευταίος χορός ήταν η Gavotte ή το Minuet αλλά και η Bourrée, η Canary ή η 

Chaconne.26 

 

1.4. Τα µέρη της σουίτας 
  

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα γίνει µία συνοπτική παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών των κυριότερων χορών της σουίτας της εποχής του Μπαρόκ. Οι 

χοροί της Μπαρόκ σουίτας είναι γραµµένοι σε διµερή µορφή,27 η οποία θα αναλυθεί 

στο κεφάλαιο 4. Παράλληλα θα διερευνηθεί η πορεία της µορφής των χορών αυτών 

µέχρι να καταλήξουν στη διµερή µορφή.

Ξεκινώντας µε την Allemande, η Meredith Little και η Suzanne Cusick 

αναφέρουν ότι ήταν ένας από τους πιο στυλιζαρισµένους χορούς του Μπαρόκ, σε 

δίσηµο µέτρο και µέτριο τέµπο.28 Η Carol Bates µελετώντας γαλλικές σουίτες για 

πληκτροφόρο του 18ου αιώνα οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι οι περισσότερες 

Allemandes έχουν ψευδοπολυφωνική υφή και χαρακτηρίζονται από τη συνεχή κίνηση 

των ογδόων και των δέκατων έκτων, κάνοντας τα όρια των φράσεων λιγότερο 

ξεκάθαρα. Βέβαια υπήρχαν και Allemandes µονοφωνικές µε έντονο το µελισµατικό 

                                                
25 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
26 Ibid. 
27 Steven G. Laitz, The Complete Musician: An integrated approach to tonal theory, analysis, and 
listening (New York: Oxford University Press, 2012), 389. 
28 Little, Meredith and Cusick Suzanne, “Allemande,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση 
στις 10 Aug. 2017, http://www.oxfordmusiconline.com 
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στοιχείο. Όσον αφορά στη µετρική ένδειξη, η Bates καταλήγει στο ότι οι 

περισσότερες Allemandes είναι γραµµένες σε 4/4.29  

Αναφορικά µε τη µορφή της Allemande, φαίνεται ότι ο συγκεκριµένος χορός 

δεν ήταν πάντα γραµµένος σε διµερή µορφή. Συγκεκριµένα στο “Allemana d’Amor”, 

µία Allemande του 16ου αιώνα που έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά των 

συγκεκριµένων χορών εκείνης της εποχής, το κοµµάτι χωρίζεται σε τρία µέρη, το 

καθένα από τα οποία επαναλαµβάνεται και η υφή της είναι σχεδόν οµοφωνική. Το 

δεύτερο µέρος είναι γραµµένο σε διαφορετική τονικότητα από την αρχική και το 

τρίτο µέρος επιστρέφει στην αρχική τονικότητα, δηµιουργώντας µία κυκλική µορφή 

ABA΄. Στις αρχές του 17ου αιώνα η µορφή της Allemande γίνεται πλέον διµερής ή 

κυκλική διµερής και η υφή της γίνεται πιο ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα 

µοτιβικών και αρµονικών εξερευνήσεων. 30 

Ο δεύτερος βασικός χορός της κλασικής σουίτας είναι η Courante, η οποία 

χωρίζεται σε δύο τύπους: την ιταλική Corrente και τη γαλλική Courante. Η Corrente 

είναι ένας γρήγορος χορός σε τρίσηµο µέτρο (στα 3/4 ή 3/8), µε µονοφωνική υφή και 

ισορροπηµένες φράσεις. Είναι γραµµένη συνήθως σε διµερή µορφή και έχει 

ξεκάθαρη ρυθµική και αρµονική δοµή. Η Courante αντίθετα, είναι ένας αργός χορός 

σε τρίσηµο µέτρο, συνήθως σε 3/2. Η υφή της είναι αντιστικτική και αρκετά συχνή 

είναι η χρήση τροπικών µελωδιών και αρµονιών.31 Χαρακτηριστικές είναι οι 

ασύµµετρες φράσεις και η ρυθµική πολυπλοκότητα, ενώ η συχνή χρήση ηµιόλων 

δηµιουργεί ρυθµική αστάθεια.32 

Όπως προαναφέρθηκε, η Courante ήταν συνήθως γραµµένη σε διµερή µορφή. 

Η Corrente κάποιες φορές αποτελούνταν από δύο µέρη και άλλες φορές από τρία, 

όµως και στις δύο περιπτώσεις τα µέρη επαναλαµβάνονταν. Ενδιαφέρον πάντως 

προκαλεί ο τρόπος που ο Fuller περιγράφει τη µορφή της Corrente, αναφέροντας ότι 

είναι παραπλήσια της διµερούς µορφής. Η επιλογή του να µην αναφέρει τη µορφή ως 

ξεκάθαρα διµερή δηµιουργεί ερωτήµατα και φαίνεται πως το ζήτηµα της προέλευσης  

της µορφής σε κάποιους από τους χορούς της σουίτας δεν έχει απαντηθεί πλήρως.  

Ο επόµενος σταθερός χορός της κλασικής σουίτας είναι η Sarabande, η οποία 

αρχικά αποτελούσε µέρος του ρεπερτορίου για ισπανική κιθάρα. Η ανάπτυξη της 

                                                
29 Bates, “French harpsichord music in the first decade of the 18th century,” 188. 
30 Little and Cusick, “Allemande,” Grove Music Online. 
31 Little, Meredith and Cusick, Suzanne, “Courante,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση 
στις 11 Aug. 2017, http://www.oxfordmusiconline.com 
32 Bates, “French harpsichord music in the first decade of the 18th century,” 189. 



 
 

12 

δοµής της Sarabande αρχικά βασίστηκε σε αρµονικά και αργότερα σε ρυθµικά και 

µετρικά στοιχεία. Αναπτύχθηκαν δύο τύποι χορού, ένας γρήγορος που συναντάται 

κυρίως στην Αγγλία, την Ιταλία και την Ισπανία και ένας αργός που αναπτύχθηκε στη 

Γαλλία και τη Γερµανία.33 O δεύτερος τύπος χορού είναι σε αργό τρίσηµο µέτρο και 

απλή διµερή µορφή. Οι φράσεις είναι τετράµετρες και συχνά οι καταλήξεις των 

φράσεων είναι θηλυκές.34 Η µορφή συνήθως είναι διµερής, αλλά δεν αποκλείεται και 

η µορφή Rondeau όπως και οι παραλλαγές.35 

Ο τελευταίος σταθερός χορός της κλασικής σουίτας είναι η Gigue. Ο Jeffrey 

Pulver υπογραµµίζει ότι είναι ένας απλός ή σύνθετος τρίσηµος χορός, παρόλο που η 

µετρική ένδειξη κάποιες φορές είναι το 2 ή το 4.36 Στυλιστικά ο χορός µπορεί να 

χωριστεί στη γαλλική Gigue και στην ιταλική Giga. Η Gigue είναι γραµµένη στα 6/4, 

στα 6/8 ή στα 3/8. Τα όρια των φράσεων είναι ασαφή και η υφή αντιστικτική. Η 

πολυπλοκότητα της υφής και του ρυθµού είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

Gigue. Η Giga ακουγόταν αρκετά πιο γρήγορα από τη Gigue αλλά ο αρµονικός 

ρυθµός ήταν πιο αργός. Συνήθως έχει τη µετρική ένδειξη 12/8 και εκτελείται σε πολύ 

γρήγορο τέµπο.37 Σύµφωνα µε τον Henry Bates, η Giga είχε πιο οµοφωνική υφή. 

Ανεξάρτητα όµως από το στυλ του χορού, τόσο η Gigue όσο και η Giga είναι κατά 

κανόνα γραµµένες σε διµερή µορφή.38  Από τον 17ο αιώνα και τα δύο στυλ χορού 

είχαν δεξιοτεχνικό αλλά και ανάλαφρο χαρακτήρα όπου οι συνθέτες ανέπτυσσαν 

ποικίλες συνθετικές τεχνικές.39 

Στις επόµενες παραγράφους θα αναφερθούν κάποια βασικά στοιχεία για τους 

χορούς Air και Minuet, οι οποίοι δεν αποτελούν βασικά µέρη της σουίτας αλλά 

αναλύονται στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία. 

Ξεκινώντας µε την Air, οι Fortune, Greer και Dill αναφέρουν ότι ο όρος 

χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει τόσο φωνητικά όσο και ορχηστρικά κοµµάτια. Ο 

χαρακτήρας αυτών των κοµµατιών είναι ανάλαφρος και µελωδικός και παραπέµπει 

περισσότερο σε τραγούδι παρά σε χορό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι πιθανώς οι 

συνθέτες που συµπεριλάµβαναν ένα τέτοιο κοµµάτι στα µέρη της σουίτας 

                                                
33 Hudson, Richard and Little, Meredith, “Sarabande,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση 
στις 11 Aug. 2017, http://www.oxfordmusiconline.com 
34 Bates, “French harpsichord music in the first decade of the 18th century,” 189. 
35 Hudson and Little, “Sarabande,” Grove Music Online. 
36 Pulver, “The Ancient Dance-Forms. (Second Paper.) The Gigue,” 79. 
37 Little, Meredith, “Gigue (i),” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση στις 11 Aug. 2017, 
http://www.oxfordmusiconline.com 
38 Bates, “French harpsichord music in the first decade of the 18th century,” 190. 
39 Little, “Gigue (i)” Grove Music Online. 
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επιθυµούσαν να µεσολαβεί ένα µέρος µη χορευτικό ανάµεσα στα πιο αυστηρά 

χορευτικά µέρη. Την περίοδο του Μπαρόκ και ιδιαίτερα στις σουίτες του J. S. Bach 

και του G. F. Handel οι Airs είναι συνήθως σε γρήγορο τέµπο και παραπλήσιο ρυθµό 

µε τις Bourrée.40  

Η µορφή της Air είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εξαιτίας της ποικιλίας των 

κοµµατιών που φέρουν το συγκεκριµένο όνοµα. Μπορεί να ειπωθεί όµως µε σιγουριά 

ότι οι Airs του 17ου και 18ου αιώνα δεν ήταν αποκλειστικά σε διµερή µορφή, αλλά 

αρκετά συχνά ήταν σε µορφή ροντό ή σε τριµερή µορφή.41 

Όσον αφορά στο Minuet, σύµφωνα µε τη Meredith Little είναι ένας 

δηµοφιλής γαλλικός χορός σε µέτριο ή αργό τέµπο και τρίσηµο µέτρο. Τα Minuets 

του 17ου αιώνα είναι σε διµερή µορφή και εµφανίζονται συνήθως µετά τις Sarabande. 

Τα Minuets εκείνης της εποχής φαίνεται να έχουν πολύ ξεκάθαρα όρια φράσεων και 

ξεκάθαρο ρυθµό.42  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για τη µορφή των χορών της σουίτας µπορεί 

να ειπωθεί ότι κατά την περίοδο του Μπαρόκ η συντριπτική πλειοψηφία των χορών 

είναι γραµµένοι σε διµερή µορφή. Αυτό όµως δεν αποτελεί κανόνα για τις µορφές 

αυτών των χορών τα προηγούµενα χρόνια. Παρακάτω ακολουθεί µία αναφορά στη 

συµβολή του J. S. Bach στην εξέλιξη της σουίτας, καθώς τα µέρη της σουίτας που θα 

αναλυθούν παρακάτω είναι έργα του ιδίου, αλλά και επειδή η συνεισφορά του στην 

ανάπτυξη της συγκεκριµένης µορφής είναι πολύ µεγάλη.  

 

1.5. Η συµβολή του J. S. Bach στην εξέλιξη της σουίτας 

 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο David Fuller στο λήµµα του για τη σουίτα στο 

Grove Music Online, ο Bach οδήγησε τη σουίτα σε τόσο υψηλό επίπεδο, που έγινε 

µέτρο σύγκρισης για όλες τις υπόλοιπες σουίτες.43 Έγραψε περίπου 45 σουίτες, στις 

οποίες φαίνεται έντονα η επιρροή που δέχτηκε από τη γαλλική µουσική. Το γεγονός 

                                                
40 Nigel Fortune, David Greer and Charles Dill, “Air (i),” Grove Music Online, ed. Deane Root, 
πρόσβαση στις 30/12/2017, http://www.oxfordmusiconline.com. 
41 Ibid. 
42 Meredith Little, “Minuet,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση στις 30/12/2017, 
http://www.oxfordmusiconline.com. 
43 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
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αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς σύµφωνα µε τον Adolf Schiebe, γενικότερα η 

γερµανική µουσική είχε έντονες επιρροές από το εξωτερικό.44  

Παρόλο που ο Bach δεν ταξίδεψε ποτέ στο εξωτερικό, εκείνη την εποχή η 

Γερµανία αποτελούσε σταθµό για τους ξένους µουσικούς. Έτσι ο Bach είχε την 

ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε τη µουσική άλλων χωρών. Ένα χαρακτηριστικό 

στοιχείο που φαίνεται να δανείστηκε ο Bach από τη γαλλική µουσική και 

συγκεκριµένα από τον Louis Couperin είναι τα µελωδικά στολίδια στα έργα για 

τσέµπαλο.45 

Από τις 45 σουίτες που έγραψε ο Bach, οι 6 είναι γραµµένες για σόλο 

βιολοντσέλο. Η δοµή είναι αυτή της κλασικής σουίτας, µε το πρελούδιο να 

προηγείται και ακολουθούν η Allemande-Courante-Sarabande-Gigue. Ανάµεσα στη 

Sarabande και στη Gigue παρεµβάλλεται ένα ζευγάρι µη σταθερών χορών, 

συγκεκριµένα ένα ζευγάρι Minuet στις δύο πρώτες σουίτες, ένα ζευγάρι Bourrée στις 

επόµενες δύο και ένα ζευγάρι Gavottes στις δύο τελευταίες. Τα στοιχεία που 

ενοποιούν την κάθε σουίτα είναι πιο έντονα σε κάποιες σουίτες και σχεδόν 

ανύπαρκτα σε άλλες (όπως η σουίτα αρ. 5 σε Ντο ελάσσονα).46 Το βασικό στοιχείο 

που ενοποιεί την κάθε σουίτα είναι η κοινή τονικότητα. Στις 6 σουίτες για 

βιολοντσέλο ο Bach κατάφερε να µετατρέψει ένα µονοφωνικό όργανο σε 

ψευδοπολυφωνικό, επιτυγχάνοντας την αίσθηση µέχρι και τεσσάρων φωνών σε 

κάποιους χορούς. 

Εξίσου γνωστές είναι οι 6 «Αγγλικές» και οι 6 «Γαλλικές» σουίτες για 

πληκτροφόρο όργανο, η προέλευση της ονοµασίας των οποίων παραµένει άγνωστη 

και σίγουρα δεν αποδόθηκαν από τον ίδιο το συνθέτη. Στις Αγγλικές σουίτες η 

ακολουθία των χορών είναι ίδια µε τις σουίτες για βιολοντσέλο,47 εδώ όµως 

προστίθενται και παραλλαγές στην Courante και στη Sarabande (doubles), µία 

πρακτική πολύ συνηθισµένη στις σουίτες του Couperin.48 Εκτός από την κοινή 

τονικότητα, άλλα στοιχεία που να ενοποιούν τους χορούς της κάθε σουίτας δεν 

υπάρχουν. Ο David Fuller στη σουίτα αρ. 5 σε Μι ελάσσονα αναγνωρίζει ένα µοτίβο 

                                                
44 Edward Lockspeiser, “French Influences on Bach,” Music & Letters, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1935): 
312-313. 
45 ibid. 
46 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
47 Ibid. 
48 Lockspeiser, “French Influences on Bach,” 315. 
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κατιούσας κλίµακας στην αρχή κάποιων χορών, όµως δεν είναι γνωστό αν το στοιχείο 

αυτό είναι σκόπιµο ενοποιητικό χαρακτηριστικό.49 

Οι Γαλλικές σουίτες, αντίθετα µε τις Αγγλικές, δεν περιλαµβάνουν Preludes 

και ο αριθµός των χορών ανάµεσα στη Sarabande και τη Gigue ποικίλλει. Όπως και 

στις περισσότερες σουίτες του Bach, έτσι και στις Γαλλικές σουίτες δεν υπάρχουν 

φανερά στοιχεία που να ενοποιούν τους χορούς της κάθε σουίτας, εκτός από την 

κοινή τονικότητα.50 

Οι 6 Partitas για πληκτροφόρο θεωρούνται ιδιαίτερα αριστοτεχνικές. Εδώ η 

ακολουθία των χορών είναι πιο ελεύθερη σε σύγκριση µε τις προαναφερθείσες 

σουίτες. Η δεύτερη σουίτα τελειώνει µε ένα Capriccio αντί για Gigue· στην τέταρτη 

µεσολαβεί µία Aria πριν τη Sarabande και στην έκτη µία Air. Επίσης, προστίθενται 

επιπλέον µία Burlesca, ένα Scherzo και ένα Rondeau.51 

Ο Bach έγραψε και 3 Partitas για σόλο βιολί, οι οποίες είναι εντελώς 

διαφορετικές µεταξύ τους. Στα έργα αυτά όµως παρατηρούνται κοινά στοιχεία, όπως 

παραπλήσιες αρµονικές συνδέσεις και όµοια µελωδικά περιγράµµατα, τα οποία 

εµφανίζονται στα πρώτα µέτρα του κάθε χορού.52 

Οι 4 ορχηστρικές σουίτες δεν θεωρούνται σύνολο χορών και γράφτηκαν 

κυρίως για τη διασκέδαση του κοινού.53 Ανήκουν στις «µη κλασικές» σουίτες και η 

σύνθεσή τους καταλαµβάνει ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, γεγονός που ίσως 

εξηγεί τη σταδιακή µείωση των χορών και την έµφαση στο τέµπο και το 

χαρακτήρα.54 

Συνολικά, τα στοιχεία που κάνουν τις σουίτες του Bach τόσο ιδιαίτερες δεν 

σχετίζονται µε την ιστορική προέλευση της σουίτας, τη θεµατική ενότητα ή τη δοµή 

των χορών. Είναι όµως αξιοπρόσεκτο ότι ο Bach κατάφερε να δηµιουργήσει σύνολα 

από σουίτες διαφορετικές η µία από την άλλη, και συγχρόνως το κάθε σύνολο να 

αποτελεί µία οργανική ενότητα. Ένα επιπλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

συνθετικού στυλ του Bach είναι ότι το είδος του έργου (εδώ της σουίτας) 

αποκρύπτεται από την πολυπλοκότητα της υφής του αλλά και από τις τεχνικές 

απαιτήσεις. Επίσης, η συνήθεια του Bach να συνθέτει ποιοτικά έργα τα οποία 

                                                
49 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
50 Ibid. 
51 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Hans-Joachim Schulze, “The French Influence in Bach's Instrumental Music,” Early Music, Vol. 13, 
No. 2, J. S. Bach Tercentenary Issue (May, 1985): 183-184. 
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συγχρόνως αποτελούν δύσκολες δεξιοτεχνικές ασκήσεις τον διαχωρίζει από άλλους 

συνθέτες του είδους.55 

 Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα προαναφερθέντα ιστορικά και µορφολογικά 

στοιχεία για τη σουίτα, µπορεί να ειπωθεί ότι η σουίτα του J. S. Bach που θα 

αναλυθεί παρακάτω είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα µπαρόκ σουίτας για 

πληκτροφόρο όργανο. Στα κείµενα που συνοδεύουν τις αναλύσεις θα επιβεβαιωθεί η 

ύπαρξη κάποιων βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη σουίτα της εποχής 

µπαρόκ, όπως η κοινή τονικότητα σε ολόκληρο το έργο, η ακολουθία των χορών και 

η διµερή µορφή τους. 

 

  

                                                
55 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
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2. Η σενκεριανή ανάλυση 

 

2.1. Γενικά 

 

Ο Heinrich Schenker (1868-1935) ήταν ένας από τους σηµαντικότερους θεωρητικούς 

του 19ου αιώνα. Η συµβολή του στην εξέλιξη της θεωρητικής σκέψης και πρακτικής 

έγκειται στο ότι επιχείρησε να αντιµετωπίσει το µουσικό έργο συνολικά και όχι 

τµηµατικά. Όπως αναφέρει ο Frank Dale, µέχρι τότε η συνήθης πρακτική των 

θεωρητικών ήταν να επικεντρώνουν την ανάλυση τους σε συγκεκριµένα στοιχεία του 

έργου. Η προσοχή του Schenker αντίθετα στράφηκε στην αλληλεπίδραση όλων των 

στοιχείων του κοµµατιού, και ιδιαίτερα στη σχέση µελωδίας και αρµονίας.56  

 Σύµφωνα µε τον William Drabkin, η θεωρία που ονοµάζεται σενκεριανή 

αποτελείται από ένα σύµπλεγµα αρχών που έχει στόχο να επεξηγήσει και να 

ερµηνεύσει τη µουσική του 18ου και 19ου αιώνα, συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές 

τεχνικές, όπως είναι η αντίστιξη, το ενάριθµο µπάσο και η αρµονική ανάλυση του 

19ου αιώνα.57 Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι η σενκεριανή ανάλυση 

περιλαµβάνει τόσο τις θεωρητικές ιδέες του ίδιου του Schenker, αλλά και την εξέλιξη 

των ιδεών αυτών από τους µαθητές του και άλλους θεωρητικούς που ασχολήθηκαν µε 

το συγκεκριµένο είδος ανάλυσης.58  

 Ο Schenker εφάρµοσε την αναλυτική του θεωρία σχεδόν αποκλειστικά σε 

έργα  µεγάλων συνθετών του 18ου και 19ου αιώνα.59 Ο Tom Pankhurst συγκεκριµένα 

αναφέρει ότι το 80% των µουσικών παραδείγµατων που ανέλυσε ο Schenker και 

δηµοσίευσε στο σηµαντικότερο έργο του, το Free Composition, είναι γραµµένα από 

συνθέτες που µεγαλούργησαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Μάλιστα, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι συνθέτες αυτοί ήταν Γερµανοί και Βιεννέζοι.60 Το 

γεγονός αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς ο Schenker ήταν ένθερµος 

υποστηρικτής της άποψης ότι οι Γερµανοί υπερτερούν πνευµατικά και ιδιαίτερα στον 

τοµέα της µουσικής.61 

                                                
56 Frank Knight Dale, “Heinrich Schenker and Musical Form,” Bulletin of the American Musicological 
Society, No. 7 (Oct., 1943): 12-13. http://www.jstor.org/stable/829328.  
57 William Drabkin, “Heinrich Schenker,” in The Cambridge History of Western Music Theory, ed. 
Thomas Christensen (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 812. 
58 Nicholas Cook, A guide to musical analysis (New York: Oxford University Press, 1994), 27. 
59 Tom Pankhurst, SchenkerGUIDE (New York: Routledge, 2008), 4. 
60 Pankhurst, SchenkerGUIDE, 180. 
61 Drabkin, “Heinrich Schenker,” 815. 
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 Ένας επιπλέον λόγος που οδήγησε τον Schenker να επικεντρώσει τις 

αναλύσεις του σε έργα εκείνης της περιόδου ήταν η πεποίθησή του ότι στις αρχές του 

20ου αιώνα η µουσική δεν είχε πλέον καµία καλλιτεχνική αξία, εξαιτίας της 

γενικότερης πολιτικής και πνευµατικής φθίνουσας πορείας της Ευρώπης.62 

 

2.2. Τα βασικά στοιχεία της σενκεριανής θεωρίας και ανάλυσης 

 

 Η σενκεριανή ανάλυση είναι αναγωγική και το κύριο χαρακτηριστικό της 

είναι η ιεραρχική της βάση. Όλες οι νότες αλλά και οι συγχορδίες συνδέονται µε 

άλλες νότες και συγχορδίες που θεωρούνται ιεραρχικά ανώτερες, οδηγώντας στην 

σηµαντικότερη όλων των συγχορδιών, την τονική.63 Ο Schenker εµπνέεται από τη 

φύση και γράφει στο Free Composition ότι η λεγόµενη «συγχορδία της φύσης», 

δηλαδή η αρµονική στήλη, περιλαµβάνει όλες τις νότες οι οποίες ηχούν συγχρόνως.64 

Στο µουσικό έργο η συγχορδία της φύσης είναι η τονική, η οποία περικλείει όλες τις 

υπόλοιπες νότες. Βέβαια, όπως αναφέρει η Adele Katz στο άρθρο της “Heinrich 

Schenker's Method of Analysis”, οι νότες της «συγχορδίας της φύσης» οι οποίες 

ηχούν ταυτόχρονα, δεν µπορούν να αποδοθούν µε τον ίδιο τρόπο από ένα µουσικό 

όργανο ή την ανθρώπινη φωνή. Έτσι ο συνθέτης αναγκάζεται να προσαρµοστεί και 

οργανώνει τις νότες διαδοχικά και οριζόντια.65 

 Όπως αναφέρθηκε, η σενκεριανή ανάλυση είναι ιεραρχική και µπορεί να 

χωριστεί σε τρία βασικά ιεραρχικά επίπεδα, το background (το βαθύτερο επίπεδο), το 

middleground (το µεσαίο επίπεδο) και το foreground (το προσκήνιο, το επίπεδο που 

είναι πιο κοντά στη µουσική επιφάνεια). Δεν προκαλεί εντύπωση ο παραλληλισµός 

του Schenker του µουσικού έργου µε ένα ζωντανό οργανισµό, όπου αντιστοιχίζει τη 

γέννηση µε το βαθύτερο επίπεδο, την ανάπτυξη µε το µεσαίο επίπεδο και το παρόν µε 

το προσκήνιο.66 Ολόκληρο το έργο του Schenker χαρακτηρίζεται από µεταφυσικές 

και ψυχολογικές ανησυχίες, όπως επίσης πολιτικές και κοινωνικές.  

 Τα τρία ιεραρχικά επίπεδα ενώνονται οργανικά µεταξύ τους εκφράζοντας την 

ιδιαιτερότητα του κάθε έργου.67 Το βαθύτερο επίπεδο, το background, αναπαρίσταται 

                                                
62 Drabkin, “Heinrich Schenker,” 815. 
63 Drabkin, “Heinrich Schenker,” 816. 
64 Heinrich Schenker, Free Composition, 10. 
65 Adele T. Katz, “Heinrich Schenker's Method of Analysis,” The Musical Quarterly, Vol. 21, No. 3 
(Jul., 1935): 313. http://www.jstor.org/stable/739052   
66 Schenker, Free composition, 3. 
67 Ibid. 
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από ένα αντιστικτικό σχήµα το οποίο ο Schenker ονόµασε θεµελιώδη δοµή 

(fundamental structure ή Ursatz) (βλ. εικόνα 1). Στην επάνω φωνή ξεδιπλώνεται µε 

καθοδικές βηµατικές κινήσεις η συγχορδία της τονικής ενώ υποστηρίζεται αρµονικά 

από την κάτω φωνή (το Bassbrechung), η οποία ξεδιπλώνεται αρπιστικά µε ένα ανιόν 

διάστηµα πέµπτης.68 Η επάνω φωνή της θεµελιώδους δοµής ονοµάζεται Urlinie και 

ξεκινά την καθοδική της πορεία από µία νότα της τονικής συγχορδίας, καταλήγοντας 

πάντοτε στη θεµέλιο. Εποµένως, η Urlinie είναι µία γραµµική σύνδεση τρίτης, 

πέµπτης ή όγδοης.69 Η θεµελιώδης δοµή αναπτύσσεται µέσω προεκτάσεων, 

περνώντας από τα ενδιάµεσα δοµικά επίπεδα και καταλήγει στη µουσική επιφάνεια.70 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες προεκτείνουν τόσο τη µελωδία όσο και την 

αρµονία ενός έργου. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανταλλαγή φωνών, η αλλαγή 

ρετζίστρου,71 το ξεδίπλωµα και η κίνηση από και προς εσωτερική φωνή.72  

   

Εικόνα 1: Οι τρεις βασικοι τύποι Ursatz που προβλέπει η σενκεριανή θεωρία. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η Urlinie ξεκινά από µία νότα της τονικής και 

ακολουθεί καθοδική πορεία προς τη θεµέλιο της συγχορδίας. Η κατάβαση αυτή όµως 

δεν είναι πάντοτε ενιαία. Αρκετές φορές η καθοδική πορεία διακόπτεται, και ξεκινά 

πάλι από την ίδια δοµική νότα που ξεκίνησε. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 

«διακοπή» και η θεµελιώδης δοµή σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται ως 

«διακοπτόµενη». 

 Στην περίπτωση της Urlinie µε αφετηρία την τρίτη της συγχορδίας της 

τονικής, η διακοπή προκύπτει πάντα στο δοµικό 2̂ (βλ. εικόνα 2).73 Το ίδιο ισχύει και 
                                                
68 Schenker, Free Composition, 4. 
69 Drabkin, “Heinrich Schenker,” 818. 
70 Schenker, Free Composition, 4-5. 
71 Katz, “ Heinrich Schenker's Method of Analysis,” 315-316. 
72 Allen Cadwallader and David Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach (Oxford: 
Oxford University Press, 1998), 132-137. 
73 Schenker, Free Composition, 36. 
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στην περίπτωση της Urlinie µε αφετηρία το 5̂ (βλ. εικόνα 3). Αντίθετα, στην 

περίπτωση της Urlinie µε αφετηρία το 8̂, η διακοπή µπορεί να προκύψει στο δοµικό 5̂ 

(βλ. εικόνα 4).74 Στο υποκεφάλαιο που αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 

παρουσιάζεται η θεµελιώδης δοµή στη διµερή µορφή θα φανεί ότι τόσο η 

αδιάσπαστη όσο και η διακοπτόµενη δοµή δεν εµφανίζονται µε κάποιον σταθερό, 

συγκεκριµένο τρόπο.  

Ο Schenker υποστηρίζει ότι η δεσπόζουσα που στηρίζει αρµονικά αυτό το 

δοµικό 2̂, το οποίο δεν φτάνει στον προορισµό του (το 1̂) είναι πιο σηµαντική από τη 

δεσπόζουσα που θα ξαναεµφανιστεί στηρίζοντας το 2̂, αλλά αυτή τη φορά θα 

ολοκληρώσει την πορεία της. Ο λόγος είναι ότι αφενός η δεύτερη εµφάνιση της 

δεσπόζουσας περιγράφει µία διαδικασία που έχει επαναληφθεί και αφετέρου η 

διακοπή δηµιουργεί έντονα την αίσθηση της προσµονής και της καθυστέρησης.75 
 

 

Εικόνα 2. Διακοπτόµενη δοµή από 3̂. 

 

 

Εικόνα 3. Διακοπτόµενη δοµή από 5̂. 

 

                                                
74 Schenker, Free Composition, 40. 
75 Schenker, Free Composition, 37. 
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Εικόνα 4. Διακοπτόµενη δοµή από 8̂. 

Στις παρακάτω παραγράφους θα γίνει µία συνοπτική περιγραφή δύο βασικών 

εννοιών που χαρακτηρίζουν τη σενκεριανή θεωρία. Η πρώτη έννοια στην οποία θα 

γίνει αναφορά είναι η γραµµικότητα. Οι γραµµικές συνδέσεις είναι καθοριστικής 

σηµασίας στην σενκεριανή ανάλυση καθώς παρέχουν συνοχή στο µουσικό έργο. Ως 

γραµµική σύνδεση ορίζεται µία διαδοχή βηµατικών διατονικών κινήσεων προς µία 

κατεύθυνση η οποία ενώνει δύο φωνές. Βασική προϋπόθεση για να ισχύει ο 

παραπάνω ορισµός σύµφωνα µε τον Drabkin είναι η γραµµική σύνδεση να ενώνει τις 

δύο φωνές εντός της ίδιας συγχορδίας ή να ενώνει δύο διαφορετικές συγχορδίες.76 Ο 

Cook επίσης υποστηρίζει ότι µία γραµµική σύνδεση χωρίς αρµονική συνοχή είναι 

ελάσσονος δοµικής σηµασίας.77 Πολλές σενκεριανές τεχνικές ανάλυσης βασίζονται 

στις γραµµικές συνδέσεις, όπως είναι η αρχική άνοδος (initial ascent) και η άνω 

επέκταση (reaching over).  

 Μία άλλη βασική έννοια στη σενκεριανή θεωρία είναι η δοµική αρµονική 

βαθµίδα (Stufe στα γερµανικά). Παρόλο που η ακριβής µετάφραση είναι «βήµα» κι 

εποµένως υποδηλώνει µελωδική κίνηση, ουσιαστικά ο όρος έχει αρµονική έννοια και 

διαχωρίζει τις δοµικά σηµαντικές αρµονικές βαθµίδες από τις µεταβατικές. Η Stufe 

λοιπόν είναι µία αρµονία µε δοµική βαρύτητα, µία έννοια που εκφράζει έντονα την 

ιεραρχική οπτική του Schenker για τη µουσική.78  

 

2.3. Η µουσική µορφή στη σενκεριανή θεωρία 

 

 Καθώς η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται το ζήτηµα της 

µουσικής µορφής σε σχέση µε τη θεµελιώδη δοµή, θεωρώ πώς είναι απαραίτητο να 

                                                
76 Drabkin, “Heinrich Schenker,” 829. 
77 Cook, A guide to musical analysis, 38-39. 
78 Drabkin, “Heinrich Schenker,” 817. 
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γίνει µία σύντοµη αναφορά στις απόψεις του Schenker για το συγκεκριµένο θέµα. Ο 

Schenker αµφισβήτησε τις µουσικές θεωρίες της εποχής του σε πολλαπλά επίπεδα και 

πρότεινε εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες διχάζουν τους 

θεωρητικούς της µουσικής µέχρι σήµερα. Μία από τις θεωρίες που αµφισβήτησε σε 

βάθος είναι αυτή της µουσικής µορφής. Ο ίδιος υποστηρίζει στο Free Composition 

ότι η θεωρία του επάνω στην αφαιρετική αναγωγική πρακτική ακυρώνει κάθε 

θεωρητικό βιβλίο που αναφέρεται στη µουσική µορφή.79 Στο τελευταίο κεφάλαιο του 

συγκεκριµένου βιβλίου ο Schenker αναφέρεται λεπτοµερώς στο ζήτηµα της µουσικής 

µορφής, κατηγοριοποιώντας τις διάφορες µορφές που αναγνωρίζει ο ίδιος.  

 Όταν ο Schenker αναφέρεται στη µορφή, εννοεί την µορφή της θεµελιώδους 

δοµής, δηλαδή το Ursatz. Υποστηρίζει ότι το προσκήνιο ενός κοµµατιού σε πολλές 

περιπτώσεις δεν µπορεί να φανερώσει την πραγµατική µορφή, η οποία εξάγεται 

πάντα από το βαθύτερο επίπεδο, το background.80 Μάλιστα, αναφέρεται στο σηµάδι 

της επανάληψης ως ένα από τα στοιχεία που µπορεί να οδηγήσουν σε λάθος 

αντίληψη της µουσικής µορφής. Όπως υποστηρίζει, το σηµάδι της επανάληψης δεν 

εµφανίζεται στο βαθύτερο επίπεδο, εποµένως είναι στοιχείο του προσκήνιου και όχι 

της µορφής.81 Η άποψη αυτή φαίνεται αρκετά προκλητική επειδή το σηµάδι της 

επανάληψης αποτελεί πολλές φορές βασικό στοιχείο διαµόρφωσης της µορφής στη 

συµβατική θεωρία και µορφολογία της µουσικής. 

 Η πρώτη µουσική µορφή που αναγνωρίζει ο Schenker είναι η αδιαίρετη 

(undivided form), η οποία προκύπτει από την αδιάσπαστη πορεία της Urlinie. Όπως 

προαναφέρθηκε, πιθανές µουσικές επαναλήψεις, είτε αυτούσια γραµµένες είτε µέσω 

επαναληπτικών σηµαδιών δεν επηρεάζουν τη βαθύτερη δοµή του κοµµατιού, 

εποµένως ούτε τη µορφή.82 

 Η µορφή τραγουδιού (song form) είναι η επόµενη µορφή που αναγνωρίζει ο 

Schenker και µπορεί να είναι διµερής ή τριµερής. Εναντιώνεται στη θεωρία που 

υποστηρίζει ότι ένα µοτίβο, µία φράση ή ένα θέµα µπορεί να εξελιχθεί και να είναι 

δηµιουργός της µορφής τραγουδιού.83 Αντίθετα, αναφέρει ότι η διµερής µορφή 

τραγουδιού προκύπτει από τη διακοπή στη θεµελιώδη δοµή και είναι ανεξάρτητη της 

έκτασης του κοµµατιού. Όσον αφορά στην τριµερή µορφή τραγουδιού (Α1-Β-Α2), η 
                                                
79 Schenker, Free Composition, 106. 
80 Schenker, Free Composition, 129-130. 
81 Schenker, Free Composition, 129. 
82 Schenker, Free Composition, 130. 
83 Schenker, Free Composition, 131. 
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διακοπτόµενη θεµελιώδης δοµή αποτελεί κι εδώ ένα σηµαντικό στοιχείο, αλλά 

υπάρχουν πολλά επιπλέον στοιχεία που οδηγούν στη συγκεκριµένη µορφή 

τραγουδιού. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι η µειζονοποίηση και προέκταση της 

δεσπόζουσας.84 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό  είναι η χρωµατική αλλοίωση της 

θεµελιώδους δοµής και συγκεκριµένα η όξυνση ή βάρυνση του 3̂ της Urlinie. 

Τριµερής µορφή τραγουδιού µπορεί να προκύψει επίσης από την εκτεταµένη 

προέκταση ενός γειτονικού φθόγγου, ο οποίος θα αποτελέσει το B µέρος.85  

 Μία ακόµη µορφή που αναγνωρίζει ο Schenker είναι η µορφή σονάτας 

(sonata form), την οποία όµως διαχωρίζει από τη συµβατική µορφή που φέρει τη 

συγκεκριµένη ονοµασία. Η µορφή σονάτας προκύπτει από την προέκταση της 

διακοπής της δοµής, στοιχείο που συναντάται και στη µορφή τραγουδιού. Ο Schenker 

διαχωρίζει τις δύο µορφές µε κριτήριο ότι η µορφή τραγουδιού µπορεί να προκύψει 

και από τη χρωµατικότητα της Urlinie αλλά και την προέκταση ενός γειτονικού 

φθόγγου, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο.86 

 Ο Schenker αναφέρεται επίσης στην τετραµερή µορφή (A1-Β1 : A2-B2), όπου 

το Β1 προεκτείνει τη δεσπόζουσα ή κατευθύνεται προς αυτή, ενώ το Β2 βασίζεται 

στην τονική. Ακολουθεί η µορφή ρόντο (rondo form), η οποία µπορεί να είναι 

πενταµερής ή επταµερής και δηµιουργείται από το συνδυασµό δύο ή τριών τριµερών 

µορφών.87 Η επόµενη µορφή που αναγνωρίζει ο Schenker είναι η φούγκα88 και η 

τελευταία µορφή είναι το θέµα µε παραλλαγές.89 

 Είναι φανερό ότι ο Schenker χρησιµοποιεί τον όρο «µουσική µορφή» µε 

διαφορετικό τρόπο από τον παγιωµένο. Είναι αναγκαίο εποµένως να αναφερθεί ότι 

στην παρούσα διπλωµατική εργασία ο όρος «µορφή» θα χρησιµοποιείται µε την 

παραδοσιακή έννοια. Επίσης, ο όρος «δοµή» θα αναφέρεται στη θεµελιώδη δοµή, 

αυτό δηλαδή που ο Schenker ονόµασε Ursatz. 
   

 
 

 

                                                
84 Schenker, Free Composition, 132. 
85 Schenker, Free Composition, 133. 
86 Schenker, Free Composition, 133-134. 
87 Schenker, Free Composition, 141. 
88 Schenker, Free Composition, 143. 
89 Schenker, Free Composition, 144. 
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3. Η διµερής µορφή 

 

3.1. Γενικά 

 

Τα µέρη της σουίτας που θα αναλυθούν παρακάτω είναι όλα γραµµένα σε διµερή 

µορφή, οπότε κρίνεται σκόπιµο να γίνει µία συνοπτική αναφορά στη συγκεκριµένη 

φόρµα, τόσο ιστορικά όσο και µορφολογικά. Η διµερής µορφή είναι µία από τις 

βασικές µουσικές φόρµες. Είναι ουσιαστικά µία στυλιστική και θεµατική ενότητα 

που χωρίζεται σε δύο αλληλοεξαρτώµενα µέρη.90 Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του 

Wallace Berry που υποστηρίζει ότι η διµερής µορφή είναι η µεγέθυνση της περιόδου 

και βασίζεται στην ιδέα της ηγούµενης-ακόλουθης φράσης.91  

Η διµερής µορφή χρησιµοποιήθηκε συστηµατικά την περίοδο του Μπαρόκ 

στην οργανική µουσική, κυρίως για τη µορφολογική διάρθρωση της δοµής των χορών 

της σουίτας. Σαν φόρµα όµως χρησιµοποιούνταν πολύ πριν την εποχή του Μπαρόκ. 

Ακόµη και στις formes fixes92 όπου η στροφική δοµή απαιτούσε ένα πολύπλοκο 

σύστηµα επαναλαµβανόµενων φράσεων, η µουσική σχηµάτιζε συνήθως δύο φράσεις 

ή περιόδους. Μετά την εξαφάνιση των forms fixes και την ανάπτυξη της οργανικής 

µουσικής, η διµερής µορφή άρχισε να χρησιµοποιείται όλο και πιο συχνά.93 

Η ιστορική ανάπτυξη της διµερούς µορφής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί 

οδήγησε σε µία από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις της µουσικής ιστορίας, την 

ανάπτυξη της µορφής σονάτας.94 Επίσης, σύµφωνα µε τον Πέτρο Βούβαρη, η διµερής 

µορφή διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και εδραίωση της τονικής 

πρακτικής τον 17ο και 18ο αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, το κλειστό τονικό πλαίσιο της 

συγκεκριµένης µορφής ενίσχυσε την αναδυόµενη τάση της χρήσης αρµονικής 

αντίθεσης και πτωτικής στίξης ως µέσο δοµικής άρθρωσης.95 

 

 
                                                
90 Willi Apel, “Binary and ternary form,” in Harvard Dictionary of Music, 6th ed. (Massachusetts: 
Harvard University Press, 1950), 86-88. 
91 Wallace Berry, Form in Music (New Jersey: Prentice-Hall, 1985) 29. 
92 Ποιητικές µορφές του 14ου και 15ου αιώνα. 
93 Tilmouth, Michael, “Binary form,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση στις 25 Jun. 
2017. 
94 Sutcliffe, Dean W., “Βinary form,” Grove Music Online, ed. Deane Root, πρόσβαση στις 25 Jun. 
2017. 
95 Πέτρος Βούβαρης, Εισαγωγή στη µορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής (Αθήνα: Σύνδεσµος 
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2005), 45. Πρόσβαση στις 27/7/ 2017, 
http://hdl.handle.net/11419/1305.  
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3.2. Είδη διµερούς µορφής 

 

Η µορφή ενός κοµµατιού χαρακτηρίζεται ως διµερής όταν αποτελείται από δύο µέρη. 

Τα µέρη ορίζονται τόσο από το µετρικό και µοτιβικό σχεδιασµό του κοµµατιού όσο 

και από την αρµονική δοµή. Το πρώτο µέρος συµβολίζεται µε Α και το δεύτερο µε Β 

και συνήθως επαναλαµβάνονται.96 Βέβαια, όπως θα αναφερθεί και στις επόµενες 

παραγράφους, η συγκεκριµένη αναφορά ΑΒ στα µέρη της φόρµας µπορεί να 

παραποιηθεί υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και να γίνει ΑΑ΄ ή Α||ΒΑ΄. 

Η διµερής µορφή µπορεί να χαρακτηρισθεί µε βάση την αρµονική δοµή, το 

µοτιβικό σχεδιασµό και τον αριθµό των µέτρων του κάθε µέρους. Όσον αφορά στην 

αρµονική δοµή η διµερής µορφή µπορεί να είναι τµηµατική ή συνεχής. Και τα δύο 

µέρη της διµερούς µορφής καταλήγουν σε αρµονική πτώση και το Β µέρος καταλήγει 

πάντοτε µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση στην αρχική τονικότητα.  Η διαφορά έγκειται 

στην τονικότητα στην οποία καταλήγει η πτώση του Α µέρους και στο είδος της 

πτώσης. Έτσι, όταν το Α µέρος καταλήγει στην αρχική τονικότητα µε Τέλεια 

Αυθεντική Πτώση (ΤΑΠ), τότε η µορφή ονοµάζεται τµηµατική. Η ονοµασία 

προκύπτει από το γεγονός ότι και τα δύο µέρη είναι αρµονικά και δοµικά αυτοτελή, 

υπονοµεύοντας την αίσθηση συνέχειας της συνολικής δοµής του κοµµατιού. Στην 

αντίθετη περίπτωση, το Α µέρος µπορεί να καταλήγει σε Ηµίπτωση στην αρχική 

τονικότητα, ή σε Τέλεια Αυθεντική Πτώση σε διαφορετική τονικότητα από την 

αρχική.97 Σε αυτές τις περιπτώσεις η µορφή ονοµάζεται συνεχής, καθώς το Α µέρος 

δεν είναι τονικά ανεξάρτητο από το Β. Στη συνεχή διµερή µορφή το Β µέρος ξεκινά 

συνήθως µε την τονικότητα στην οποία κατέληξε το Α µέρος και επιστρέφει κατόπιν 

στην αρχική τονικότητα.98  

Με βάση το µοτιβικό σχεδιασµό, η µορφή µπορεί να διαχωριστεί σε απλή και 

κυκλική. Απλή ονοµάζεται η διµερής µορφή στην οποία το θεµατικό υλικό του Α 

µέρους δεν επανεµφανίζεται στο Β µέρος. Στην περίπτωση που το θεµατικό υλικό του 

Α µέρους επανεµφανίζεται στο Β µέρος, τότε η µορφή χαρακτηρίζεται ως κυκλική. 

Αυτού του είδους οι διµερείς µορφές αποδίδονται ως ΑΒΑ΄, για να τονιστεί η 

                                                
96 Βούβαρης, Εισαγωγή στη µορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής, 46. 
97 Όταν η αρχική τονικότητα είναι µείζονα κατά κανόνα η πτώση γίνεται στην τονικότητα της 
δεσπόζουσας ενώ όταν η αρχική τονικότητα είναι ελάσσονα τότε η πτώση γίνεται στη σχετική µείζονα. 
98 Βούβαρης, Εισαγωγή στη µορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής, 46. 
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επιστροφή του µοτιβικού υλικού στο δεύτερο µέρος. Το Α µέρος µπορεί να 

επανεµφανίζεται αυτούσιο, ή να επανεµφανίζεται µόνο ένα µέρος αυτού.99 

Μία ιδιάζουσα περίπτωση που προκύπτει µε βάση τη µοτιβική δοµή είναι η 

λεγόµενη ισόρροπη.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση το Α και το Β µέρος δεν ξεκινούν 

µε το ίδιο θεµατικό υλικό, αλλά καταλήγουν µε την ίδια πτωτική φράση. 

Δηµιουργείται έτσι η αίσθηση οµοιοκαταληξίας, που δικαιολογεί και το 

χαρακτηρισµό που αποδίδεται στη συγκεκριµένη µορφή.100  

Ένας επιπλέον διαχωρισµός της διµερούς µορφής γίνεται µε βάση την µετρική 

έκταση των µερών. Έτσι, όταν και τα δύο µέρη έχουν τον ίδιο αριθµό µέτρων, η 

µορφή χαρακτηρίζεται ως συµµετρική ενώ στην αντίθετη περίπτωση ασύµµετρη. Στις 

ασύµµετρες διµερείς µορφές, το µεγαλύτερο µέρος είναι σχεδόν πάντα το Β.101 

Βέβαια, αν τα δύο µέρη δεν έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθµό µέτρων αλλά δεν υπάρχει 

µεγάλη διαφορά, είναι προτιµότερο η δοµή να χαρακτηριστεί ως συµµετρική. 

 

3.3. Η θεµελιώδης δοµή στη διµερή µορφή 

 

Ο τρόπος που εµφανίζεται η θεµελιώδης δοµή στις διάφορες µουσικές µορφές 

απασχόλησε πολλούς θεωρητικούς της µουσικής και είναι ενδιαφέρον ότι τα 

συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν δεν είναι πάντα οµόφωνα. Στις παρακάτω 

παραγράφους θα αναφερθούν ενδεικτικά τα συµπεράσµατα κάποιων σηµαντικών 

θεωρητικών, όπως οι Allen Forte, Larry Laskowski, Felix Salzer, Carl Schachter και 

Allen Cadwallader και θα δοθεί έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο υποστηρίζουν ότι 

εµφανίζεται η θεµελιώδης δοµή στη διµερή µορφή.  

 Απαραίτητη είναι η αναφορά στη µελέτη του Larry Laskowski, ο οποίος στο 

άρθρο του “J. S. Bach’s ‘Binary’ Dance Movements: Form and Voice Leading” 

ανέλυσε δύο µέρη από τη Γαλλική σουίτα σε Μι ύφεση µείζονα του J. S. Bach 

(Minuet και Sarabande) αναζητώντας τη σχέση της µορφής και µουσικής δοµής. Ο 

ίδιος υποστηρίζει ότι γενικά η θεµελιώδης δοµή µπορεί να ταυτίζεται µε την µουσική 

µορφή ή και να την αντικρούει εντελώς.102 Συγκεκριµένα στα δύο κοµµάτια που 

ανέλυσε, τα οποία είναι σε διµερή µορφή, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στο Minuet 

                                                
99 Βούβαρης, Εισαγωγή στη µορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής, 49. 
100 Βούβαρης, Εισαγωγή στη µορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής, 52. 
101 Βούβαρης, Εισαγωγή στη µορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής, 47. 
102 Larry Laskowski, “J. S. Bach’s Binary Dance Movements: Form and Voice-Leading,” in Schenker 
Studies ed. Heidi Siegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 84. 
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η δοµή ακολουθεί τη διµερή µορφή, ενώ στη Sarabande δεν υπάρχει καµία σύνδεση 

µεταξύ µορφής και δοµής. Έτσι, ενώ φαινοµενικά τα δύο κοµµάτια είναι γραµµένα σε 

διµερή µορφή, διαφέρουν έντονα στη δοµή.103  

 Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η άποψη του Laskowski ότι η 

µονοδιάστατη αντίληψη της φόρµας είναι προβληµατική κι ελλιπής φαίνεται πολύ 

λογική. Εξίσου λογική παρουσιάζεται και η επακόλουθη δυσκολία διαµόρφωσης 

συγκεκριµένων κατηγοριών όσον αφορά τη φόρµα, καθώς το κάθε κοµµάτι 

συνδυάζει τη δοµή και τη µορφή διαφορετικά.104 

 Η σχέση µεταξύ µορφής και δοµής απασχόλησε και τους Allen Cadwallader 

και David Gagné, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δύο όροι έχουν διαφορετική σηµασία 

αλλά αλληλεπιδρούν.105 Ως αποτέλεσµα αυτής της αλληλεπίδρασης, η θεµελιώδης 

δοµή ενός κοµµατιού µπορεί να συµπίπτει µε την παραδοσιακή µορφή, ή µπορεί να 

εµφανίζεται «εκτός φάσης». Ακόµη, η δοµή µπορεί να µην έχει καµία σχέση µε τη 

µορφή. Έχοντας διαφορετική αφετηρία από τον Laskowski, αλλά καταλήγοντας σε 

παραπλήσια συµπεράσµατα, οι δύο θεωρητικοί ενισχύουν την παραπάνω άποψη 

προσπαθώντας αρχικά να ανιχνεύσουν τις πιθανές µορφές που προκύπτουν από τη µη 

διακοπτόµενη (µονοµερή) δοµή. Το συµπέρασµα είναι ότι η µη διακοπτόµενη δοµή 

µπορεί να προκύψει όχι µόνο στα κοµµάτια που είναι γραµµένα σε µονοµερή µορφή, 

αλλά και σε αυτά που είναι γραµµένα σε διµερή ή τριµερή.106  

 Οι ακόλουθες παράγραφοι εστιάζουν στις παρατηρήσεις των δύο θεωρητικών 

για τη σχέση θεµελιώδους δοµής και διµερούς µορφής, καθώς έχουν άµεση συνάφεια 

µε το ερευνητικό ερώτηµα της εργασίας. Η άποψη ότι η µη διακοπτόµεµη δοµή 

µπορεί να προκύψει σε διµερείς µορφές υποστηρίζεται µε ισχυρά επιχειρήµατα. 

Συγκεκριµένα, αναφέρεται η ισχυρή τονικοποίηση της τρίτης ή της πέµπτης βαθµίδας 

που συµβαίνει στις απλές διµερείς µορφές, σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία του 

µουσικού σχεδιασµού που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισµού της µορφής ως 

διµερή.107  

 Η διµερής µορφή µπορεί να εµφανίζεται επίσης σε κοµµάτια µε διµερή 

(διακοπτόµενη) δοµή.108 Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει αρκετές φορές στις 

διµερείς µορφές µε διακοπτόµενη δοµή είναι η προέκταση στο δεύτερο µέρος της 
                                                
103 Laskowski, “J. S. Bach’s Binary Dance Movements: Form and Voice-Leading,” 89. 
104 Laskowski, “J. S. Bach’s Binary Dance Movements: Form and Voice-Leading,” 90-91. 
105 Cadwallader and Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach, 209. 
106 Cadwallader and Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach, 208. 
107 Cadwallader and Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach, 209. 
108 Cadwallader and Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach, 247. 
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δεσπόζουσας που εµφανίζεται στο τέλος του πρώτου µέρους. Το στοιχείο αυτό 

προσδίδει στη διµερή µορφή χαρακτηριστικά τριµερούς µορφής.109 

 Δύο άλλοι σηµαντικοί θεωρητικοί που ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της σχέσης 

δοµής και µορφής είναι οι Allen Forte και Steven Gilbert στο βιβλίο τους 

Introduction to Schenkerian Analysis. Η άποψή τους είναι ότι η διαφορά των δύο 

αυτών εννοιών έγκειται στο ότι η παραδοσιακή µορφή προκύπτει από στοιχεία της 

µουσικής επιφάνειας, ενώ η θεµελιώδης δοµή από ιεραρχικά βαθύτερα στοιχεία του 

κοµµατιού.110 Οι συγκεκριµένοι αναλυτές δεν επεκτείνουν περισσότερο την ερευνά 

τους για την αλληλεπίδραση των δύο αυτών εννοιών, ίσως εξαιτίας του 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα του βιβλίου τους. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Felix Salzer, ο οποίος πραγµατεύεται 

το θέµα της σχέσης δοµής και µορφής στο βιβλίο του Structural Hearing. Ο Salzer 

θεωρεί ότι η µορφή και η δοµή είναι ξεχωριστά στοιχεία µίας σύνθεσης, τα οποία 

όµως συνδέονται. Παράλληλα, αναφέρει και αυτός τον παράγοντα του µουσικού 

σχεδιασµού, ο οποίος συνδέεται µε τα προηγούµενα δύο στοιχεία, αλλά τον 

χρησιµοποιεί προσπαθώντας να υποστηρίξει µία διαφορετική άποψη από αυτή των 

Cadwallader και Gagné.111 Η ιδιαιτερότητα της άποψης του Salzer έγκειται στο ότι 

διαχωρίζει τη µορφή σε «εσωτερική» και «εξωτερική», µε την εσωτερική µορφή να 

αφορά τις λεπτοµέρειες του κοµµατιού και να υποτάσσεται στην εξωτερική, που 

αφορά όλο το έργο.112 Υποστηρίζει επίσης ότι η δοµή δηµιουργεί µία δική της µορφή 

(δοµική µορφή, structure-form), ενώ οι προεκτασιακές σχέσεις της δοµής 

δηµιουργούν µία ακόµη διαφορετική µορφή (προεκτασιακή µορφή, prolongation-

form).113  

Μία άλλη ενδιαφέρουσα άποψη που εκφράζει ο Salzer είναι ότι η µη 

διακοπτόµενη δοµή δηµιουργεί µονοµερή µορφή, και τυχόν σηµάδια επανάληψης και 

διαχωρισµού σε µέρη της εξωτερικής µορφής θεωρούνται έκφραση του µουσικού 

σχεδιασµού.114 Η άποψη αυτή φαίνεται να είναι αρκετά κοντά στον τρόπο σκέψης 

του ίδιου του Schenker και του τρόπου µε τον οποίο διαχωρίζει τις µουσικές µορφές. 

                                                
109 Cadwallader and Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach, 247. 
110 Allen Forte and Steven E. Giblert, Introduction to Schenkerian analysis (New York and London: W. 
W. Norton & Company, 1982), 201. 
111 Felix Salzer, Structural Hearing: Tonal Coherence in Music (New York: Charles Boni, 1952), 223-
224. 
112 Salzer, Structural Hearing: Tonal Coherence in Music, 224. 
113 Salzer, Structural Hearing: Tonal Coherence in Music, 226. 
114 Salzer, Structural Hearing: Tonal Coherence in Music, 233. 
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 Από τη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία δεν θα µπορούσε να παραληφθεί 

η αναφορά στη µελέτη που πραγµατοποίησε ο Μεγαρχιώτης Παναγιώτης, στα 

πλαίσια της διπλωµατικής του εργασίας, ο οποίος ανέλυσε µε τη σενκεριανή µέθοδο 

την τέταρτη σουίτα για λαούτο του J. S. Bach. Συγκεκριµένα, εξέτασε τον τρόπο µε 

τον οποίο εµφανίζεται η θεµελιώδης δοµή στα µέρη της σουίτας που είναι γραµµένα 

σε διµερή µορφή. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε είναι ότι η διµερής µορφή 

δεν παρουσιάζει µία και µοναδική έκφανση της θεµελιώδους δοµής, και ότι η 

διακοπτόµενη δοµή είναι αρκετά συνηθισµένη.115 

  

                                                
115 Παναγιώτης Μεγαρχιώτης, “J. S. Bach, 4η Σουίτα για Λαούτο (BWV 1006a): Σενκεριανή 
αναλυτική προσέγγιση” (διπλωµατική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2012). 
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4. Ερευνητικό ερώτηµα - Αναλυτική µεθοδολογία 
 

Όπως φαίνεται από τις προηγούµενες παραγράφους, η θεµελιώδης δοµή και ο τρόπος 

που αλληλεπιδρά µε την παραδοσιακή µουσική µορφή απασχόλησε πολλούς και 

σηµαντικούς θεωρητικούς της µουσικής. Είναι ενδιαφέρον ότι οι έρευνες που 

πραγµατοποίησαν ψάχνοντας την αλληλεπίδραση αυτή καταλήγουν αρκετές φορές σε 

διαφορετικά συµπεράσµατα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η σχέση της µουσικής 

µορφής και της θεµελιώδους δοµής αποτελεί ακόµη ένα ζήτηµα που βρίσκεται υπό 

συζήτηση και µελέτη. Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται ακριβώς αυτή 

τη σχέση µεταξύ της δοµής και της µορφής, εστιάζοντας συγκεκριµένα στη διµερή 

µορφή, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της οποίας αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο.  

 Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την εξερεύνηση του παραπάνω 

ερωτήµατος ήταν η εξής: 

• Αρµονική ανάλυση των επιλεγµένων χορών επάνω στην παρτιτούρα 

• Μορφολογική ανάλυση  

• Ρυθµική αναγωγή  

• Σενκεριανή ανάλυση σε τρία δοµικά επίπεδα (προσκήνιο-µεσαίο επίπεδο-

υπόβαθρο) 

• Συνοδευτικά κείµενα των αναλύσεων 

Το επόµενο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις αρµονικές και µορφολογικές αναλύσεις 

των χορών, τις ρυθµικές αναγωγές και τα σενκεριανά διαγράµµατα, καθώς και τα 

συνοδευτικά κείµενα.  
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5. H 2η Γαλλική Σουίτα για πληκτροφόρο όργανο σε Ντο ελάσσονα, 

BWV 813: Αναλύσεις 
 

 

 

Πριν την παρουσίαση των αναλύσεων και των σενκεριανών διαγραµµάτων των 

επιλεγµένων χορών, είναι αναγκαίο να γίνει µία συνοπτική αναφορά στα γενικά 

στοιχεία των Γαλλικών σουιτών του J. S. Bach. 

 Οι σουίτες που ονοµάστηκαν Γαλλικές γράφτηκαν από τον Bach για 

πληκτροφόρο όργανο ανάµεσα στα 1722-1725 (BWV 812-817).116 Η προέλευση της 

ονοµασίας τους παραµένει άγνωστη, αν και είναι βέβαιο πως δεν αποδόθηκε από τον 

ίδιο τον Bach. Ο Forkel υποστηρίζει ότι η ονοµασία «Γαλλικές» δόθηκε απλώς για να 

ξεχωρίζουν από τις Αγγλικές σουίτες του Bach.117 

 Οι Γαλλικές σουίτες είναι έξι και καµία από αυτές δεν περιλαµβάνει 

πρελούδιο, όπως συµβαίνει στις Αγγλικές σουίτες. Η πρώτη σουίτα είναι γραµµένη 

στη ρε ελάσσονα τονικότητα και ανάµεσα στη Sarabande και στη Gigue µεσολαβούν 

δύο Minuets. Η δεύτερη σουίτα είναι γραµµένη στη ντο ελάσσονα και εκτός από τους 

βασικούς χορούς περιλαµβάνει µία Air και ένα Minuet. Σε κάποιες εκδόσεις 

περιλαµβάνεται και ένα ακόµη Minuet. Η τρίτη σουίτα είναι γραµµένη στην σι 

ελάσσονα και περιλαµβάνει επίσης ένα Minuet, ένα Trio και µία Anglaise. Η τέταρτη 

σουίτα είναι γραµµένη στη Μι ύφεση µείζονα και εκτός από τη βασική τετράδα 

χορών περιλαµβάνει επιπλέον µία Gavotte και µία Air. H πέµπτη σουίτα είναι 

γραµµένη στη Σολ µείζονα και ανάµεσα στους βασικούς χορούς περιλαµβάνονται και 

µία Gavotte, µία Bourée και µία Loure. Η έκτη και τελευταία σουίτα είναι γραµµένη 

στη Μι µείζονα και περιλαµβάνει επιπλέον τέσσερις χορούς, µία Gavotte, µία 

Polonaise, µία Bourée και ένα Minuet.  

 Όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή, στην παρούσα εργασία αναλύονται 

κάποια επιλεγµένα µέρη της δεύτερης Γαλλικής σουίτας σε ντο ελάσσονα. 

Επιλέχθηκαν δύο από τους τέσσερις βασικούς χορούς της σουίτας, η Allemande και η 

Courante, όπως επίσης και οι δύο επιπλέον χοροί που περιλαµβάνονται στη σουίτα, η 

Air και το Minuet, µε σκοπό να ανακαλυφθεί εάν η θεµελιώδης δοµή και ο τρόπος 

                                                
116 Alison Latham, “French Suites,” The Oxford Companion to Music. 
117 Fuller, “Suite,” Grove Music Online. 
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που σχετίζεται µε τη διµερή µορφή εµφανίζεται µε συγκεκριµένο τρόπο στους 

βασικούς ή στους µη βασικούς χορούς. Όπως θα φανεί και στις αναλύσεις που 

ακολουθούν, οι τέσσερις αυτοί χοροί έχουν διαφορετικές δοµές και εντελώς 

διαφορετικό τρόπο εµφάνισης σε σχέση µε τη µορφή του κοµµατιού. Δεν κρίθηκε 

απαραίτητο να αναλυθούν και οι άλλοι δύο χοροί της σουίτας, η Sarabande και η 

Gigue, διότι η αλληλεπίδραση µορφής-δοµής σε αυτούς διαπιστώθηκε, µετά από 

πιλοτική ανάλυση, ότι δεν αποτελεί κάποια ιδιαίτερα διαφορετική περίπτωση σε 

σχέση µε τους τέσσερις χορούς που αναλύθηκαν. Επιπλέον, το ζήτηµα της σχέσης 

µορφής και δοµής της Sarabande έχει αναλυθεί ήδη από τον Larry Laskowski στο 

άρθρο του “J. S. Bach’s Binary Dance Movements: Form and Voice-Leading”. 

Απόσπασµα της Sarabande έχει επίσης αναλυθεί από τους Forte και Gilbert στο 

βιβλίο τους Introduction to Schenkerian Analysis (σ. 23-24). 
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Allemande 

Εικόνα 5. Αρµονική ανάλυση της Allemande. 
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Εικόνα 6. Ρυθµική αναγωγή της Allemande. 
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Εικόνα 7. Μορφολογική ανάλυση της Allemande. 
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Εικόνα 8. Allemande foreground. 

Εικόνα 9. Allemande middleground και background. 
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Η Allemande είναι γραµµένη στη c ελάσσονα, σε διµερή µορφή και έχει τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου χορού, όπως είναι η συνεχής κίνηση των ογδόων 

και των δέκατων έκτων και η µετρική ένδειξη 4/4.118 Η µορφή θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως συνεχής διµερής, και το µοτιβικό υλικό του Α µέρους 

επανεµφανίζεται στο Β µέρος, ιδιαίτερα το ρυθµοµελωδικό µοτίβο στην κάτω φωνή. 

Αποτελείται από 18 µέτρα, µε το Α µέρος να καλύπτει τα µέτρα 1 έως και 8 και το Β 

µέρος τα µέτρα 9 έως και 18.  

Η πρώτη φράση του Α µέρους ξεκινά µε άρση και καταλήγει στο µέτρο 6. Το 

κοµµάτι ξεκινά µε ξεδίπλωµα της συγχορδίας της τονικής, που αποτελεί και την 

αρπιστική άνοδο, καθώς καταλήγει στο 3̂ της Urlinie (Eb). Η πιθανή εναλλακτική 

έναρξη της Urlinie είναι το G, όµως η αρµονική ανάλυση δείχνει ότι δεν υπάρχει η 

απαιτούµενη στήριξη τονικά από την κάτω φωνή όταν εµφανίζεται το G στο δεύτερο 

µέτρο. Το G στο πρώτο µέτρο απορρίπτεται γιατί βρίσκεται σε εσωτερική φωνή. 

Το Eb στο µέτρο 1 κατεβαίνει στο C µε µία γραµµική σύνδεση τρίτης (Eb-D-

C) και σχηµατίζεται άλλη µία γραµµική σύνδεση τρίτης στη µεσαία φωνή, µία έκτη 

χαµηλότερα (G-F-Eb). Το κοµµάτι περνά στη σχετική µείζονα (Eb µείζονα) στο τέλος 

του δευτέρου µέτρου. Στο δεύτερο µέτρο ξεκινά µία αλυσίδα που φτάνει µέχρι και το 

µέτρο 4 και περιγράφεται ως γραµµικό διαστηµατικό σχήµα, σχηµατίζοντας µία 

γραµµική σύνδεση τρίτης στην επάνω φωνή (G-F-Eb). Το Eb της επάνω φωνής στο 

τέταρτο µέτρο κατεβαίνει στο Bb στη µεσαία φωνή στο µέτρο 5 και το Ab της µεσαίας 

φωνής µε υπέρθεση µεταφέρεται στην επάνω φωνή. 

Στην κάτω φωνή στο µέτρο 3 ξεκινά µία γραµµική σύνδεση τέταρτης από το 

Ab (Ab-G-F-Eb) που φτάνει µέχρι το µέτρο 6. Στο µέτρο 6 στην επάνω φωνή η 

γραµµική σύνδεση τρίτης που σχηµατίζεται (G-F-Eb) αποτελεί τη θεµελιώδη δοµή 

της Εb µείζονας σε τοπικό ιεραρχικό επίπεδο. Εκεί τελειώνει και η πρώτη φράση του 

Α µέρους, µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση. 

Στο τέλος του έκτου µέτρου το κοµµάτι περνά στη g ελάσσονα. Τα µέτρα 7 

και 8 που ακολουθούν σχηµατίζουν τη δεύτερη φράση του Α µέρους, που τελειώνει 

µε Ατελή Αυθεντική Πτώση στη g ελάσσονα. Παρατηρείται έντονη ανοµοιοµορφία 

ανάµεσα στις δύο φράσεις, καθώς η µία αποτελείται από 6 µέτρα ενώ η δεύτερη µόλις 

                                                
118 Bates, “French harpsichord music in the first decade of the 18th century,” 188. 
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από 2. Επίσης, το σύνηθες στη διµερή µορφή σε ελάσσονα τρόπο είναι να τελειώνει 

το Α µέρος στη σχετική µείζονα. Στην Allemande όµως, ενώ γίνεται Τέλεια 

Αυθεντική Πτώση στη Eb µείζονα, ακολουθεί πτώση στη g ελάσσονα. Στο µέτρο 8 

στην επάνω φωνή εµφανίζεται το 2̂ της Urlinie (D) και στη µεσαία φωνή 

σχηµατίζεται µία γραµµική σύνδεση τρίτης (Bb-A-G) που σε τοπικό ιεραρχικό 

επίπεδο αποτελεί τη θεµελιώδη δοµή στη g ελάσσονα. 

Περνώντας στο Β µέρος, η πρώτη φράση ξεκινά στην άρση του µέτρου 9 και 

συνεχίζει µέχρι και το µέτρο 13, όπου τελειώνει µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση στη f 

ελάσσονα, είναι δηλαδή πεντάµετρη φράση. Στο µέτρο 9 το κοµµάτι έχει ήδη περάσει 

στη c ελάσσονα (µε µειζονοποίηση της g ελάσσονας συγχορδίας στο µέτρο 8) και στο 

µέτρο 11 περνά στη f ελάσσονα. Εκεί στην επάνω φωνή από το Db ξεκινά µία 

γραµµική σύνδεση τρίτης (Db-C-Bb) που καταλήγει στο Bb	στο µέτρο 12, το οποίο 

αλλάζει ρετζίστρο και µεταφέρεται µία οκτάβα ψηλότερα. 

Στο µέτρο 10 στην κάτω φωνή ξεκινά ένας κύκλος πεµπτών από το F που 

καταλήγει στο µέτρο 13 πάλι στο F, όπου πραγµατοποιείται Τέλεια Αυθεντική Πτώση 

στη f ελάσσονα. Η γραµµική σύνδεση τρίτης που σχηµατίζεται στην επάνω φωνή 

αποτελεί τη θεµελιώδη δοµή στη f ελάσσονα σε τοπικό ιεραρχικό επίπεδο. Η κάτω 

φωνή µε τα συνεχή πηδήµατα δίνει την ψευδαίσθηση της ύπαρξης δύο φωνών 

(πολυφωνική µελωδία), όπου η µία σχηµατίζει µία γραµµική σύνδεση τέταρτης (F-Eb-

Db-C) και η άλλη µία γραµµική σύνδεση τρίτης (Bb-Ab-G).  

Στην άρση του µέτρου 14 ξεκινά η δεύτερη και τελευταία φράση του Β 

µέρους, η οποία αποτελείται από 5 µέτρα, όπως και η πρώτη. Το κοµµάτι περνάει στη 

Eb µείζονα. Από το F στην κάτω φωνή στο µέτρο 13 ξεκινά ακόµη ένας κύκλος 

πεµπτών που καταλήγει πάλι στο F στο µέτρο 15. Στα µέτρα 14-15 σχηµατίζεται µία 

αλυσίδα που περιγράφεται ως γραµµικό διαστηµατικό σχήµα, δηµιουργώντας 

γραµµικές συνδέσεις τέταρτης τόσο στην κάτω φωνή (F-Eb-D-C) όσο και στην πάνω 

(Ab-G-F-Eb). Όπως και στα µέτρα 10-13, η κάτω φωνή δίνει την ψευδαίσθηση της 

ύπαρξης δύο φωνών.  

Το κοµµάτι περνά στη c ελάσσονα στο µέτρο 15. Το Eb στο οποίο καταλήγει η 

γραµµική σύνδεση στο µέτρο 15 είναι το 3̂ της Urlinie, που στηρίζεται τονικά από 

την κάτω φωνή. Παρατηρείται δηλαδή στο σηµείο αυτό το φαινόµενο της 
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επανεκκίνησης της δοµής που είχε διακοπεί στο µ. 8. Η τονική προεκτείνεται από το 

µέτρο 15 έως την αρχή του µέτρου 16. Το Eb κατεβαίνει στο C µε µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης (Eb-D-C). Στην κάτω φωνή προεκτείνεται το C στα µέτρα 15-16. Το 

κοµµάτι µετά από τονικές αποκλίσεις στη g ελάσσονα και τη f ελάσσονα περνά πάλι 

στη c ελάσσονα και τελειώνει µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση στο µέτρο 18. Το 2̂ της 

Urlinie υπονοείται πάνω από το B στο µέτρο 18. 

Καθώς η ανάλυση προχωρά σε βαθύτερα επίπεδα, φαίνεται ότι στα δύο πρώτα 

µέτρα προεκτείνεται η συγχορδία της τονικής. Στα µέτρα 3 έως 6 η γραµµική 

σύνδεση τέταρτης στην κάτω φωνή (Ab-G-F-Eb) καταλήγει στο Eb, το οποίο 

προεκτείνεται σε όλο το έκτο µέτρο. Ουσιαστικά στα πρώτα 6 µέτρα προεκτείνεται το 

Eb, επαναλαµβάνοντας τη γραµµική σύνδεση τρίτης στην επάνω φωνή (G-F-Eb), ενώ 

στην κάτω φωνή το C κατεβαίνει βηµατικά στο Eb. Στα µέτρα 7 και 8 προεκτείνεται η 

συγχορδία της g ελάσσονας και στην επάνω φωνή κυριαρχεί το D, δηλαδή το 2̂ της 

Urlinie.  

Στο µέτρο 9 προεκτείνεται η g ελάσσονα συγχορδία ενώ το D παραµένει στην 

επάνω φωνή και κατεβαίνει στο Db στο µέτρο 11. Στα µέτρα 11-12 η γραµµική 

σύνδεση τρίτης στην επάνω φωνή (Db-C-Βb) υποστηρίζεται από µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης στην κάτω φωνή (Βb-Ab-G), σχηµατίζοντας παράλληλες 10ες. Το Βb 

ανεβαίνει οκτάβα στην επάνω φωνή και κατεβαίνει στο Ab στο µέτρο 13. Από εκεί 

ξεκινά µία γραµµική σύνδεση τέταρτης (Ab-G-F-Eb) που καταλήγει στο µέτρο 15. Στο 

µέτρο 15 η Urlinie επανέρχεται στο 3̂ (Eb), το οποίο υποστηρίζεται από το C στην 

κάτω φωνή. 

Όπως προαναφέρθηκε, η θεµελιώδης δοµή της Allemande είναι 

διακοπτόµενη. Η δοµή δεν ταυτίζεται µε τη µορφή. Το 2̂ της Urlinie έρχεται στο 

τέλος του Α µέρους, όµως το 3̂ της Urlinie δεν εµφανίζεται στην αρχή του Β µέρους, 

αλλά στο µέτρο 15. Η g ελάσσονα που έρχεται στα 2 τελευταία µέτρα του Α µέρους 

έχοντας το 2̂ στην επάνω φωνή είναι ένα αρκετά ιδιόµορφο στοιχείο. Το αναµενόµενο 

θα ήταν να παραµείνει το 3̂ (Eb) µέχρι το τέλος του Α µέρους και η g ελάσσονα µε 

το 2̂ να εµφανιστεί στην αρχή ή και τη µέση του Β µέρους.  	

Η διµερής µορφή είναι σχεδόν συµµετρική, καθώς το Α µέρος αποτελείται 

από 8 µέτρα ενώ το Β µέρος από 10. 
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Εικόνα 10. Αρµονική ανάλυση της Courante. 

Courante 
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Εικόνα 12. Ρυθµική αναγωγή της Courante. 
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Εικόνα 13. Ρυθµική αναγωγή της Courante (συνέχεια). 
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Εικόνα 14. Ρυθµική αναγωγή της Courante (συνέχεια). 
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Εικόνα 15. Μορφολογική ανάλυση της Courante. 



 
 

45 
 

Εικόνα 15. Courante foreground. 
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Εικόνα 16. Courante middleground και background. 
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Η Courante είναι γραµµένη στη c ελάσσονα και αποτελείται από 54 µέτρα, µε το Α 

µέρος να καταλαµβάνει τα πρώτα 24 µέτρα και το Β µέρος τα υπόλοιπα 30. 

 Το κοµµάτι ξεκινά µε άρση και στα 2 πρώτα µέτρα ξεδιπλώνεται η συγχορδία 

της τονικής. Από το C του δευτέρου µέτρου ξεκινά µία γραµµική σύνδεση πέµπτης 

(C-D-Eb-F-G) στην επάνω φωνή για να συναντήσει την Urlinie. Αυτή η γραµµική 

σύνδεση πέµπτης είναι συνεπώς η αρχική άνοδος. Το 5̂ της Urlinie (G) εµφανίζεται 

στο πέµπτο µέτρο έχοντας στην κάτω φωνή τη στήριξη της τονικής σε πρώτη 

αναστροφή που µετατρέπεται σε ευθεία κατάσταση. Στην κάτω φωνή το C µε 

βηµατικές κινήσεις κατεβαίνει στο Eb, το οποίο καταλήγει στο C. 

 Η πρώτη φράση τελειώνει στο µέτρο 4 µε µισή πτώση, όµως η αρχική άνοδος 

ολοκληρώνεται στο µέτρο 5. Η δεύτερη φράση αποτελείται από το δεύτερο 

τετράµετρο (µέτρο 5 έως και µέτρο 8). Στην επάνω φωνή σχηµατίζεται µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης (G-F-Eb), όπου το Eb5 υπονοείται και ακούγεται το Eb4, µία οκτάβα 

χαµηλότερα. Στο µέτρο 6 το κοµµάτι περνάει στη Eb µείζονα και ακολουθεί ατελής 

πτώση. Από το µέτρο 4 έως και το µέτρο 8 η αρµονία ακολουθεί τον κύκλο πεµπτών 

(G-C-F-Bb-Eb). 

 Η τρίτη φράση του A µέρους ξεκινά στην άρση του µέτρου 9 και 

ολοκληρώνεται στο µέτρο 16. Στο µέτρο 9 ξεκινά µία αλυσίδα που περιγράφεται ως 

γραµµικό διαστηµατικό σχήµα και σχηµατίζει µία γραµµική σύνδεση πέµπτης στην 

επάνω φωνή (Bb-C-D-Eb-F) και µία γραµµική σύνδεση έκτης στην κάτω φωνή (G-Ab- 

Bb-C-D-Eb) και ακολουθεί Τέλεια Αυθεντική Πτώση στη Eb µείζονα. Στα µέτρα 15-

16 στη µεσαία φωνή σχηµατίζεται µία γραµµική σύνδεση τρίτης (G-F-Eb), που σε 

τοπικό ιεραρχικό επίπεδο αποτελεί τη θεµελιώδη δοµή στη Eb µείζονα. 

 Η τέταρτη και τελευταία φράση του Α µέρους ξεκινά στην άρση του µέτρου 

16 και ολοκληρώνεται στο µέτρο 24. Στο µέτρο 16 ξεκινά µία γραµµική σύνδεση 

τρίτης στην κάτω φωνή (Eb-D-C), ενώ στην επάνω φωνή προεκτείνεται το Eb. Στο 

µέτρο 19 το κοµµάτι περνάει στη g ελάσσονα και στο µέτρο 20 γίνεται ατελής πτώση, 

δηµιουργώντας στιγµιαία την αίσθηση ότι η φράση τελειώνει εκεί. Στα τελευταία 

τέσσερα µέτρα της φράσης γίνεται Τέλεια Αυθεντική Πτώση στη g ελάσσονα. Το Bb 

στο µέτρο 21 στην επάνω φωνή οδηγείται στο G στο µέτρο 23 µε µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης (Bb-A-G) αλλά συγχρόνως οδηγείται και στο G στο µέτρο 24 µέσω 
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του Ab που υπονοείται πάνω από το F# στο µέτρο 23, αποτελώντας τη θεµελιώδη 

δοµή στη g ελάσσονα σε τοπικό ιεραρχικό επίπεδο. 

 Η πρώτη φράση του Β µέρους ξεκινά στο µέτρο 25 και τελειώνει στο µέτρο 

28. Το κοµµάτι περνά στη c ελάσσονα, όπου γίνεται Τέλεια Πτώση. Η δεύτερη 

φράση ξεκινά στην άρση του µέτρου 28, ξεδιπλώνοντας τη συγχορδία της τονικής και 

τελειώνει στην αρχή του µέτρου 38, αποτελείται δηλαδή από 10 µέτρα. Στο µέτρο 29 

στην επάνω φωνή ξεκινά µία γραµµική σύνδεση τέταρτης από το Eb (Eb-F-G-Ab) και 

καταλήγει στο Ab στο µέτρο 31. Το Αb προεκτείνεται µέχρι το µέτρο 37, 

κατεβαίνοντας µε βηµατικές κινήσεις και τονίζοντας την f ελάσσονα στην οποία έχει 

ήδη περάσει το κοµµάτι µε το τριηµιτόνιο E-Db. Παράλληλα η κίνηση του µπάσου 

δηµιουργεί την αίσθηση µιας «ψευδο-αλυσίδας». Στο µέτρο 37 η µελωδία έχει 

κατεβεί στο Ab και στα µέτρα 37-38 πραγµατοποιείται Τέλεια Αυθεντική Πτώση στη 

f ελάσσονα, ενώ στην επάνω φωνή η γραµµική σύνδεση τρίτης (Ab-G-F) αποτελεί τη 

θεµελιώδη δοµή της f ελάσσονας σε τοπικό ιεραρχικό επίπεδο. 

 Στο µέτρο 38 ξεκινά η τρίτη φράση του Β µέρους µε ξεδίπλωµα της f 

ελάσσονας συγχορδίας, η οποία εκλαµβάνεται και ως δεύτερη βαθµίδα στη Eb  

µείζονα, στην οποία περνά το κοµµάτι. Η τρίτη φράση του Β µέρους τελειώνει στο 

µέτρο 44 µε ατελή πτώση στη c ελάσσονα. Από το µέτρο 38 ξεκινά µία αλυσίδα που 

περιγράφεται στην ανάλυση ως γραµµικό διαστηµατικό σχήµα τέταρτης (C-Bb-Ab-G 

στην επάνω φωνή).  

 Στην άρση του µέτρου 44 ξεκινά η τέταρτη φράση του Β µέρους. Η µελωδία 

µεταφέρεται µία οκτάβα ψηλότερα, από το Eb4 στο Eb5 και από το Eb5 ξεκινά µία 

γραµµική σύνδεση έκτης που φτάνει µέχρι το C, το ψηλότερο σηµείο του κοµµατιού 

(Eb-F-G-Ab-Bb-C). Από το C η µελωδία κατεβαίνει πάλι στο Eb µε µία γραµµική 

σύνδεση έκτης. Παράλληλα στην κάτω φωνή προεκτείνεται το C. Ουσιαστικά το Eb 

στη µελωδία προεκτείνεται για 6 µέτρα. Αυτή η έµφαση στο Eb και συγχρόνως η 

ξεκάθαρη στήριξη του C στο µπάσο αποδεικνύει ότι το Eb αποτελεί το 3̂ της Urlinie.  

 Η πέµπτη και τελευταία φράση του κοµµατιού ξεκινά στην άρση του µέτρου 

50 και φτάνει µέχρι το τέλος του κοµµατιού, όπου γίνεται Τέλεια Αυθεντική Πτώση. 

Το 2̂ της Urlinie υπονοείται πάνω από το B στο µέτρο 53, το οποίο αποτελεί φθόγγο 

αντικατάστασης. 
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 Προχωρώντας στο βαθύτερο επίπεδο, φαίνεται ότι στα πρώτα πέντε µέτρα 

προεκτείνεται η συγχορδία της τονικής. Στα µέτρα 8 έως και 16 προεκτείνεται η 

συγχορδία της Eb µείζονας. Ακολουθεί η συγχορδία της g ελάσσονας, η οποία 

προεκτείνεται µέχρι και το µέτρο 27. Στο µέτρο 38 εµφανίζεται το 4̂ της Urlinie (F), 

σε χαµηλότερο ρετζίστρο. Η επαναφορά του ρετζίστρου γίνεται στο µέτρο 44, στο 3̂ 

της Urlinie. 

 Η Courante είναι ένα µεγάλο σε έκταση µέρος µε πλούσια µελωδική και 

αρµονική υφή. Είναι γραµµένη σε ισόρροπη συνεχή διµερή µορφή AB και 

επαναλαµβάνονται και τα δύο µέρη. Οι φράσεις του Α µέρους δεν είναι ισοµεγέθεις, 

καθώς οι δύο πρώτες αποτελούνται από 4 µέτρα και οι δύο επόµενες από 8 µέτρα. 

Αξιοπρόσεκτες είναι όµως οι φράσεις στο Β µέρος. Η πρώτη είναι τετράµετρη, ενώ η 

δεύτερη αποτελείται από 10 µέτρα, κάτι το οποίο είναι αρκετά ιδιαίτερο. Οι επόµενες 

δύο φράσεις είναι εξάµετρες και η τελευταία φράση τετράµετρη. Οι δύο τελευταίες 

φράσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως µία ενιαία δεκάµετρη φράση και το µέτρο 

50 να ληφθεί ως σηµείο που κλείνει η πρώτη υπο-φράση, κάτι αντίστοιχο µε αυτό 

που συµβαίνει στο µέτρο 20. 

 Η µορφή της Courante δεν ταυτίζεται απόλυτα µε τη θεµελιώδη δοµή. Όπως 

προαναφέρθηκε, η αρχική άνοδος ολοκληρώνεται µετά το τέλος της πρώτης φράσης. 

Επίσης, στο µέτρο 24, όπου τελειώνει το Α µέρος και ξεκινά το Β, δεν προκύπτει κάτι 

σηµαντικό στη δοµή του κοµµατιού. Ίσως το G στο µέτρο 24 να µπορεί να θεωρηθεί 

ως το 5̂ της Urlinie, το οποίο αλλάζει ρετζίστρο. Πάντως το 4̂ της Urlinie εµφανίζεται 

στο τέλος της δεύτερης φράσης του Β µέρους και το 3̂ στην αρχή της τέταρτης 

φράσης, δηλαδή σε σηµαντικά σηµεία όσον αφορά στην αρµονία. Άρα µπορεί να 

ειπωθεί ότι υπάρχει µία σχετική αντιστοιχία στη δοµή και τη µορφή της Courante.  
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Air 

Εικόνα 17. Αρµονική ανάλυση της Air. 
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Εικόνα 18. Ρυθµική αναγωγή της Air. 
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Εικόνα 19. Μορφολογική ανάλυση της Air. 
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Εικόνα 20 . Air foreground.  

Εικόνα 21. Air middleground και background. 
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Η Air είναι  γραµµένη στη c ελάσσονα, σε συνεχή διµερή µορφή. Αποτελείται από 16 

µέτρα. Το Α µέρος αποτελείται από τα µέτρα 1 έως και 4 και το Β µέρος από τα 

µέτρα 5 έως και 16.  

Στο πρώτο µέτρο ξεδιπλώνεται η συγχορδία της τονικής στην επάνω φωνή. Η 

εµφάνιση και των τριών νοτών της τονικής συγχορδίας καθιστά εκ πρώτης όψεως 

δύσκολη την επιλογή εναρκτήριας νότας της Urlinie. Καθώς όµως η ανάλυση 

εξελίσσεται γίνεται φανερή η κυριαρχία του G στην επάνω φωνή στα τρία πρώτα 

µέτρα. Επίσης το Eb και ιδιαίτερα το C αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε εσωτερική 

φωνή. Η Urlinie εποµένως ξεκινά από 5̂ (G), το οποίο προεκτείνεται µέχρι το µέτρο 

3. Στον τρίτο κτύπο του δευτέρου µέτρου το G υπονοείται πάνω από τη συγχορδία 

της δεσπόζουσας. Στο τρίτο µέτρο το G επανεµφανίζεται, έχοντας τη στήριξη του C 

στην κάτω φωνή. Ακολουθεί µετατροπία και το κοµµάτι περνά στη Eb µείζονα στο 

τέλος του µέτρου 3. Στα µέτρα 3 έως 4 το G κατεβαίνει στο Eb µε µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης (G-F-Eb), η οποία σε τοπικό ιεραρχικό επίπεδο είναι η θεµελιώδης 

δοµή στη Eb µείζονα. Στην κάτω φωνή το C στο πρώτο µέτρο µε µία γραµµική 

σύνδεση πέµπτης κατεβαίνει στο F (C-Βb -Ab-G-F), και µέσω του G που ακολουθεί 

καταλήγει πάλι στο C στο τρίτο µέτρο. 

Στο τέταρτο µέτρο τελειώνει το Α µέρος της διµερούς µορφής µε Τέλεια 

Αυθεντική Πτώση στη Εb µείζονα. Όλο το Α µέρος αποτελείται από µία φράση, η 

οποία θα µπορούσε να διαιρεθεί σε δύο υποφράσεις στο τέλος του δευτέρου µέτρου, 

όπου γίνεται µισή πτώση στη c ελάσσονα. 

 Στο πέµπτο µέτρο ξεκινά το Β µέρος του κοµµατιού, το οποίο αποτελείται από 

δύο φράσεις. Η πρώτη αποτελείται από τα µέτρα 5 έως και 8 και η δεύτερη από τα 

µέτρα 9 έως και 14. 

Στο πέµπτο µέτρο το κοµµάτι περνάει για λίγο στη Βb µείζονα. Η µελωδία 

επανέρχεται στο G και κατεβαίνει στο D µε µία γραµµική σύνδεση τέταρτης (G-F-Eb-

D). Στην κάτω φωνή προεκτείνεται το Eb σε όλο το µέτρο και στο έκτο µέτρο το Eb 

ανεβαίνει στο G µε µία γραµµική σύνδεση τρίτης (Eb-F-G). 

Στο έβδοµο µέτρο το κοµµάτι περνάει στη g ελάσσονα. Στην επάνω φωνή το 

Βb προεκτείνεται σε όλο το µέτρο και στο µέτρο 8 κατεβαίνει µε γραµµική σύνδεση 

τρίτης στο G (Βb-Ab-G), όπου κλείνει και η φράση µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση. Σε 
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τοπικό ιεραρχικό επίπεδο συναντάται η θεµελιώδης δοµή στη g ελάσσονα. Στην κάτω 

φωνή το g προεκτείνεται σε όλο το έβδοµο µέτρο, περνώντας από τις νότες G-C-D-G 

που θα ξανακουστούν ξεκάθαρα πλέον στο όγδοο µέτρο, επιβεβαιώνοντας την 

πτώση. 

Στα µέτρα 9-10 στην επάνω φωνή προεκτείνεται το G και µε γραµµική 

σύνδεση πέµπτης κατεβαίνει στο C στα µέτρα 10-11 (G-F-Eb-D-C). 

Στο τέλος του ογδόου µέτρου στην κάτω φωνή ξεκινά ένας κύκλος πεµπτών 

από το G και καταλήγει στο Ab στην αρχή του µέτρου 11. Από το Ab µία αλυσίδα που 

περιγράφεται ως γραµµικό διαστηµατικό σχήµα καταλήγει στο G, το οποίο 

κατεβαίνει στο c στο µέτρο 13. 

Στο µέτρο 14 στην επάνω φωνή το C ανεβαίνει µε αρπισµό στο G. Στο µέτρο 

15 εµφανίζεται πλέον το 4̂ της Urlinie (F). Είναι ενδιαφέρον ότι στα 14 πρώτα µέτρα 

του κοµµατιού προεκτείνεται το G, δηλαδή το 5̂ της Urlinie, ενώ οι υπόλοιπες 

τέσσερις νότες της Urlinie εµφανίζονται στα δύο τελευταία µέτρα. Το γεγονός αυτό 

εκφράζει µία έντονη αναντιστοιχία µεταξύ της µορφής και της δοµής στο κοµµάτι. 

Στο πέµπτο µέτρο όπου ξεκινά το Β µέρος της διµερούς µορφής δεν παρουσιάζεται 

κάποιο στοιχείο στη δοµή που να υποδεικνύει αυτή τη µετάβαση στο Β µέρος. 

Αντίθετα, η Urlinie δεν διακόπτεται πουθενά, παραπέµποντας σε µία µονοµερή 

µορφή σύµφωνα µε τον Schenker.119 

Καθώς η ανάλυση προχωρά στα βαθύτερα επίπεδα, διακρίνεται η κυριαρχία 

του G στην επάνω φωνή. Στα τρία πρώτα µέτρα φαίνεται ξεκάθαρα η προέκταση της 

τονικής συγχορδίας και ο αρπισµός στην κάτω φωνή. Στα µέτρα 5 έως 8 η τονική της 

Eb µείζονας µετασχηµατίζεται στη g ελάσσονα συγχορδία, το οποίο περιγράφεται 

στην κάτω φωνή ως ξεδίπλωµα. Στα µέτρα 7 έως και 8 προεκτείνεται η g ελάσσονα 

συγχορδία που εµφανίζεται αρπιστικά στην κάτω φωνή. Στα µέτρα 8 έως και 12 

προεκτείνεται το G στην κάτω φωνή και στο µέτρο 13 έρχεται το C, ενώ στην επάνω 

φωνή έρχεται µε αρπισµό το G, δηλαδή το 5̂ της Urlinie, για να ολοκληρωθεί η 

κάθοδος στα τελευταία δύο µέτρα. 

Αν το κοµµάτι εξεταστεί σε βαθύτερο επίπεδο, φαίνεται ότι τα πρώτα 13 

µέτρα είναι ουσιαστικά ένα ξεδίπλωµα της τονικής συγχορδίας, µε τη νότα G στην 

                                                
119 Schenker, Free Composition, 130. 
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επάνω φωνή, ενώ στην κάτω φωνή διαγράφεται ο αρπισµός C-Eb-G-C. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γραµµικές συνδέσεις που δηµιουργούνται στην επάνω 

φωνή. Το G αρχικά κατεβαίνει στο Eb µε µία γραµµική σύνδεση τρίτης, 

επανεµφανίζεται και κατεβαίνει στο D µε µία γραµµική σύνδεση τέταρτης και 

εµφανίζεται πάλι, για να κατεβεί στο C µε µία γραµµική σύνδεση πέµπτης. 

Η µορφή θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως κυκλική διµερής, όχι τόσο διότι 

το µοτιβικό υλικό του Α µέρους επανεµφανίζεται στο Β µέρος, αρκετές φορές και σε 

ανεστραµµένη µορφή, αλλά διότι στα µέτρα 13-14 γίνεται αυτούσια επανεµφάνιση 

του αρχικού µουσικού υλικού. Όσον αφορά στο µετρικό σχεδιασµό, η µορφή είναι 

ασύµµετρη, καθώς το Β µέρος είναι τριπλάσιο σε µέγεθος από το Α µέρος. 

 Η Air εκφράζει µε πολύ αντιπροσωπευτικό τρόπο τη σύγκρουση που µπορεί 

να εµφανιστεί ορισµένες φορές ανάµεσα στη µορφή και τη δοµή.  Παρόλο που η 

αδιάσπαστη θεµελιώδης δοµή υποδεικνύει ένα κοµµάτι γραµµένο σε µονοµερή 

µορφή, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της Air δείχνουν ότι είναι γραµµένη σε 

διµερή µορφή. Κοµµάτια σαν το συγκεκριµένο επιβεβαιώνουν την άποψη του 

Laskowski, ο οποίος υποστηρίζει ότι µία ολοκληρωµένη ανάλυση δεν µπορεί να 

σταθεί µόνο στη θεµελιώδη δοµή ή µόνο στην παραδοσιακή έννοια της µορφής η 

οποία βασίζεται σε επιφανειακά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο συνδυασµός και των 

δύο είναι απαραίτητος.120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Laskowski, “J. S. Bach’s Binary Dance Movements: Form and Voice-Leading,” 90-91. 
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Minuet 

Εικόνα 22. Αρµονική ανάλυση του Minuet.  



 
 

58 

 

Εικόνα 23. Ρυθµική αναγωγή του Minuet. 
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Εικόνα 24. Ρυθµική αναγωγή του Minuet (συνέχεια). 
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Εικόνα 25. Μορφολογική ανάλυση του Minuet. 
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Εικόνα 26. Minuet foreground. 

Εικόνα 27. Minuet middleground. 
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Το Minuet είναι γραµµένη στη c ελάσσονα τονικότητα, όπως και ολόκληρη η σουίτα 

και η µορφή του κοµµατιού χαρακτηρίζεται ως κυκλική διµερής. Στο πρώτο µέτρο µε 

αρπιστική άνοδο εµφανίζεται το 3̂ της Urlinie (Eb). Υπάρχουν πολλά στοιχεία που 

επιβεβαιώνουν ότι η Urlinie ξεκινά από 3̂. Η πέµπτη (G) εµφανίζεται στην αρχή του 

µέτρου και στηρίζεται από την τονική, όµως η αρµονική αναγωγή δείχνει πώς αυτό το 

G είναι εσωτερική φωνή και δεν εµφανίζεται σε κάποιο άλλο σηµείο στα πρώτα 

µέτρα µε επαρκή τονική στήριξη και βαρύτητα. Η άλλη πιθανή νότα έναρξης της 

Urlinie, το C (8̂), εµφανίζεται στο πρώτο µέτρο έχοντας στο µπάσο την στήριξη της 

τονικής σε ευθεία κατάσταση, αλλά η ανάλυση αποδεικνύει ότι ο ρόλος της είναι 

κυρίως διανθιστικός. Ακόµη, δεν υπάρχει βηµατική κίνηση προς το Βb (7̂).  Επίσης, η 

κάθοδος της Urlinie από 8̂ είναι αρκετά σπάνια.121 Εποµένως η µόνη πιθανή νότα 

έναρξης της Urlinie είναι το Eb, το οποίο στηρίζεται από την τονική, εµφανίζεται 

ψηλότερα από το G και το C και στα µέτρα 3 και 5 εµφανίζεται σε ισχυρό µέρος του 

µέτρου, στηριζόµενο από την τονική σε ευθεία κατάσταση. 

Η τονική ξεδιπλώνεται στο πρώτο µέτρο και προεκτείνεται µέχρι και το  

µέτρο 5, µε το Eb να παραµένει στην επάνω φωνή. Ακολουθεί µία γραµµική σύνδεση 

τρίτης στην επάνω φωνή (Eb-F-G) αλλά και στην κάτω φωνή (C-D-Eb), 

σχηµατίζοντας παράλληλες δέκατες που τονίζουν τη γραµµικότητα. Το κοµµάτι έχει 

περάσει ήδη από το πέµπτο µέτρο µε µετατροπία στη Eb µείζονα όπου και γίνεται 

Τέλεια Αυθεντική Πτώση στο µέτρο 8. Στα µέτρα 7-8 η γραµµική σύνδεση τρίτης 

στην επάνω φωνή (G-F-Eb) αποτελεί τη θεµελιώδη δοµή της Eb µείζονας σε τοπικό 

ιεραρχικό επίπεδο. 

Στο όγδοο µέτρο τελειώνει το Α µέρος της διµερούς µορφής, το οποίο 

αποτελείται από δύο τετράµετρες φράσεις. Η πρώτη φράση καταλήγει σε µισή πτώση 

στο µέτρο 4 και η δεύτερη φράση σε Τέλεια Αυθεντική Πτώση, το οποίο δηµιουργεί 

την αίσθηση περιόδου. 

Το Β µέρος της διµερούς µορφής ξεκινά στο µέτρο 9 και τελειώνει στο µέτρο 

32, στο τέλος του κοµµατιού. Αποτελείται από 4 φράσεις, όπου το βασικό κριτήριο 

για το διαχωρισµό τους είναι οι πτώσεις, εποµένως δεν γίνεται διαχωρισµός φράσης 

στο µέτρο 28, όπως προτείνει ο Βούβαρης στη δική του µορφολογική ανάλυση.122 Η 
                                                
121 Cadwallader and Gagné, Analysis of Tonal Music, 114. 
122 Βούβαρης, Μορφολογική ανάλυση της τονικής µουσικής, 53. 
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πρώτη φράση αποτελείται από τα µέτρα 9 έως και 12 και καταλήγει σε µισή πτώση 

στη Eb µείζονα. Η δεύτερη φράση αποτελείται από τα µέτρα 13 έως και 16 και 

καταλήγει µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση στη f ελάσσονα. Η τρίτη φράση ξεκινά στο 

µέτρο 17 και καταλήγει µε µισή πτώση στη c ελάσσονα στο µέτρο 24 και η τέταρτη 

φράση ξεκινά στο µέτρο 25 και καταλήγει στο µέτρο 32 µε Τέλεια Αυθεντική Πτώση 

στη c ελάσσονα. Εποµένως, οι δύο πρώτες φράσεις του Β µέρους είναι τετράµετρες 

και οι δύο τελευταίες οκτάµετρες.  

Στα µέτρα 9 έως 11 η τονική της Eb µείζονας προεκτείνεται µε µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης στην επάνω φωνή (G-Ab-Βb) και ακολουθεί µισή πτώση στο µέτρο 

12. Σε όλο το τετράµετρο της πρώτης φράσης του Β µέρους ακούγεται στη µεσαία 

φωνή η Βb, σαν ισοκράτης. Στο µέτρο 13 το κοµµάτι περνά στη f ελάσσονα και στα 

µέτρα 13-14 προεκτείνεται η δεσπόζουσα της κλίµακας. Στα µέτρα 15-16 γίνεται 

Τέλεια Αυθεντική Πτώση στη f ελάσσονα. Η γραµµική σύνδεση τρίτης που 

σχηµατίζεται στην επάνω φωνή (Ab-G-F) αποτελεί τη θεµελιώδη δοµή της f 

ελάσσονας σε τοπικό ιεραρχικό επίπεδο.  

Οι δύο πρώτες φράσεις του Β µέρους (µέτρα 9 έως και 16) δηµιουργούν την 

αίσθηση περιόδου.  

Στο µέτρο 17 ξεκινά ένας κύκλος πεµπτών που φτάνει µέχρι και το µέτρο 23 

και περιγράφεται στην ανάλυση ως γραµµικό διαστηµατικό σχήµα τέταρτης (Ab-G-F-

Eb στην επάνω φωνή). Στο µέτρο 24 τελειώνει η οκτάµετρη φράση µε µισή πτώση 

στη c ελάσσονα. Στο µέτρο 24 υπονοείται το 2̂ (D) της Urlinie στην επάνω φωνή, 

δηµιουργώντας το φαινόµενο της διακοπτοµένης δοµής. Το D στηρίζεται αρµονικά 

από τη δεσπόζουσα, η οποία προεκτείνεται µέχρι και το µέτρο 28. Ουσιαστικά τα 

πρώτα 4 µέτρα της τελευταίας φράσης του κοµµατιού καλύπτονται από έναν 

ισοκράτη της δεσπόζουσας. Στο µέτρο 29 επανεµφανίζεται το 3̂ της Urlinie έχοντας 

την αρµονική στήριξη της τονικής στην κάτω φωνή. Από εκεί ξεκινά µία γραµµική 

σύνδεση τρίτης στην επάνω φωνή (Eb-F-G), όπου το F5 υπονοείται και στη θέση του 

ακούγεται το F4. Αυτή η γραµµική σύνδεση τρίτης υποστηρίζεται µε παράλληλες 

δέκατες και από την κάτω φωνή όπου επίσης σχηµατίζεται µία γραµµική σύνδεση 

τρίτης (C-D-Eb). Αυτό το γραµµικό και αρµονικό µοτίβο στα µέτρα 28-30 

προσοµοιάζει στα µέτρα 5-7 του Α µέρους του κοµµατιού. Στο µέτρο 31 εµφανίζεται 
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η προδεσπόζουσα και ακολουθεί η δεσπόζουσα µε το 2̂ της Urlinie στην επάνω φωνή 

και το 1̂ της Urlinie στο µέτρο 32.  

Καθώς η ανάλυση προχωρά σε βαθύτερα επίπεδα, γίνεται ξεκάθαρο ότι στα 

πρώτα 8 µέτρα στην επάνω φωνή προεκτείνεται το 3̂ της Urlinie (Eb). Στην κάτω 

φωνή προεκτείνεται το C και ανεβαίνει στο Eb στο µέτρο 7. Στα µέτρα 8 έως και 14 

προεκτείνεται το G στην επάνω φωνή ενώ στην κάτω φωνή παραµένει το Eb. 

Αρµονικά κυριαρχεί η τονική µέχρι το µέτρο 16, όπου έρχεται η υποδεσπόζουσα, µε 

το Ab στην επάνω φωνή. Εδώ πλέον φαίνεται καθαρά η γραµµική σύνδεση τέταρτης 

στην επάνω φωνή που κατεβαίνει από το Ab στο Eb στο µέτρο 23 (Ab-G-F-Eb). Η 

ανάλυση στο µεσαίο επίπεδο φανερώνει ότι ολόκληρο το Minuet κινείται σχεδόν 

βηµατικά και χαρακτηρίζεται από έντονη γραµµικότητα.  

Παρατηρείται ότι το Minuet είναι µονοµοτιβικό, καθώς και τα δύο µέρη του 

χορού ξεκινούν µε το ίδιο ρυθµικό και µελωδικό µοτίβο. Η µορφή µπορεί να 

χαρακτηρισθεί ισόρροπη, καθώς και τα δύο µέρη κλείνουν επίσης µε σχεδόν το ίδιο 

ρυθµικό και µελωδικό µοτίβο. 

 Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ µουσικής µορφής και θεµελιώδους δοµής, το 

Minuet έχει έντονο ενδιαφέρον. Όπως προαναφέρθηκε, το κοµµάτι είναι γραµµένο σε 

διµερή µορφή ΑΒ, όπου το Α µέρος αποτελείται από 8 µέτρα και το Β από 24, είναι 

δηλαδή τριπλάσιο του Α µέρους. Με σιγουριά λοιπόν η µορφή χαρακτηρίζεται ως 

ασύµµετρη. Το ενδιαφέρον είναι ότι το φαινόµενο της διακοπής της Urlinie 

προκύπτει πολύ αργότερα σε σχέση µε το σηµείο όπου διαχωρίζονται τα δύο µέρη της 

µορφής. Βέβαια το 3̂ της Urlinie επανεµφανίζεται στο µέτρο 29 , όπου τελειώνει ο 

ισοκράτης της δεσπόζουσας και ακολουθεί η τονική. Ο ισοκράτης έχει διαρκέσει 

πέντε ολόκληρα µέτρα και έχει δηµιουργηθεί έντονα η ανάγκη έλευσης της τονικής. 

Εποµένως το 3̂ έρχεται σε ένα αρκετά σηµαντικό σηµείο της µορφής και θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει µία σχετική ταύτιση µεταξύ της µορφολογίας του 

κοµµατιού και της θεµελιώδους δοµής σε εκείνο το σηµείο. Ένα ακόµη στοιχείο που 

υποδεικνύει ότι το µέτρο 29 είναι αρκετά σηµαντικό µορφολογικά είναι το γεγονός 

ότι από εκεί ξεκινά η επανεµφάνιση του ρυθµοµελωδικού µοτιβικού υλικού του 

τέλους του Α µέρους.  
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5. Συµπεράσµατα 

 

Λαµβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω αναλύσεις, αλλά και τις απόψεις των θεωρητικών 

και των αναλυτών που προαναφέρθηκαν, µπορούν να εξαχθούν κάποια 

συµπεράσµατα σχετικά µε το ερευνητικό ερώτηµα. 

 Και οι τέσσερις χοροί που επιλέχθηκαν προς ανάλυση είναι γραµµένοι σε 

διµερή µορφή. Οι θεµελιώδεις δοµές των χορών αυτών όµως είναι όλες διαφορετικές 

και καµία από αυτές δεν ταυτίζεται απόλυτα µε τη µορφή. Πιο συγκεκριµένα, στην 

αρκετά ιδιόµορφη Allemande η Urlinie ξεκινάει από το 3̂ και παρουσιάζεται το 

φαινόµενο της διακοπής, το οποίο προκύπτει στο µέτρο 8 και η δοµή επανεκκινείται 

στο µέτρο 15 και όχι στο µέτρο 9, όπου ξεκινά το B µέρος της διµερούς µορφής. 

 Στην Courante η Urlinie ξεκινά από το 5̂ και η δοµή είναι µη διακοπτόµενη. Η 

αρχική άνοδος δεν ολοκληρώνεται στο τέλος της φράσης στο µέτρο 4, αλλά στο 

µέτρο 5, εποµένως στο σηµείο αυτό υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ της µορφής και 

της δοµής. Όµως το 4̂ και το 3̂ της Urlinie σε σηµαντικά σηµεία της µορφής, 

συγκεκριµένα το 4̂ στο τέλος της δεύτερης φράσης και το 3̂ στην αρχή της τέταρτης 

φράσης του Β µέρους. 

 Η Urlinie της Air ξεκινά και αυτή από 5̂ και η δοµή της είναι µη 

διακοπτόµενη, όπως και της Courante. Παρόλα αυτά όµως, η δοµή της Courante 

απλώνεται πιο οµοιόµορφα σε ολόκληρο το κοµµάτι, ενώ στην Air το 5̂ καλύπτει 

σχεδόν ολόκληρο το κοµµάτι και τα 4̂, 3̂, 2̂ και 1̂ εµφανίζονται µόλις στα 2 τελευταία 

µέτρα. 

 Τέλος, το Minuet έχει και αυτό διακοπτόµενη δοµή, όπως και η Allemande, 

και µάλιστα η Urlinie ξεκινά επίσης από 3̂. Όµως, ενώ στην Allemande το 2̂ 

εµφανίζεται για πρώτη φορά στο Α µέρος της µορφής, στο Minuet το 2̂ 

πρωτοεµφανίζεται στο µέτρο 24, δηλαδή σχεδόν στο τέλος του κοµµατιού. Δηλαδή η 

δοµή του Minuet δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποια σχέση µε τη µορφή του 

κοµµατιού κι επιπλέον, ενώ έχει την ίδια δοµή τυπικά µε την Allemande, ουσιαστικά 

ο τρόπος εµφάνισης της δοµής στα δύο κοµµάτια διαφέρει αρκετά. 
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