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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Ο P. A. Locatelli (1695-1764) κεωρείται μία από τισ πιο ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ 

ςτθν ιςτορία του βιολιοφ, που ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνικισ του 

οργάνου ςτισ αρχζσ του 18ου αι. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο ςυνκετικό του ζργο κατζχουν οι 

ςυλλογζσ κοντςζρτων, ανάμεςα ςτισ οποίεσ ξεχωρίηει το op.3  L’arte del violinο. Στόχοσ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει και να αναλφςει το op.3 και να αναηθτιςει τον 

λόγο για τον οποίο το ζργο αυτό κεωρείται ςτακμόσ ςτθν ιςτορία του βιολιςτικοφ 

ρεπερτορίου. 

 Στο τζλοσ του 17ου αιϊνα το βιολί βρίςκεται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ των 

εκτελεςτϊν και των ςυνκετϊν, κακϊσ επίςθσ και των καταςκευαςτϊν. Θ εμφάνιςθ του 

κοντςζρτου για ςόλο βιολί ιταν μία τεράςτια πρόκλθςθ, τόςο για τουσ ςυνκζτεσ όςο και 

για τουσ εκτελεςτζσ. Βαςιςμζνο ςτθν αρχι τθσ αντίκεςθσ, δθμιουργεί μία ζντονθ 

αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτο ςολίςτα και τθν ορχιςτρα. Θ αντίκεςθ εκφράηεται κυρίωσ  με 

το διαφορετικό κεματικό υλικό του ςολιςτικοφ μζρουσ, που απαιτεί από το ςολίςτα μία 

τεχνικι πολφ πιο εξειδικευμζνθ από αυτι των εκτελεςτϊν τθσ ορχιςτρασ. Ζνα ςθμαντικό 

χαρακτθριςτικό του ςόλο κοντςζρτου είναι θ εμφάνιςθ τθσ καντζντςασ ι του καπρίτςιου, 

όπου ο ςολίςτασ επιδεικνφει τισ δεξιοτεχνικζσ του ικανότθτεσ. Ταυτόχρονα ο ςολίςτασ 

αναηθτεί ζνα μουςικό όργανο με διακριτικό και δυνατό ιχο για να ανταγωνιςτεί με ίςουσ 

όρουσ τθν ορχιςτρα. Θ εξζλιξθ τθσ τεχνικισ από τθ μία και οι νζεσ θχθτικζσ απαιτιςεισ 

ανάμεςα ςτο ςολίςτα  και τθν ορχιςτρα  από τθν άλλθ οδθγοφν τουσ καταςκευαςτζσ ςε 

νζουσ πειραματιςμοφσ.
1 

 Στο op. 3 ο P. A. Locatelli ςυνοψίηει όλεσ αυτζσ τισ καινοτομίεσ. Επιλζγει  τθ μορφι 

του ςόλο κοντςζρτο για να παρουςιάςει τθν εξζλιξθ τθσ φόρμασ κοντςζρτο (φόρμα 

ritornello) και το καπρίτςιο για να παρουςιάςει  τισ νζεσ τεχνικζσ του οργάνου. 

 H πρϊτθ μελζτθ γενικά για το ζργο του P. A. Locatelli ζγινε από τον Arend Koole, 

ςτο ζργο του: Pietro Antonio Locatelli da Bergamo, 1695-1764: "Italiaans musycq meester 

tot Amsterdam" (Amsterdam, 1949). Στθ μελζτθ του αυτι αναφζρεται εκτενϊσ  ςτθ 

μουςικι ηωι ςτο Amsterdam τθν εποχι του Locatelli, προςπακϊντασ να εξθγιςει τουσ 

λόγουσ που ϊκθςαν τον Locatelli να παραμείνει εκεί. Το κφριο μζροσ τθσ μελζτθσ αποτελεί 

θ παρουςίαςθ του κάκε ζργου ξεχωριςτά, με ςχόλια που αφοροφν  το περιεχόμενο και τθ 

δομι των ζργων. Θ δεφτερθ μελζτθ ζγινε από τον J. H. Calmeyer ςτθ μελζτθ του The life, 

times, and works of P. A. Locatelli (N.Carolina, 1969), ςτθν οποία όμωσ δεν ιταν εφικτι θ 

πρόςβαςθ. Σθμαντικά βιματα ςυςτθματικισ μελζτθσ για τον P. A. Locatelli και το ζργο του 

ζγιναν από τον Α. Dunning ςτο ζργο του Pietro Antonio Locatelli: Der Virtuose und seine 

Welt.(Buren: Frits Knuf,1981). Ο A.Dunningςτθριγμζνοσ ςτισ μελζτεσ των προγενζςτερων 

παρουςιάηει ζνα δίτομο ζργο. Ο πρϊτοσ τόμοσ περιλαμβάνει λεπτομερι βιογραφικά 

ςτοιχεία για τθ ηωι του ςυνκζτθ, τισ ςπουδζσ του, τα ταξίδια του, τισ ςυνκζςεισ του και 

ιςτορικά ςτοιχεία άμεςα ςυνδεδεμζνα με τθν κοινωνικι κατάςταςθ τθσ εποχισ ςτα 

πλαίςια τθσ οποίασ δθμιοφργθςε ο ςυνκζτθσ. Ο Dunning αναφζρεται ςτα ιδιαίτερα 

                                                           
1
 David Boyden, "The violin music of the early eighteenth century", in The history of violin playing from its 

origins to 1761 and its relationship to the violin and violin music(Oxford: University of Oxford Press, 1990), 
333. 
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χαρακτθριςτικά των ζργων του Locatelli, ςυγκρίνοντάσ τα με ζργα άλλων ςυνκετϊν τθσ 

εποχισ. Κφρια κζςθ ςτο βιβλίο του κατζχει το κεφάλαιο που αναφζρεται ςτο op.3, όπου 

γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ ςθμαντικότθτα του ζργου. Ο δεφτεροσ τόμοσ περιλαμβάνει 

τουσ κεματικοφσ καταλόγουσ των ζργων του Locatelli, τισ διάφορεσ εκδόςεισ  και μία 

εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ εικονογραφίασ του ςυνκζτθ. 

 Ακολοφκθςαν άλλεσ μελζτεσ από τουσ: Vinetta Maiolini (1983),2 Marcello Eynard 

(1995),3 Fulvia Murabito (2009).4  H παροφςα εργαςία ςτθρίηεται κυρίωσ ςτισ μελζτεσ των 

A. Koole και A. Dunning που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 Στο  πρϊτο κεφάλαιο δίνονται κάποια βιογραφικά ςτοιχεία του ςυνκζτθ που μασ 

βοθκοφν να κατανοιςουμε τισ επιρροζσ τισ οποίεσ δζχτθκε τόςο από τουσ κακθγθτζσ του 

όςο και από τα ταξίδια του. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μία ςφντομθ γενικι  αναφορά ςτο 

ςυνκετικό του ζργο. 

 Στο  δεφτερο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά ςτο ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ μζςα 

ςτο οποίο δθμιουργικθκε το L’arte del violino. Ρροκειμζνου να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ 

ςκζψθσ του ςυνκζτθ και θ χριςθ του κοντςζρτου και του καπρίτςιου ςτο op.3, κρίκθκε 

απαραίτθτθ θ παράκεςθ ενόσ κεφαλαίου που περιγράφει τθν ζννοια τθσ δεξιοτεχνίασ και 

τθν προβολι τθσ μζςα από τισ ανερχόμενεσ μουςικζσ φόρμεσ τθσ εποχισ που είναι το  

ςόλο κοντςζρτο και το καπρίτςιο με τθ μορφι τθσ καντζντςασ. Ιδιαίτερθ  αναφορά γίνεται  

ςτθν εξζλιξθ του ςόλο κοντςζρτο. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το κεντρικό ςθμείο τθσ εργαςίασ. Γίνεται θ 

παρουςίαςθ όλων των κοντςζρτων και των καπρίτςιων του L’arte del violino, 

επιςθμαίνονται τα γενικά χαρακτθριςτικά και ταυτόχρονα γίνεται θ καταγραφι των νζων 

τεχνικϊν του βιολιοφ, όπωσ αυτζσ  διαφαίνονται μζςα από τα καπρίτςια του op. 3. 

 Το  τζταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναλφςεισ κοντςζρτων και καπρίτςιων του 

op.3 με κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που αφοροφν κυρίωσ τθ φόρμα. Επιλζχκθκε για 

ανάλυςθ το πρϊτο κοντςζρτο  και τα καπρίτςια του ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα τθσ 

ςυλλογισ και το ζνατο κοντςζρτο γιατί παρουςιάηει κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτθ  

φόρμα τόςο του κοντςζρτου όςο και των καπρίτςιων που αντιςτοιχοφν ςε αυτό.    

 Στο πζμπτο κεφάλαιο επιχειρείται μία επαγωγικι εξαγωγι γενικϊν 

ςυμπεραςμάτων, θ οποία προκφπτει από τθν ανάλυςθ των αντιπροςωπευτικϊν ζργων 

που προθγικθκε ςτο τζταρτο κεφάλαιο.  Γίνεται μία ςφνοψθ των τεχνικϊν και ςυνκετικϊν 

ςτοιχείων του ζργου, ενϊ ταυτόχρονα γίνεται μία περιγραφι του χαρακτιρα του ςυνκζτθ, 

τθσ επιρροισ του ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνικισ του βιολιοφ  και τθσ ςυμβολισ του ςτθ 

δθμιουργία οργανωμζνθσ ςχολισ βιολιοφ. 

 Ακολουκεί το κεφάλαιο με τθ βιβλιογραφία τθσ εργαςίασ και το παράρτθμα ςτο 

οποίο βρίςκεται θ αρμονικι ανάλυςθ των ζργων που αναλφκθκαν ςτο τζταρτο κεφάλαιο. 

 

        

                                                           
2
Vinetta Maiolini, Pietro Locatelli (1695-1764): il diavolo del violino (Torino: Levrotto & Bella, 1983). 

3
Marcello Eynard, Il musicista Pietro Antonio Locatelli: un itinerario artistic da Bergamo ad Amsterdam 

(Bergamo: Circololirico Mayr-Donizetti, 1995). 
4
 Fulvia Morabito, Pietro Antonio Locatelli (Palermo: L’ epos, 2009). 
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Κεφάλαιο 1. PIETRO ANTONIO LOCATELLI 

1.1 Βιογραφία του P. A. Locatelli5 

 Ο P. A. Locatelli γεννικθκε ςτο Μπζργκαμο τθσ Ιταλίασ ςτισ 3 Σεπτεμβρίου του 

1695 και πζκανε ςτο  Άμςτερνταμ ςτισ 30 Μαρτίου  του 1764. Ξεκίνθςε μουςικι ςτθ 

χορωδία τθσ Βαςιλικισ εκκλθςίασ τθσ Santa Maria Maggiore ςτο Μπζργκαμο με τθν 

κακοδιγθςθ δφο  ςθμαντικϊν μουςικϊν τθσ πόλθσ, του Ludovico Ferronati και του Carlo 

Antonio Marino. Τον Απρίλιο του 1710,δεκατεςςάρων χρονϊν εμφανίςτθκε ωσ μζλοσ του 

Βαςιλικοφ ςυνόλου τθσ πόλθσ παίηοντασ  βιολί, ενϊ τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου 

(1711) προςλιφκθκε  επίςθμα ςτθ κζςθ του τρίτου βιολιοφ ςτο ίδιο ςφνολο. Το ταλζντο 

του αναγνωρίςτθκε γριγορα και ςτθν θλικία των 16 ετϊν ηιτθςε και ζλαβε άδεια να πάει 

ςτθ ϊμθ. Σφμφωνα με τθν παράδοςθ κεωρείται μακθτισ του Corelli. Αυτό ιςχφει μόνο αν 

δεχτοφμε τθν γενικι ζννοια του όρου «ςχολιCorelli». Στθν πραγματικότθτα τελειοποίθςε 

τισ ςπουδζσ του ωσ βιολιςτισ με τθν κακοδιγθςθ μιασ ευρείασ γκάμασ βιρτουόηων οι 

οποίοι ανικαν ςτθ ςχολι Corelli. Ζνασ από τουσ βοθκοφσ του Corelli, o οποίοσ ανζλαβε τθν 

κακοδιγθςθ του Locatelli όςο ιταν ςτθ ϊμθ, ιταν ο G. Valentini κακϊσ επίςθσ οι A.  

Montanari και D. Ghilarducci, επιφανείσ δεξιοτζχνεσ τθσ εποχισ, οι οποίοι ανικαν ςτον 

κφκλο του P. Ottoboni.6 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ  παραμονισ του ςτθ ϊμθ και κυρίωσ από το 1717-1723, ο P. 

A. Locatelli γνϊριςε τθν εφνοια των καρδιναλίων P. Ottoboni και Monsignor Camillo Cybo7, 

υπό  τθν προςταςία των οποίων ζδινε  τακτικά ςυναυλίεσ ςτθν εκκλθςία του San Lorenzo 

ςτο Damaso, ενϊ τθν ίδια περίοδο ςυμμετείχε ςτθν ορχιςτρα «Congregazione generale 

dei Musici di S. Cecilia». Το 1721 ο P. A. Locatelli αφιερϊνει τα 12 κοντςζρτα του op. 1 ςτον 

C. Cybo. Το όνομά του εξαφανίηεται από τα μουςικά γεγονότα τθσ ϊμθσ το 1723, τθ 

χρονιά που ο προςτάτθσ του M. Cybo άφθςε τθ ϊμθ. 

 Ανάμεςα ςτο 1723-1728, ο Locatelli ταξίδεψε ςε πολλά μζρθ κυρίωσ τθσ Ιταλίασ και 

τθσ Γερμανίασ. Το 1725 το όνομά του εμφανίηεται ςτθ Μάντοβα όπου ο αντιβαςιλζασ 

Philipp von Hesse - Darmastadt του δίνει τον τίτλο «virtuoso da camera». Ωςτόςο δεν 

υπάρχουν αποδείξεισ ότι ο Locatelli παρζμεινε ςτθν αυλι του βαςιλιά, θ ςφντομθ 

παραμονι του δεν αναφζρεται πουκενά. Mετά το 1725 αναφορζσ του ονόματόσ του 

ςυναντάμε ςε αρχεία ςτθ Βενετία, ςτο Μόναχο και ςτο Βερολίνο. Στα ταξίδια του ζδινε 

ςυναυλίεσ και δεχόταν ενκουςιϊδθ αναγνϊριςθ για το δεξιοτεχνικό παίξιμό του. Στθ 

Βενετία παρζμεινε κάποια διαςτιματα ανάμεςα ςτα ζτθ 1723-1727. Θ παραμονι του 

επιβεβαιϊνεται από το ειςαγωγικό γράμμα που ςυνόδευε το ζργο του L’arte del violino, 

op.3, ςφμφωνα με το οποίο το ζργο είναι αφιερωμζνο ςτο Βενετό πατρίκιο G. Michielini.  

Στισ 26 Ιουνίου του 1727 εμφανίηεται ςτο Μόναχο ςτθν αυλι του Karl Albert, όπου 

δζχκθκε ωσ αμοιβι για τθν εμφάνιςι του δϊδεκα χρυςά φιορίνια. Τον Μάιο του 1728 

επιςκζφκθκε τθν πρωςικι αυλι του Βερολίνου, όπου εμφανίηεται ςτο παλάτι του 

Monbijou παρουςία τθσ Βαςίλιςςασ Sophie Dorothea. Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, ο 

                                                           
5
 Το κεφάλαιο αυτό ζχει ωσ βιβλιογραφικι πθγι το λιμμα "Locatelli" του  A. Dunning από το Grove Music 

Online http://www.grove  music.com<ανάκτθςθ  2-1-2012> 
6
P. Ottoboni (1667-1740), Ιταλόσ καρδινάλιοσ 

7
M. Cybo (1681-1743), Ιταλόσ καρδινάλιοσ 

http://www.grove/
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Locatelli ιρκε ςτθν αυλι του Friedrich Wilhelm Ι τθσ Ρρωςίασ από τθ Δρζςδθ ςτθν 

ακολουκία του βαςιλιά Augustus ςτον οποίο ζδωςε δφο ςυναυλίεσ και δζχτθκε από αυτόν 

ωσ δϊρο ζνα βαρφ χρυςό κουτί με δουκάτα. Τθ ςχζςθ του Locatelli με τθν αυλι τθσ 

Δρζςδθσ τθν επιβεβαιϊνει θ παρουςία κάποιων ζργων του  που βρίςκονται ςτθν κατοχι 

τθσ  Dresden Kapelle. 

 Tο 1728 βρίςκεται ςτθ Φρανκφοφρτθ. Θ παραμονι του ςτθν Φρανκφοφρτθ 

αποδεικνφεται από τθν υπογραφι του, θ οποία βρζκθκε ςτο andante ενόσ ζργου του, το 

οποίο αργότερα ενςωματϊκθκε ςτθ ςονάτα για φλάουτο op. 2, no 3 (1732). To andante 

αυτό βρζκθκε ςτθν προςωπικι ςυλλογι ενόσ ςυλλζκτθ αυτογράφων, εμπόρου 

Ολλανδικισ καταγωγισ, του Θendrik van Uchelen, που κατοικοφςε ςτθν Φρανκφοφρτθ. Το 

Δεκζμβριο του ιδίου χρόνου βρίςκεται ςτο Kassel, το οποίο κεωρείται και ο τελευταίοσ 

ςτακμόσ του ςυνκζτθ. Εκεί προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του ςτθν αυλι του Carlvon Hessen-

Kassel. 

 Ο P. A. Locatelli δεν επικυμοφςε να περάςει το υπόλοιπο τθσ ηωισ του ωσ μουςικόσ 

ςτθν αυλι ενόσ βαςιλιά, ζτςι το 1729 εγκαταςτάκθκε ςτο Άμςτερνταμ όπου παρζμεινε ωσ 

το κάνατό του το 1764. Θ παραμονι του Locatelli ςτο Άμςτερνταμ δεν είχε τόςο ςχζςθ με 

τθ δραςτθριοποίθςι του ςτο χϊρο  τθσ ςφνκεςθσ και των ςυναυλιϊν, όςο με τθν ακμι 

των μουςικϊν εκδόςεων ςτο Άμςτερνταμ, οι οποίεσ μζςω τθσ καταρτιςμζνθσ τεχνολογίασ 

είχαν ευρεία διεκνι διάδοςθ. Εκεί επιμελικθκε τθν ζκδοςθ των ζργων του (op. 1-9) αλλά 

και ζργα άλλων μουςικϊν. Θ πρϊτθ ςυνεργαςία του Locatelli με τον εκδοτικό οίκο 

«Rogeren Le Cѐne» ςτο Άμςτερνταμ  είχε γίνει  το 1721 με τθν ζκδοςθ του op.1 (12 

concerti grossi) πριν τθν εγκατάςταςθ του ςυνκζτθ εκεί. Το 1731 ζλαβε από το κράτοσ τθσ 

Ολλανδίασ τθν άδεια να δθμοςιεφςει τα ζργα του, θ οποία διιρκεςε για 15 χρόνια και 

ανανεϊκθκε το 1746.  Ζτςι ξεκίνθςε θ δθμοςίευςθ των ορχθςτρικϊν του ζργων, ενϊ ο 

ίδιοσ εξζδωςε με δικά του ζξοδα τθ ςυλλογι των ζργων μουςικισ δωματίου op.2 (12 flute 

concertos), op. 5 (6 trio sonatas) και op. 8 (10 trio sonatas) για τα οποία ανζλαβε  

προςωπικά τθν ευκφνθ των πωλιςεων. 

 Σφμφωνα με μαρτυρίεσ του Locatelli και των ςυγχρόνων του, κατά τθ διάρκεια τθσ 

παραμονισ του ςτο Άμςτερνταμ απζφευγε το κοινό, δεν ζδινε δθμόςιεσ ςυναυλίεσ και δεν 

δίδαςκε ςυςτθματικά. Συμμετείχε μόνο ςτισ κακιερωμζνεσ ςυναυλίεσ τθσ Τετάρτθσ οι 

οποίεσ γινόταν ιδιωτικά ςε ςπίτια με περιοριςμζνο κοινό που το αποτελοφςαν 

εραςιτζχνεσ και όχι επαγγελματίεσ μουςικοί. Στα 35 χρόνια παραμονισ του ςτο 

Άμςτερνταμ ζχαιρε ιδιαίτερθσ εκτίμθςθσ. Στο ςπίτι του υπιρχε μια εκτεταμζνθ ςυλλογι 

ζργων τζχνθσ και  βιβλίων ςε διάφορεσ γλϊςςεσ. Ο Arend Koole8 δίνει ζναν πλιρθ 

κατάλογο των βιβλίων τθσ βιβλιοκικθσ του ςπιτιοφ του ςτο Άμςτερνταμ, όπου εκτόσ από 

τθ μουςικι υπιρχαν βιβλία ςχετικά με τθν φιλοςοφία, τθν ιςτορία και τθν εικονογραφία, 

γεγονόσ που μαρτυρεί το εφροσ των ενδιαφερόντων του. 

 

  

          
                                                           
8
A. Koole, Leven en werken van Pietro Antonio Locatelli da Bergamo, 1695-1764: ”Italiaans musycqmeester 

tot Amsterdam” (Amsterdam: University of Amsterdam Press, 1949). 
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1.2 Σο ςυνθετικό ζργο του Locatelli 

Ρρϊτεσ αυκεντικζσ εκδόςεισ:9 

Οp. 1: (1721), Amsterdam, corrected  2/1729. 

           XII concerti grossi a 4 e a 5 con 12 fugue, 2 vn, 1/2 va, b. 

          (12 κοντςζρτα γκρόςο: F major, C minor, B flat major, E minor, D major, C minor,                 

F major, F minor, D major, C major, C minor, G minor). 

Οp. 2: (1732), Amsterdam. 

          XII sonate, fl, bc. 

(12 ςονάτεσ για φλάουτο και basso continuo: G major, D major, B flat major, G major,  

    D major, G minor, A major, F major, E major, G major, D major, G major.) 

Op. 3: (1733), Amsterdam. 

          L’ arte del violino: XII concerti, cioѐ Violino Solo, con XXIV capricci ad libitum, vn, 2vn, 

va, bc. 

(12 κοντςζρτα για βιολί και 24 καπρίτςια κατά βοφλθςθ: D major, C minor, F major, E 

major, C major, G minor, B flat major, E minor, G major, F minor, A major, D major “il 

laberinto armonico”)  

Op.4:  (1735), Amsterdam 

           Parte Io: VI introduttioni teatrali 

          (6  ειςαγωγζσ: D major, F major, B flat major, G major, D major, C major) 

          Parte IIo: VI concerti, 2 vn, va, vc, 2 vn, va, vc, b 

          (6 κοντςζρτα: D major, F major, G major, E major, C minor, F major). 

Op.5:  (1736) Amsterdam 

         VI sonate a 3, 2vn/fl, bc 

         (6 τρίο ςονάτεσ: G major, E minor, E major, C major, D minor, G “Bizarria”). 

Op.6:  (1737) Amsterdam 

        ΧΙΙ sonate da camera, vn, bc 

       (12 ςονάτεσ για βιολί και basso continuo: F minor, F major, E major, A major, G minor,                    

          D  major, C minor, C major, B minor, A minor, E flat, D minor). 

Op.7:  (1741)Leiden. 

        VI concerti, 4 vn, 2 va, b  

       (6 κοντςζρτα a quatro: D major, B flat major, G major, F major, G minor, E flat). 

Op.8:   (1744, 2/1752) Amsterdam 

        X sonate, 6 for vn, bc; 4 for 2 vn, bc 

(10 ςονάτεσ, 6 για βιολί και basso continuo και 4 τρίο ςονάτεσ: F major, D major, G 

minor, C major, G major, E flat major, A major, D major, F minor, A major).  

Op.9:  (1762) Amsterdam [lost]. 

       VI concerti, 2 vn, va, vc; 2 vn, va, b . 

  

Στο ςθμείο αυτό κα ικελα να αναφζρω κάποιεσ διαφορζσ που ςυναντάμε ςτισ ονομαςίεσ 

των δθμοςιευμζνων ζργων του Locatelli. Ο R. Franzoni10 αναφζρει τθ δεφτερθ ζκδοςθ του 

                                                           
9
A. Koole, "P. A. Locatelli", The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Sadie S. (London: Macmillan 

Publishers Ltd., 1980), v. 11, p. 106. 
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op. 8 (1750, Ραρίςι), ωσ «Caprices enigmatiques». Ωσ op. 9 αναφζρει το ζργο «The Art of 

New Modulation» χωρίσ θμερομθνία ζκδοςθσ. Ο A. J. B. Hutchings11 αναφζρει το op. 9 ωσ 

«L’ arte di nuova modulazione: caprices énigmatiques».  Ωσ op.10 αναφζρουν και οι δφο τα 

ζργο «Harmonic Contrasts», κοντςζρτο για τζςςερισ φωνζσ, επίςθσ χωρίσ θμερομθνία 

ζκδοςθσ. Σφμφωνα βζβαια με τον A. Koole,12 οι παραπάνω τίτλοι αναφζρονται ςε 

ανατυπωμζνεσ γαλλικζσ εκδόςεισ των καπρίτςιων του op. 3. 

 Εκτόσ από τα παραπάνω ζργα υπάρχουν και κάποια ζργα χωρίσ αρίκμθςθ, όπωσ 

ςονάτα ςε g για βιολί και basso continuo, κονςζρτα για βιολί, ςυμφωνίεσ, τρίο ςονάτεσ, 

ντουζτα για φλάουτο, μία ςονάτα για όμποε και ζνα καπρίτςιο για βιολί ςε E.  

 

1.2.1. χολιαςμόσ του ςυνθετικοφ ζργου 

 Τα ζργα του Locatelli περιλαμβάνουν ςυλλογζσ κονςζρτων και ςυλλογζσ ζργων 

μουςικισ δωματίου: concerti grossi, solo concertos, trio sonatas, ςονάτεσ για ζνα 

μελωδικό όργανο και basso continuo. Ανάμεςα ςτο 1721-1762 δθμοςίευςε πζντε 

ςυλλογζσ κονςζρτων (op.1, op.3, op.4 parte IIo, op.7, op.9). Θ τελευταία ςυλλογι op. 9 

ζχει χακεί, οι υπόλοιπεσ όμωσ που ζχουν διαςωκεί δείχνουν τθν επιρροι του από το 

Βενετςιάνικο και το ωμαϊκό μοντζλο γραφισ κονςζρτου(ςφμφωνα με τον R.Layton).13 

 Σφμφωνα με τον Hutchings14 τα ζργα του Locatelli αποτελοφν το ςυνδετικό κρίκο 

ανάμεςα ςτο concerto grosso και το solo concerto. Στα κονςζρτα του φαίνεται ο 

καυμαςμόσ του ςτο Vivaldi και θ επιρροι του από τον Corelli. O Hutchings διακρίνει τρεισ 

περιόδουσ ςτα ζργα του, που αφοροφν περιςςότερο τθ δομι των κοντςζρτων του (πρϊτθ 

οp.1, δεφτερθ op.4, τρίτθ op.7). 

 Το op.1 είναι μία ςυλλογι από 12 concerti grossi,  τα οποία ακολουκοφν το 

μοντζλο των κονςζρτων του op.6  του Corelli, όπου θ oμάδα «concertino» αποτελείται 

από δφο βιολιά και ζνα τςζλο. Τα μζρθ των κονςζρτων είναι μεγαλφτερα ςε διάρκεια και 

λιγότερα ςε αρικμό ςε ςχζςθ με το op. 6 του Corelli. Τα μεςαία μζρθ είναι το πολφ 8-12 

μζτρα ςτθ ςχετικι ελάςςονα. Ππωσ ακριβϊσ το op.6 του Corelli, ζτςι και ς’ αυτι τθ 

ςυλλογι τα πρϊτα οχτϊ ακολουκοφν τον τφπο τθσ εκκλθςιαςτικισ ςονάτασ15ενϊ τα 

υπόλοιπα ακολουκοφν τον τφπο τθσ ςονάτασ δωματίου 16 με ακολουκίεσ χορϊν. 

Χαρακτθριςτικό και ςτισ δφο ςυλλογζσ είναι ότι το όγδοο κονςζρτο, το οποίο  ονομάηεται 

                                                                                                                                                                                   
10

R. Franzoni, Locatelli l’arte del violino 25 caprici (Milano: Ricordi, 1990), ειςαγωγι. 
11

A. J. B. Hutchings, The Baroque Concertο (London: Faber and Faber, 1961), 337. 
12

Alexander Ringer, ”Leven en werken van Pietro Antonio Locatelli da Bergamo (1695-1764),”Italiaans musycq 

meester tot Amsterdam” by Arend Koole”,Journal of the American Musicological Society 3/2 (1950): 135-138. 

Ανάκτθςθ από<http://www.jstor.org/> (9-3-12). 
13

R. Layton, A  Guide to the Concerto (New York: Oxford University Press, 1996), 24. 
14

A. J. B. Hutchings, The Baroque Concertο (London: Faber and Faber, 1961), 336-340. 
15

 Εκκλθςιαςτικι ςονάτα (sonata da chiesa): ζνασ από τουσ δφο κφριουσ τφπουσ μπαρόκ ςονάτασ που 
κακιερϊκθκε ςτο τζλοσ  του  17

ου
 αι. από τον Corelli. Αποτελείται από τζςςερα μζρθ: αργό, βαρφ με μίμθςθ - 

γριγορο, φουγκάτο -  αργό, καντάμπιλε, ομοφωνικό – γριγορο, φουγκάτο(Ulrich, 1977, ςελ. 147). 
16

 Σονάτα δωματίου (sonata da camera): ζνασ από τουσ δφο κφριουσ τφπουσ μπαρόκ ςονάτασ που 
κακιερϊκθκε ςτο τζλοσ του 17

ου
 αι. από τον Corelli. Αποτελείται  από ζνα πρελοφδιο και δφο εϊσ τζςςερα 

χορευτικά μζρθ(Ulrich,1977, ςελ.147).  
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χριςτουγεννιάτικο και ζχει ζνα χαρακτθριςτικό «pastorale» μζροσ, θ προζλευςθ του 

οποίου ζγκειται ςτθν ιταλικι λαϊκι παράδοςθ(R. Layton).17 

 Γενικά τα κονςζρτα αυτισ τθσ ςυλλογισ διακρίνονται για το αντιςτικτικό ςτυλ, με 

μονζσ και διπλζσ φοφγκεσ  που υπερβαίνουν το μοντζλο του Corelli και αποκαλφπτουν μία 

εξοικείωςθ με τθν ρωμαϊκι αντιςτικτικι τεχνικι(A.Dunning).18 

 Τθν επιρροι τθσ Βενετςιάνικθσ ςχολισ (Vivaldi) διακρίνουμε αρχικά ςτα τελευταία 

κονςζρτα του op.1, αλλά κυρίωσ ςτα concertiτου op.3. Το op.3 γνωςτό ωσ L’arte del violinο 

είναι μία ςυλλογι δϊδεκα κονςζρτων και εικοςιτεςςάρων καπρίτςιων. Εδϊ ο Locatelli 

χρθςιμοποιεί πιο εκτεταμζνα ritornelli από τον Vivaldi και τα solo επειςόδια, τα οποία 

διαπερνοφν τα tutti, ζχουν μια ευρεία μελωδικι γραμμι. Τα περιςςότερα από τα 

κονςζρτα αυτισ τθσ ςυλλογισ ακολουκοφν τθ δομι γριγορο - αργό - γριγορο. Στα 

κονςζρτα του op.4 αρχίηουν να φαίνονται κάποια χαρακτθριςτικά τθσ κλαςικισ εποχισ, 

όπωσ τα ζντονα ρυκμικά και αρμονικά ςτοιχεία, θ ποικιλία κεμάτων, θ μεγαλφτερθ  

διάρκεια ςτα δφο πρϊτα μζρθ. Στθν τελευταία ςυλλογι κονςζρτων που ζχει διαςωκεί το 

op.7, διακρίνουμε μία ςτακεροποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν του solo κονςζρτου (όπωσ 

αυτά κα αναφερκοφν ςτο επόμενο κεφάλαιο). Πλα τα κονςζρτα αποτελοφνται  από τρία 

μζρθ γριγορο - αργό-γριγορο. Συχνά το finale είναι ζνα μενουζτο με παραλλαγζσ.19 

 Σθμαντικι κζςθ ςτο ζργο του ςυνκζτθ κατζχουν και οι ςονάτεσ. Το op.2 

περιλαμβάνει δϊδεκα ςονάτεσ για φλάουτο και basso continuo. Το ζργο αυτό είναι 

ευρζωσ διαδεδομζνο  ιδθ από τθν εποχι του  ςυνκζτθ. Θ δομι του ζχει χαρακτθριςτικά 

που κα ςυμβάλουν αργότερα ςτο ςχθματιςμό τθσ μορφισ τθσ ςονάτασ. Στθ γραμμι του 

φλάουτου κυριαρχεί το ςτυλ «gallant», υπάρχουν δθλαδι πολλά ςτολίδια, “Lombard 

rhythm’’20, αποτηιατοφρεσ, ςυγκοπζσ  και μια πλθκϊρα από ρυκμικζσ αξίεσ πάνω από ζνα 

μπάςο που ζχει ωσ λειτουργία τθν αρμονικι διάρκρωςθ. Οι τρίο ςονάτεσ op. 5 είχαν ωσ 

ςκοπό να δθμιουργιςουν μία ευχάριςτθ διάκεςθ, ενϊ οι ςονάτεσ op. 6 και op. 8 

αντιπροςωπεφουν τθν κορφφωςθ του ζργου του Locatelli ςε μία προςπάκεια ζνωςθσ των 

υψθλϊν ικανοτιτων του ωσ βιολιςτι και ωσ ςυνκζτθ (A. Dunning).21 

 Τo op.9 «θ τζχνθ τθσ νζασ διαμόρφωςθσ, αινιγματικά καπρίτςια»  ιταν μία ςειρά 

από ςπουδζσ, που είχαν ωσ ςτόχο τθν εξάςκθςθ των μακθτϊν και δεν προορίηονταν για 

εκτζλεςθ ςε ςυναυλίεσ. Γενικά θ μουςικι του Locatelli είχε μεγάλθ ηιτθςθ τόςο για 

ανατφπωςθ όςο και για εκτζλεςθ. Ο Βurney22αναφζρει ότι ο Locatelli ςυναρπάηει 

περιςςότερο από ζκπλθξθ παρά από ευχαρίςτθςθ, αφοφ ζχει απιχθςθ εξαιτίασ των 

καπρίτςιων που είναι πρωτότυπεσ επιδεικτικζσ ςπουδζσ βιολιοφ και αξίηουν κετικά 

ςχόλια.(A. J. B. Hutchings).23 

                                                           
17

R. Layton, A Guide to the Concerto (New York: Oxford University Press, 1996), 24.  
18

A. Dunning,"P. A. Locatelli",Grove Music Online<http://www.grovemusic.com> (ανάκτθςθ 2-1-2012). 
19

A. J. B. Hutchings, The Baroque Concerto (London: Faber and Faber,1961), 336-339. 
20

Lombard rhythm: ςυγκοπτόμενοσ ρυκμόσ, όπου μία μικρι τονιςμζνθ νότα ακολουκείται από μία νότα 
μεγαλφτερθσ αξίασ. Στθ μπαρόκ εποχι χαρακτθριςτικό παράδειγμα Lombard rhythm αποτελεί  μία 
τονιςμζνθ νότα δεκάτου ζκτου ι ογδόου που ακολουκείται από παρεςτιγμζνο όγδοο ι τζταρτο αντίςτοιχα 

(eq , xe.). 
21

A.Dunning, "P. A. Locatelli", Grove Music Online http://www.grovemusic.com  (ανάκτθςθ 2-1-2012). 
22

C. Burney (1726-1814), Άγγλοσ ιςτορικόσ μουςικισ. 
23

A. J. B. Hutchings, The Baroque Concerto (London: Faber and Faber, 1961), 337. 

http://www.grovemusic.com/
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 Συμπεραςματικά λοιπόν κα λζγαμε ότι το ςυνκετικό ζργο του Locatelli, 

περιλαμβάνει τρεισ κατθγορίεσ ζργων: ζργα δεξιοτεχνικοφ χαρακτιρα όπωσ είναι τα 

κοντςζρτα του op. 3 και οι ςονάτεσ του op. 6, ζργα μουςικισ δωματίου όπωσ είναι οι 

ςονάτεσ του op. 2, του op. 5 και του op. 8, κακϊσ επίςθσ και ζργα για μεγαλφτερα ςφνολα 

όπωσ είναι τα κοντςζρτα και οι ειςαγωγζσ op. 1, op. 4 και op. 7. 
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Κεφάλαιο 2. Ιςτορικό πλαίςιο 

 Στο κεφάλαιο που ακολουκεί γίνεται μια λεπτομερισ περιγραφι των πνευματικϊν 

και ςυνκετικϊν τάςεων τθσ εποχισ κατά τθν οποία ο Locatelli ςυνζκεςε το L’arte del 

violino. Θ παρουςίαςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου τθσ εποχισ μασ βοθκά να κατανοιςουμε 

καλφτερα τουσ λόγουσ τουσ οποίουσ οδιγθςαν το ςυνκζτθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ δομι του 

op.3. Γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ νζεσ μουςικζσ φόρμεσ (καντζντςα - ςόλο κοντςζρτο), 

οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τον ςυνκζτθ ωσ μζςο επίδειξθσ νζων  τεχνικϊν ςτο βιολί. 

Κρίκθκε λοιπόν αναγκαία θ εςτίαςθ ςε δυο κεφάλαια, το ζνα αναφζρεται ςτθν 

δεξιοτεχνία και τθ ςθμαςία τθσ και το άλλο ςτθ μουςικι για βιολί κατά το τζλοσ του 17ο 

και τισ αρχζσ του 18ο αι. κάνοντασ ιδιαίτερθ αναφορά ςτο ςόλο κονςζρτο. 

 

2.1 H ζννοια τησ δεξιοτεχνίασ24 

Μουςικοϊςτορικά πρόκειται για μία εποχι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνικισ του βιολιοφ. Σφμφωνα με τον Dunning κατά τον 17ο αι. ωσ «βιρτουόηο-

δεξιοτζχνθ»μποροφςε κανείσ να χαρακτθρίςει κάκε εξαίρετο καλλιτζχνθ κατά τθ γενικι 

ζννοια, ακόμθ και λόγιο. Σιγά - ςιγά θ ζννοια του όρου βιρτουόηοσ αλλάηει ςθμαςία. Κατά 

τα τζλθ του 17ου αι. άρχιςε να παραπζμπει ςε επαγγελματία μουςικό και να τον 

διαφοροποιεί από τον εραςιτζχνθ και αργότερα  μζχρι τα μζςα του 18ου αι. να 

παραπζμπει ςε επαγγελματία μουςικό και να τον διαφοροποιεί από τον ςυνκζτθ. Στα 

μζςα του 18ου αι. θ ζννοια του όρου βιρτουόηοσ λαμβάνει τθ ςθμαςία που ςιμερα 

δίνουμε ςε αυτόν: του μουςικοφ εκτελεςτι με υψθλζσ, άνω του μζςου όρου, τεχνικζσ 

δεξιότθτεσ. Τισ δεξιότθτζσ του αυτζσ τισ επιδεικνφει κυρίωσ μζςω των κοντςζρτων. Ο 

δεξιοτζχνθσ-βιρτουόηοσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο του καυμαςμοφ για τισ ιδιαίτερεσ 

τεχνικζσ δεξιότθτζσ του και ζχει ωσ ςκοπό να προβλθκεί και να καυμαςτεί. Ζτςι ξεκινά θ 

αναηιτθςθ νζων ορίων τόςο ςτθν ενόργανθ όςο και ςτθ φωνθτικι μουςικι και θ 

υπζρβαςθ των προθγοφμενων . 

  Στθν εποχι του φςτερου μπαρόκ θ φωνθτικι και θ ενόργανθ δεξιοτεχνία γνωρίηει 

μία ζωσ τότε απρόςμενθ ανάκαμψθ για να φτάςει το 19ο  αι. ςτο απόλυτο απόγειό τθσ. 

Στθν ξαφνικι αυτι άνοδο ςυντζλεςαν και οι νζεσ μουςικζσ φόρμεσ που δθμιουργικθκαν, 

οι οποίεσ κατά κάποιο τρόπο αποτζλεςαν τθν πφλθ για αυτι τθν ανάκαμψθ ςε ςυνδυαςμό 

με τθν επιδειξιμανία και τθ φιλαρζςκεια του εκτελεςτι. Ανεξάρτθτα βζβαια από το αν ο 

δεξιοτζχνθσ μουςικόσ ιταν ο ίδιοσ δθμιουργόσ των ζργων που ζπαιηε ι αν αυτά 

δθμιουργικθκαν κατόπιν παραγγελίασ του, θ δεξιοτεχνία ςε κάκε εποχι πζρα από 

καυμαςμό προκαλοφςε και αυςτθρι κριτικι. Ρολλζσ φορζσ το δεξιοτεχνικό ςτοιχείο δεν 

είχε καμία ςχζςθ με τθ μουςικι ζκφραςθ και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθ γελοιοποίθςθ 

του εκτελεςτι. Σε αυτοφ του είδουσ τθν κριτικι ςυμμετείχε και το κοινό των δθμόςιων 

ςυναυλιϊν, το οποίο δεν ιταν αποκλειςτικά το κοινό τθσ αυλισ ι τθσ εκκλθςίασ με τισ 

ιδιαίτερζσ τουσ απόψεισ περί αιςκθτικισ, αλλά θ ευρφτερθ αςτικι τάξθ. Μζςα ςε αυτά τα 

πλαίςια, υπό τθν πίεςθ του ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτο βιρτουόηο εκτελεςτι και ςτο 

απαιτθτικό κοινό, θ τεχνικι του παιξίματοσ  εξελίχκθκε ςε τζτοιο βακμό ϊςτε το 19ο αι. οι 

                                                           
24

 Οι πλθροφορίεσ για τθν ζννοια τθσ δεξιοτεχνίασ τθν εποχι του Locatelli ζχουν αντλθκεί από το αντίςτοιχο 
κεφάλαιο ςτο ζργο του Dunning (1981, τ. 1, ςς. 121-133). 
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φυςικζσ δυνατότθτεσ του μουςικοφ εκτελεςτι και οι δυνατότθτεσ του οργάνου είχαν 

ςχεδόν εξαντλθκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εργογραφίασ του 

ρομαντικοφ κοντςζρτου κινείται ςτα υψθλότερα όρια των δυνατοτιτων του οργάνου. Το 

ακροατιριο του 18ου-19ου αι. επιβραβεφει τόςο τθν μουςικι όςο και τθν τεχνικι 

ερμθνεία του εκτελεςτι, ενϊ παράλλθλα ςτρζφεται ενάντια ςτθν «κενι δεξιοτεχνία»,  τθν 

απλι φπαρξθ κάποιων τεχνικϊν δεξιοτιτων-δυςκολιϊν που υπάρχουν απλά για τον 

εντυπωςιαςμό  του κοινοφ.  

 Το μουςικό κλίμα τθσ Ιταλίασ επθρζαςε και διαμόρφωςε ςε ςθμαντικό βακμό τθν 

προςωπικότθτα του Locatelli τόςο ωσ ςυνκζτθ όςο και ωσ ερμθνευτι. Τα ερεκίςματα που 

δζχτθκε τισ τρεισ πρϊτεσ δεκαετίεσ τθσ ηωισ του ιταν κακοριςτικά για τθν εξζλιξθ του 

μζςα από το ζργο του. Σ’ αυτό ςυντζλεςε το περιβάλλον τθσ όπερασ  ςτο οποίο θ 

δεξιοτεχνία  είχε εξαπλωκεί ιδιαίτερα. Θ καντζντςα που εμφανίηεται αρχικά ςτθν όπερα 

είναι το ςθμείο που ο τραγουδιςτισ προςπακεί να δείξει τισ ικανότθτζσ του και να  ζχει 

τθν αποδοχι του κοινοφ. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ όπερασ  ο πρϊτοσ βιολιςτισ  ςτθν 

προςπάκειά του να ζχει τθν επιδοκιμαςία του κοινοφ πρόςκετε κάποια δεξιοτεχνικά 

ςτοιχεία που είχαν τθ μορφι τθσ καντζντςασ.  

  Θ εξζλιξθ τθσ δεξιοτεχνίασ ςτο βιολί ςτισ αρχζσ του 18ου αι. βρικε πρόςφορο 

ζδαφοσ για ανάπτυξθ μζςω τθσ πρακτικισ τθσ καντζντςασ, αρχικά ςτθ ςονάτα και 

αργότερα  ςτο ςόλο κοντςζρτο, το νζο είδοσ μουςικισ ςφνκεςθσ. Oι καντζντςεσ ιταν 

κομμάτια ελεφκερου αυτοςχεδιαςμοφ μζςα από τα οποία ο εκτελεςτισ προςπακοφςε να 

δείξει τισ ικανότθτζσ του, και ςυνικωσ δεν ιταν γραμμζνεσ. 

 

2.2 Η μουςική για βιολί ςτα τζλη του 17ου και ςτισ  αρχζσ του 18ου αι. 

 Στο τζλοσ του 17ου αιϊνα το βιολί βρίςκεται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τόςο 

από τθν πλευρά των εκτελεςτϊν όςο και από τθν πλευρά των ςυνκετϊν, κακϊσ επίςθσ και 

των καταςκευαςτϊν. Αρχικά  θ ςονάτα και ςτθ ςυνζχεια το κοντςζρτο είναι τα δφο είδθ 

που κα κυριαρχιςουν και κα διαμορφωκοφν παράλλθλα με τθν εξζλιξθ του οργάνου. 

Κατά τον 17ο αι. το επίκεντρο τθσ δραςτθριοποίθςθσ είναι θ βόρεια Ιταλία. Εκεί 

βρίςκονται οι μεγαλφτεροι καταςκευαςτζσ, ςυνκζτεσ και εκτελεςτζσ. Εδϊ πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι οι περιςςότεροι από τουσ ςυνκζτεσ που ζγραφαν μουςικι για βιολί ιταν 

και οι ίδιοι εκτελεςτζσ. Κατά το τελευταίο τζταρτο του αιϊνα θ ϊμθ ζγινε μια ςθμαντικι 

εςτία με τον A.Corelliκαι τον κφκλο του. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ Νάπολθ ωσ ςθμαντικό 

μουςικό κζντρο. Στο βορρά υπιρχε ςθμαντικι δραςτθριότθτα ςτθ Βενετία, ςτθ Μοδζνα, 

ςτθ Φεράρα αλλά κυρίωσ ςτθν Μπολόνια. (Boyden, 1990:216-217) 

 H ςονάτα για βιολί αρχίηει να διαμορφϊνεται μζςα από ςθμαντικοφσ ςυνκζτεσ τθσ 

εποχισ. Στθ Βενετία ο G.Legrenzi (1626-1690), ςτθ Μοδζνα ο T. A. Vitalli (1665-1734) και 

ςτθ Φλωρεντία o A.Veracini (1650-1696), ιταν ςυνκζτεσ που αςχολικθκαν ιδιαίτερα με το 

είδοσ τθσ ςονάτασ για βιολί, χρθςιμοποιϊντασ με ςαφινεια τθν τονικότθτα, τισ πτϊςεισ 

και το φουγκάτο ςτιλ. Τα μζρθ είναι λιγότερα ςε αρικμό από ότι ςτθν εκκλθςιαςτικι 

ςονάτα, ςυνικωσ τζςςερα ι πζντε, και ζχουν ξεκάκαρο μουςικό χαρακτιρα ςυνικωσ 

χορευτικό. Θ πολυφωνία είναι ςυνικωσ μιμθτικι και το Basso continuo ςυχνά γίνεται 

μελωδικό μζροσ μιμοφμενο τθν ςολιςτικι φωνι. Τθν εποχι αυτι εμφανίηεται και ο όροσ 
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«passage» ζνα ιδιαίτερο τεχνικό πζραςμα για το βιολί, ακόμθ όμωσ είναι μετρίων 

τεχνικϊν απαιτιςεων. 

 Σθμαντικόσ ςτακμόσ τόςο για τθν εξζλιξθ τθσ ςονάτασ για βιολί όςο και του 

κοντςζρτου για βιολί υπιρξε θ ςχολι τθσ Μπολόνιασ, ιδιαίτερα τθν περίοδο από το 1657-

61, όπου τθ διεφκυνςθ τθσ ςχολισ είχε αναλάβει ο Bενετςιάνοσ M. Cazzati (1620-1677). 

Σθμαντικοί ςυνκζτεσ τθσ ςχολισ τθσ Μπολόνια ιταν αρχικά ο A. Corelli (1653-1713), ο 

οποίοσ υπιρξε μακθτισ εκεί από το 1666-1671, και μετά εγκαταςτάκθκε ςτθ ϊμθ. Ο G. 

B. Vitali (1644-1692) και o P. Antolini (1648-1720) ιταν επίςθσ δφο ςθμαντικοί ςυνκζτεσ-

βιολιςτζσ τθσ ςχολισ οι οποίοι επιδόκθκαν ιδιαίτερα ςτθ ςόλο ςονάτα. Οι τεχνικζσ 

απαιτιςεισ τθσ ςόλο ςονάτασ ιταν περιςςότερεσ από αυτζσ τθσ τρίο ςονάτασ.  Ωςτόςο οι 

ςονάτεσ τθσ Μπολονζηικθσ ςχολισ δεν ζχουν ιδιαίτερεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ, διακρίνονται 

για τθν κακαρότθτα τθσ φόρμασ τουσ και ζχουν εκφραςτικι μελωδία και αρμονία. Αυτό το 

ιδιαίτερο φφοσ τθσ ςονάτασ κλθρονόμθςε ο Corelli από τθ Μπολονζηικθ ςχολι και το 

μετζφερε ςτθ ςχολι τθσ ϊμθσ. Το ςυνκετικό του ζργο (48 τρίο ςονάτεσ, 12 ςονάτεσ για 

ςόλο βιολί και 12 concerti grossi) και θ διδαςκαλία του κεμελίωςαν τθ ςχολι τθσ ϊμθσ, 

τθσ οποίασ θ επιρροι άγγιξε κάκε βιολιςτι ςτθν Ευρϊπθ. Ανάμεςα  ςτουσ μακθτζσ του 

ςυγκαταλζγονται οι Geminiani, Locatelli και Somis. 

 Στισ αρχζσ του 18ου αι. θ δθμοτικότθτα του βιολιοφ αυξάνεται όλο και περιςςότερο. 

Θ τεχνικι εξζλιξθ, που είναι αναμενόμενθ για κάκε όργανο ςτθν ιςτορία, ςτο βιολί ιταν 

τεράςτια ςτισ αρχζσ του 18ου αι. με τθν εμφάνιςθ του κονςζρτου για βιολί, το οποίο ιταν 

μεγάλθ πρόκλθςθ για τουσ ςυνκζτεσ και τουσ εκτελεςτζσ και ζχαιρε ιδιαίτερθσ προςοχισ 

από αυτοφσ. Για  το λόγο αυτό θ προζλευςθ και θ εξζλιξθ του κονςζρτου κα περιγραφοφν 

με ςυντομία. 

 Στο πρϊιμο κονςζρτο για βιολί ζνασ βιολιςτισ ςυνοδεφεται από μία ορχιςτρα 

εγχόρδων. Υπιρχαν ελάχιςτα οργανικά κονςζρτα πριν το τζλοσ του 17ου αι., και ζνα από 

αυτά ιταν ζνα ζργο του J. H. Schmelzer25 για βιολί ςόλο και ςυνοδεία εγχόρδων που  

γράφτθκε το 1664. Τα πρϊτα πραγματικά οργανικά κονςζρτα χρονολογοφνται ςτο τζλοσ 

του 17ου αι. από τουσ Corelli, Torelli και Albinoni. Θ αρχι του κονςζρτου ςυνεχίςτθκε και 

εξελίχτθκε από τον Vivaldiπου ιταν ο πιο ςθμαντικόσ ςυνκζτθσ κονςζρτου ςτισ αρχζσ του 

18ου αι. και ςτθ ςυνζχεια από τουσ Locatelli, Bach, Leclair, Tartini. Oι βαςικζσ αρχζσ που 

εμποτίςτθκαν ςτο κονςζρτο για βιολί είχαν ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςτθ φωνθτικι μουςικι 

για αρκετό καιρό (Boyden, 1990: 332). 

 O όροσ concerto ςτθν αρχικι του ζννοια ςιμαινε απλά ζνα ςφνολο από όργανα ι 

φωνζσ. Σφμφωνα με τον A. Hutchings26 υπάρχουν δφο ετυμολογικζσ ζννοιεσ για τον όρο 

concerto. Θ μία προζρχεται από το λατινικό όρο concertare που ςθμαίνει ςυναγωνίηομαι, 

ενϊ θ δεφτερθ προζρχεται από τθν Ιταλικι ςθμαςία του concertato που δθλϊνει 

διακανονιςμό, ςυμφωνία. Διάφορεσ χριςεισ του όρου concertoμασ βοθκοφν να 

καταλάβουμε τθ ςθμαςία του και τθν εξζλιξι του. Τθν πρϊτθ αναφορά του όρου 

concertoτθ ςυναντάμε ςτθ ϊμθ το 1519 ‘un concerto di voci in musica’ όπου γίνεται 

κακαρι αναφορά ςε ζνα φωνθτικό ςφνολο. Ο όροσ concerto χρθςιμοποιείται αργότερα το 

                                                           
25

Schmelzer, J.  H. (1623-1680) Αυςτριακόσ ςυνκζτθσ και βιολιςτισ. 
26

A.Hutchings,"Concerto. 1. Origins",Grove Music Online,http://www.grovemusic.com (ανάκτθςθ 2-1-2012). 
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1565 ςτο πρϊτο ιντερμζτηο για το γάμο του Francesco de Medici "La musica di questo 

primo intermedio era concertato da……", όπου εδϊ ο όροσ αναφζρεται  ςε φωνθτικι 

μουςικι με ςυνοδεία οργάνων. 

 Ρερίπου το 1600 το κονςζρτο είχε τθν επιπρόςκετθ ζννοια τθσ αντιπαράκεςθσ 

κυρίωσ ωσ αίςκθςθ.  Αυτό γινόταν  είτε με τθν αντιπαράκεςθ μιασ χορωδίασ ςτθν άλλθ, 

είτε με τθν αντιπαράκεςθ ενόσ ςολίςτα ςε ζνα ςφνολο φωνϊν ι οργάνων. Στισ αρχζσ του 

17ου αι. ο όροσ concerto ςφμφωνα με τον R. Stowell27  χρθςιμοποιείται για να εκφράςει 

ζνα είδοσ μουςικισ ςφνκεςθσ φωνθτικισ με ςυνοδεία οργάνων ι κακαρά οργανικι 

μουςικι για μικρό ι μεγάλο ςφνολο όπου κυριαρχεί το ςτοιχείο τθσ αντιπαράκεςθσ 

(αντίκεςθσ). Αυτό το νζο είδοσ ςφνκεςθσ που κα κυριαρχιςει ςτο μπαρόκ  είναι θ  εξζλιξθ 

του concertatο style το οποίο αρχικά το ςυναντάμε ςτα τελευταία βιβλία μαδριγαλιϊν του 

Claudio Monteverdi (1619). Το ζργο Concerti per voci et stromenti Musicali, των 

Βενετςιάνων ςυνκετϊν Andrea και Giovanni Gabrieli (Βενετία, 1587) που περιλαμβάνει 

κρθςκευτικι μουςικι και μαδριγάλια, είναι θ πιο παλιά γνωςτι μουςικι ζκδοςθ που 

χρθςιμοποιεί τον όρο ‘concerto’ ωσ τίτλο (Anderson, 1996: 1-2).  

 Θ ενόργανθ μορφι του concerto εμφανίςτθκε ωσ ανεξάρτθτο είδοσ μουςικισ 

φόρμασ προσ το τζλοσ του 17ου αι. και ςφντομα εξελίχκθκε ςε ζνα είδοσ μουςικισ ςτο 

οποίο θ δεξιοτεχνία ιταν ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό. Στακμόσ για τθν εξζλιξθ του 

κοντςζρτου αρχικά ιταν θ εκκλθςία του San Petronio ςτθ Bologna, όπου μια ομάδα 

Μπολονζηων ςυνκετϊν ξεκινϊντασ από τον Cazzati (1616-78) και φκάνοντασ ςτον Torelli 

(1658-1709) ανζπτυξαν ζνα νζο είδοσ ενόργανθσ μουςικισ, τθν «trumpet sonata», που 

ιταν βαςιςμζνθ ςτο concertato style όπου με τθν τεχνικι τθσ ερϊτθςθσ-απάντθςθσ 

ζχουμε για πρϊτθ φορά τθν αντιπαράκεςθ τθσ τρομπζτασ απζναντι ςτθν ορχιςτρα. Τθν 

ίδια εποχι ςτθ ϊμθ αναπτφςςεται το concerto grosso, το πρϊτο είδοσ κακαρά 

ενόργανου κονςζρτου ςτο οποίο  μία ομάδα από ςολίςτεσ ονομαηόμενοι concertino ι soli 

αντιπαραβάλλονται με τθν ορχιςτρα που ονομάηεται ripieno ι tutti. Το concertino 

αποτελείται από δφο solo βιολιά  πρϊτο και δεφτερο και ζνα solo τςζλο, ενϊ το ripieno 

αποτελείται από μία ορχιςτρα εγχόρδων ςε τζςςερισ ομάδεσ: πρϊτο και δεφτερο  βιολί, 

βιόλα και τςζλο. Θ φόρμα και θ δομι του concerto grosso ιταν ςτθν ουςία θ τελειοποίθςθ 

και θ ανάπτυξθ τθσ trio sonata (θ ονομαςία trio sonata αναφζρεται ςτισ φωνζσ τθσ 

ςονάτασ και όχι ςτα όργανα που παίρνουν μζροσ ςτθν εκτζλεςθ των φωνϊν). O αρικμόσ 

και θ ςειρά των μερϊν είναι ο ίδιοσ με τθν trio sonata: τζςςερα ι περιςςότερα μζρθ 

ςυνικωσ ςτθ ςειρά αργό – γριγορο (ςυχνά φουγκάτο) -αργό-γριγορο. Αυτόσ που 

ουςιαςτικά δθμιουργεί αυτόν το τφπο του concerto grosso και το ανεβάηει ςτθν κορυφι 

είναι ο A. Corelli με τα 12 concerti grossi για ζγχορδα op. 6 (1714). Τα οχτϊ από τα δϊδεκα 

ζχουν το ςτυλ τθσ sonata da chiesa, αργό-γριγορο-αργό-γριγορο, ενϊ τα άλλα τζςςερα το 

ςτυλ τθσ sonata da camera, όπου περιλαμβάνουν ακολουκίεσ χορευτικϊν μερϊν. (Boyden, 

1990:332). 

 Θ trio sonata και το concerto grosso από άποψθ δομισ ιταν ςυγγενικά. Θ 

πραγματικι καινοτομία ςτα πρϊτα οργανικά κονςζρτα, τα οποία ιταν τα concerti grossi, 

                                                           
27

 R. Stowel,"The concerto”, in Τhe Cambridge Companion to the Violin, ed. R. Stowell (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992),  148. 
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ςτθν ουςία ιταν θ ειςαγωγι ςολιςτϊν ςε μία ομάδα εκτελεςτϊν. Οι αντικζςεισ που 

προζκυπταν μζςα από αυτι τθν καινοφργια ςχζςθ γινόταν όλο και πιο ζντονεσ και 

οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία μίασ καινοφργιασ φόρμασ, του solo concerto. To solo concerto 

προζρχεται από το concerto grosso και αναπτφςςεται κυρίωσ κατά το τελευταίο τρίτο του 

17ου αι. παράλλθλα με αυτό. Κφριο χαρακτθριςτικό του είναι θ χριςθ ενόσ μόνο 

ςολιςτικοφ οργάνου το οποίο αντιπαρατίκεται ςτθν ορχιςτρα. Τα πρϊτα ςολιςτικά 

κοντςζρτα τα ζγραψαν ο Giuseppe Torelli (1658-1709)  Concerti musicali op. 6 (1698) και οι 

Βενετςιάνοι Tomaso Albinioni (1671-1750) και Benedetto Marcello (1686-1739). Ωςτόςο 

αυτόσ που ςυνειδθτά ανζπτυξε αυτό το είδοσ και κεωρείται πατζρασ του ςολιςτικοφ 

κοντςζρτου είναι  ο Antonio Vivaldi. (Stowell, 1992: 148-149). 

 Στο ςόλο κονςζρτο ο βιολιςτισ ζπρεπε να ανταγωνιςτεί με ίςουσ όρουσ τθν 

ορχιςτρα, άρα χρειαηόταν ζνα βιολί με διακριτό και δυνατό ιχο, για να υπάρχει όςο το 

δυνατόν μεγαλφτερθ αντίκεςθ ςτον ομογενι ιχο τθσ ορχιςτρασ. Θ εξζλιξθ του κονςζρτου 

με τισ νζεσ απαιτιςεισ των εκτελεςτϊν, οδιγθςαν τον A.Stradivari28 ςε πειραματιςμοφσ με 

το λεγόμενο ‘μεγάλο μοντζλο βιολιοφ’ (1693), με ςτόχο  τθν καταςκευι ενόσ βιολιοφ με 

διακριτό και δυνατό ιχο. Ραράλλθλα εξελίχκθκε και το δοξάρι ζτςι ϊςτε να αντιδρά 

ανάλογα ςτισ διάφορεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ του κονςζρτου. (Boyden, 1990: 333). 

 Στισ αρχζσ του 18ου αι. το ςόλο κονςζρτο και θ ςόλο ςονάτα ςυνζβαλαν ςθμαντικά 

ςτθν εξζλιξθ τθσ δεξιοτεχνίασ του οργάνου. Θ αρχι τθσ αντίκεςθσ που κυριαρχεί ςτο ςόλο 

κονςζρτο είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ςτο ςόλο κεματικοφ υλικοφ διαφορετικοφ 

από τθσ ορχιςτρασ. Ζτςι, ενϊ ςτο κονςζρτο γκρόςο θ αντίκεςθ επιτυγχάνονταν κυρίωσ με 

τθν αντιπαράκεςθ άνιςων ομάδων ιχου, ςτο ςόλο κονςζρτο θ ςθμαςία τθσ αντίκεςθσ 

εκτείνεται και ςτο κεματικό υλικό. Από τεχνικισ άποψθσ θ διαφορετικότθτα αυτι 

απαιτοφςε από το ςολίςτα μία τεχνικι πολφ πιο εξειδικευμζνθ από αυτι των εκτελεςτϊν 

τθσ ορχιςτρασ. Θ οξεία αυτι αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτο  ςολίςτα και τθν ορχιςτρα 

δθμιοφργθςε μία καινοφργια φόρμα, τθ φόρμα ritornello, ςτθν οποία οι ςολίςτεσ και θ 

ορχιςτρα είναι εμφανϊσ ςε αντιπαράκεςθ. O όροσ ritornello αναφζρεται ςε ζνα 

επανεμφανιηόμενο μζροσ. Θ φόρμα ritornello είναι ζνα ςχιμα όπου το tutti 

επαναλαμβάνει το κζμα ι μζροσ αυτοφ και ενδιάμεςα εμφανίηονται ςόλο επειςόδια με 

κεματικά μοτίβα και ελεφκερεσ μελωδικζσ φιγοφρεσ. Το κεματικό υλικό των 

επαναλαμβανόμενων ritornelli είναι ςυνικωσ το ίδιο ι παρόμοιο με το ειςαγωγικό 

ritornello. Μία τυπικι φόρμα ritornello όπωσ αυτι εξελίχκθκε από τον Vivaldi 

περιγράφεται από το ακόλουκο γραμματικό ςχιμα: R1-S1-R2-S2-R3-S3. To πρϊτο 

ritornello και το πρϊτο soloείναι ςτθν αρχικι τονικότθτα, ςτθ ςυνζχεια γίνεται μετατροπία 

ςτθ δεςπόηουςα ι ςτθ ςχετικι μείηονα και το τελικό μζροσ επιςτρζφει ςτθν τονικι. 

(Boyden, 1990: 333-334). 

 Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του ςόλο κονςζρτου είναι θ εμφάνιςθ τθσ  

καντζντςασ λίγο πριν το τζλοσ του πρϊτου μζρουσ. Θ  εμφάνιςθ τθσ  φερμάτασ λίγο  πριν 

το τζλοσ του πρϊτου μζρουσ υποδθλϊνει τθν αρχι τθσ καντζντςασ, όπου θ ορχιςτρα 

ςταματά και ο εκτελεςτισ αυτοςχεδιάηει ελεφκερα επιδεικνφοντασ κυρίωσ τισ 

                                                           
28

Stradivari, A. (1644 -1737),Ιταλόσ καταςκευαςτισ εγχόρδων οργάνων. 
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δεξιοτεχνικζσ του ικανότθτεσ. Στισ αρχζσ του 18ου αι. θ καντζντςα δεν είχε ιδιαίτερθ ςχζςθ 

με το κεματικό υλικό του κονςζρτου αλλά ιταν μια εκτεταμζνθ ακολουκία από αρπζη και 

δεξιοτεχνικζσ φιγοφρεσ που αναδείκνυαν τον εκτελεςτι. Ο Quantz29  ιταν από τουσ 

πρϊτουσ που  επεςιμαναν ότι θ καντζντςα κα πρζπει να  βαςίηεται ςτο  κυρίαρχο κζμα 

του κονςζρτου. Αρκετζσ φορζσ θ καντζντςα ιταν γραμμζνθ από τον ίδιο τον ςυνκζτθ ο 

οποίοσ ςυνικωσ τθν ζγραφε για δικι του χριςθ. Συχνά αντί για τον όρο καντζντςα 

χρθςιμοποιοφνταν ο όροσ καπρίτςιο, τον οποίο ςυναντάμε ςτα κονςζρτα του Tartini και ςε 

μια πιο ανεξάρτθτθ μορφι ςτον Locatelli. Τζλοσ, το κφριο χαρακτθριςτικό του ςόλο 

κονςζρτου είναι ο αρικμόσ των μερϊν: γριγορο-αργό-γριγορο, ςτο ςτιλ τθσ ιταλικισ 

ειςαγωγισ όπερασ. Το πρϊτο και το τρίτο μζροσ είναι γριγορο και το μεςαίο μζροσ είναι 

αργό, ζχοντασ το χαρακτιρα τθσ άριασ ι ενόσ ιντερλοφδιου. (Boyden, D. 1990: 334-335).30 

 Στο ςθμείο αυτό είναι απαραίτθτθ μία αναφορά ςτον Αntonio Vivaldi, ο οποίοσ 

φαίνεται να άςκθςε ιδιαίτερθ επίδραςθ ςτο Locatelli. Τα ζργα του Vivaldi αποτελοφν 

τεκμιριο ότι εκτόσ από ζνασ ςπουδαίοσ ςυνκζτθσ ιταν και ζνασ ζξοχοσ βιολιςτισ κατά το 

πρϊτο μιςό του 18ου αι. Ο Antonio Vivaldi ζγραψε περίπου 230 κονςζρτα για ςόλο βιολί,  

είναι αυτόσ που ειςιγαγε τθ δεξιοτεχνία ςτο κοντςζρτο, που κακιζρωςε το γριγορο –αργό 

– γριγορο ςτα μζρθ και τθ φόρμα ritornello. Μια ςθμαντικι καινοτομία του Vivaldi για τθν 

ιςτορία του κοντςζρτου ιταν θ ειςαγωγι τθσ καντζντςασ πριν το τελικό ritornello του 

πρϊτου μζρουσ.31 Εξαιτίασ τθσ διάςωςθσ των καντεντςϊν του (οι καντζντςεσ τυπϊνονταν 

ςπάνια λόγω τθσ  περιοριςμζνθσ εμπορικότθτάσ τουσ, ςυνικωσ τυπϊνονταν οι καντζντςεσ  

που είχαν υπερβολικζσ  δυςκολίεσ), κεωρείται ο μοναδικόσ καινοτόμοσ και νεωτεριςτισ 

του βιολιοφ τθσ εποχισ του. Μία άλλθ ςθμαντικι καινοτομία είναι θ χριςθ υψθλϊν 

κζςεων. Στθν καντζντςα του κοντςζρτου για βιολί RV 212, εκτόσ από τισ ςυγχορδίεσ και τα 

γριγορα περάςματα, το πιο εκπλθκτικό είναι ότι ο  Vivaldi ζφταςε ζωσ το f©ϋϋϋϋ πάνω ςτθν 

ταςτιζρα, δθλαδι ωσ τθ δωδζκατθ κζςθ. Στο πρϊτο μζροσ του ίδιου κοντςζρτου το οποίο 

παρουςιάςτθκε το 171232 φτάνει μζχρι τθ 15θ κζςθ, aϋϋϋϋ. Εδϊ ςυναντάμε το κφριο 

χαρακτθριςτικό του βιρτουόηου τθσ εποχισ όπου ο μουςικόσ δεν ικανοποιείται με τισ 

ςυμβατικζσ δυνατότθτεσ του οργάνου του προκειμζνου να εκπλθρϊςει τισ προκζςεισ του. 

Εκείνθ τθν εποχι (1712)θ νότα aϋϋϋϋ βριςκόταν ζξω από τθν ταςτιζρα του κανονικοφ 

βιολιοφ. Σε  μεκόδουσ διδαςκαλίασ τθσ εποχισ (L.Mozart, Geminiani)33, που εκδόκθκαν 

αρκετά χρόνια μετά τθν καντζντςα του Vivaldi και το op. 3 του Locatelii, φαίνεται ότι οι 

ςυνκζτεσ δεν ξεπερνοφςαν τθν ζβδομθ κζςθ. Ο Vivaldi κα πρζπει ιδθ το αργότερο το ζτοσ 

1712 να είχε προςαρμόςει το βιολί του ςτισ ανάγκεσ τθσ δεξιοτεχνίασ του, επεκτείνοντασ 

                                                           
29

Quantz, J. (1697-1773), Γερμανόσ φλαουτίςτασ και ςυνκζτθσ. 
30

 Ιντερλοφδιο: κομμάτι ενόργανθσ μουςικισ, ςυνικωσ ςε μία κίνθςθ, που παιηόταν ανάμεςα ςε άλλα 
κομμάτια, όπωσ ανάμεςα ςτισ ςτροφζσ ενόσ φμνου, ανάμεςα ςτισ πράξεισ ενόσ κεατρικοφ ζργου ι ανάμεςα 
ςτισ ςκθνζσ μιασ όπερασ. 
31

M. Talbot, “The Italian concerto in the late seventeenth and early eighteenth centuries”, in The Cambridge 
Companion to the Concerto, ed. Simon P. Keefe (Cambridge: Cambridge University Press 2005), 46. 
32

Γράφτθκε για τον εορταςμό τθσ γιορτισ του Αγίου Αντωνίου ςτθν Ράδοβα το 1712. 
33

L. Mozart, (1719-1787), Violinschule, εκδόκθκε το 1756. 
F. Geminiani, (1687-1762),The art of playing on the violin, εκδόκθκε το 1751. 
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τθ ςυνθκιςμζνθ ταςτιζρα.34 H καντζντςα αυτι του Vivaldi (RV 212) κα λζγαμε ότι είναι το 

ςθμείο ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτον Locatelli και ςτον Vivaldi. Εκτόσ από τθ χριςθ υψθλϊν 

κζςεων και τθ μεγάλθ τθσ διάρκεια, κεματικά θ καντζντςα δεν ζχει ςχζςθ με το μζροσ που 

ανικει. Tο ςτοιχείο τθσ καντζντςασ που ξεχωρίηει ςτο Vivaldi ωσ καινοτομία, θ καινοφργια 

αυτι τεχνικι παιξίματοσ, βρικε μίμθςθ και διαδοχι ςτο ζργο op.3 του Locatelli με τθ 

μορφι του καπρίτςιου.35 Σφμφωνα με τον Dunning υπάρχει  άμεςθ επιρροι από τον κατά 

δεκαεφτά χρόνια μεγαλφτερό του Vivaldi, κακϊσ το παίξιμό του άλλαξε φςτερα από τθ 

ςυνάντθςι του με τθν μουςικι του Vivaldi το 1723 αρχικά ςτθ ϊμθ και αργότερα ςτθ 

Βενετία. 

 Συνοψίηοντασ τα παραπάνω μποροφμε να καταλάβουμε ότι το op.3 του Locatelli 

προιλκε ςαν μια φυςικι απόρροια τθσ εξζλιξθσ του ςόλο κοντςζρτου  και  των  επιρροϊν 

που δζχτθκε ο Locatelli ωσ ςυνκζτθσ και ωσ βιολιςτισ, αρχικά από τον Corelli ςτθ ϊμθ 

(1717-1723) και αργότερα από τον Vivaldi ςτθ Βενετία (1723-1727).   

    

     

  

                                                           
34

A. Dunning, Pietro Antonio Locatelli. Der Virtuose und seine Welt, 2 vols (Buren: Frits Knuf, 1981), 127 
(τόμοσ 1). 
35

 M. Talbot, “The Italian concerto in the late seventeenth and early eighteenth centuries”, in The Cambridge 
Companion to the Concerto, ed. Simon P. Keefe (Cambridge: Cambridge University Press 2005), 46. 



18 
 

Κεφάλαιο 3. L’arte del violino 

 

3.1. Γενική παρουςίαςη 

 L’arte del violino, XII concerti, cioѐ violino solo, con XXIV capricci ad libitum.  

 [Η τζχνη του βιολιοφ, 12 κοντςζρτα για ςόλο βιολί, με 24 καπρίτςια προαιρετικά] 

Αυτόσ είναι ο γενικόσ τίτλοσ του ζργου L’arte del violinο, op.3. Ρρόκειται για μία ςυλλογι 

δϊδεκα κονςζρτων για βιολί και εικοςιτεςςάρων καπρίτςιων, δφο για το κάκε κοντςζρτο, 

ζνα ςτο πρϊτο και ζνα ςτο τρίτο μζροσ. Με τον όρο ad libitum ςτον τίτλο του ζργου ο ίδιοσ 

ο ςυνκζτθσ διαςαφθνίηει τθ φυςικι ανεξαρτθςία των καπρίτςιων. Το ζργο γράφτθκε τθν 

περίοδο 1723-1727 κατά τθ διάρκεια τθσ περιοδείασ του ςυνκζτθ ςτθ Βόρεια Ιταλία και 

τθσ  παραμονισ του ςτθ Βενετία. Εκδόκθκε για πρϊτθ φορά τον Ιοφνιο του 1733 ςτο 

Άμςτερνταμ από τον εκδότθ Michel-Charles le Cѐne. Ππωσ αναφζρει ο Locatelli ςτθν 

ειςαγωγι τθσ ζκδοςθσ, το ζργο είναι αφιερωμζνο ςτον Βενετςιάνο αριςτοκράτθ Girolamo 

Michele Lin, ςτθν οικία του οποίου ζγινε και θ  πρϊτθ εκτζλεςθ του ζργου από τον ίδιο τον 

ςυνκζτθ με τθ ςυνοδεία  πολυάρικμθσ  ορχιςτρασ.36 

 Σφμφωνα με τον Dunning37ο τίτλοσ L’arte del violin  κα μποροφςε να παραπζμπει 

ςε κάποια μζκοδο βιολιοφ, ζνα διδακτικό εγχειρίδιο όπου υπάρχει μια ςυςτθματικι 

οργάνωςθ τθσ τεχνικισ του οργάνου. Αυτό όμωσ δε ςυμβαίνει. Ο Locatelli με τον τίτλο 

αυτό ικελε να ιδωκεί το ζργο περιςςότερο από τθν πλευρά τθσ «τεχνικισ του βιολιοφ» 

και λιγότερο από τθν πλευρά τθσ ςφνκεςθσ, δθμιουργϊντασ ζτςι μία νζα αιςκθτικι 

αςυνικιςτθ για τθν εποχι. Για το λόγο αυτό επιλζγει τθ νζα μορφι του ςόλο κοντςζρτου 

για να παρουςιάςει μζςα από αυτό τισ νζεσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ τόςο του ςολίςτα όςο 

και του οργάνου. Από τθ φφςθ του το κοντςζρτο είναι ζνα είδοσ ςφνκεςθσ όπου ο 

ςολίςτασ με τισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ ικανότθτζσ του ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με το ςφνολο 

τθσ ορχιςτρασ. Ο Locatelli δεν μζνει ςε αυτι τθν κλαςικι μορφι του ςόλο κοντςζρτου 

αλλά προςκζτει κάκε φορά ζνα καπρίτςιο ςτο τζλοσ του πρϊτου και του τρίτου μζρουσ. 

Ζτςι παρουςιάηει τα 24 καπρίτςια ςυνδζοντάσ τα με τθ μορφι του κονςζρτου, ενϊ 

παράλλθλα δθλϊνει και τθν αυτονομία τουσ. Το ςθμείο όπου κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ 

τα 24 καπρίτςια δείχνουν από τθ μία ότι είχαν άμεςθ ςχζςθ με τθ χριςθ τθσ καντζντςασ, 

από τθν άλλθ ότι θ παρουςίαςθ των καπρίτςιων ςτθ κζςθ τθσ καντζντςασ ιταν ζνασ 

τρόποσ να για να γίνουν γνωςτά, κακϊσ διαφορετικά δε κα ζβριςκαν τθ δυνατότθτα 

εμφάνιςισ τουσ ςτθ μουςικι βιομθχανία τθσ εποχισ τόςο εκτελεςτικά όςο και εκδοτικά 

(Dunning, 1981: τομ. 1, ς. 130).      

 

 

        

  

                                                           
36

Βλ. παράρτθμα: εξϊφυλλο πρϊτθσ ζκδοςθσ (ςελ. 92). 
37

A. Dunning, Pietro Antonio Locatelli. Der Virtuose undseine Welt, 2 vols. (Buren: Frits Knuf, 1981), 129-130 
(τόμοσ 1). 
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3.1.1. Σα δϊδεκα κοντςζρτα για βιολί, παρουςίαςη 

 Πταν αναφζρεται κανείσ ςτο op.3 το ενδιαφζρον ςτρζφεται κυρίωσ ςτθ ιδιαίτερθ 

και μοναδικι  δεξιοτεχνία των καπρίτςιων που περιλαμβάνονται ςτα γριγορα μζρθ των  

δϊδεκα κονςζρτων του ζργου. Το γεγονόσ αυτό τραβά τθν προςοχι από τα κονςζρτα, τα 

οποία αποτελοφν αντιπροςωπευτικά παραδείγματα του ςόλο κονςζρτου, ακολουκϊντασ 

τθ φόρμα ritornello με ζναν ιδιαίτερο τρόπο.  

 

L’ARTE DEL VIOLINO, OP. 3 

              12 CONCERTI: CIOЀ VIOLINO SOLO, CON 24 CAPRICCI AD LIBITUM38  

 

 

 
Αϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 Capriccio R4 coda 

Μζτρα  1-29 30-44 44-49 49-59 60-72 73-86 87-213 214-219 

Τονικοί χϊροι  D D A f© D D A D 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello-Solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα 1-19 20-35 35-39 40-64 65-78 

Τονικοί χϊροι B¨ B¨ F B¨ B¨ 

 

Γϋ μζροσ, Allegro 

Ritornello-Solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio R5 

Μζτρα 1-40 41-64 64-82 83-98 99-106 107-121 122-133 134-232 233-248 

Τονικοί χϊροι D D     A A   f© f©  A D D D D D 

                                                           
38  Τα μουςικά παραδείγματα αυτοφ του κεφαλαίου ζχουν αντλθκεί από το κεματικό κατάλογο ςτο ζργο του 

Dunning (1981, τ.2, ςς. 47-54) 
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Αϋμζροσ, Andante 

Ritornello-Solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio R4 

Μζτρα  1-21 21-36 37-49 50-78 79-83 84-167 168-184 

Τονικοί χϊροι     c-E¨-g g- B¨ B¨ (c-d)  g C C C 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello-Solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα 1-23 24-39 39-42 42-59 59-72 

Τονικοί χϊροι    C C – G – D    G C ( F  - G -a-e- d) C  C 

 

Γϋμζροσ, Andante  

Ritornello-Solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio Coda 

Μζτρα 1-  38 39-73 73-80 81- 97 97-103 104-120 120-150 151-224 225-231 

Τονικοί χϊροι      C    c E¨   f –g      g     c  c (f-E¨) c C       c 

   

Το δεφτερο κοντςζρτο αποτελείται από τρία μζρθ : 

Το πρϊτο με το χαρακτθριςμό andante ακολουκεί τθν δομι τθσ φόρμασ ritornello. Οι τονικοί 

χϊροι ςτουσ οποίουσ κινείται είναι ο χϊροσ τθσ τονικισ c (R1,S1), τθs g (R2,S2) και τθσ τονικισ 

c (R3,S3,R4). Χαρακτθριςτικό είναι το πζραςμα από το πρϊτο ςτο τρίτο ritornello, όπου 

υπάρχει μία μετατροπικι ανάπτυξθ  μζςω ανερχόμενων τριτϊν (c, E¨,g, B¨,d). Στο πρϊτο 

ritornello υπάρχουν  τζςςερισ εναλλαγζσ fp. Το δεφτερο μζροσ είναι Largo και είναι ςτθ C.  

Κινείται ςτουσ τονικοφσ χϊρουσ τθσ τονικισ και τθσ δεςπόηουςασ. Στα  ςόλο μζρθ υπάρχει 

ςυνοδεία μόνο από το basso continuo.Το τρίτο μζροσ είναι ζνα ρυκμικό andante με 

χαρακτιρα μενουζτου ςτθ c. Είναι το πιο εκτεταμζνο από τα τρία μζρθ. 
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Α'μζροσ, Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 capriccio Coda 

Μζτρα 1-20 20-31 31-42 42-53 53-56 56-69 70-79 80-192 193-195 

Τονικοί χϊροι    F   F   C – a      a-d F F-B¨-C-F      F     F      F 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello –solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα 1-44 45-67 68-86 87-119 119-143  

Τονικοί χϊροι    F    f- c-C F- G E¨– F   F 

 

Γϋ μζροσ, Vivace 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio R5 

Μζτρα 1-37 38-72 72-100 100-117 117-127 128-147 148-155 156-214 215-251 

Τονικοί χϊροι   F   F    C C    D-C-B¨    F F     F Φα  

 

 Τα τρία μζρθ του τρίτου κοντςζρτου ζχουν ωσ κφριο τονικό χϊρο τθ φα μείηονα. Το 

πρϊτο μζροσ με τον χαρακτθριςμό andante ξεκινά με ζνα ειςαγωγικό ritornello με 

ενδείξεισ δυναμικισ που ζχουν το χαρακτιρα  τθσ ερϊτθςθσ-απάντθςθσ. Το δεφτερο 

μζροσ είναι ζνα εκτεταμζνο Largo (το μεγαλφτερο ςε ζκταςθ) όπου τα ritornelli και τα  soli 

παρουςιάηουν μία αυτονομία και μία ςυμμετρία. Το κζμα εμφανίηεται κάκε φορά ςε μία 

νζα τονικότθτα. Το τρίτο μζροσ είναι vivace και ζχει το χαρακτιρα τθσ gigue. Το πρϊτο 

ritornello αποτελείται από τετράμετρεσ φράςεισ με εναλλαγζσ ανάμεςα ςε tutti και solo, 

όπου το solo ζχει το χαρακτιρα του concerto grosso. Στο πρϊτο solo (S1) θ είςοδοσ του 

κζματοσ γίνεται διαδοχικά από τισ  τζςςερισ φωνζσ ςε μορφι κανόνα. Το τελευταίο 

ritornello (R5) δεν ζχει το χαρακτιρα τθσ coda αλλά είναι ακριβισ επανάλθψθ του πρϊτου 

(R1). 
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Αϋμζροσ, Largo,  Andante 
Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio R4(coda) 

Μζτρα  1-29 29-40 41-48 48-64 64-68 69-138 139-148 

Τονικοί χϊροι E E B  B E   E E 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello-solo R1 S1 R2  S2 R3 

Μζτρα  1-17 18-30 30-33 34-54 55-63 

Τονικοί χϊροι C C - G G G C-G 

 

Γϋμζροσ, Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 capriccio coda 

Μζτρα 1-39 40-62 63-81 82-103 104-109 110-142 142-161 162-226 227-230 

Τονικοί χϊροι   E  E B B- g©     E    E  E   E E 

  

 Το τζταρτο κοντςζρτο ξεκινά με ζνα ειςαγωγικό Largo όπου ζχουμε τθ ςφνδεςθ 

δφο διαφορετικϊν τετράμετρων με εναλλαγι tutti-solo. Το andante που ακολουκεί 

ςυνδζεται με το ειςαγωγικό Largo, είναι ςτθν ίδια τονικότθτα E, ζχει διαφορετικό ρυκμικό 

χαρακτιρα, αλλά ακολουκεί και αυτό τθν εναλλαγι  τριϊν tutti και δφο soli. Tον ιδιαίτερο 

χαρακτιρα τθσ ανάπτυξθσ τον δίνει o ζντονοσ διάλογοσ ανάμεςα ςε solo και tutti. 

Χαρακτθριςτικό των φράςεων είναι ότι αποτελοφνται από μικρζσ ενότθτεσ μζτρων που 

επαναλαμβάνονται. Θ coda είναι μια ςυμπαγισ επανάλθψθ του πρϊτου ritornello. 

Ακολουκεί ζνα εκτεταμζνο δεφτερο μζροσ με χαρακτιρα Largo ςτθ C. Τα δφο τελευταία 

μζτρα του Largo αποτελοφν ςυνδετικό κρίκο για το τρίτο μζροσ το οποίο διατθρεί το 

χαρακτιρα του δεφτερου μζρουσ μζςα από τθ χριςθ ενόσ ςυγκοπτόμενου ρυκμικοφ 

μοτίβου που είναι χαρακτθριςτικό και ςτα δφο μζρθ. 
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Αϋμζροσ, Largo,Andante 

Ritornello-Solo R1 S1  R2 S2 R3 Capriccio R4coda 

Μζτρα  1-26 27-37 37-44 45-64 65-74 75-141 142-146 

Τονικοί χϊροι  C    c   G B¨– g    C     C    C 

 

Βϋμζροσ, Adagio 

Solo  S1 

Μζτρα  1-16 

Τονικοί χϊροι F 

 

Γϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 capriccio R4   R4 coda 

Μζτρα  1-31 32-64 65-92 93-121 121-125 125-146 147-177 178-250 251-258 

Τονικοί χϊροι C C- G G G(e) E e C C C 

 

 Το πρϊτο μζροσ του πζμπτου κοντςζρτου ξεκινά με ζνα ειςαγωγικό Largo ςτισ 

βακμίδεσ τθσ τονικισ και τθσ δεςπόηουςασ, που προετοιμάηει το ξεκίνθμα του Andante. Το 

χαρακτθριςτικό αυτοφ του μζρουσ είναι θ αυτονομία  των ritornelli και  των soli και  θ 

χριςθ τθσ εναλλαγισ θ οποία γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι από τθν αιχμθρι αντίκεςθ ςτθν 

τονικότθτα με τθν οπoία εμφανίηεται κάκε φορά το solo. Θ  ανεξάρτθτθ αρμονικι πορεία 

δίνει ζμφαςθ ςτθν ζλλειψθ ςυναιςκθματικισ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτα soli και ςτα tutti. Θ 

είςοδοσ του πρϊτου solo ςτθ ςχετικι ελάςςονα είναι μία πραγματικι ανατροπι, κάτι που 

πρϊτθ φορά χρθςιμοποιείται από τον ςυνκζτθ. Ζτςι ζχουμε τρία ritornelli, το πρϊτο ςτθν 

τονικι, το δεφτερο ςτθ δεςπόηουςα και το τρίτο ςτθν τονικι και ενδιάμεςα τα soli που 

ειςάγουν κάκε φορά ζνα νζο κζμα ςε διαφορετικι τονικότθτα. Το δεφτερο μζροσ είναι 

ζνα Adagio, μία φράςθ δεκαζξι μζτρων ςε απλι διμερι φόρμα τραγουδιοφ ςτον τονικό 
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χϊρο τθσ f, όπου ζχουμε μόνο τθ φωνι του ςόλο βιολιοφ και του τςζλου. Στο  τρίτο μζροσ 

Allegro θ ορχιςτρα ζχει ζνα ρόλο κακοδθγθτικό. Χαρακτθριςτικι είναι θ χριςθ του tutti 

ςτα ςόλο μζρθ ςτα ςθμεία των πτϊςεων που λειτουργεί ωσ επιβεβαίωςθ. 

 

 

 
 

Αϋμζροσ, Largo, Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio coda 

Μζτρα  1-21 21-46 46-52 52-63 63-71 71-79 79-85 86-276 277-286 

Τονικοί χϊροι  g-d B¨- C(c) F-g c-d D d-c-g g g G 

 

Βϋμζροσ, Adagio 

Solo  S1 

Μζτρα  1-18 

Τονικοί χϊροι G 

 

Γϋμζροσ, Vivace 

Ritornello –solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio R4 

Μζτρα  1-52 53-95 96-119 119-154 155-164 165-263 264-276 

Τονικοί χϊροι G g-d d-g-f-g g G g G 

 

 Το πρϊτο μζροσ του ζκτου κοντςζρτου ζχει μία ιδιαίτερθ αρμονικι δομι και 

παρουςιάηει ομοιότθτεσ με το πζμπτο κοντςζρτο. Ξεκινά και αυτό με ζνα ειςαγωγικό 

Largo ζξι μζτρων ςτθ g και καταλιγει ςτθ δεςπόηουςα. Το Andante ξεκινά με τθν εμφάνιςθ 

του κζματοσ ςτθ φωνι του πρϊτου βιολιοφ. Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο ς’  αυτό το μζροσ 

είναι θ δομι του πρϊτου και δεφτερου ritornello. O τρόποσ εμφάνιςθσ του κζματοσ ςτα 
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ritornelli, εναλλαγζσ ανάμεςα ςε solo και tutti, δίνει το χαρακτιρα του concerto grosso και 

λειτουργεί ωσ αρμονικό και ςυνδετικό ρεφρζν. 

 Το δεφτερο μζροσ είναι ζνα Adagio, μία φράςθ δεκαζξι μζτρων ςε απλι διμερι 

μορφι lied, ςτον τονικό χϊρο τθσ τονικισ g και τθσ δεςπόηουςασ, όπου ζχουμε μόνο τθ 

φωνι του ςόλο βιολιοφ και του τςζλου. Ζχει ακριβϊσ τθν ίδια δομι με το δεφτερο μζροσ 

του πζμπτου κοντςζρτου. Το τρίτο μζροσ είναι vivace με τον χαρακτιρα τθσ gigue. Θ 

φόρμα ritornello ζχει άλλθ μορφι, θ ορχιςτρα ζχει ζνα ρόλο κακοδθγθτικό. Ππωσ ςτο 

πζμπτο κοντςζρτο ζτςι και ςϋαυτό ςτο R1 και ςτο R2 υπάρχουν εναλλαγζσ tutti – solo, 

όπου το tutti χρθςιμοποιείται ςτα ςθμεία των πτϊςεων ωσ επιβεβαίωςθ.  

 

 

 
 

Αϋμζροσ, Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio Coda 

Μζτρα  1-22 22-37 37-45 46-77 77-88 89-162 163-169 

Τονικοί χϊροι B¨ B¨ F C–d-c-B¨ B¨ B¨ B¨ 

 

Βϋμζροσ,Largo 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα  1-19 20-31 31-34 35-49 50-66 

Τονικοί χϊροι  G G D d-g G 

 

Γϋμζροσ,Αllegro 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 capriccio R4-coda 

Μζτρα  1-47 48-81 81-94 95-106 107-131 131-152 152-181 182-258 259-274 

Τονικοί χϊροι B¨ B¨ F C-d c- B¨ E¨-f B¨ B¨ B¨ 

 

 Το πρϊτο μζροσ του ζβδομου κοντςζρτου είναι Andanteκαι ακολουκεί αυςτθρά τθ 

δομι τθσ φόρμασ ritornello. Κινείται ςτουσ χϊρουσ τθσ τονικισ,(R1 και R3ςτθ B¨) και τθσ 

δεςπόηουςασ(R2 ςτθF). Θ ανάπτυξθ ξεκινά από το δεφτερο ritornelloγια να κορυφωκεί με 
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το δεφτερο ςόλο το οποίο ακολουκεί μία μετατροπικι πορεία. Χαρακτθριςτικι είναι θ λιτι 

ςυνοδεία ορχιςτρασ που υπάρχει ςτο S1καιS2. 

Το δεφτερο μζροσ είναι Largo ςτθ ςχετικι g και ακολουκεί αυςτθρά τθ δομι τθσ φόρμασ 

ritornello.Το μζροσ τελειϊνει με πτϊςθ ςτθ δεςπόηουςα.  

Το τρίτο μζροσ ζχει το χαρακτιρα του Allegro και ακολουκεί τθ χαρακτθριςτικι φόρμα 

ritornello χωρίσ κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ. 

        

 
 

Αϋμζροσ, Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio Coda 

Μζτρα  1-29 30-44 45-56 57-62 63-71  72-136 137-146 

Τονικοί χϊροι E e B a-g G-e    e E 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα  1-11 11-25 25-30 30-48 48-55 

Τονικοί χϊροι A A C C Ae 

 

Γϋμζροσ, Allegro  

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio R4 coda 

Μζτρα  1-46 47-81 81-104 104-139 139-162 163-252 253-262 

Τονικοί χϊροι E e b-d d-A-e-a-G-e E e E 

  

Το πρϊτο μζροσ είναι Andante. Στο πρϊτο ritornellο ζχουμε εναλλαγζσ tutti και solo με 

μετατροπικό χαρακτιρα. Ο ςυνκζτθσ περνά πολφ εφκολα από τθν μία τονικότθτα ςτθν 

άλλθ ιδθ από το πρϊτο ritornello. Χαρακτθριςτικι  είναι  θ περιεκτικι coda ςτο τζλοσ που 

αποτελείται από τα βαςικά μοτίβα του πρϊτου ritornello. Το δεφτερο μζροσ Largo με τθ 

χαρακτθριςτικι κίνθςθ των ογδόων παρουςιάηει μία ςυμμετρία ςτθ δομι των soli και 

ritornelli. Το μζροσ είναι ςτθ a και τελειϊνει με πτϊςθ ςτθ δεςπόηουςα E. Το τρίτο μζροσ 
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είναι ζνα ηωθρό Allegro ςτθ e που ακολουκεί τθ φόρμα ritornello. Χαρακτθριςτικζσ είναι 

οι μετατροπικζσ αλυςίδεσ ςτθν ανάπτυξθ του S2. 

 

 

 

 
Αϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 capriccio R4coda 

Μζτρα  1-28 28-40 40-56 57-75 75-83 84-146 147-156 

Τονικοί χϊροι  G G D – e e A D G G G G 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα  1-8 8-14 14-19 20 -29 29-37 

Τονικοί χϊροι E¨ E¨ B¨ E¨ E¨ 

 

Γϋμζροσ, Allegro 

Ritornello- solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio R3coda 

Μζτρα  1-64 64-95 95-123 123-170 170-197 198-277 278-295 

Τονικοί χϊροι G G – D D – E E-G G G G 

  

 Το ζνατο κοντςζρτο παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

κοντςζρτα του op.3. Είναι το μοναδικό κοντςζρτο τθσ ςυλλογισ του οποίου το πρϊτο 

καπρίτςιο ζχει το κζμα του πρϊτου μζρουσ και το δεφτερο καπρίτςιο είναι ςε μορφι 

φοφγκασ. 

 Το πρϊτο μζροσ είναι allegro. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ αρχι του 

κοντςζρτου, το πρϊτο ritornello, που ζχει τθ μορφι του concerto grosso. Χαρακτθριςτικι 

είναι θ κυριαρχία τθσ ςόλο φωνισ και θ λιτι ςυνοδεία με ζντονθ τθ χριςθ των παφςεων 

για ςυνοδεία.   
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 Το δεφτερο μζροσ είναι Largo ςτθ E¨ και είναι το μοναδικό Largo ςε μζτρο 4/4. 

Aκολουκεί αυςτθρά το βαςικό πλάνο τονικι-δεςπόηουςα-τονικι (R1S1-R2S2-R3) και 

τελειϊνει με πτϊςθ ςτθν G προετοιμάηοντασ τθν είςοδο του επόμενου μζρουσ, ζνα 

χαρακτθριςτικό τζχναςμα του ςυνκζτθ ςτα μεςαία μζρθ. Στα ritornelli ζχουμε ζντονθ τθ 

χριςθ των παρεςτιγμζνων ενϊ ςτα soli ζχουμε τθν κυριαρχία τθσ ςόλο φωνισ με 

ςυνοδεία μόνο  τθ φωνι του τςζλου. 

 Το τρίτο μζροσ είναι Allegro ςε 3/8. Το πρϊτο ritornello (μ.1-64) είναι ςτθGκαι ζχει 

και αυτό το χαρακτιρα του concerto grosso.Ακολουκεί το S1 με εμπλουτιςμζνθ τθν 

ζκκεςθ του κζματοσ ςτθν τονικι. Το R2 ξεκινά ςτθ δεςπόηουςα και εδϊ όπωσ και ςτο R1 

ζχουμε εναλλαγζσ ανάμεςα ςε solo-tutti. Θ ανάπτυξθ γίνεται μζςα από εναλλαγζσ 

φράςεων ανάμεςα ςτο ςόλο και το δεφτερο βιολί. Oι τετράμετρεσ φράςεισ 

επαναλαμβάνονται ςε διαφορετικι οκτάβα με τθ μορφι τθσ αρμονικισ αλυςίδασ και 

αποτελοφν τθν ανάπτυξθ του μζρουσ θ οποία ςυνεχίηεται με το δεφτερο ςόλο ςτθ E. Το S2 

είναι ζνα εκτεταμζνο ςόλο (μ.123-170) με ςυνεχι χριςθ τρίθχων περνά από κοντινζσ 

τονικότθτεσ για να καταλιξει ςτο R3 (μ.170) ςτθν τονικι. Το καπρίτςιο του τρίτου μζροσ 

είναι μία φοφγκα που χρθςιμοποιεί μοτιβικά ςτοιχεία του κζματοσ κυρίωσ ρυκμικά. Το 

μζροσ κλείνει με τθν επανάλθψθ του αρχικοφ κζματοσ ςτθν coda.     

 
Αϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio coda 

Μζτρα  1-20 20-38 38-55 55-77 77-92 93-141 142 

Τονικοί χϊροι  F F C A F F F 

 

Βϋ μζροσ,Largo Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα  1-12 13-19 19-27 28-35 35-41 

Τονικοί χϊροι C c G c C 
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Γϋμζροσ, Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 Capriccio coda 

Μζτρα  1-41 42-64 65-93 94-117 118-137 137-178 180-186 

Τονικοί χϊροι F F C-g-d-a-F F F F F 

 

 To πρϊτο μζροσ είναι Allegro. Το R1 είναι ςτθ F και ζχει μια ζντονθ κίνθςθ από 

δζκατα ζκτα που επαναλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ βακμίδεσ ςτθ φωνι του τςζλου και 

εναλλάςςονται με ζνα χαρακτθριςτικό μοτίβο ςτισ ψθλότερεσ φωνζσ. Το χαρακτθριςτικό 

αυτοφ του μζρουσ είναι θ χριςθ των δεκάτων ζκτων που περνά ςτο μζροσ του ςόλο ςτθ 

φωνι του βιολιοφ και ςτα ritornelli ςτθ γραμμι του τςζλου δθμιουργϊντασ ζτςι μία 

ζνταςθ ςε όλο το μζροσ. 

 Το δεφτερο μζροσ ζχει το χαρακτθριςμό Largo Andante και είναι γραμμζνο ςε 12/8. 

Ρρόκειται για μια Siciliana όπου tutti και soli εναλλάςςονται. Είναι ςτον τονικό χϊρο τθσ c. 

Το τελευταίο μζροσ είναι Andante και ζχει το χαρακτιρα του μενουζτου. Ακολουκεί τθ 

φόρμα ritornello. Ενδιαφζρον ζχει θ δεφτερθ φωνι τθσ βιόλασ που υπάρχει ςε όλα τα 

μζρθ αλλά ςτο τρίτο μζροσ κα λζγαμε ότι ζχει το ρόλο του δεφτερου βιολιοφ το οποίο τισ 

περιςςότερεσ φορζσ είναι το ίδιο με το πρϊτο.  

 

 
Αϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio Coda 

Μζτρα 1-29 29-49 49-55 55-74 74-78 79-87 87-112 113-193 194-200 

Τονικοί χϊροι  A A E E A f© f©- E- A A A 

 

Βϋμζροσ, Largo 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 

Μζτρα  1-18 19-34 34-37 38-57 58-65 

Τονικοί χϊροι d D a a-d D 



30 
 

 

Γϋ μζροσ,  Andante 

Ritornello-solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio R4coda 

Μζτρα  1-43 44-66 67-85 86-114 115-122 123-145 145-161 162-260 261-269 

Τονικοί χϊροι A A E E- c© A A A A A 

         

 Το πρϊτο μζροσ του ενδζκατου κοντςζρτου είναι allegro. Είναι το μοναδικό 

κοντςζρτο του Locatelli που παρουςιάηει άλλα επίπεδα δεξιοτεχνίασ. Συνδυάηει ζναν 

ιδιαίτερο ςχθματιςμό δεκάτων ζκτων ςτα ritornelli που το κακιςτά ωσ ζνα από τα πιο 

δεξιοτεχνικά κοντςζρτα τθσ εποχισ. Τα soli ξεκινοφν με τθν κυριαρχία τθσ ςόλο φωνισ και 

τθν ιδιαίτερθ χριςθ τθσ πάνω περιοχισ του βιολιοφ. Το καπρίτςιο αναπτφςςεται ςε ςτενι 

ςχζςθ με το αρχικό μοτίβο του ritornello και του ςόλο. Το δεφτερο μζροσ είναι ζνα Largo 

ςτθ d με ζντονθ τθ χριςθ παρεςτιγμζνων και ςυγκοπισ. Το τρίτο μζροσ είναι ζνα Andante 

με χαρακτιρα μενουζτου. Χαρακτθριςτικι είναι θ απλι ενορχιςτρωςθ τόςο ςτθν αρχι 

του R1 όςο και ςτθν αρχι τουS1. Γενικά κυριαρχεί θ γραμμι του βιολιοφ με μία λιτι 

ςυνοδεία. 
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Αϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-Solo R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 Capriccio R4coda 

Μζτρα 1—23 24-48 48-57 58-62 62-73 73-80 81-86 87-229 230-245 

Τονικοί χϊροι D-A-E D-E A f©- C©-F© A D D D 

 

Βϋμζροσ, Largo,  Presto,  Adagio 

Ritornello-solo R1 S1 R2 R3 

Μζτρα  1-6 7-30 31-78 78-82 

Τονικοί χϊροι  B B B B 

 

Γϋμζροσ, Allegro 

Ritornello-
Solo 

R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 S4 R5 S5 R6 S6 R7 Capriccio 
 

R8 
coda 

Μζτρα  1-
61 

6195 95-
143 

143 
179 

179 
203 

204 
252 

252 
307 

308 
328 

329 
346 

347- 
379 

379-
389 

389- 
414 

414- 
446 

447-611 612 
632 

Τονικοί χϊροι D D A A E b D D D  A  D D D 

 

            

                        “Il’ Labirinto Armonico. Facilis aditus, difficilis exitus.” 

 Αυτά τα λόγια είναι γραμμζνα ςτθν αρχι του κοντςζρτου από τον ςυνκζτθ και 

αναφζρονται ςτο καπρίτςιο του πρϊτου μζρουσ αλλά και ςτο χαρακτιρα του τρίτου 

μζρουσ. Το τελευταίο κοντςζρτο τθσ ςυλλογισ διαφζρει από τα άλλα κοντςζρτα ςτθ δομι. 

Ρρωτεφοντα ρόλο ζχουν τα ritornelli ενϊ τα soli λειτουργοφν ωσ μικρζσ ςυνδετικζσ 

φράςεισ. Το πρϊτο ritornello ξεκινά με τθν είςοδο του κζματοσ από τθ φωνι του τςζλου 

και του μπάςου με μία φράςθ δεκαπζντε μζτρων θ οποία επαναλαμβάνεται αμζςωσ μετά 

ςτισ επάνω φωνζσ (μ.1-30). Στθ ςυνζχεια ξεκινά το S1 με ζνα δεφτερο κζμα με ζντονο το 

ςτοιχείο τθσ ςυγκοπισ.  Στο δεφτερο ritornello ζχουμε τθν εμφάνιςθ των δφο κεμάτων 

(R1,S1) ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ φωνζσ. Σε  όλο το μζροσ υπάρχουν ςφντομεσ εναλλαγζσ 

ανάμεςα ςε solo και tutti.Το δεφτερο μζροσ αποτελείται από τρία ritornelli με διαφορετικό  

χαρακτιρα: Largo, Presto, Andante. Κυρίαρχθ είναι θ γραμμι του βιολιοφ τόςο ςτα tutti 

μζρθ όςο και ςτα soli. Το τελικό Allegro είναι το πιο μεγάλο μζροσ όλθσ τθσ ςυλλογισ. Το 

μζροσ αυτό δικαιολογεί το ςθμείωμα του ςυνκζτθ ςτθν αρχι για είςοδο και ζξοδο ςε ζνα 

αρμονικό λαβφρινκο. Αποτελείται από τον διπλάςιο αρικμό ritornelli και soli από τα άλλα 

κοντςζρτα. Το χαρακτθριςτικό του είναι ότι όλο το μζροσ ςτθρίηεται ςτθ ςυνεχι 

επεξεργαςία και επανάλθψθ ςυγχορδιϊν με τθ χριςθ δεκάτων ζκτων. Θ ςυνοδεία ςτα 

solo μζρθ κυρίωσ ςτο τρίτο και ςτο τζταρτο είναι λιτι, ενϊ ςτο μεγαλφτερο τμιμα 

κυριαρχεί θ ςόλο φωνι χωρίσ ςυνοδεία. 
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3.1.2 Γενικά χαρακτηριςτικά39 

 Τα 12 κονςζρτα αποτελοφνται χωρίσ καμία εξαίρεςθ από τρία μζρθ, δφο γριγορα 

και ζνα μεςαίο αργό μζροσ, μία φόρμα θ οποία ςτακεροποιικθκε ςτα κονςζρτα των 

Corelli και Vivaldi. Τα πρϊτα μζρθ των κοντςζρτων ζχουν το  χαρακτιρα του Allegro ι του 

Andante. Ζτςι, από τα δϊδεκα κονςζρτα τα πζντε ξεκινοφν με ζνα μζροσ Allegro, ενϊ τα 

υπόλοιπα επτά ξεκινοφν με ζνα Andante (δεφτερο, τρίτο, ζβδομο και όγδοο κοντςζρτο) 

και κάποιεσ φορζσ προθγείται του Andante ζνα ςφντομο ειςαγωγικό Largo (τζταρτο, 

πζμπτο και ζκτο κοντςζρτο), όπωσ ςυνζβαινε ςτθν εκκλθςιαςτικι ςονάτα. Ο ιδιαίτερα 

μελωδικόσ  και ςυγκινθτικόσ χαρακτιρασ των Andante αποτυπϊνεται με χαρακτθριςτικά 

rococo ςτολίδια (π.χ. op. 3/3). 

 Τα εξωτερικά μζρθ των κοντςζρτων ακολουκοφν το γενικό πλάνο από το ςόλο 

κοντςζρτο όπωσ κεμελιϊκθκε από τον Vivaldi και είναι δομθμζνα ωσ εξισ: το πρϊτο tutti, 

ζνα επειςόδιο που αναφζρεται αλλιϊσ και ωσ ritοrnello, αποτελείται από το αρχικό κζμα, 

τθ βαςικι ιδζα, το οποίο ςτθ ςυνζχεια ακολουκείται από το solo με τθ ςυνοδεία του basso 

continuo. Το μζροσ εκτυλίςςεται με μία ςυνεχι κυκλικι διαδοχι ανάμεςα ςε ritornello και 

solo για να κλείςει με ζνα τελικό ritornello. Στο αρχικό ritornello γίνεται θ παρουςίαςθ του  

κζματοσ που αποτελείται από μικρά αυτόνομα μοτίβα. Θ ανάπτυξθ του μζρουσ  ςτθρίηεται 

ςτθν  αυτοφςια επανάλθψθ του αρχικοφ κζματοσ ι ςτθν επεξεργαςία μοτίβων του 

αρχικοφ κζματοσ τα οποία  αντιπαραβάλλονται μεταξφ τουσ ζχοντασ μία φυςικι ροι ςτθν 

εξζλιξθ του κομματιοφ. Θ κεματικι επεξεργαςία ςτα solo μζρθ ζχει  ςτενι ςχζςθ αρμονικι 

και ρυκμικι με το αρχικό κζμα. Το πρϊτο ςόλο είναι επανάλθψθ του πρϊτου ritornello 

μία οκτάβα ψθλότερα ι ζχει ςτενι ςχζςθ με το κζμα που ειςάγεται ςτο πρϊτο ritornello. 

(π.χ.op.3/2,1). Το δεφτερο ritornello και ςτθ ςυνζχεια το δεφτερο solo είναι τα ςθμεία τθσ 

ανάπτυξθσ του μζρουσ  όπου μζςω τθσ αρμονίασ (μετατροπίεσ, αρμονικζσ αλυςίδεσ) 

αποτυπϊνεται θ ιδιαίτερθ ςυναιςκθματικι ευαιςκθςία του ςυνκζτθ. Το τελικό ritornello 

είναι ςχεδόν πάντα το ίδιο ακριβϊσ με το αρχικό, κάτι που δίνει μια αίςκθςθ ςυμμετρίασ 

και ολοκλιρωςθσ ςτο μζροσ. Θ αρμονικι δομι του μζρουσ εξελίςςεται ςε κοντινζσ 

μετατροπίεσ με το τελικό ritornello να είναι ςτθν ίδια τονικότθτα με το αρχικό. Στο τζλοσ 

κάκε πρϊτου μζρουσ υπάρχει ζνα καπρίτςιο, θ εκτζλεςθ του οποίου είναι προαιρετικι. 

Μετά από κάκε capriccio υπάρχει χϊροσ για μία αυτοςχεδιαςτικι cadenza, θ οποία 

ακολουκείται από ζνα ςφντομο ritornello που λειτουργεί ωσ coda.  

 Γενικά αν αναλφςει κανείσ τα πρϊτα μζρθ των δϊδεκα κονςζρτων κα παρατθριςει 

πολυάρικμεσ ομοιότθτεσ. Πλα τα μζρθ ζχουν τθ μορφι Α-Β-Α (τονικι-δεςπόηουςα-τονικι). 

Εξαίρεςθ αποτελεί το ζκτο κοντςζρτο όπου ςτθ κζςθ τθσ δεςπόηουςασ ζχουμε τθ 

δεςπόηουςα τθσ ςχετικισ μείηονασ.To πιο ξεκάκαρο από άποψθ δομισ είναι το Αllegro του 

δζκατου κοντςζρτου το οποίο παρουςιάηει εναλλαγι τριϊν επαναλαμβανόμενων tutti με 

δφο solo. Ραρά τθν εξωτερικά όμοια τριμερι μορφι των πρϊτων μερϊν ο Locatelli 

κατορκϊνει εναλλαγζσ ςτθν ζκφραςθ μζςω του ιχου. Οι  εναλλαγζσ αυτζσ επιτυγχάνονται 

                                                           
39

 Το κφριο μζροσ των πλθροφοριϊν για τα γενικά γνωρίςματα του op.3 ζχει αντλθκεί από το: A. Koole, 

Leven en werken van Pietro Antonio Locatelli da Bergamo, 1695-1764: ”Italiaans musycq meester tot  

Amsterdam (Amsterdam: Jasonpers Universiteitspers,1949), 168-177. 
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με δφο τρόπουσ: θχοχρωματικά, με χριςθ τριϊν δυναμικϊν ιχου forte-piano-pianissimo 

και ενορχθςτρωτικά, με εναλλαγι ςτθ δυναμικι μζςω των υποδείξεων solo-tutti-solo. 

 Τα μεςαία μζρθ αποτελοφνται όλα από τρία ςφντομα ritornelli και δφο ςφντομα 

soli με τθν ορχιςτρα να ζχει κακοδθγθτικό ρόλο. Εξαίρεςθ αποτελεί το δεφτερο μζροσ του 

πζμπτου και ζκτου κοντςζρτου, που αποτελείται από μία ςφντομθ απλι διμερι φράςθ ςε 

μορφι lied. 40  Θ αρμονία δθμιουργεί μία ιδιαίτερθ ζνταςθ με τθ χριςθ κοντινϊν 

μετατροπιϊν (χριςθ ζβδομθσ, χρωματικι ανιοφςα). 

 Τα τελικά μζρθ αποκλίνουν περιςςότερο ςτο χαρακτιρα παρά ςτθ φόρμα από τα 

πρϊτα μζρθ των κοντςζρτων. Τα κφρια κζματα των τρίτων μερϊν είναι πιο ελαφριά και 

παιχνιδιάρικα και ζχουν ζνα χαρακτιρα scherzando. Σε αντίκεςθ με τα πρϊτα μζρθ δε 

γίνονται μετατροπίεσ ςε μακρινζσ τονικότθτεσ. Επίςθσ, οι παρεμβάςεισ τθσ ορχιςτρασ 

είναι λιγότερο εμφανείσ, το ςόλο ζχει τον κφριο λόγο. Στο τρίτο, ζκτο και ζνατο κοντςζρτο 

ςυναντάται θ διμερισ μορφι τθσ gigue,41ενϊ το χαρακτιρα τθσ toccata42τον ςυναντάμε 

ςτα φινάλε του πρϊτου, πζμπτου, ζβδομου, όγδοου και δωδζκατου κοντςζρτου. Τα 

τελικά μζρθ με τθν ζνδειξθ Andante ζχουν τθ μορφι μενουζτου, όπου κα πρζπει να 

ςθμειϊςουμε ότι το tempo του Andante του 18ου αιϊνα δεν υπονοοφςε αργό χαρακτιρα.

 Τα κοντςζρτα του op.3 παρουςιάηουν πολλζσ ομοιότθτεσ ανά ομάδεσ. 

Χαρακτθριςτικι είναι θ ομοιότθτα του 4ου, 5ου και του 6ου κοντςζρτου ςτο χαρακτιρα και 

ςτθν ζκταςθ των μερϊν (ειςαγωγικό και μεςαίο Largo). Επίςθσ, ςτα τζςςερα τελευταία 

κοντςζρτα υπάρχει ςτακερά χριςθ δεφτερθσ βιόλασ. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό ςτα τρία 

από τα τελευταία κοντςζρτα(9,11,12) είναι ο ςφνδεςμοσ ανάμεςα ςτα καπρίτςια και τα 

κοντςζρτα (κεματικόσ, τεχνικόσ, αρμονικόσ αντίςτοιχα). 

 

 

3.1.3 Γενικά γνωρίςματα περιεχομζνου: 

1. υκμικι και δυναμικι αγωγι 

Στα 12 κονςζρτα υπάρχει ςτενι ςχζςθ ανάμεςα ςτο ρυκμό/μζτρο και ςτο χαρακτιρα των 

μερϊν. Ππωσ ιδθ αναφζραμε, όλα τα κοντςζρτα αποτελοφνται από τρία μζρθ. Το κάκε 

μζροσ ταυτίηεται με ζνα χαρακτθριςτικό μζτρο. Το πρϊτο μζροσ ςε όλα τα κοντςζρτα είναι 

γραμμζνο ςε μζτρο 4/4 είτε είναι Allegro είτε είναι Andante, το Largo είναι πάντα ςε μζτρο 

3/4 είτε ωσ ειςαγωγικό του πρϊτου μζρουσ είτε ωσ μεςαίο μζροσ (εξαίρεςθ το Largo του 

9ου και 10ου ). Το Largo πολλζσ φορζσ καταλιγει ςτθν δεςπόηουςα προετοιμάηοντασ το 

επόμενο μζροσ (π.χ. 4ο,8ο ). Το τελευταίο μζροσ είναι πάντα ςε 3/4 ι 3/8 ανεξάρτθτα από 

τον χαρακτθριςμό Allegro, Vivace, Andante (εξαίρεςθ το allegro του 5ου και του 8ου που 

είναι ςε 2/4). 

 

                                                           
40

 Διμερισ μορφι lied: αποτελείται από δφο τμιματα, όπου κάκε τμιμα επαναλαμβάνεται. 
41

Gigue: ηωθρόσ χορόσ τθσ εποχισ μπαρόκ, αγγλικισ προζλευςθσ. Ειςιχκθ ςτθ Γαλλία ςτα μζςα του 17
ου

 αι. 
ωσ αυλικόσ χορόσ, γριγοροσ με μίμθςθ  και χρθςιμοποιείται ωσ τελικό μζροσ ςουίτασ. Ο  ρυκμόσ τθσ είναι 
τρίςθμοσ. 
42

Toccata: μουςικι φόρμα που άνκιςε τθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ και του Μπαρόκ. Κομμάτι ελεφκερθσ 
μορφισ με ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθν περίτεχνθ γραφι, τθ μεγάλθ ταχφτθτα και γενικά τθ δεξιοτεχνία 
που καλείται να αποδϊςει ο ερμθνευτισ.  



34 
 

2. Σολιςτικό μζροσ  

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν αρχι του κεφαλαίου, ο Locatelli χρθςιμοποιεί τθ φόρμα ritornello 

με ζναν ιδιαίτερο τρόπο που ζχει ωσ ςκοπό  να αναδείξει τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ του 

οργάνου. Χαρακτθριςτικά τεχνάςματα: 

           2.1 Χριςθ  υψθλισ ζκταςθσ 

Ζνα από τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των κονςζρτων του L’arte del violino είναι θ 

ιδιαίτερθ χριςθ τθσ ζκταςθσ του βιολιοφ. Συχνι και πολλζσ φορζσ αποκλειςτικι είναι θ 

χριςθ τθσ υψθλισ οκτάβασ για τθν παρουςίαςθ του κζματοσ ςτο ςόλο (S1). Τισ 

περιςςότερεσ φορζσ ςτο πρϊτο μζροσ το ςόλο χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά τισ δφο υψθλζσ 

οκτάβεσ. Στο δεφτερο και τρίτο μζροσ χρθςιμοποιείται όλθ θ ζκταςθ του οργάνου με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ και πάλι ςτισ υψθλζσ οκτάβεσ.  

          2.2 Τρίλιεσ, μουςικά ςτολίδια 

Οι τρίλιεσ, οι αποτηιατοφρεσ και τα διάφορα μουςικά ςτολίδια αποτελοφν κφριο ςυςτατικό 

εμπλουτιςμοφ του κζματοσ ςε όλα τα κοντςζρτα.  Θ τρίλια χρθςιμοποιείται επίςθσ για να 

δθλϊςει τθν κατάλθξθ τθσ φράςθσ. Στα ςόλο μζρθ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά νότεσ 

μικρισ αξίασ, δζκατα ζκτα, τριακοςτά δεφτερα, τρίθχα και εξάθχα δεκάτων ζκτων ςε 

ςυνδυαςμό με τρίλιεσ και αποτηιατοφρεσ. 

         2.3 Καντζντςεσ- καπρίτςια 

 Σε όλα τα κοντςζρτα του op.3 μετά το capriccio υπάρχει θ ζνδειξθ για μια αυτοςχζδια 

καντζντςα. Σφμφωνα με τον τίτλο του ζργου θ εκτζλεςθ του καπρίτςιου εξαρτάται από τθ 

βοφλθςθ του εκτελεςτι. Για το λόγο αυτό υπάρχει ζνδειξθ για αυτοςχζδια καντζντςα ςτο 

τζλοσ του πρϊτου και του τρίτου μζρουσ του κάκε κοντςζρτου. 

  2.4 Δεξιοτεχνικά περάςματα 

Τα τελικά μζρθ των κοντςζρτων αποτελοφνται ςυνικωσ από τθν επανάλθψθ κάποιων 

χαρακτθριςτικϊν μοτίβων τα οποία πρζπει να εκτελεςτοφν με ιδιαίτερθ ταχφτθτα. Για τα 

δεξιοτεχνικά αυτά περάςματα απαιτείται  χριςθ ειδικϊν τεχνικϊν του δοξαριοφ. 

3. Τονικότθτεσ 

Από τα δϊδεκα κοντςζρτα τθσ  ςυλλογισ τα δζκα είναι γραμμζνα ςε διαφορετικι 

τονικότθτα μείηονα ι ελάςςονα (A, B¨,C, c, D, E, e, F, G, g). Με αυτόν τον τρόπο ο ςυνκζτθσ 

βοθκά τον εκτελεςτι να εξοικειωκεί με τισ απαιτιςεισ τθσ κάκε τονικότθτασ, είτε αυτζσ 

είναι τεχνικζσ είτε ακουςτικζσ.   

4. Ορχθςτρικό μζροσ 

Τα ορχθςτρικά μζρθ των κοντςζρτων του op.3 χαρακτθρίηονται από μία λιτι ςυνοδεία ςτα 

solo μζρθ. Πςο πιο περίπλοκα είναι τα ςολιςτικά μζρθ τόςο πιο λιτι και ςε πολλά ςθμεία 

ανφπαρκτθ είναι θ ςυνοδεία, αναδεικνφοντασ ζτςι τισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ 

τόςο του οργάνου όςο και του μουςικοφ εκτελεςτι. Χαρακτθριςτικό επίςθσ είναι και το 

ιδιαίτερο θχόχρωμα που δθμιουργείται από τθ διαφορά ςτθν ζκταςθ ανάμεςα ςτο solo 

και τθ ςυνοδεία. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ ςυνοδεία είναι πολφ απλι και δε γίνεται 

από όλεσ τισ φωνζσ με αποτζλεςμα να αναδεικνφεται με ιδιαίτερο τρόπο θ υψθλι περιοχι 

του βιολιοφ.   
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3.2.Σα 24  καπρίτςια για βιολί του op.3  

 Στο κεφάλαιο που ακολουκεί κα γίνει μία παρουςίαςθ των καπρίτςιων του op.3 με 

ςκοπό τθν εντοπιςμό των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και των  τεχνικϊν ςτόχων του κάκε 

καπρίτςιου. Σε κάκε καπρίτςιο  προβάλλονται ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτθριςτικά και  νζεσ 

τεχνικζσ του βιολιοφ, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν βελτίωςθ και τθν εξζλιξθ  τθσ τεχνικισ του 

βιολιςτι. Αυτό που αξίηει να ςθμειωκεί είναι ο ςυνδυαςμόσ αρμονικισ δομισ και 

τεχνικισ. Ο Locatelli χρθςιμοποιεί τθν αρμονία με τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνονται 

ευδιάκριτα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του κάκε καπρίτςιου. Σε πολλά καπρίτςια 

προβάλλεται μόνο ζνα ςτοιχείο τεχνικισ π.χ. μία χαρακτθριςτικι δοξαριά, ςε άλλα 

προβάλλονται περιςςότερα. 

 

3.2.1  Παρουςίαςη 

 

Καπρίτςιο αρ.1 

Το πρϊτο καπρίτςιο ξεκινά ςτθν δεςπόηουςα τθσ D(ςτθ A) τθσ τονικότθτασ του αϋ μζρουσ. 

Αν βαςιςτοφμε ςτθν μετρικι του δομι μποροφμε να το χωρίςουμε ςε δφο τμιματα: το 

πρϊτο (μ.87-100) ςε μζτρο 4/4 και το δεφτερο (μ.101-125) ςε μζτρο 3/8. Αν όμωσ 

βαςιςτοφμε ςτισ εναλλαγζσ που προκφπτουν από τθ διαφορετικι χριςθ του δοξαριοφ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αρμονία και το ρυκμικό ςχιμα (τριακοςτά δεφτερα και δζκατα ζκτα) 

μποροφμε να το χωρίςουμε ςε τρία τμιματα. Στο πρϊτο (μ.87-100) υπάρχει ζνα ςυνεχζσ 

από τριακοςτά δεφτερα-legatoανά τζςςερα ςτο ίδιο δοξάρι-ςε μζτρο 4/4. Ακολουκεί το 

δεφτερο τμιμα (μ.101-159)όπου ζχουμε  πάλι μια ςυνζχεια από τριακοςτά δεφτερα, εδϊ 

όμωσ ςε μζτρο 3/8 και με το ίδιο δοξάρι. Τζλοσ το τρίτο τμιμα (μ.160-213) αποτελείται  

από αρπιςμοφσ δεκάτων ζκτων που εναλλάςςονται ανάμεςα ςε δφο ςυγχορδίεσ με τθ 

χριςθ μιασ δοξαριάσ, τρεισ νότεσ legatoκαι εννιά νότεσ χωριςτά. Θ πολυφωνικι του δομι 

ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ βελτίωςθ τθσ intonation43 , το οποίο επιτυγχάνεται με τθν 

απομόνωςθ του αρμονικοφ ςκελετοφ. Θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου δοξαριοφ εξυπθρετεί 

τον πολυφωνικό χαρακτιρα του κομματιοφ. Αρμονικά όλο το καπρίτςιο ςτθρίηεται ςτθν 

εναλλαγι δφο ςυγχορδιϊν(δεςπόηουςα – τονικι). 

 

Καπρίτςιο αρ.2 

Το δεφτερο καπρίτςιο αποτελείται από τρία τμιματα: το πρϊτο μ.134-181, το δεφτερο 

μ.182-198 και το τρίτο μ.199-232. Ο χωριςμόσ αυτόσ υποδθλϊνεται μετρικά και αρμονικά. 

Το πρϊτο τμιμα είναι ςε μζτρο 4/4, ξεκινά με τθν επεξεργαςία ενόσ χαρακτθριςτικοφ 

μοτίβου ςτθ D, ςτθν τονικότθτα του μζρουσ όπου ανικει, και ςυνεχίηει με τθν επανάλθψθ 

του ίδιου μοτίβου  A. Το μεςαίο τμιμα είναι ςε μζτρο 3/4, ξεκινά ςτον τονικό χϊρο τθσ E 

και εμπεριζχει τθν επεξεργαςία δφο χαρακτθριςτικϊν μοτίβων. Τζλοσ το τρίτο τμιμα είναι 

ςτθ A πάλι ςε μζτρο 4/4. Στο καπρίτςιο αυτό ζχουμε μεγάλθ ποικιλία ςτισ τεχνικζσ τόςο 

του δεξιοφ όςο και του αριςτεροφ χεριοφ. Ζτςι ζχουμε αλλαγζσ χορδϊν με ενωμζνα ηεφγθ 

φκόγγων (bariolage), διπλζσ και τριπλζσ ςυγχορδίεσ ενωμζνεσ με μονζσ νότεσ, δεμζνο 
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Intonation: τονικι ακρίβεια. Στθν παροφςα εργαςία προτιμάται θ χριςθ του ξενικοφ όρου. 
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staccato, ςτιλ arpeggiato. Στθν  αρχι του κομματιοφ απαιτείται ζνασ ςυντονιςμόσ δεξιοφ 

και αριςτεροφ χεριοφ. H χαρακτθριςτικι δοξαριά bariolage απαιτεί μία ςωςτι τοποκζτθςθ 

του αριςτεροφ χεριοφ, ςτθν χαρακτθριςτικι κζςθ Geminiani44 και ςωςτι χριςθ legato. Θ 

ανοιχτι χορδι που λειτουργεί ωσ ιςοκράτθσ βοθκά ςτθν βελτίωςθ τθσ intonation. 

 

Καπρίτςιο αρ.3 

Το τρίτο καπρίτςιο ζχει μονομερι μορφι. Θ ςυνεχισ χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ρυκμικοφ 

και αρμονικοφ μοτίβου ζχει ςτόχο τθν επίτευξθ ενόσ  ςυγκεκριμζνου  δοξαριοφ με χριςθ 

legato και detache, το οποίο προχποκζτει ςωςτι χριςθ του δεξιοφ καρποφ. Ο αρμονικόσ 

ςκελετόσ του καπρίτςιου, ςε ςυνδυαςμό με τθν τοποκζτθςθ του αριςτεροφ χεριοφ ςε 

μορφι ςυγχορδιϊν, βοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ intonation. 

 

Καπρίτςιο αρ.4 

Το τζταρτο καπρίτςιο αποτελείται από τρία τμιματα. Το  πρϊτο τμιμα (μ.1-33) ξεκινά με 

ζνα ειςαγωγικό ςυγχορδιακό μοτίβο και  ζνα μοτίβο δεκάτων ζκτων που αποτελοφν και 

τθν πρϊτθ φράςθ ςτθν c. Το  χαρακτθριςτικό αυτό μοτίβο ζχει ωσ ςτόχο τθν παράλλθλθ 

εξάςκθςθ τθσ υπερπιδθςθσ των χορδϊν για το δεξί χζρι ςε ςυνδυαςμό με τα μεγάλα 

ανοίγματα για το αριςτερό χζρι. Επίςθσ, ζχουμε ςυχνι χριςθ ςυγχορδιϊν. Το μεςαίο 

τμιμα (μ.184-208) ξεκινά ςτθ D και καταλιγει ςτθ G. Εδϊ ζχουμε μια ακολουκία από 

τριακοςτά δεφτερα με τθ μορφι ςπαςτισ ςυγχορδίασ θ οποία αλλάηει ςε κάκε μζτρο. 

Στόχοσ είναι ο ςυντονιςμόσ των εναλλαγϊν των ςυγχορδιϊν ςτο αριςτερό χζρι  με το 

γριγορο legato δοξάρι ςτο δεξί. Τζλοσ, ςτο τρίτο τμιμα (μ.59-74) κυριαρχοφν οι διπλζσ 

νότεσ ςε ςυνδυαςμό με υπερπιδθςθ χορδϊν και χριςθ μεγάλων ανοιγμάτων ςε όλα τα 

δάχτυλα του δεξιοφ χεριοφ. 

 

Καπρίτςιο αρ.5 

Το πζμπτο καπρίτςιο  ζχει μονομερι μορφι με χριςθ ενόσ  ρυκμικοφ μοτίβου δεκάτων 

ζκτων και τθ χριςθ ενόσ χαρακτθριςτικοφ δοξαριοφ, legato ανά δφο νότεσ. Θ ςυνεχισ 

εναλλαγι ςπαςτϊν ςυγχορδιϊν απαιτεί ζνα ςυντονιςμό ςτθν τοποκζτθςθ του αριςτεροφ 

χεριοφ (προεκτάςεισ, κλειςτι-ανοιχτι κζςθ) ςε ςυνδυαςμό με το legato του δεξιοφ χεριοφ. 

 

Καπρίτςιο αρ.6 

Το ζκτο καπρίτςιο ζχει και αυτό μονομερι μορφι. Το χαρακτθριςτικό μοτίβο όλου του 

καπρίτςιου είναι  τρίθχα δεκάτων ζκτων. Θ μελωδικι γραμμι βρίςκεται ςτθν πρϊτθ νότα 

του τρίθχου, ενϊ θ δεφτερθ και θ τρίτθ νότα είναι οι ίδιεσ και λειτουργοφν ωσ ιςοκράτθσ. 

Από τθ μζςθ και μετά (μ.76) ζχουμε τθν εμφάνιςθ διπλϊν φκόγγων. Ο τεχνικόσ ςτόχοσ 

αυτοφ του καπρίτςιου είναι μία χαρακτθριςτικι αναπιδθςθ του δοξαριοφ, το spiccato, 

που  είναι αποτζλεςμα τθσ γριγορθσ  επανάλθψθσ των  δεκάτων ζκτων. 
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Θζςθ Geminiani: Θ ςωςτι τοποκζτθςθ του χεριοφ προκφπτει αν τοποκετιςουμε διαδοχικά ζνα-ζνα τα  
δάχτυλα ςτθν κάκε χορδι ωσ εξισ: ςτθ μι χορδι πρϊτο δάχτυλο νότα φα, ςτθ λα χορδι δεφτερο δάχτυλο 
νότα ντο, ςτθ ρε χορδι τρίτο δάχτυλο νότα ςολ και ςτθ ςολ χορδι τζταρτο δάχτυλο νότα ρε.  
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Καπρίτςιο αρ.7 

Το ζβδομο καπρίτςιο αποτελείται από δφο τμιματα: το πρϊτο τμιμα (μ.69-114) ςε μζτρο 

3/4  και το δεφτερο τμιμα (μ.115-138) ςε μζτρο 4/4 . Το πρϊτο τμιμα ξεκινά με τρεισ 

όμοιεσ φράςεισ που αποτελοφνται από δφο χαρακτθριςτικά μοτίβα που τα ςυναντάμε ςε 

όλο το καπρίτςιο. Το πρϊτο μοτίβο που αποτελεί και τον τεχνικό ςτόχο του καπρίτςιου 

είναι ζνα άρπιςμα οχτϊ τριακοςτϊν δευτζρων πάνω ςτισ τζςςερισ χορδζσ (τζςςερισ νότεσ 

ανζβαςμα τζςςερισ κατζβαςμα)το οποίο επιτυγχάνεται με μία χαρακτθριςτικι δοξαριά 

‘ricochet’45. Το δεφτερο τμιμα ξεκινά με ζνα τρίτο μοτίβο με ςτοιχεία ςυγκοπισ όπου 

κυριαρχοφν οι τρίτεσ και τελειϊνει με το χαρακτθριςτικό αρχικό μοτίβο, τθν επανάλθψθ 

δθλαδι ενόσ αρπιςμοφ με τθ χαρακτθριςτικι δοξαριά . 

 

Καπρίτςιο αρ.8 

Αυτό το καπρίτςιο είναι μία ςπουδι για ςυγχορδίεσ, διπλζσ και κυρίωσ για τρίτεσ. Επίςθσ 

είναι μια καλι ςπουδι για αλλαγζσ κζςεων ςε ςυνδυαςμό με  τισ τρίτεσ και για εξάςκθςθ 

ςτισ προεκτάςεισ κυρίωσ για το πιάςιμο των ακόρντων.  

 

Καπρίτςιο αρ.9 

Το ζνατο καπρίτςιο μποροφμε να το χωρίςουμε ςε τζςςερα  τμιματα με διαφορετικζσ 

τεχνικζσ  απαιτιςεισ το κάκε ζνα. Το  πρϊτο τμιμα (μ.74-93) είναι μία άςκθςθ για τθ 

δυναμικι των τετράφωνων/τρίφωνων ςυγχορδιϊν και των διπλϊν φκόγγων. Ακολουκεί το 

δεφτερο τμιμα όπου κυριαρχεί ζνα ρυκμο-αρμονικό μοτίβο όπου ζχουμε πζραςμα από τθ 

μια χορδι ςτθν άλλθ με legato δοξάρι. Στο τρίτο τμιμα (μ.116-126) ζχουμε πάλι τθν 

εμφάνιςθ τετράφωνων και τρίφωνων ςυγχορδιϊν ενϊ παράλλθλα ζχουμε και ζνα νζο 

μοτίβο με τρίλια. Το τελευταίο τμιμα καπρίτςιου αποτελείται από αρπιςμοφσ εξάθχων 

που ξεκινοφν όλα από τθν ανοιχτι χορδι ςολ χτίηοντασ κάκε φορά μία διαφορετικι 

ςυγχορδία. Ο ςτόχοσ των ςυνεχόμενων αρπιςμϊν είναι να περάςει το αριςτερό χζρι από 

όλεσ τισ δυνατζσ τοποκετιςεισ ςε όλεσ τισ χορδζσ με μία χαρακτθριςτικι 

επαναλαμβανόμενθ ρυκμικι legato κίνθςθ. 

 

Καπρίτςιο αρ.10 

Το  καπρίτςιο αυτό αποτελείται από τρία αυτόνομα  τμιματα. Το πρϊτο τμιμα (μ.178-

201) και το τρίτο (μ.232-250) είναι ςε μζτρο 4/4 και ζχουν κοινά ρυκμο μελωδικά μοτίβα 

με ιδιαίτερθ ςτοιχεία τεχνικισ: χριςθ διπλϊν, τρίφωνων και τετράφωνων ςυγχορδιϊν, 

τρίλιεσ, legato,staccato. Στθ μζςθ του καπρίτςιου παρεμβάλλεται ζνα διαφορετικό μζροσ 

ςε μζτρο 3/4, το οποίο είναι ακριβϊσ το ίδιο με το μεςαίο τμιμα του προθγοφμενου 

καπρίτςιου, του πρϊτου μζρουσ του κοντςζρτου.  

Καπρίτςιο αρ.11 

Το καπρίτςιο αυτό αποτελείται από ζνα  ςυνεχζσ μοτίβο δεκάτων ζκτων με εναλλαγζσ δφο 

ςυγχορδιϊν ςε μζτρο 3/8. Στόχοσ του είναι θ ςωςτι χριςθ του δοξαριοφ, ο ςυντονιςμόσ 

του δεξιοφ χεριοφ ανάμεςα ςε legato και detache, με τισ αλλαγζσ των ςυγχορδιϊν ςτο 

                                                           
45

 Δοξαριά κατά τθν οποία το δοξάρι αναπθδά πάνω ςτθ χορδι, δίνοντασ μια ςειρά από γριγορεσ νότεσ  
staccato ςτο ίδιο δοξάρι. Αυτι θ δοξαριά βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθ φυςικι αναπιδθςθ του δοξαριοφ. 
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αριςτερό χζρι. Στα τελευταία οχτϊ μζτρα τθσ κατάλθξθσ το 3/8 γίνεται 3/4  δίνοντασ  ζτςι 

ζμφαςθ ςτθν πτϊςθ. 

Καπρίτςιο αρ.12 

Το καπρίτςιο αυτό είναι μία άςκθςθ για τισ τρίτεσ και για τθν εξζλιξθ του legatoςε 

ςυνδυαςμό με το ενωμζνο staccato. 

 

Καπρίτςιο αρ.13 

Το καπρίτςιο αποτελείται από τρία τμιματα, το πρϊτο (μ.89-105) και το τρίτο (μ.150-162) 

ςε μζτρο 4/4 και ςτθν ίδια τονικότθτα και το μεςαίο μζροσ ςε μζτρο 3/4. Το 

χαρακτθριςτικό μοτίβο όλου του καπρίτςιου είναι το εξάθχο του οποίου θ χριςθ ζχει 

διαφορετικι λειτουργία ςτο μζτρο των 4/4 (ςτυλ arpeggiato)  και διαφορετικι ςτο μζτρο 

των 3/4(ςπαςτζσ ςυγχορδίεσ). 

 

Καπρίτςιο αρ. 14 

Το καπρίτςιο αυτό παρουςιάηει μία ποικιλία τεχνικισ. Κάκε φορά μζςα από ζνα 

διαφορετικό μοτίβο δίνεται ζνα διαφορετικό τεχνικό ςτοιχείο. Συναντάμε διπλζσ τρίτεσ, 

τρίφωνεσ τετράφωνεσ ςυγχορδίεσ, τρίλιεσ, τεχνικζσ δοξαριοφ legato, staccato. 

 

Καπρίτςιο αρ.15 

Το καπρίτςιο αυτό είναι μία πολφ καλι ςπουδι για το παίξιμο των ςυγχορδιϊν. Με τθ 

χριςθ ενόσ ρυκμικοφ μοτίβου, το χαρακτθριςτικό μοτίβο του εξάθχου των δεκάτων ζκτων, 

ςε κάκε μζτρο ζχουμε τθν επανάλθψθ μιασ ςυγχορδίασ. Ο τεχνικόσ ςτόχοσ του καπρίτςιου 

είναι οι γριγορεσ εναλλαγζσ των ςυγχορδιϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ ςωςτι πίεςθ και 

ταχφτθτα του δοξαριοφ. 

 

Καπρίτςιο αρ.16 

Στο καπρίτςιο αυτό διακρίνουμε μεγάλθ ποικιλία ρυκμικϊν μοτίβων. Βαςιςμζνα αρμονικά 

ςτο αρπζη μιασ ςυγχορδίασ θ οποία κάκε φορά παρουςιάηεται μζςα από ζνα διαφορετικό 

ρυκμικό μοτίβο. Χαρακτθριςτικό ςε αυτό το καπρίτςιο είναι οι προεκτάςεισ του αριςτεροφ 

χεριοφ, το χζρι φτάνει ςτα όριά του , ςε ςυνδυαςμό με τισ τρίλιεσ. 

 

Καπρίτςιο αρ.17 

Το καπρίτςιο αποτελείται από δφο τμιματα: μ. 84-120 και μ. 121-146. Είναι το μοναδικό 

καπρίτςιο τθσ ςυλλογισ ςτο οποίο ο ςυνκζτθσ χρθςιμοποιεί αυτοφςιο το κζμα του 

πρϊτου μζρουσ του κοντςζρτου ςτο πρϊτο τμιμα του καπρίτςιου. Από δεξιοτεχνικισ 

πλευράσ υπάρχει ποικιλία τεχνικϊν απαιτιςεων, δίφωνεσ και τρίφωνεσ ςυγχορδίεσ, πολφ 

υψθλζσ κζςεισ, εναλλαγζσ ανάμεςα ςε legatoκαι detaché δοξαριά ςε ςυνδυαςμό με 

τριακοςτά δεφτερα και εξάθχα. 
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Καπρίτςιο αρ. 18 

Ο ςυνκζτθσ ςτο καπρίτςιο αυτό χρθςιμοποιεί τθ μορφι τθσ φοφγκασ. Αποτελείται από 

τρία μζρθ, διατθρεί τον ζντονο ρυκμικό παλμό (3/8) του μζρουσ ςτο οποίο ανικει, και 

είναι γραμμζνθ ςτο ςυγγενζσ μζτρο 6/8. Το ρυκμικό μοτίβο του κζματοσ τθσ φοφγκασ 

κυριαρχεί ςε όλο το καπρίτςιο. 

 

Καπρίτςιο αρ.19 

Το καπρίτςιο αυτό αποτελείται από τρία ιςομερι τμιματα: μ.93-110, μ.111-126 και μ.126-

142. Κυριαρχεί το  χαρακτθριςτικό μοτίβο του εξάθχου τθσ ςπαςτισ ςυγχορδίασ  και ζνα 

δεφτερο μοτίβο που χρθςιμοποιείται ωσ καταλθκτικό και ταυτόχρονα ωσ ςυνδετικό με το 

επόμενο τμιμα. Τεχνικόσ ςτόχοσ θ υπερπιδθςθ των χορδϊν ςε κάκε ςυγχορδία. 

 

Καπρίτςιο αρ.20 

Στο καπρίτςιο αυτό  διακρίνουμε τρία τμιματα όπου το πρϊτο και το τρίτο ζχουν τον ίδιο 

αρμονικό(φα μείηονα) και μοτιβικό χαρακτιρα ενϊ το μεςαίο ξεκινά ςτθ φα ελάςςονα με 

ζνα δεφτερο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. 

 

Καπρίτςιο αρ.21 

Τα πρϊτα πζντε μζτρα λειτουργοφν ωσ ειςαγωγι ςτθ ςυγχορδία τθσ A. Το καπρίτςιο 

αποτελείται από ζνα ςυνεχζσ μοτίβο δεκάτων ζκτων όπου μία νότα λειτουργεί ωσ 

ιςοκράτθσ. Θ ςτακερι νότα του ιςοκράτθ είναι μία καλι άςκθςθ intonation και 

παράλλθλα μια καλι τεχνικι άςκθςθ  για τθ διατιρθςθ του χεριοφ ςε μία κζςθ και 

ταυτόχρονθσ  προζκταςισ του. 

 

Καπρίτςιο αρ.22 

Το καπρίτςιο αυτό βαςίηεται ςτθν επανάλθψθ ςυγχορδιϊν ςε μορφι αρπζη, μζςα από το 

ίδιο ρυκμικό ςχιμα. Ακολουκεί μία χρωματικι άνοδοσ με ςπαςτζσ ςυγχορδίεσ θ οποία 

ςυνδζεται με τθν χριςθ υψθλϊν κζςεων. 

 

Καπρίτςιο αρ.23 

Το καπρίτςιο αυτό είναι γνωςτό με τθν ονομαςία «λαβφρινκοσ». Τα λόγια ςτθν αρχι του 

24ου κοντςζρτου «εφκολθ είςοδοσ, δφςκολθ ζξοδοσ» προφανϊσ αναφζρονται ςτο 

καπρίτςιο. Το καπρίτςιο είναι ζνα ςυνεχόμενο αρπζη ςυγχορδιϊν, αποτελείται από τθν 

επανάλθψθ μιασ  φράςθσ δζκα ι ζντεκα μζτρων, θ οποία κάκε φορά επαναλαμβάνεται ςε 

μία διαφορετικι νότα τθσ τονικισ και ςτθ ςυνζχεια τθσ δεςπόηουςασ. Το χαρακτθριςτικό 

κζμα του καπρίτςιου ακοφγεται από τθ χαμθλι νότα τθσ ςυγχορδίασ. Για τθν κατανόθςθ 

τθσ  μελωδικισ  γραμμισ απαιτείται ζνα πολφ καλόσ ςυντονιςμόσ αριςτεροφ και δεξιοφ 

χεριοφ με ιδιαίτερθ χριςθ του καρποφ. 

 

Καπρίτςιο αρ.24 

Το καπρίτςιο αυτό είναι το πιο μεγάλο ςε ζκταςθ ανικει βζβαια και ςτο πιο μεγάλο 

κοντςζρτο. Αξιοςθμείωτεσ είναι οι ςυχνζσ  ρυκμικζσ εναλλαγζσ. Το πρϊτο τμιμα είναι μία 
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ςπουδι για διπλζσ(τρίτεσ) ενϊ ταυτόχρονα θ ςυνεχισ επαναλαμβανόμενθ νότα που 

λειτουργεί ωσ ιςοκράτθσ βοθκά ςτο ςωςτό κοφρδιςμα των διπλϊν. Στθ ςυνζχεια ζνα 

ςυνεχόμενο ρυκμικό μοτίβο ζξι δεκάτων ζκτων εναλλάςςεται ςε διαφορετικά ρυκμικά 

μζτρα. 

 

3.2.2   Γενικά χαρακτηριςτικά 

 Στισ αρχζσ του 18ου αι. ο όροσ  capriccioιταν ςυνϊνυμο του όρου cadenza. Δεν είχε 

ιδιαίτερθ τεχνικι ι μουςικι δομι αλλά ιταν ζνα μζροσ με αρκετι διάρκεια και 

αυτοςχεδιαςτικό χαρακτιρα. Ο Vivaldi ιταν ζνασ από τουσ πρϊτουσ ςυνκζτεσ που 

ςυμπεριζλαβε ςτο τζλοσ των τελευταίων μερϊν δεξιοτεχνικά μζρθ μεγάλθσ διάρκειασ 

χωρίσ ςυνοδεία, παρόμοια με τα καπρίτςια του Locatelli. Χαρακτθριςτικι είναι θ "μεγάλθ 

cadenza"ςτο τρίτο μζροσ του κοντςζρτου RV 212 ςτο οποίο αναφερκικαμε ςτο κεφ.2. 

 Τα 24 καπρίτςια του op.3 είναι ζνα μοναδικό φαινόμενο ςτθν ιςτορία του 

βιολιςτικοφ ρεπερτορίου, κυρίωσ για τον ανεξάρτθτο χαρακτιρα τουσ, για το εφροσ τθσ 

τεχνικισ που απαιτοφν, τθ δομι τουσ και για το δεξιοτεχνικό δυναμιςμό τουσ. Με τθν λζξθ  

ad libitum ο ίδιοσ ο ςυνκζτθσ διλωνε τθν  ανεξαρτθςία τουσ. Θ ζκταςι τουσ πολλζσ φορζσ 

είναι ίςθσ διάρκειασ ι και μεγαλφτερθσ από το μζροσ, γεγονόσ που δείχνει ότι μποροφν να 

ςτακοφν και μόνα τουσ. Αρμονικά ςυνδζονται με το μζροσ ςτο οποίο ανικουν, κεματικι 

ςφνδεςθ όμωσ δεν υπάρχει. Εξαίρεςθ αποτελεί το καπρίτςιο του ζνατου και του 

ενδζκατου κοντςζρτου. Από μουςικισ πλευράσ είναι πολφ άνιςα μεταξφ τουσ και δεν 

παρουςιάηουν όλα ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Από βιολιςτικισ πλευράσ παρουςιάηουν μία 

απελευκζρωςθ χωρίσ κανζνα προθγοφμενο ςτθ ςφγχρονθ πρακτικι. Αποτελοφν μία 

ζξυπνθ ςφνοψθ τθσ ςφγχρονθσ βιολιςτικισ τεχνικισ προβάλλοντασ παράλλθλα και τισ 

καινοφργιεσ δυνατότθτεσ του οργάνου. Τα καινοφργια χαρακτθριςτικά που διακρίνονται 

είναι τα εξισ: 

 Χριςθ πολφ υψθλϊν φκόγγων 

 Μεγάλα ανοίγματα ςτα δάχτυλα 

 Εξζλιξθ ςυγχορδιακισ τεχνικισ 

 Επίτευξθ εκλεπτυςμζνων θχθτικϊν εφζ με επιδζξια χριςθ δοξαριοφ 

 

3.2.3   Νζεσ τεχνικζσ46 

 

Σεχνική αριςτεροφ χεριοφ 

Χριςθ υψθλϊν κζςεων: είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά. Ο Locatelliτόςο 

ςτοL’arte del violinο όςο και αργότερα ςτισ ςονάτεσ χρθςιμοποιεί κζςεισ οι οποίεσ εκείνθ τθν 

εποχι ιταν ακόμα άγνωςτεσ. Μζχρι τότε θ ζβδομθ κζςθ ιταν το όριο ςτα ζργα για βιολί (a’’’ 

ςτθ μι χορδι) και θ  χριςθ τθσ ιταν πάντα αξιοςθμείωτθ. Μία εξαίρεςθ αποτελεί ζνα 

κοντςζρτο Vivaldi όπου ζχουμε χριςθ τθσ 12θσ κζςθσ ςτθ μι χορδι. Ο Locatelli υπερβαίνει 

                                                           
46

 Το κφριο μζροσ των πλθροφοριϊν του κεφαλαίου ζχει αντλθκεί από το αντίςτοιχο κεφάλαιο ςτο ζργο του 
Dunning (1981: τ. 1, ςς. 134-142). 
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ςυχνά τθν ζβδομθ κζςθ και ςτο 22ο καπρίτςιο υπερβαίνει και το όριο του Vivaldi φτάνοντασ 

μζχρι το a’’’’- c©’’’’’ ςτθν 16θ-17θ κζςθ (αν παιχτεί με δεφτερο δάχτυλο το λα και τζταρτο το 

ντο δίεςθ είναι 16θ κζςθ ενϊ αν παιχτεί με πρϊτο το λα και τρίτο το ντο δίεςθ είναι 17θ, βλ. 

παράδειγμα: καπρίτςιο 22, μ. 25-34 a’’’’,c©’’’’’). Θ χριςθ βζβαια των υψθλϊν κζςεων 

απαιτοφςε και μία άλλθ καταςκευι ςτο βιολί. Λίγα ιταν τα βιολιά που μποροφςαν να 

αποδϊςουν ςωςτά αυτοφσ τουσ ιχουσ. Τα καπρίτςια του Locatelli παιηόταν από βιολιά που 

είχαν μία διαφορετικι καταςκευι ςτθν ταςτιζρα. Αν δε ςυνζβαινε αυτό το παίξιμο ςτισ 

υψθλζσ κζςεισ γινόταν με τθν πίεςθ τθσ χορδισ ζξω από τθν ταςτιζρα.  

(καπρίτςιο 22, μ.25-34) 

 
Ρροζκταςθ: ζνα άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό είναι οι προεκτάςεισ του αριςτεροφ χεριοφ, 

ο τρόποσ δθλαδι που τα δάχτυλα του αριςτεροφ χεριοφ υποβάλλονται ςε μεγάλα ανοίγματα 

αντικακιςτϊντασ τθν αλλαγι κζςθσ. Μζχρι τότε οι προεκτάςεισ γινόταν ανάμεςα ςε δφο 

γειτονικζσ χορδζσ το πολφ. Ο Locatelli κάνει χριςθ τθσ προζκταςθσ ςτισ ςυγχορδίεσ και ςτουσ 

αρπιςμοφσ. Αυτζσ οι προεκτάςεισ μπορεί να γίνονται ανάμεςα ςτα ακριανά δάχτυλα (το 

πρϊτο και το τζταρτο), όπου θ προζκταςθ ανάμεςα ςτα δφο δάχτυλα φτάνει μζχρι το 

διάςτθμα 14θσ. Ζτςι για παράδειγμα ςτο καπρίτςιο 21, μ10-13, το τζταρτο δάχτυλο μζνει 

ςτακερά ςτο aϋϋϋ ςτθ μι χορδι ζβδομθ κζςθ, ενϊ το πρϊτο δάχτυλο προεκτείνεται μζχρι το 

hϋ ςτθ λα χορδι πρϊτθ κζςθ. 

(καπρίτςιο 21,μ.10-13) 

 
 

Θ προζκταςθ όμωσ μπορεί να αφορά και τα μεςαία δάχτυλα. Στο παρακάτω παράδειγμα 

(καπρίτςιο 21, μ. 44-55), ζχουμε ταυτόχρονθ προζκταςθ δφο δακτφλων. Το παράδειγμα αυτό 

αγγίηει τα όρια των φυςικϊν δυνατοτιτων. Λίγα είναι τα χζρια των  βιολιςτϊν που μποροφν 

να ζχουν τζτοια ανοίγματα ςτα δάχτυλα (διάςτθμα 14θσ) και ταυτόχρονα να  ζχουν λεπτά 

δάχτυλα για να παίξουν ςτθν 22θ κζςθ. 
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(Καπρίτςιο 21, μ.44-55) 

 
 

Διπλζσ νότεσ, ςυγχορδίεσ: θ χριςθ των διπλϊν φκόγγων (ςυνικωσ τρίτεσ) και των 

ςυγχορδιϊν είναι ςτο L’artedelviolino πλοφςια και ζχει τα δικι τθσ αξία. Ο  Locatelli κάνει 

εκτεταμζνθ χριςθ των διπλϊν φκόγγων ςε κάποια τμιματα των καπρίτςιων ι  τα  

χρθςιμοποιεί ωσ χαρακτθριςτικό γνϊριςμα για να «χτίηει» ζνα ολόκλθρο καπρίτςιο. 

(καπρίτςιο αρ.4,μ. 59-66). 

 
 

Συνεχόμενθ χριςθ από 3εσ ςυναντάμε ςτο καπρίτςιο αρ.24  
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Το καπρίτςιο αρ.6 είναι μία ςπουδι για διπλζσ νότεσ με ςυνεχι εναλλαγι ανάμεςα ςε 

3εσ,4εσ,5εσ,6εσ.Επίςθσ, χρθςιμοποιεί τισ διπλζσ νότεσ και τισ ςυγχορδίεσ για να εξυπθρετιςει το 

χαρακτιρα  του καπρίτςιου. 

 (π.χ. φοφγκα,καπρίτςιο18). 

                  
Φυςικά από τεχνικισ πλευράσ θ χριςθ των ςυγχορδιϊν παρουςιάηει πρόςκετεσ δυςκολίεσ 

που ζχουν να κάνουν με τθ ςωςτι τονικι απόδοςθ των διαςτθμάτων ςε ςυνδυαςμό με τισ 

υψθλζσ κζςεισ, τισ π ροεκτάςεισ των δαχτφλων και το γριγορο ρυκμό. 

Αρπιςμόσ:  Θ χριςθ τουσ κατζχει μία ιδιαίτερθ κζςθ ςτο L’arte del violino. Στα καπρίτςια 

ειςζρχονται τμθματικά ι αποτελοφν το χαρακτιρα ενόσ ολόκλθρου καπρίτςιου (καπρίτςιο 

αρ.13). Στθ δεφτερθ περίπτωςθ  θ χριςθ του αρπζη αποκτά μια ςθμαντικι δυςκολία κακϊσ 

πρζπει να υπάρχει ζνασ πολφ καλόσ ςυντονιςμόσ ανάμεςα ςτο δεξί και το αριςτερό χζρι. Τα 

καπρίτςια που κάνουν εκτεταμζνθ χριςθ αρπιςμϊν ζχουν ωσ ςτόχο τθν εξάςκθςθ αυτοφ του 

ιδιαίτερου μθχανιςμοφ ανάμεςα ςτο δεξί και ςτο αριςτερό χζρι, με ςκοπό μια ομαλι και 

ομοιόμορφθ εκτζλεςθ που είναι δείγμα βιρτουόηικου παιξίματοσ. Φυςικά, από τθ χριςθ των 

αρπιςμϊν δεν λείπουν και όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που προαναφζρκθκαν (χριςθ 

υψθλϊν κζςεων, προεκτάςεισ δακτφλων) . 

(Καπρίτςιο αρ.13,μ.1-7)  

                     
 

Τρίλια: ςτα καπρίτςια, ςε αντίκεςθ με τα κοντςζρτα, θ χριςθ τθσ τρίλιασ δεν είναι ςυχνι, 

είναι όμωσ χαρακτθριςτικι. Στο 16ο καπρίτςιο ζχουμε ςυνδυαςμό τρίλιασ και προζκταςθσ. Θ 

τρίλια γίνεται με το τζταρτο δάχτυλο, διαρκεί 28 μζτρα και ςυνδυάηεται με προζκταςθ 
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δακτφλων (μ. 59-87). Στο ίδιο καπρίτςιο ζχουμε πάλι τθ χριςθ τθσ τρίλιασ ςτο τζταρτο 

δάχτυλο. 

( Καπρίτςιο αρ.6,μ.59-87) 

  

                  
Νότα ιςοκράτθ (pedal tone) 

Αρκετά είναι τα καπρίτςια όπου ζχουμε εκτεταμζνθ τθν επαναλαμβανόμενθ χριςθ μιασ 

νότασ που λειτουργεί ωσ ιςοκράτθσ. Θ εκτεταμζνθ  χριςθ του ιςοκράτθ βοθκά ςτθ ςωςτι 

τοποκζτθςθ του χεριοφ ςε ςυνδυαςμό με το ςωςτό κοφρδιςμα των ςυγχορδιϊν. 

(καπρίτςιο αρ.24) 

                 
 

 

Σεχνική δεξιοφ χεριοφ 

Το βαςικό ςυςτατικό του L’arte del violinο είναι θ ποικιλία ςτθ διαφορετικι χριςθ του 

δοξαριοφ και το ιδιαίτερο θχόχρωμα που κζλει να προκαλζςει ο ςυνκζτθσ μζςα από αυτι.  Θ 

τεχνικι του δοξαριοφ ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν απόδοςθ τθσ μουςικισ ζκφραςθσ του 

κομματιοφ. Δυςτυχϊσ ςτθν αυκεντικι ζκδοςθ του op.3 οι υποδείξεισ για τον τρόπο χριςθσ 

του δοξαριοφ δεν είναι τόςο ςαφείσ. Αυτό ςυμβαίνει για δφο λόγουσ: από τθ μια ο ςυνκζτθσ 

ςυνικιηε ςε κάκε εκτζλεςι του να κάνει διαφορετικι χριςθ του δοξαριοφ και από τθν άλλθ θ 

ζκδοςθ παρουςιάηει κάποια αςυνζπεια ςτον τρόπο γραφισ των τεχνικϊν του δοξαριοφ. 
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(Καπρίτςιο αρ.8,μ. 11-14 και μ.14-17) 

 

    
 

    
 

Ανάμεςα ςτισ πιο κοινζσ τεχνικζσ δοξαριοφ που ςυναντάμε ςτο L’arte del violinο είναι το 

détaché με τισ ποικίλεσ χριςεισ του. Στο détaché κάκε νότα παίηεται χωριςτά ςε 

διαφορετικό δοξάρι και αποτελεί τθ βαςικι δοξαριά του βιολιςτι. Υπάρχουν καπρίτςια 

όπου το détaché ςυνδζεται με υπερπιδθςθ και αλλαγι χορδϊν. 

(καπρίτςιο αρ.4,μ.1-3) 

               
 

Επίςθσ υπάρχουν καπρίτςια όπου από τθ γριγορθ χριςθ του détaché προκφπτει το sautillé. 

Ρρόκειται για μικρι δοξαριά ςτο μζςο του δοξαριοφ, το οποίο  παίηεται τόςο γριγορα, ϊςτε 

το δοξάρι αναπθδά από μόνο του πάνω ςτθ χορδι κάκε φορά που αλλάηει κατεφκυνςθ. 

(καπρίτςιο αρ.6,μ.1-4) 

         
 

Υπάρχουν όμωσ και καπρίτςια ςτα οποία από τθ γριγορθ χριςθ τουdétaché ςτο μζςο του 

δοξαριοφ προκφπτει το spiccato. Σε αυτό το είδοσ δοξαριάσ το δοξάρι ρίχνεται από τον αζρα, 

αφινει τθ χορδι φςτερα από κάκε νότα, ενϊ παράλλθλα δίνεται μια ϊκθςθ ξεχωριςτά για 

τθν κάκε νότα και για αυτό το λόγο υπάρχει και ζνα όριο ταχφτθτασ κάτω από το οποίο το 

spiccato δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί. Αυτι είναι και θ βαςικι του διαφορά με το sautillé. 

(καπρίτςιο αρ.15,μ.1-6) 
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Αξιοςθμείωτοσ είναι και ο τρόποσ με τον οποίο εμφανίηεται το legato, όπου πζρα από τθν 

απλι του μορφι -ενωμζνεσ νότεσ ςε ζνα δοξάρι- ςυναντάται με διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ 

κάκε φορά για τθν εκτζλεςθ των  οποίων απαιτείται και άλλθ τεχνικι.  Συναντάμε legato με 

παράλλθλθ υπερπιδθςθ χορδϊν. Για τθν ςωςτι εκτζλεςθ  αυτοφ του legato πρζπει να δοκεί 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ελαςτικότθτα του καρποφ ϊςτε να μθν ακουμπιςει ςτθ μεςαία 

χορδι. 

(καπρίτςιο αρ. 1,μ.150-157) 

            
 

Μία άλλθ χριςθ του δοξαριοφ που ςυναντάμε είναι legato και détaché μαηί. 

(καπρίτςιο αρ.11). 

         
 

Μία ιδιαίτερθ τεχνικι του δοξαριοφ είναι το bariolage, όπου το δοξάρι παίηει εναλλάξ τθν 

ίδια νότα ςε διαφορετικι χορδι(legato ι détaché) με διαφορετικό δαχτυλιςμό. Στόχοσ τθσ 

χριςθσ αυτισ τθσ τεχνικισ είναι να δοκεί μία θχθτικι πολυχρωμία. 

(καπρίτςιο αρ.2,μ.1-14). 
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Το staccato είναι μια δοξαριά που χαρακτθρίηει όλο το op. 3, είναι ζνα χαρακτθριςτικό 

ςτοιχείο τθσ τεχνικισ του Locatelli. Ρρόκειται  για μία γριγορθ διαδοχι από  νότεσ μικρισ 

αξίασ με ςαφινεια χωριςμζνεσ θ μία από τθν άλλθ και με ξεκάκαρθ άρκρωςθ. Οι νότεσ 

παίηονται ςτο ίδιο δοξάρι χωρίσ αυτό να ςθκϊνεται από τθ χορδι. Συναντάμε πάνω από 

δζκα νότεσ ςτο ίδιο δοξάρι. 

(καπρίτςιο αρ.2,μ.69-88) 

                  

 
 

υνδυαςμόσ τεχνικήσ αριςτεροφ και δεξιοφ χεριοφ 

Πλεσ οι παραπάνω τεχνικζσ που τισ ςυναντάμε ςτα καπρίτςια του op. 3, απαιτοφν μία 

προςεκτικι προςζγγιςθ για τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να επιτευχκοφν. Το δεξί και το 

αριςτερό χζρι λειτουργοφν ςαν ςυγκοινωνοφντα δοχεία, για το λόγο αυτό πολλζσ φορζσ 

για να αποφφγουμε δφςκολεσ αλλαγζσ χορδϊν ανεβαίνουμε ςε υψθλι κζςθ ι κάνουμε 

προζκταςθ. Από τον ίδιο το Locatelli υπάρχει αςάφεια για χριςθ του δεξιοφ και του 

αριςτεροφ χεριοφ, δεν υπάρχουν ενδείξεισ που να δείχνουν ακριβϊσ τον τρόπο εκτζλεςθσ 

μιασ τεχνικισ. Για το λόγο αυτό ο εκτελεςτισ πρζπει να ζχει υπόψθ του πάντα το  

θχόχρωμα το οποίο ικελε ο ςυνκζτθσ να επιτφχει μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ χριςθσ των 

ιδιαίτερων τεχνικϊν. Χαρακτθριςτικό είναι  το καπρίτςιο αρ.23 ςτο οποίο υπάρχει μόνο θ 

ζνδειξθ “arpeggio”, που ςθμαίνει «απλωμζνθ» ςυγχορδία όπου οι νότεσ δεν ακοφγονται 

ταυτόχρονα αλλά θ μία μετά τθν άλλθ. 

(καπρίτςιο αρ.23,μ.1-8) 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

          

O τρόποσ με τον οποίο πρζπει να παιχκεί απαιτεί ζναν πολφ καλό ςυνδυαςμό τεχνικϊν 

του αριςτεροφ και δεξιοφ χεριοφ (legato, bariolage, υπερπιδθςθ χορδϊν, προεκτάςεισ, 

παίξιμο ςε πολφ υψθλζσ κζςεισ). 

(καπρίτςιο αρ.23,μ.1-8) 
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Κεφάλαιο 4. Αναλφςεισ 

  

Στο  κεφάλαιο που ακολουκεί  γίνεται θ ανάλυςθ δφο κοντςζρτων, του πρϊτου και του 

ζνατου με τα αντίςτοιχα καπρίτςια τουσ. Φςτερα από τθ  γενικι παρουςίαςθ του ζργου 

που ζγινε ςτο παραπάνω κεφάλαιο και τθ διαπίςτωςθ ότι τα δϊδεκα κοντςζρτα 

αποτελοφν διακριτικά παραδείγματα του ςόλο κοντςζρτου ακολουκϊντασ τθ φόρμα 

ritornello, χωρίσ ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τουσ, το πρϊτο κοντςζρτο επιλζχκθκε για 

ανάλυςθ ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα αυτϊν. Το ζνατο κονςζρτο  επιλζχκθκε γιατί 

παρουςιάηει κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ ςτθ χριςθ τθσ φόρμασ ritornello. Ππωσ ιδθ 

αναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 3,τοπρϊτο μζροσ του κοντςζρτου ζχει περιςςότερο τθ μορφι 

του κοντςζρτο γκρόςο. Θ επιλογι όμωσ ζγινε κυρίωσ για τα ιδιαίτερα  μορφολογικά 

χαρακτθριςτικά των καπρίτςιων. Το καπρίτςιο του πρϊτου μζρουσ είναι το μοναδικό 

καπρίτςιο τθσ ςυλλογισ που κεματικά ςχετίηεται με το πρϊτο μζροσ, χρθςιμοποιεί 

δθλαδι ωσ αρχικό κζμα το κζμα του πρϊτου ritornello. Το δεφτερο καπρίτςιο του 

κοντςζρτου είναι ςε μορφι φοφγκασ. Θ χριςθ τθσ  φοφγκασ προςδίδει ςτο καπρίτςιο ζνα  

ιδιαίτερο μελωδικό  χαρακτιρα που ξεφεφγει από το χαρακτιρα τθσ «άςκθςθσ-

καπρίτςιου». 

 Στθν ανάλυςθ που ακολουκεί γίνεται μία λεκτικι περιγραφι του ζργου,  με κφρια 

εςτίαςθ ςτθ μορφολογικι δομι, τθν αρμονία και τθ κεματικι οργάνωςθ. Ακολουκείται 

ιεραρχικι περιγραφι τθσ μορφολογικισ δομισ, ξεκινϊντασ από τα μεγαλφτερα προσ τα 

μικρότερα τμιματα. Θ διαίρεςθ ςε μικρότερα τμιματα γίνεται με βάςθ τα μορφολογικά 

κριτιρια, δθλαδι τισ πτϊςεισ. Πςον αφορά τθ δομι, επιςθμαίνονται οι μετατροπίεσ  οι 

οποίεσ αποτελοφν τθν αρμονικι βάςθ του ζργου.Μζςα από τισ μετατροπίεσ  

επιτυγχάνεται μία διακφμανςθ τθσ αιςκθτικισ ζνταςθσ και χαλάρωςθσ. Αυτι θ δομικι 

ζνταςθ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ μορφι του ζργου. Μζςα από τθν ανάλυςθ γίνεται επίςθσ 

περιγραφι τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ςόλο με τθν ορχιςτρα. Τζλοσ γίνεται μια αρμονικι 

και μορφολογικι περιγραφι των καπρίτςιων, θ οποία προκφπτει από τθν αναγωγικι 

ανάλυςι τουσ και  ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ κζςθ τουσ ςτο  κοντςζρτο. 

 Στο παράρτθμα υπάρχει ςχολιαςμζνθ παρτιτοφρα όπου φαίνονται οι φράςεισ, τα 

κζματα  και θ αρμονικι ανάλυςθ των κοντςζρτων. 
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4.1. Ανάλυςη 1ου κοντςζρτου 

  
Μζροσ πρϊτο 
 
Το πρϊτο μζροσ αποτελείται από δφο τμιματα και ζχει μορφι διμερι. Τα δφο τμιματα 
όπωσ ςυνθκίηεται γενικά ςτισ ςυνκζςεισ τθσ εποχισ μπαρόκ ζχουν άμεςθ ςχζςθ μεταξφ 
τουσ. Στο πρϊτο τμιμα(μ.1-29) γίνεται θ ζκκεςθ του κεματικοφ και μοτιβικοφ υλικοφ και 
ακολουκεί το δεφτερο τμιμα (μ. 30-219) όπου γίνεται θ επεξεργαςία του. Ζτςι το δεφτερο 
τμιμα είναι θ επεξεργαςία/ανάπτυξθ τθσ ίδιασ μοτιβικισ και αρμονικισ δομισ που 
εκτζκθκε ςτο πρϊτο τμιμα. 
 
Σμήμα πρϊτο (μ. 1-29) 
Το πρϊτο τμιμα που αποτελεί  το ειςαγωγικό ritornello (R1) του κοντςζρτου  αποτελείται 
από τρεισ περιόδουσ: 
1θ περίοδοσ, Θζμα Α: μ.1-11, αποτελείται από δφο παράλλθλεσ φράςεισ με ίδιο μοτιβικό 
περιεχόμενο, όπου γίνεται θ ζκκεςθ του πρϊτου κζματοσ. 
2θπερίοδοσ,  Θζμα Β: μ.12-23, αποτελείται από δφο παράλλθλεσ φράςεισ με μεταβατικό 
χαρακτιρα, όπου γίνεται θ ζκκεςθ του δεφτερου κζματοσ. 
3θπερίοδοσ,  Θζμα Α:  μ.24-29,θ φράςθ αυτι ζχει καταλθκτικό χαρακτιρα, ενϊ παράλλθλα  
λειτουργεί ωσ προετοιμαςία για τθν αρχι του δεφτερου τμιματοσ. 
 
Περίοδοσ 1η 
Ritornello 1: 
Αϋφράςη, Θζμα Α (μ. 1-6) 
Το κοντςζρτο ξεκινά με τθν εμφάνιςθ του Α κζματοσ (μ. 1-6) το οποίο ειςάγεται από το 
ςόλο και το πρϊτο βιολί. Αποτελείται από τρία μοτίβα: το ςυγχορδιακό μοτίβο α (μ. 1), και 
τα μελωδικά μοτίβα β1 (μ. 2-4) και β2 (μ. 4-6). Θ ςυνοδεία του κζματοσ βαςίηεται ςτθν 
ρυκμικι-αρμονικι ςυνοδεία των άλλων φωνϊν. Θ φωνι τθσ βιόλασ ςυμπλθρϊνει 
αρμονικά το κζμα με τθν επανάλθψθ χαρακτθριςτικϊν ςυνοδευτικϊν μοτίβων α’, α1ϋ και 
β. Το βιολοντςζλο και το μπάςο υποςτθρίηουν αρμονικά το κζμα με ςυγκεκριμζνα 
ρυκμικά ςτοιχεία. Θ εμφάνιςθ του κζματοσ γίνεται ςτθν τονικι D και καταλιγει ςτο μ. 6 
ςτθ A θ οποία ζχει ςχζςθ  δεςπόηουςασ με τθ D. 
Βϋ φράςη, Θζμα Α (μ. 6-11) 
Στθ ςυνζχεια (ςτο μ.6) ζχουμε μία παράλλθλθ φράςθ με τθν αρχικι όπου θ εμφάνιςθ του 
κζματοσ τϊρα γίνεται ςτθ Α και καταλιγει ςτο μζτρο 11 ςτθ Ε θ οποία ζχει ςχζςθ  
δεςπόηουςασ με τθ Α. Το κζμα ειςάγεται από το δεφτερο βιολί ενϊ οι άλλεσ φωνζσ 
ςυμπλθρϊνουν ρυκμικά και αρμονικά το κζμα με τθν επανάλθψθ των ςυνοδευτικϊν  
μοτίβων αϋ, α1ϋ και β, που εδϊ εμφανίηονται ταυτόχρονα ςτθ φωνι του πρϊτου βιολιοφ 
και τθσ βιόλασ.  
 
Περίοδοσ 2η 
Αϋ φράςη Θζμα Β (μ12-17) 
Το Β κζμα εμφανίηεται ςτθ E (δεςπόηουςα τθσ A), ζχει μεταβατικό χαρακτιρα και 
αποτελείται από δφο τμιματα. Το πρϊτο τμιμα του Β κζματοσ (μ. 12-14) αποτελείται από 
τθν επανάλθψθ ςε μορφι αλυςίδασ ενόσ μοτίβου β3  που ςυγγενεφει μοτιβικά με το 
μοτίβο β2 του Α κζματοσ. Στα μζτρα αυτά γίνεται ιδιαίτερθ θ χριςθ τθσ αρμονικισ 
αλυςίδασ τόςο ςτθν ειςαγωγι του Β κζματοσ όςο και ςτθ ςυνοδεία του (βϋ βιολί-βιόλα) 
που εμφανίηονται διαδοχικά ςε κάκε φωνι. Το δεφτερο βιολί ςυμπλθρϊνει το Β κζμα με 
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ζνα ςυνοδευτικό μοτίβο β3α που αποτελεί μίμθςθ του δεφτερου τμιματοσ του μοτίβου β3 
και θ  βιόλα με ζνα άλλο ςυνοδευτικό μοτίβο β3β όπου ςε ςυνδυαςμό με τισ άλλεσ φωνζσ 
ςυμπλθρϊνουν αρμονικά το κζμα. Το δεφτερο τμιμα (μ. 15-17) ζχει καταλθκτικό 
χαρακτιρα, οι φωνζσ κινοφνται ανοδικά με ςυγκοπι για να καταλιξουν ςε τζλεια πτϊςθ 
ςτθν τονικι A ςτο μζτρο 17.  
Βϋ φράςη Θζμα Β (μ.17-23) 
Θ  δεφτερθ φράςθ του Β κζματοσ είναι παράλλθλθ με τθν πρϊτθ. Ππωσ ακριβϊσ ςτθ 
δεφτερθ φράςθ του Α κζματοσ ζτςι και εδϊ ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία επεξεργαςίασ: 
μοτιβικι, αρμονικι  και ενορχθςτρωτικι (θχοχρωματικι). Το κζμα  ειςάγεται από το 
δεφτερο βιολί ενϊ το ςόλο και το πρϊτο βιολί  ςυμπλθρϊνουν το κζμα με μίμθςθ. Θ 
εμφάνιςθ του κζματοσ γίνεται ςτθ Α (δεςπόηουςα τθσ D) και καταλιγει ςτο μζτρο 23 με 
τζλεια πτϊςθ ςτθ D. 
 
Περίοδοσ 3η 
Καταληκτική φράςη Θζμα Α (μ. 24-29) 
Το Α κζμα εμφανίηεται ςτθν τονικι D. Εδϊ όμωσ ειςάγεται ταυτόχρονα από το πρϊτο και 
δεφτερο βιολί γιατί ζχει καταλθκτικό χαρακτιρα και προετοιμάηει τθν είςοδο του ςόλο 
βιολιοφ. Χαρακτθριςτικό τθσ κατάλθξθσ είναι θ αλλαγι του αρμονικοφ ρυκμοφ. Ενϊ ςτα 
μζτρα 24-27 ζχουμε απλωμζνο αρμονικό ρυκμό, ςτα δφο τελευταία μζτρα (28-29)ο 
αρμονικόσ ρυκμόσ αλλάηει ανά όγδοο. 
 
 
Σμήμα δεφτερο (μ. 30-219) 
Το δεφτερο τμιμα του πρϊτου μζρουσ προκφπτει από τθν διανκιςμζνθ επανάλθψθ και 
τθν μοτιβικι και αρμονικι επεξεργαςία ςτοιχείων που εκτζκθκαν ςτο πρϊτο τμιμα. Το 
μελωδικό περιεχόμενο του δεφτερου τμιματοσ αποτελείται ςτα ςολιςτικά μζρθ από τον 
διανκιςμό των μελωδικϊν μοτίβων του πρϊτου τμιματοσ και ςτα tuttiαπό τθν 
επανάλθψθ του ειςαγωγικοφ ritornello (R1) ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικι τονικότθτα. Ζτςι 
το S1 ξεκινά με τθν  ζκκεςθ του κζματοσ, το S2 με τθν εμφάνιςθ του κζματοσ ςε ελάςςονα 
τονικότθτα και το S3 με τον διανκιςμό ενόσ νζου μοτίβου γ. Ενϊ το R2είναι επανάλθψθ 
του R1 ςε άλλθ τονικότθτα,το δεφτερο τμιμα τουR3 είναι ακριβισ επανάλθψθ του R1 και 
το R4(coda) ςφνοψθ του αρχικοφ μοτίβου του R1. 
Το δεφτερο τμιμα αποτελείται από: 
Ρερίοδοσ 1 (μ. 30-49), αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ solo1 (μ.30-44) και  
βϋφράςθ ritornello2(μ. 44-49). 
Ρερίοδοσ 2 (μ. 49-65), αποτελείται από  δφο φράςεισ: αϋφράςθ solo2 (μ. 49-59) και 
βϋφράςθritornello 3  (μ. 60-65). 
Ρερίοδοσ 3 (μ. 65-86), αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋ φράςθ ritornello 3 (μ. 65-72) και 
βϋφράςθ solo 3 (μ.73-86). 
Capriccio (μ. 87-213) 
Coda (μ. 214-219),αποτελείται από μία φράςθ,ritornello 4. 
 
Περίοδοσ 1(μ.30-49) 
Αϋφράςη 
Θζμα Α(μ. 30-44)Solo 1 
Το δεφτερο τμιμα του αϋ μζρουσ ξεκινά με μία φράςθ ςτο πρϊτο τμιμα τθσ οποίασ  
γίνεται θ ζκκεςθ του Α κζματοσ αυτι τθ φορά  από το ςόλο βιολί ςτθν τονικι D(μ.30-
35).Στθ ςυνζχεια το δεφτερο τμιμα τθσ φράςθσ (μ. 35-43) ζχει μετατροπικό - καταλθκτικό 
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χαρακτιρα. Στα δφο πρϊτα μζτρα (35-37) με τθν επεξεργαςία ςτοιχείων του β μοτίβου 
του Α κζματοσ μζςω τθσ ςυγκοπισ και τθσ αλυςίδασ γίνεται θ μετάβαςθ ςτθ A και ςτα 
μζτρα 37-43 με τθν εμφάνιςθ του ιςοκράτθ ςτθ δεςπόηουςα ςτθ φωνι του ςόλοβιολιοφ, 
ξεκινά θ προετοιμαςία τθσ τζλειασ πτϊςθσ ςτθA. Τον κφριο ρόλο ζχει το ςόλο βιολί, το  
βιολοντςζλο εμφανίηεται ωσ ςόλο όργανο ι ζχει ςυνοδευτικό χαρακτιρα. Οι άλλεσ φωνζσ 
ςυμπλθρϊνουν τθν αρμονία λιτά με δίφωνθ αντίςτιξθ με ρυκμκι ςυνοδεία ογδόων. Δεν 
υπάρχει ςαφζσ αρμονικό μπάςο. Στο μζτρο 43 ζχουμε αλλθλοεπικάλυψθ, δθλαδι γίνεται 
θ πτϊςθ ςτθ A τθσ πρϊτθσ φράςθσ ενϊ ταυτόχρονα ζχουμε και τθν αρχι τθσ Βϋφράςθσ.  
 
Βϋφράςη 
Θζμα Α(μ. 44-49)Ritornello 2 
Εμφάνιςθ του αρχικοφ κζματοσ ςτθ A (ςχζςθ δεςπόηουςασ με τθ D) ακριβϊσ όπωσ ςτθν 
αρχι(μ.1-6). Το tutti αυτό αποτελεί ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτο πρϊτο και το δεφτερο 
ςόλο. Θ φράςθ καταλιγει με μιςι πτϊςθ ςτθ  E(δεςπόηουςα τθσ A). 
 
Περίοδοσ 2(μ.49-65) 
Αϋ φράςη 
Θζμα Α (μ. 49-59)Solo 2 
Το  κζμα ςτο δεφτερο ςόλο εμφανίηεται με μια μικρι διαςτθματικι αλλαγι ανάμεςα ςτο 
μοτίβο α και ςτο μοτίβο β. Το διάςτθμα τθσ ζκτθσ μικρισ μετατρζπεται ςε διάςτθμα τρίτθσ 
μικρισ που μασ οδθγεί ςε ελάςςονα τονικότθτα. Στο πρϊτο τμιμα τθσ φράςθσ (μ. 49-54) 
ζχουμε τθν εμφάνιςθ μοτιβικϊν ςτοιχείων του Α κζματοσ ενϊ ςτο δεφτερο τμιμα (μ.54-
59) εμφανίηεται ζνα διαφορετικό μοτίβο γ το οποίο μζςα από ςυνεχείσ αλυςίδεσ 
προετοιμάηει τθν πτϊςθ τθσ φράςθσ ςτθ φα δίεςθ ελάςςονα ςτο μζτρο 59. Στα μ. 57-58 

ζχουμε μια ανοδικι πορεία με νότεσ ποικιλματικζσ προσ τθ f©. 

Βϋ φράςη 
Θζμα Β(μ. 60-65)Ritornello 3 
Το tutti αυτό αποτελεί καταλθκτικό τμιμα τθσ προθγοφμενθσ φράςθσ. Εδϊ ζχουμε τθν 
εμφάνιςθ ενόσ δεφτερου κζματοσ Β2(διαφορετικοφ από το Β κζμα του πρϊτου 
τμιματοσ),το οποίο αποτελείται από μοτιβικά ςτοιχεία του μοτίβου γ και του μοτίβου β. 
Το Β2 κζμα ειςάγεται από το πρϊτο βιολί και γίνεται μίμθςθ του κζματοσ μια πζμπτθ κάτω 
από το δεφτερο βιολί. Ακολουκοφν δφο μζτρα με ςτοιχεία του μοτίβου γ που οδθγοφν ςε 
τζλεια πτϊςθ ςτθ f#. 
 
Περίοδοσ 3(μ.65-85)  
Αϋφράςη 
Θζμα Α(μ. 65-72)Ritornello 3 
Εμφάνιςθ του αρχικοφ κζματοσ Α ςτθν αρχικι τονικότθτα D. Θ επεξεργαςία του κζματοσ 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ζγινε ςτθν αρχι(μ. 1-6) με μόνθ διαφορά τθν επζκταςθ τθσ 
φράςθσ ςτο τζλοσ με τθν προςκικθ δφο μζτρων(μ. 71-72) με  τθ χριςθ αρμονικισ 
αλυςίδασ για να γίνει θ πτϊςθ ςτθν τονικι(D). 
Βϋφράςη 
Θζμα Β (μ. 73-86)Solo 3 
Το τελευταίο ςόλο πριν τθν καντζντςα ξεκινά με μία αρμονικι αλυςίδα τεςςάρων μζτρων 
(μ. 73-76)με ςυνοδεία χρωματικισ ανόδου(παρενκετικζσ δεςπόηουςεσ) που καταλιγει 
ςτθνA (δεςπόηουςα τθσ D). Ακολουκεί θ επανάλθψθ δφο μζτρων ςτθ τονικι και ςτθ 
δεςπόηουςα και ςτο μζτρο 79 ξεκινά μία διατονικι κάκοδοσ που καταλιγει ςτθν 
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δεςπόηουςα, θ οποία μαηί με τον ιςοκράτθ που ακολουκεί  προετοιμάηει τθν καντζντςα. 
Σ’αυτό το τμιμα ζχουμε επεξεργαςία ςτοιχείων του μοτίβου γ . 
Capriccio (μ. 87-213) (βλ.π.) 
Coda (μ. 214-219) Ritornello 4 
Τα τελευταία ζξι μζτρα αποτελοφν τθν coda του πρϊτου μζρουσ  ςτθν τονικι (D), θ οποία 
είναι ακριβισ επανάλθψθ τθσ καταλθκτικισ φράςθσ του α τμιματοσ(μ.24-29). Στθν coda 
ζχουμε τθν επανάλθψθ του βαςικοφ υλικοφ του Α κζματοσ (ςυγχορδιακό μοτίβο α και το 
μελωδικό μοτίβο β) όπου εδϊ ζχει καταλθκτικό χαρακτιρα.  

 

 

 

                  Μορφολογική δομή πρϊτου μζρουσ 

                                                               Σμήμα Ι: μζτρα 1-29 

 
 
Μορφολογικά 
τμιματα 

Ritornello  1 

1-11                   12-23      24-29 

 
1   -   6 

 
  6 -   11 

 
 12   - 17 

 
 18   - 23 

 
  24 – 29 

Θεματικι δομι 
 φράςεων  

 
Α 

 
Α 

 
Β 

 
Β 

 
Α 

Μοτιβικι δομι 
  φράςεων 

 
α + β1,β2 

 
α + β1,β2 

 
β3 

 
β3 

 
α+β1 

 Τονικοί χϊροι D A A D D 

 
 Ρτϊςεισ 

 
I   -   V 

V 
 I    -    V 

  
 V   -       I        

I 
V         V-I 

 
I         V-I 

 

                                                                                Σμήμα ΙΙ: μζτρα 30-219 

 Solo1  Ritornello2 Solo2    Ritornello3 Ritornello3 Solo3 Capriccio Ritornello4 
Coda 

Μορφολογικά 
τμιματα 

       30-49 
30-44   44- 49     

            49-65 
  49-59        60-65 

         65-86 
65-72        73-86 

 
87-213 

 
214-219 

Μοτιβικι  δομι 
 Φράςεων 

 
    α +β1+β2 

 
   α + β1 + γ γ+α1ϋ 

 
α + β1+β2           γ 

  
α 

Θεματικι  δομι 
 Φράςεων 

 
 Α                  Α 

 
Α                Β 

 
Α  Β 

 
   Α 

 
Α 

Τονικοί χϊροι  D       A                Α f# D D D 

 
 Ρτϊςεισ   

 
  V-I                   V 

 
    V-I               V-I 

VI 
I                         V 

 
V 

 
I        V-I 
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Μζροσ δεφτερο  

Το δεφτερο μζροσ είναι ζνα  Largo ςε B¨. Ρρόκειται για ζνα εκτεταμζνο δεφτερο μζροσ, 

αργό που ζχει το χαρακτιρα του ιντερλοφδιου47 χαρακτιρασ που ςυνικωσ είχαν τα 

μεςαία μζρθ των κοντςζρτων τθσ εποχισ. Ακολουκεί τθ φόρμα ritornello, αποτελείται 

δθλαδι από τρία ritornelli και ανάμεςά τουσ δφο soli. To αρχικό ritornello ζχει ειςαγωγικό 

χαρακτιρα, το δεφτερο ritornello ζχει ςυνδετικό χαρακτιρα και το τρίτο ritornello 

καταλθκτικό.  Θ ανάπτυξθ και θ επεξεργαςία γίνεται ςτο πρϊτο και δεφτερο solo. Σε όλο 

το μζροσ κυριαρχεί ζνα χαρακτθριςτικό μοτίβο ογδόων, του οποίου θ επανάλθψθ 

αποτελεί και το κζμα που κυριαρχεί ςε όλο το δεφτερο μζροσ. Θ μορφι του είναι διμερισ 

και αποτελείται από δφο τμιματα. Στο πρϊτο τμιμα (μ. 1-20) γίνεται θ ζκκεςθ του 

αρμονικοφ και μοτιβικοφ υλικοφ. Το δεφτερο τμιμα (μ. 20-75) ξεκινά με  το S1, το οποίο 

αποτελεί διανκιςμό του μοτίβου του R1 κακϊσ ζχει τον ίδιο αρμονικό ςκελετό. 

 

1ο τμιμα (μ. 1-20) 

1θ περίοδοσ(μ.1-20):αποτελείται από δφο φράςεισ: φράςθ αϋ (μ. 1-11) και φράςθ βϋ(μ.11-

20) 

2ο τμιμα (μ. 20 -78) 

1θ περίοδοσ(μ.20-65): αποτελείται από τζςςερισ φράςεισ: φράςθ αϋ (μ. 20-35), φράςθ βϋ  

(μ. 35-39), φράςθ γϋ (μ. 40-55), φράςθ δϋ (μ. 56-65) 

2θ περίοδοσ (μ. 65-78):αποτελείται από δφο φράςεισ: φράςθ αϋ (μ. 65-75) και φράςθ βϋ (μ. 

76-78). 

Περίοδοσ 1η 

Ritornello 1 

Α Φράςη, θζμα Α (μ. 1-11) 

Στθν  πρϊτθ φράςθ το κζμα ειςάγεται από το πρϊτο και δεφτερο βιολί. Θ φράςθ  ξεκινά 

ςτθ B¨ και ςχθματίηεται από τθν επανάλθψθ του ίδιου ρυκμικοφ και αρμονικοφ μοτίβου. 

Ακολουκείται ζνασ ςτακερόσ αρμονικόσ ρυκμόσ όπου κάκε μζτρο αντιςτοιχεί ςε μία 

ςυγχορδία και ανά δίμετρο ζχουμε τθν επανάλθψθ ενόσ αρμονικοφ μοτίβου 

δεςπόηουςασ- τονικισ. Στο μζτρο 11 θ φράςθ καταλιγει ςτθν τονικι B¨. 

Β Φράςη, θζμα Α (μ. 11-20) 

Θ δεφτερθ φράςθ ςχθματίηεται από τθν επανάλθψθ του πρϊτου τμιματοσ του μοτίβου 

όπου μζςα από θχοχρωματικζσ εναλλαγζσ προετοιμάηει τθν τζλεια πτϊςθ του πρϊτου 

tutti. Στο μζτρο 20 θ ςυγχορδία τθσ τονικισ (B¨) αποτελεί κατάλθξθ για το πρϊτο tutti και 

αρχι για το πρϊτο ςόλο που ακολουκεί. 
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Σμήμα 2ο 

Περίοδοσ 1η 

Solo 1 

Α Φράςη, θζμα Α (μ. 20-35)   

Στο μζτρο 20 ξεκινά το ςόλο βιολί. Ζχουμε ζνα  ρυκμικό διανκιςμό του αρχικοφ μοτίβου 

ςτο δεφτερο τμιμα του το οποίο κυριαρχεί ςε όλο το μζροσ (μοτίβο αϋ). Τα μζτρα 20-29 

είναι παράλλθλθ φράςθ του R1 (μ.1-11), ακολουκοφν τον ίδιο αρμονικό ρυκμό μζςα από 

ζναν διανκιςμό αρχικά τθσ κατάλθξθσ του μοτίβου α (μ.20-23) και ςτθ ςυνζχεια ζχουμε 

διανκιςμό και ςτο πρϊτο τμιμα του μοτίβου α (μ.24-29). Από το μζτρο 24 μζςα από τθ 

χριςθ αλυςίδων και παρενκετικϊν δεςποηουςϊν ανά δίμετρο, οδθγοφμαςτε με μία 

διατονικι άνοδο ςτθ F και ςτα μ. 34-35 γίνεται θ τζλεια πτϊςθ ςτθ F. Στο μζτρο 35 ζχουμε 

αλλθλοεπικάλυψθ, θ τζλεια πτϊςθ ςτθ F τθσ προθγοφμενθσ φράςθσ ςυμπίπτει με τθν 

αρχι τθσ επόμενθσ φράςθσ. 

Ritornello 2 

Β Φράςη, θζμα Α (μ. 35-39) 

Το δεφτερο ritornello αποτελεί τθ δεφτερθ φράςθ τθσ  περιόδου. Ρρόκειται για  ζνα μικρό 

ritornello πζντε μζτρων με το κζμα ςτθ F, το οποίο λειτουργεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ 

ανάμεςα ςτα δφο soli. Μποροφμε να ποφμε ότι ζχει καταλθκτικό χαρακτιρα για το solo  1 

και λειτουργεί ωσ  μεταβατικι γζφυρα για το solo 2.  

Solo 2 

Γ Φράςη, θζμα Β (μ. 40-55) 

Θ τρίτθ φράςθ τθσ περιόδου ξεκινά με το δεφτερο ςόλο,  το οποίο είναι πιο εκτεταμζνο 

από το πρϊτο. Θ  φράςθ ξεκινά ςτθ Bειςάγοντασ ζνα Β κζμα το οποίο αποτελείται από το 

μοτίβο α του αρχικοφ κζματοσ και από το  μοτίβο αϋ που είναι ο διανκιςμόσ τθσ κατάλθξθσ 

του αρχικοφ  μοτίβου. Θ φράςθ εξελίςςεται μζςα από αρμονικζσ  αλυςίδεσ (μ. 40-42, 43-

45) και  επαναλιψεισ μζτρων (μ. 50-52,53-54) ςτθν δεςπόηουςα που λειτουργεί ωσ 

ιςοκράτθσ. 

Solo 2 

Δ Φράςη, θζμα Β (μ. 56-65) 

Στο μζτρο 56 ξεκινά μία μελωδικι άνοδοσ ςτθ B¨, με τθ χριςθ του χαρακτθριςτικοφ 

ρυκμικοφ μοτίβου αϋ που εμφανίςτθκε ςτο ςόλο 1 που οδθγεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

τζλειασ πτϊςθσ ςτθν B¨ και ςτο κλείςιμο τθσ φράςθσ. 

Περίοδοσ 2η 

Ritornello 3 

Α Φράςη, θζμα Α (μ. 65-75) 

Το τελικό ritornelloζχει καταλθκτικό χαρακτιρα. Το πρϊτο τμιμα του είναι το ίδιο με το 

αρχικό και ςτθ ςυνζχεια  γίνεται τζλεια πτϊςθ ςτθ B¨ ςτο μ.75.  

Β Φράςη, (μ. 76-78) 

Τα επόμενα  μζτρα 76-78 είναι μία  γζφυρα από τθ g ςτθ D, που μασ προετοιμάηουν για το 

επόμενο μζροσ.        
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Μορφολογική δομή δεφτερου μζρουσ 

 Σμήμα 1ο 

     1-20 
                                          Σμήμα 2ο 

                                            20-78 

 Ritornello1 Solo1               Ritornello2         Solo 2 Ritornello 3 

Μορφολογικά  
τμιματα 

       1-20 
1-11   11-20 

                                  20-65 
20  - 35           35-39            40-55        56-65 

    65-78   
65-75     75-78 

Θεματικι δομι 
φράςεων 

Α     A                     Α                    Β               Β      A 

Μοτιβικι δομι 
φράςεων 

Α  α - αϋ                 α                 α-αϋ            αϋ      Α 

Τονικοί χϊροι B¨             B¨ 

(f,c,f) 

  B¨                       F                 B¨              B¨ B¨                  g 

                      D 

Ρτϊςεισ Ι                  Ι
  

  Ι –V                     I                  I-V             I - I 
       I                  

I-I           VII-I-V 
                        I 

 

 

Μζροσ τρίτο 

Το τρίτο μζροσ είναι ζνα allegro που ζχει το χαρακτιρα τθσ toccata. Αποτελείται  από 

τζςςερα ritornelli και τρία ενδιάμεςα soli. Στο πρϊτο ritornello γίνεται θ ζκκεςθ του 

κζματοσ Α και ζχει ειςαγωγικό χαρακτιρα, το δεφτερο είναι επανάλθψθ του πρϊτου ςτθ 

δεςπόηουςα, το τρίτο είναι απλά ζνα tutti με χαρακτιρα ςυνδετικό και το τζταρτο 

ritornello ζχει καταλθκτικό  χαρακτιρα. Στα soli που μεςολαβοφν ςτο πρϊτο γίνεται θ 

ζκκεςθ του δεφτερου κζματοσ, ςτο δεφτερο solo θ ζκκεςθ του δεφτερου κζματοσ  ςε 

διαφορετικι τονικότθτα ενϊ ςτο τρίτο solo ζχουμε ζνα τρίτο κζμα. Το μζροσ αυτό ζχει 

διαφορετικι μορφολογικι δομι από τα δφο προθγοφμενα μζρθ. Ζχει περιςςότερο 

κυκλικό χαρακτιρα, μορφι rondo κακϊσ ζχουμε τθν εμφάνιςθ ενόσ κζματοσ Α ςτα 

ritornelli και ενόσ κζματοσ Β ςτα soli. Θ μοτιβικι και θ αρμονικι επεξεργαςία ανάμεςα ςτα 

ritornelli και ςτα soli είναι διαφορετικι. 

Ρερίοδοσ 1θ (μ. 1-40): αποτελείται από τρεισ φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 1-10), βϋφράςθ (μ. 10-

22), γϋ φράςθ (μ. 23-40). 

Ρερίοδοσ2θ (μ. 41-64): αποτελείται από τρεισ φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 41-51), βϋφράςθ(μ. 51-

58), γϋφράςθ (μ. 58-64). 

Ρερίοδοσ 3θ (μ. 64-82): αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 64-72), βϋφράςθ (μ. 73-

82) 

Ρερίοδοσ 4θ (μ. 83-248): αποτελείται από τζςςερισ φράςεισ και τθν coda:αϋφράςθ (μ. 83-

122), βϋφράςθ (μ. 99-106), γϋφράςθ (μ. 107-122), δϋφράςθ (μ. 122-134) και coda (μ. 233-

248). 
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Περίοδοσ 1η 

Ritornello 1 

     Α Φράςη, θζμα Α (μ. 1-10) 

Ειςαγωγι του κζματοσ ςτθ D. Το κζμα προκφπτει από δφο μοτίβα, το πρϊτο (μ. 1-3) 

μοτίβο α ζχει ειςαγωγικό χαρακτιρα (κα μποροφςαμε να το αντιςτοιχίςουμε με τον 

ειςαγωγικό χαρακτιρα που είχε το μοτίβο α ςτο πρϊτο μζροσ) και ζνα μοτίβο β, θ 

επανάλθψθ του οποίου ςυμπλθρϊνει το κζμα το οποίο καταλιγει ςτο μζτρο 10 ςτθ 

δεςπόηουςα. Στθν ζκκεςθ του Α κζματοσ ςτο πρϊτο tutti το ςόλο βιολί ςυνοδεφει το κζμα 

με τθν επανάλθψθ δφο αρπιςμάτων (τονικι-υποδεςπόηουςα). 

Β φράςη, θζμα Α (μ. 10-22) 

Θ φράςθ αυτι είναι παράλλθλθ με τθν πρϊτθ φράςθ, το κζμα εμφανίηεται ςτθ A  

(δεςπόηουςα τθσ D). Στο μζτρο 18 το κζμα καταλιγει ςτθ δεςπόηουςα τθσ A. Τα μζτρα που 

ακολουκοφν από το μ. 19 μζχρι το μ. 22 ζχουν καταλθκτικό χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθ 

πτϊςθ ςτο μζτρο 22 ςτθ τονικι (A). Το πρϊτο και το δεφτερο βιολί επαναλαμβάνουν το 

μοτίβο β  ενϊ το ςόλο βιολί ςυνοδεφει αρμονικά το κζμα με τουσ αρπιςμοφσ των 

ςυγχορδιϊν. 

Γ φράςη, θζμα Α (μ. 23-40) 

Στο μζτρο 23 ζχουμε παράλλθλθ χριςθ του μοτίβου α (κανόνασ ανάμεςα ςτο πρϊτο και 

δεφτερο βιολί) και του μοτίβου β (μζροσ βιόλασ) που λειτουργεί ωσ αντίκεμα ςτο μοτίβο 

α, όπου με τθ χριςθ μετατροπικϊν αλυςίδων καταλιγουμε ςτο μζτρο 30 ςτθν 

δεςπόηουςα τθσ D, δθμιουργϊντασ μια ιδιαίτερθ ζνταςθ. Τα μζτρα που ακολουκοφν (μ. 

33-40) ζχουν πτωτικό-καταλθκτικό χαρακτιρα, είναι μια ςυνεχισ επανάλθψθ τθσ τζλειασ 

πτϊςθσ ςτθ  D. 

 

Περίοδοσ 2η (μ. 41-64) 

Solo 1 

Α Φράςη, θζμα Β (μ. 41-51) 

Το Solo 1 αποτελείται από ςυμμετρικζσ τετράμετρεσ φράςεισ. H πρϊτθ τετράμετρθ φράςθ  

ξεκινάει τθν  ζκκεςθ του δεφτερου κζματοσ  ςτθν τονικι (D) (μ. 41-44). Το Β κζμα 

αποτελείται από τθν επανάλθψθ ενόσ μοτίβου γ. Ακολουκεί θ δεφτερθ τετράμετρθ φράςθ 

με προζκταςθ δφο μζτρων (μ.45-51). Θ φράςθ αυτι ζχει μετατροπικό χαρακτιρα, 

οδθγοφμαςτε ςτθ A μζςα από τθν διαςτθματικι και ποικιλματικι επεξεργαςία  του 

μοτίβου γ. 

Β Φράςη, θζμα Β (μ. 51-58) 

Στα μζτρα 51-58 ζχουμε τθν επανάλθψθ δφο τετράμετρων με μία διαφορετικι 

δεξιοτεχνικι επεξεργαςία με εναλλαγζσ δεςπόηουςασ και τονικισ. Τα  μζτρα αυτά ζχουν 

πτωτικό χαρακτιρα, θ φράςθ καταλιγει ςτθ δεςπόηουςα με ατελι πτϊςθ και 

προετοιμάηει τθν επόμενθ είςοδο του κζματοσ. 

Γ Φράςη, θζμα Β (μ. 59-64) 

Το Solo 1 κλείνει με τθν εμφάνιςθ του Β κζματοσ ςτθν τονικι (A) (μ.59-64). Στο μζτρο 64 

ζχουμε αλλθλοεπικάλυψθ, θ καταλθκτικι ςυγχορδία τθσ πτϊςθσ του Solo 1 αποτελεί και 
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τθν αρχι του επόμενου tutti. Θ φράςθ αυτι μασ προετοιμάηει για τθν επόμενθ είςοδο του 

κζματοσ Α αυτι τθ φορά ςτθ A. 

 

Περίοδοσ 3η(μ. 64-82) 

Ritornello 2 

Α Φράςη, θζμα Α(μ. 64-72) 

Εμφάνιςθ του αρχικοφ Α κζματοσ ςτθν λα μείηονα και πτϊςθ ςτθ δεςπόηουςα τθσ A (E) μ. 

64-72. To πρϊτο τμιμα τθσ αρχικισ φράςθσ του δεφτερου ritornello (μ. 64-72) είναι 

παράλλθλο με το πρϊτο τμιμα τθσ αρχικισ φράςθσ του πρϊτου ritornello (μ.1-9).  

Β Φράςη, θζμα Α (μ. 73-82) 

Στα μζτρα 73-78 ζχουμε κάκετθ εμφάνιςθ του μοτίβου α και του μοτίβου β, το μοτίβο β 

λειτουργεί ωσ αντίκεμα ςτο μοτίβο α, κακϊσ επίςθσ και μια ςειρά από αλυςίδεσ με 

παρενκετικζσ δεςπόηουςεσ οι οποίεσ κα μασ οδθγιςουν ςτο μζτρο 78 ςτθ f©.  Τα μζτρα 

79-82  ζχουν πτωτικό χαρακτιρα, τζλεια πτϊςθ ςτθ φα δίεςθ ελάςςονα. Tο ςόλο βιολί 

ζχει τον ίδιο ρόλο που είχε και ςτο αρχικό tutti (αρμονικι ςυνοδεία του κζματοσ). 

 

Περίοδοσ 4η (μ. 83-134) 

Solo 2 

Α Φράςη, θζμα Β (μ. 83-98) 

Το Solo 2 ζχει τθν ίδια δομι με το Solo 1. Αποτελείται από τζςςερισ τετράμετρεσ φράςεισ. 

Ξεκινά με τθν ζκκεςθ του δεφτερου κζματοσ (μ. 83-86) αυτι τθ φορά ςε άλλθ τονικότθτα 

(f©), ςτθ ςυνζχεια ςτο επόμενο τετράμετρο (μ. 87-90)  επαναλαμβάνεται το κζμα ςτθ A. 

Ακολουκεί  ζνα μεταβατικό τετράμετρο με ζντονο το ςτοιχείο τθσ ςυγκοπισ (μ. 91-94) για 

να ςυνεχίςουμε με τα τζςςερα τελευταία μζτρα τθσ φράςθσ (μ. 95-98) ςτθ A, όπου ζχουμε 

ταυτόχρονθ εμφάνιςθ του μοτίβου β και του μοτίβου γ. Το δεφτερο ςόλο τελειϊνει με 

τζλεια πτϊςθ ςτθ A θ οποία λειτουργεί ωσ δεςπόηουςα ςτθ D (μ. 98). 

Ritornello 3 

Β Φράςη, θζμα Α (μ. 99-106) 

Ακολουκεί ζνα ενδιάμεςο tutti ςτθ D (μ. 99-106) το οποίο ζχει ςυνδετικό χαρακτιρα 

ανάμεςα ςτο δεφτερο και ςτο τρίτο ςόλο που ακολουκεί. Εμφανίηονται εναλλαγζσ 

ανάμεςα ςε αρπίςματα τθσ τονικισ και τθσ δεςπόηουςασ.  

Solo 3 

Γ Φράςη, θζμα Γ (μ. 107-122) 

Το τρίτο ςόλο (μ.107-122) είναι διαφορετικό από τα άλλα δφο. Ρρόκειται για ζνα 

ενδιάμεςο μζροσ με διαφορετικά ρυκμικά-μελωδικά μοτίβα τα οποία μζςα από αλυςίδεσ, 

επαναλιψεισ και μία διατονικι άνοδο και κάκοδο ςτθ D προετοιμάηουν το  τελευταίο 

ritornello. Το  χαρακτθριςτικό αυτοφ του μζρουσ είναι θ θχθτικι αντίκεςθ που 

δθμιουργείται από τθ χριςθ τθσ πιο ψθλισ περιοχισ του βιολιοφ και τθσ λιτισ ςυνοδείασ 

τθσ ορχιςτρασ. 
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Ritornello 4 

Δ Φράςη, θζμα Α (μ. 122-134) 

Στο τελευταίο tutti  κυριαρχεί το μοτίβο β του Α κζματοσ είναι ςτθν τονικι, ζχει πτωτικό 

χαρακτιρα, προετοιμάηει τθν καντζντςα. 

Capriccio (μ. 135-232) 

Ritornello 5 

Coda (μ. 233-248) 

Το καταλθκτικό  tutti του κοντςζρτου αποτελεί και τθν coda. Εδϊ εμφανίηεται  ταυτόχρονα 

το μοτίβο β του Α κζματοσ κανονικά ςτθ φωνι του τςζλου και του μπάςου και 

αντεςτραμμζνο ςτισ πάνω φωνζσ, ενϊ το ςόλο βιολί ςυμπλθρϊνει με τθ ςυνοδεία 

αρπιςμάτων όπωσ και ςτθν αρχι. 

 

 

Μορφολογική δομή τρίτου μζρουσ 

                                      Ritornello 1 
                                           1-40 

Μορφολογικά τμιματα 1- 10 
1-3                4-10 

           10-22   
10-12           13-22 

          23-40 
23-32           33-40 

Μοτιβικι δομι     α                   β α                       β  α+β                α 

Θεματικι  δομι              Α Α Α 

Τονικοί χϊροι                D               A         A            D   

Ρτϊςεισ    I                   V D 
                        I A 

I                          V   I      IV A                I D 
     V  G/A/b/D      

 

 

 Solo 1 Ritornello 2 Solo 2        Ritornello 3     Solo 3        Ritornello 4 Capriccio Coda 

Μορφολογικά 
τμιματα 

41-64 
41-51|51-58|58-64 

64-82 
64-72   |   73-82    

                                     83-134 
      83-98          99-106       107-122        122-134 

134-232 233-248 

Θεματικι δομι B               A        B                   A                 Γ                      Α  A 

Μοτιβικι δομι                  Γ  α, β      |     α+β γ, γ+β             αρπζη              δ                      α  α+β 

Τονικοί χϊροι D   A  |A   |   Α  Α f# f#  A                   D                   D                     D  D 

Ρτϊςεισ I       ΙV I Ι     V|          I 
 

I     I                   V                    I                      I 
     V 

 Ι     Ι 

 

4.1.1.Ανάλυςη πρϊτου καπρίτςιου 

 Το  πρϊτο καπρίτςιο ανικει ςτο πρϊτο κοντςζρτο, τζλοσ πρϊτου μζρουσ (μζτρο 

87). Τονικά κινείται ςτο χϊρο τθσ A, δθλαδι ςτθ δεςπόηουςα τθσ D τονικότθτασ του 

πρϊτου μζρουσ.  Ζχοντασ ωσ οδθγό τθ ρυκμικι δομι του καπρίτςιου που εξυπθρετεί τθν 

βιολιςτικι τεχνικι και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν αρμονικι δομι του κομματιοφ. 

Μορφολογικά ζτςι όπωσ προκφπτει από τθν αναγωγικι ανάλυςθ, μποροφμε να 

χωρίςουμε το καπρίτςιο ςε τρία τμιματα. Κυριαρχεί θ ςυνεχισ χριςθ των τριακοςτϊν 

δευτζρων και ςτο τελικό τμιμα των δεκάτων ζκτων. 

 



59 
 

1ο τμήμα: μ.87-100 

 Το πρϊτο τμιμα ξεκινά με ζνα ιςοκράτθ ςτθ δεςπόηουςα Α. Μζςα από ζνα 

ςυνεχόμενο ρυκμο μελωδικό μοτίβο τριακοςτϊν δευτζρων ςε τετραμερι ρυκμό, ζχουμε 

εναλλαγι ςυγχορδιϊν αρχικά κάκε δφο μζτρα ςε ανιοφςα μορφι και ςτθ ςυνζχεια ανά 

μζτρο, ςε κατιοφςα, για να καταλιξουμε ςτο μζτρο 100  ςτθν αρχικι ςυγχορδία. 

 
 

2ο τμήμα: μ 101 - 159 

     Το δεφτερο τμιμα είναι το πιο εκτενζσ. Ενϊ το  ρυκμικό ςχιμα παραμζνει το ίδιο θ 

αλλαγι μζτρου από 4/4 ςε 3/8  αλλάηει τον τονιςμό, δίνει άλλο χαρακτιρα. Στο  τμιμα 

αυτό θ αρμονικι ανάπτυξθ ςτθρίηεται ςτθν εναλλαγι τθσ δεςπόηουςασ και τθσ τονικισ, 

όπου με τθ μορφι τθσ αρμονικισ αλυςίδασ περνά από διάφορεσ τονικότθτεσ (D,G,E,A,f©, 

B,c©,D).Το τμιμα κλείνει με ζναν ιςοκράτθ ςτθ δεςπόηουςα ςε ανιοφςα και κατιοφςα 

μορφι, μ.143-159.  Στα μζτρα 141-142  θ εμφάνιςθ των δεκάτων ζκτων ςε ςυνδυαςμό με 

τθν διαφορετικι χριςθ του δοξαριοφ λειτουργεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτισ δφο 

αρμονικζσ τεχνικζσ, τθν εναλλαγι V-I και τον ιςοκράτθ. 

 

 

 
 

 

3ο τμήμα: μ. 160 - 213 

Το τρίτο τμιμα ενϊ είναι ςτον ίδιο μζτρο με το δεφτερο (3/8), διαφζρει ςτον χαρακτιρα   

εξαιτίασ τθσ αλλαγισ του ρυκμικοφ μοτίβου (δζκατα ζκτα). Κυριαρχεί θ χριςθ των 
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ςυγχορδιϊν ςε μορφι αρπζη.  Το τρίτο τμιμα ξεκινά  ςτθ G, ακολουκεί  χρωματικι 

άνοδοσ, όπου μζςα από ςυγχορδίεσ πζμπτθσ μεκ’ εβδόμθσ ςε αϋ αναςτροφι και τονικισ 

περνά από τθ A ςτθ b για να φτάςει ςτθ D, όπου με μία διατονικι κάκοδο καταλιγει ςτθ 

δεςπόηουςα A. 

       

         

     4.1.2.Ανάλυςη δεφτερου καπρίτςιου 

Το δεφτερο καπρίτςιο αποτελείται από τρία τμιματα. Ο χωριςμόσ αυτόσ υποδθλϊνεται 

κυρίωσ μετρικά, αρμονικά και μοτιβικά. Σε αντίκεςθ με το πρϊτο καπρίτςιο όπου είχαμε 

ζνα ρυκμομελωδικό μοτίβο, εδϊ ςε κάκε τμιμα ζχουμε τθν επεξεργαςία τουλάχιςτον δφο 

διαφορετικϊν μοτίβων. 

 

Σμήμα 1ο: μ. 134-164 

Το πρϊτο τμιμα του καπρίτςιου είναι ςτθ D ςτθν τονικότθτα του αϋ μζρουσ και ςε μζτρο 

4/4. Ξεκινά με δφο παράλλθλεσ φράςεισ, θ πρϊτθ (μ. 134-150) ςτθν τονικι και θ δεφτερθ 

(μ.150-164) ςτθ δεςπόηουςα. Το χαρακτθριςτικό τθσ κάκε φράςθσ είναι θ εκτεταμζνθ 

επεξεργαςία μιασ ςυγχορδίασ, τθσ D για τθν πρϊτθ φράςθ και τθσ A για τθ δεφτερθ. 

 

 
 

Στθ ςυνζχεια θ επόμενθ φράςθ ξεκινά με ζνα διαφορετικό μελωδικό μοτίβο ςτθ E 

(δεςπόηουςα τθσ A) και ακολουκοφν εναλλαγζσ ανάμεςα ςτθν δεςπόηουςα και ςτθ τονικι 

(μ.164-167). Ακολουκοφν δφο φράςεισ με τθ μορφι τθσ αρμονικισ αλυςίδασ ςτθ φράςθ 
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που προθγικθκε (μ.167-170 και μ. 170-174) θ δεφτερθ με μία επζκταςθ πτωτικοφ 

χαρακτιρα.  

  

 

Το πρϊτο τμιμα του καπρίτςιου κλείνει με μία οκτάμετρθ φράςθ όπου ςτα πρϊτα 

τζςςερα μζτρα (174-181) ζχουμε τθν επανάλθψθ τθσ IVθσ και Vθσ βακμίδασ τθσ A και ςτα 

επόμενα τζςςερα μζτρα (178-181) τθν επανάλθψθ ςε μορφι αρπζη μιασ ςειράσ ίδιων 

ςυγχορδιϊν, V-Io-V-VI. 

 

 
 

Σμήμα 2ο: μ. 182-197 

    Το δεφτερο τμιμα είναι το πιο μικρό ςε ζκταςθ, είναι ςε μζτρο 3/4, ξεκινά ςτον τονικό 

χϊρο τθσ E (δεςπόηουςα τθσ A) και ζχουμε τθν επεξεργαςία δφο χαρακτθριςτικϊν 

μοτίβων, αποτελείται από τζςςερισ τετράμετρεσ φράςεισ. Το πρϊτο τετράμετρο είναι ςτθ 

A  με  εναλλαγζσ ανάμεςα ςτθ δεςπόηουςα και ςτθν τονικι, το δεφτερο ςτθ D με τισ ίδιεσ 

εναλλαγζσ, το τρίτο τετράμετρο είναι ςτθ D με εναλλαγζσ ςτθ πρϊτθ και τζταρτθ βακμίδα. 

Το τζταρτο τετράμετρο  είναι ζνασ ιςοκράτθσ ςτθ τονικι A. Το ρυκμικό μοτίβο εμφανίηεται 

λίγο διαφορετικό. 
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Σμήμα 3ο: μ. 198-231 

Το τρίτο τμιμα ςε μζτρο 4/4 του καπρίτςιου ξεκινά  με μία πτϊςθ ςτον τονικό χϊρο τθσ  A  

και ςτθ ςυνζχεια ςτθ D (μ.198-202). Ακολουκοφν δφο τετράμετρεσ και μία οκτάμετρθ 

φράςθ ςτον τονικό χϊρο τθσ D με τθν επανάλθψθ του ίδιου ρυκμομελωδικοφ μοτίβου. Το 

καπρίτςιο κλείνει με τρεισ φράςεισ όπου θ κάκε μία αποτελείται από τον αρπιςμό των 

βαςικϊν ςυγχορδιϊν V-I-IV-V-V7-I δίνοντασ ζτςι και το χαρακτιρα τθσ πτϊςθσ. 
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4.2. Ανάλυςη ζνατου κονςζρτου 

 

Το πρϊτο μζροσ του ζνατου κοντςζρτου ζχει διαφορετικι μορφι από όλα τα υπόλοιπα 

κοντςζρτα τθσ ςυλλογισ. Μποροφμε να ποφμε ότι είναι χαρακτθριςτικι θ επιρροι του 

ςυνκζτθ από τον Corelli κακϊσ χρθςιμοποιεί τθν αντίλθψθ του concerto grosso ενϊ 

παράλλθλα ακολουκεί τθ φόρμα ritornello. Στο πρϊτο και ςτο δεφτερο ritornello ζχουμε  

εναλλαγζσ ανάμεςα ςε solo φωνζσ (δφο βιολιά και τςζλο) και tutti. Το πρϊτο μζροσ ζχει 

διμερι μορφι, αποτελείται από δφο τμιματα, όπου ςτο πρϊτο τμιμα γίνεται θ ζκκεςθ 

του κεματικοφ υλικοφ και το δεφτερο τμιμα αποτελεί μοτιβικι και αρμονικι επεξεργαςία 

του πρϊτου. 

 

Πρϊτο μζροσ 

1ο τμιμα: μ. 1-28 

2ο τμιμα: μ. 28-156 

Το πρϊτο τμιμα είναι το ειςαγωγικό ritornello (R1). Ο ειςαγωγικόσ χαρακτιρασ του 

γίνεται ακόμθ πιο ζντονοσ κακϊσ ζχει τθδομι τουconcerto grosso. Αποτελείται από δφο 

περιόδουσ: 

1θ περίοδοσ, Θζμα  Α, μ. 1-14: αποτελείται από δφο παράλλθλεσ φράςεισ όπου γίνεται θ 

ζκκεςθ του  Α κζματοσ. 

2θ περίοδοσ, Θζμα Αϋ, μ.15-28: Θ περίοδοσ αυτι αποτελείται από ανόμοιεσ μικρζσ  

φράςεισ οι οποίεσ επαναλαμβάνονται  και από ςυνεχείσ εναλλαγζσ tutti-solo. 

 

1ο τμήμα: μ. 1-28 

Περίοδοσ 1η 

Ritornello 1 

Α φράςη, θζμα Α (μ.1-6). Το κοντςζρτο ξεκινά με τρεισ  ςυγχορδίεσ τονικι-δεςπόηουςα-

τονικι, με τισ οποίεσ ιςχυροποιείται θ G ενϊ παράλλθλα λειτουργοφν και ωσ ειςαγωγι για 

τθν είςοδο του κζματοσ ςτο δεφτερο μζτρο. Στο δεφτερο μζτρο θ ειςαγωγι του κζματοσ 

γίνεται από τισ ςόλο φωνζσ (δφο βιολιά και τςζλο). Οι φωνζσ των βιολιϊν κινοφνται ςε 

διάςτθμα τρίτθσ ενϊ θ φωνι του τςζλου ζχει το  χαρακτιρα του ενάρικμου μπάςου. Το 

κζμα αποτελείται από ζνα χαρακτθριςτικό μοτίβο α (μ.2) το οποίο επαναλαμβάνεται. Τα 

μζτρα 4-6 προετοιμάηουν το κλείςιμο τθσ φράςθσ με ζναν ιςοκράτθ ςτθ δεςπόηουςα ςτθ 

φωνι του τςζλου με χαρακτθριςτικι ςυνοδεία δεκάτων ζκτων ςτα όγδοα των επάνω 

φωνϊν. Θ φράςθ καταλιγει ςτθ D που ζχει ςχζςθ δεςπόηουςασ με τθ G. 

Β φράςη, θζμα Α (μ. 7-14) 

Στα μζτρα 7-12 ζχουμε μία παράλλθλθ φράςθ  με τθν αρχικι (μ.1-6) . Θ εμφάνιςθ του 

κζματοσ τϊρα γίνεται ςτον τονικό χϊρο τθσD (δεςπόηουςα  τθσ G) και καταλιγει ςτο 

μζτρο 12 ςτθ A (δεςπόηουςα τθσ D). Θ  φράςθ τελειϊνει με δφο καταλθκτικά μζτρα (13-

14), όπου γίνεται θ πτϊςθ  ςτθ D. 
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Περίοδοσ 2η 

Ritornello 1 

Α φράςη, θζμα Αϋ, μ. (15-28) 

Θ δεφτερθ περίοδοσ αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτο R1 και ςτο S1. Ξεκινά  με 

ζνα tutti ςτα μ.15-20. Στο μζτρο 15-16 ζχουμε τθν είςοδο  του κζματοσ Αϋ ςτθ G. 

Εμφανίηεται ζνα νζο μοτίβο α1 που είναι παραλλαγι του μοτίβου α, θ επανάλθψθ του 

οποίου ςε διαφορετικι ζνταςθ (f-p) αποτελεί και τθν αρχι του κζματοσ Αϋ. Στθ ςυνζχεια 

τα μζτρα 17-19 αποτελοφν μία μετατροπικι αλυςίδα ςε διάςτθμα 2ασ ανιοφςασ, και θ 

τονικότθτα περνάει από τθν C, τθ D και καταλιγει ςτθ G. Στα μζτρα που ακολουκοφν 

(μ.20-28) θ φράςθ αποτελείται από εναλλαγζσ ανάμεςα ςε tutti και solo. H εναλλαγι αυτι 

εξυπθρετεί τθν αρμονία. Τα tutti (μ. 20-23-28) εμφανίηονται ςτο τζλοσ των φράςεων ωσ 

επιβεβαίωςθ τθσ G, ενϊ ανάμεςά τουσ παρεμβάλλεται μία ςόλο φράςθ τριϊν μζτρων ςτθ 

g, με ζνα νζο μοτίβο α2 με ζντονο το ςτοιχείο τθσ ςυγκοπισ (μ. 21-23), θ οποία 

επαναλαμβάνεται αυτοφςια ςτα μζτρα 25-27 μια οκτάβα χαμθλότερα. 

 

2ο τμήμα:μ.29-156 

Το δεφτερο τμιμα μ. 29-156 αποτελεί τθν ανάπτυξθ του κοντςζρτου. Αποτελείται από 

τρεισ περιόδουσ. 

Ρερίοδοσ 1θ (μ.29-40): αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 29-32), βϋφράςθ (μ. 32-

40). 

Ρερίοδοσ 2θ (μ. 40-63): αποτελείται από τρεισ φράςεισ: αϋφράςθ(μ. 40-45), βϋφράςθ (μ. 

46-51), γϋφράςθ (μ.52-63). 

Ρερίοδοσ 3θ (μ.63-156): αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 63-77), βϋφράςθ(μ. 

77-83). 

Capriccio  (μ. 84-146) 

 coda (μ. 147-156). 

 

Περίοδοσ  1η 

Solo 1 

Α φράςη, θζμα Α (μ. 29-32) 

Οι τρεισ αρχικζσ ςυγχορδίεσ του R1 αποτελοφν τθν αρχι του δεφτερου τμιματοσ. Θ φράςθ 

ξεκινά με τον διανκιςμό αυτϊν των ςυγχορδιϊν  από τθ φωνι του ςόλο βιολιοφ. Σε κάκε 

μζτρο ζχουμε τον αρπιςμό των αρχικϊν ςυγχορδιϊν (μοτίβο β), τονικι- δεςπόηουςα- 

τονικι, μόνο από τθ φωνι του ςόλο βιολιοφ και τθ ςυνοδεία τθσ φωνισ του τςζλου (μ.29-

32). 

Β φράςη, θζμα Α (μ. 32-40) 

Στθ ςυνζχεια αρχίηει θ επεξεργαςία. H δεφτερθ φράςθ ξεκινά με ζνα νζο ρυκμικό μοτίβο 

βϋ το οποίο επαναλαμβάνεται τζςςερισ φορζσ (μ.32-35) με τθ μορφι τθσ μετατροπικισ 

αλυςίδασ ςε διάςτθμα δευτζρασ (C,D, E). Στο μζτρο 35 το ίδιο ρυκμομελωδικό μοτίβο μασ 

οδθγεί ςτθν G.  Τα μζτρα 36-39 είναι μία επζκταςθ τθσ κατάλθξθσ, θ οποία γίνεται με 
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αρμονικι  αλυςίδα ςε διάςτθμα 5θσ ςτα μζτρα 36-37 και πτϊςθ ςτθ δεςπόηουςα(A). Τα 

μζτρα 38-39 είναι θ επανάλθψθ ενόσ μοτίβου ςτθ δεςπόηουςα και αποτελοφν ςυνδετικό 

κρίκο ανάμεςα ςτο Α και Β κζμα, ανάμεςα ςτο S1 και ςτο R2 που ακολουκεί. 

 

Περίοδοσ 2η 

Αποτελείται από δφο εξάμετρεσ ςυμμετρικζσ φράςεισ και μία τρίτθ πιο εκτεταμζνθ,  με 

εναλλαγζσ ανάμεςα ςε tutti και solo και χαρακτιρα concerto grosso. Στισ δφο πρϊτεσ 

φράςεισ το tutti επιβεβαιϊνει τθν κλίμακα ενϊ ςτθν τρίτθ φράςθ θ εναλλαγι ανάμεςα ςε 

soloκαι tutti ςτα ζξι πρϊτα μζτρα ζχει το χαρακτιρα τθσ ερϊτθςθσ-απάντθςθσ. Στθ 

ςυνζχεια θ ανάπτυξθ τθσ φράςθσ γίνεται μζςα από τθ φωνι του solo βιολιοφ. 

Ritornello 2 

Α φράςη, θζμα Α (μ. 40-45). 

 Το δεφτερο ritornello ξεκινά με τθν επανάλθψθ του αρχικοφ κζματοσ Α ςτθν A μείηονα, 

που ζχει ςχζςθ δεςπόηουςασ με τθν D, ακριβϊσ όπωσ εμφανίςτθκε και ςτο πρϊτο 

ritornello (μ.7-12). 

Β  φράςη, θζμα Α (μ. 46-51) 

Θ δεφτερθ φράςθ είναι παράλλθλθ με τθν προθγοφμενθ, εδϊ το κζμα εμφανίηεται ςτθ 

ςχετικι τθσ G, τθν e. 

Γ   φράςη, θζμα Β (μ. 52-63) 

Θ τρίτθ φράςθ ξεκινά με ζνα νζο κζμα ςτθ a (μ. 52-54), όπου κυριαρχεί ζνα μοτίβο γ με 

κφριο ςυςτατικό το τρίθχο, το τζταρτο παρεςτιγμζνο και τθ ςυγκοπι. Τα τρία πρϊτα μζτρα 

τθσ φράςθσ επαναλαμβάνονται ακριβϊσ το ίδιο ςτθ b (μ. 55-57) όπου το solo λειτουργεί 

ωσ απάντθςθ ςτο tutti και επιβεβαίωςθ τθσ τονικότθτασ. Στο μζτρο 57 περνάμε ςτθ D και 

ςτθ ςυνζχεια με μία διαφορετικι επεξεργαςία του μοτίβου γ κα οδθγθκοφμε ςτο μζτρο 

59-60 ςτθ b. Θ φωνι του ςόλο βιολιοφ με ζνα διαφορετικό  μοτίβο δ κλείνει  τθ φράςθ 

προετοιμάηοντασ τθν πτϊςθ ςτθ b ςτο μζτρο 63. Τα κφρια ςυςτατικά του κζματοσ Β, 

τρίθχο και τζταρτο παρεςτιγμζνο, είναι βαςικά ςτοιχεία τθσ φράςθσ. 

 

Περίοδοσ 3η (μ. 63-156) 

Solo 2 

Α φράςη, θζμα Β (μ. 63-77) 

Το δεφτερο ςόλο ξεκινά με μία οκτάμετρθ φράςθ (μ. 63-71), θ οποία είναι μία 

μετατροπικι αλυςίδα και λειτουργεί ωσ γζφυρα επιςτροφισ προσ τθ G. Με τθν εμφάνιςθ 

ενόσ νζου μοτίβου γϋ με το χαρακτθριςτικό τρίθχο δεκάτων ζκτων του κζματοσ Β,  ξεκινά θ 

επεξεργαςία τθσ φράςθσ, θ οποία αποτελείται από δίμετρεσ μετατροπικζσ αλυςίδεσ. Στο 

μ.63-64 ξεκινά ςτθ e, ςτθ ςυνζχεια ςτα μ.65-66 πθγαίνει ςτθ A, ςτα μ.67-68 ςτθ D και ςτα 

μ. 69-70 ςτθ G. Στα μζτρα 71-75 θ φωνι του ςόλο βιολιοφ ζχοντασ ωσ ςυνοδεία τθ φωνι 

τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ βιόλασ, επιβεβαιϊνει τθ G. Θ εμφάνιςθ του tutti ςτο τζλοσ τθσ 

φράςθσ μ.75-76 λειτουργεί ωσ επιβεβαίωςθ τθσ πτϊςθσ. 

Β φράςη, θζμα Β (μ. 77-83) 

Θ τελικι φράςθ του Solo2 ξεκινά ςτθ G, με τθν επανάλθψθ ενόσ νζου μοτίβου γ’’, με 

ςτοιχεία του μοτίβου γ. Θ φράςθ κλείνει με ζναν ιςοκράτθ ςτθν δεςπόηουςα. Θ κατάλθξθ 
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τθσ φράςθσ ςτθ δεςπόηουςα και θ εμφάνιςθ του tutti ςτο κλείςιμο τθσ φράςθσ μασ 

προετοιμάηουν για το καπρίτςιο που ακολουκεί. 

Capriccio 

Ritornello 3 

Coda  (μ. 147-156) 

To καταλθκτικό tutti αποτελεί και τθν coda του πρϊτου μζρουσ. Ζχουμε τθν ζκκεςθ του 

αρχικοφ κζματοσ ςτθν τονικι και τθ δεςπόηουςα και τθν πτϊςθ ςτθν τονικι. Ο ακροατισ 

με το κεματικό δζςιμο που υπάρχει ανάμεςα ςτο μζροσ αυτό και ςτο capriccio μζνει με 

τθν εντφπωςθ τθσ οργανικισ ολοκλιρωςθσ. 

 

Μορφολογική δομή πρϊτου μζρουσ 

1ο τμήμα:μζτρα 1-28 

         Ritornello 1 
               1-28 

Μορφολογικά 
Τμιματα 

     1-14 
1-6    7-14 

15-28 
15-20    21-28 

Μοτιβικι δομι Α   α1ϋ          α2ϋ 

Θεματικι δομι Α Αϋ 

Τονικοί χϊροι G          D    G G 

Ρτϊςεισ  Ι-V         I     V             I 

 

2Ο τμήμα:μζτρα 29-156 

                                                              29-156 

      Solo 1           Ritornello 2 Solo2 Capriccio Ritornello 3 

Μορφολογικά  
Τμιματα 

       29-40 
29-32|32-40 

             40-63 
  40-45|46-51|52-63 

     63-83 
63-77|77-83 

84-146 147-156 

Μοτιβικι  δομι αρπζη |    β     α      |    α    |   γ,δ        γϋ |  γϋϋ         α    

Θεματικι  δομι Α     Α      |    Α    |   Β            Βϋ         Α 

Τονικοί χϊροι  G     D      |    e    |a, b, D, b e,A,D,G |   G         G 

Ρτϊςεισ   I               V     V      |    V    |           I B 
                                      V e       

              I|          V          I 

 

Δεφτερο μζροσ 

Το δεφτερο μζροσ του ζνατου κοντςζρτου ζχει ζναν ιδιαίτερο χαρακτιρα ο οποίοσ 

προκφπτει από τθν ζντονθ χριςθ παρεςτιγμζνων ςε ςυνδυαςμό με τθ ρυκμικι αγωγι του 

μζρουσ. Είναι  το μοναδικό  δεφτερο μζροσ τθσ ςυλλογισ που είναι γραμμζνο ςε μζτρο 

4/4 48  και όχι 3/4 που είναι τα υπόλοιπα, ςτοιχείο που του δίνει ςτο Largo ζνα 

μεγαλόπρεπο και αυςτθρό  χαρακτιρα. Το Largo είναι ςε ΜΙ φφεςθ και αποτελείται από 

ςυμμετρικζσ φράςεισ. Ζχει τθ χαρακτθριςτικι δομι τθσ φόρμασ ritornello,αποτελείται 

δθλαδι από τρία ritornelliμε ζνα χαρακτθριςτικό κζμα Α και ανάμεςά τουσ εναλλάςςονται 

δφο soli με ζνα δεφτερο κζμα Β. Το δεφτερο κζμα είναι ζνασ διανκιςμόσ τθσ φωνισ του 

solo βιολιοφ πάνω ςτον αρμονικό ςκελετό του ritornello προθγείται. 

                                                           
48

 Εξαίρεςθ αποτελεί και το δεφτερο μζροσ του δζκατου κοντςζρτου που είναι γραμμζνο ςε μζτρο 12/8. 
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Αποτελείται από πζντε ςυμμετρικζσ φράςεισ: 

Ritornello 1 

Α φράςη, θζμα Α (μ. 1-8) 

Το δεφτερο μζροσ κινείται  ςτο τονικό χϊρο τθσ E¨ και ξεκινά  με τθν είςοδο του κζματοσ 

από τθ φωνι του  αϋ βιολιοφ, με ζνα χαρακτθριςτικό μοτίβο, που αποτελεί και το βαςικό 

μοτίβο του κζματοσ του δεφτερου μζρουσ, όπου κυριαρχεί το παρεςτιγμζνο δζκατο ζκτο. 

Κυρίαρχο ρόλο ζχει θ φωνι του πρϊτου και δεφτερου βιολιοφ  και του τςζλου ςτθ γραμμι 

του basso continuo, ενϊ θ φωνι τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ βιόλασ  ζχει ςυνοδευτικό-

ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα. Θ  φράςθ ξεκινά ςτον τονικό χϊρο τθσ E¨ περνά από τθ B¨ 

(δεςπόηουςα) και καταλιγει με πτϊςθ ςτθ E¨. 

Solo1 

Β φράςη, θζμα Β (μ. 8-14) 

Θ δεφτερθ φράςθ  ξεκινά από τθν πρϊτθ είςοδο του solo το οποίο ειςάγει το δεφτερο 

κζμα ςτθE¨. Το κζμα ειςάγεται μόνο από τθ φωνι του βιολιοφ με τθ ςυνοδεία τθσ φωνισ 

του τςζλου. Ρρόκειται για ζνα μοτιβικό διανκιςμό πάνω ςτον αρμονικό ςκελετό τουR1 

(μ.1 και μ.9/ μ.2 και μ.11 φωνι τςζλου). Σε αντίκεςθ με το Α κζμα (ζνα χαρακτθριςτικό 

μοτίβο), εδϊ  το κζμα αποτελείται από μικρά μοτίβα μικρϊν αξιϊν (τριακοςτά δεφτερα, 

εξθκοςτά τζταρτα, αποτηιατοφρεσ). Χαρακτθριςτικό και ςτο δεφτερο κζμα είναι το 

παρεςτιγμζνο δζκατο ζκτο. Τονικά και αυτι θ φράςθ κινείται ςτο χϊρο τθσ τονικισ και τθσ 

δεςπόηουςασ.  

Ritornello 2 

Γ φράςη, θζμα Α (μ. 14-19)  

Το δεφτερο ritornello είναι ακριβισ επανάλθψθ του πρϊτου ritornello ςτθ δεςπόηουςα 

(B¨).  H μόνθ διαφορά είναι παράλθψθ του τζταρτου μζτρου του ritornello 1. 

Solo 2 

Δ φράςη, θζμα Β (μ. 20-29) 

Toδεφτερο ςόλο ξεκινά με το δεφτερο κζμα ςτθB¨. Θ φράςθ αυτι του solo2 είναι λίγο πιο 

εκτεταμζνθ από το πρϊτο solo. Τονικά ζχουμε εναλλαγζσ ανάμεςα ςτθν τονικι και τθ 

δεςπόηουςα. Στο μζτρο 28-29 γίνεται πτϊςθ ςτθν τονικι. 

Ritornello 3 

Ε φράςη,  θζμα Α-Β (μ. 29-37) 

 Θ φράςθ αυτι αποτελεί το τελικό tutti του δεφτερου μζρουσ, ritornello 3. Ρρόκειται για 

μία εννιάμετρθ φράςθ ςτθν τονικι (E¨), που αποτελεί τθ ςφνοψθ του πρϊτου και 

δεφτερου κζματοσ και παράλλθλα αποτελεί ςυνδετικό κρίκο με το τρίτο μζροσ με 

ςυμμετρικό τρόπο. Ζτςι ςτα τρία πρϊτα μζτρα (μ.29-31) ζχουμε τθν ζκκεςθ του πρϊτου 

κζματοσ ςτθν τονικι και ςτθ δεςπόηουςα, ςτα επόμενα  τρία μζτρα ζχουμε τθν εμφάνιςθ 

του δεφτερου τμιματοσ (μ.10,μ. 21,μ.26) από το δεφτερο κζμα  (μ.32-34), αυτι τθ φορά 

όχι μόνο από τθ φωνι του ςόλο βιολιοφ αλλά tutti ςτθν τονικι όπου γίνεται και θ πτϊςθ 

ςτο μζτρο 34. Τα τρία τελευταία μζτρα αποτελοφν το κλείςιμο τθσ φράςθσ, το οποίο 

γίνεται με μετατροπία ςτθ c και πτϊςθ ςτθ δεςπόηουςα G, που αποτελεί ςυνδετικό κρίκο 

για το  πζραςμα ςτο τρίτο μζροσ. 
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Μορφολογική δομή βϋ μζρουσ 

 

 Ritornello  1     Solo  1  Ritornello  2      Solo  2  Ritornello 3 

Μορφολογικά 
τμιματα 

         1-8      8-14        14-19       20-29       29-37 

Θεματικι δομι          Α          Β            Α           Β         Α-Β 

Μοτιβικι δομι          α          β            α           β         α-β 

Τονικοί χϊροι          E¨       E ¨      B¨           B¨          E¨     E¨      c 

Ρτϊςεισ            I                 I             I           I      I         V 

 

 

Σρίτο μζροσ 

 

Το τρίτο μζροσ είναι ζνα ηωθρό Allegro ςε ρυκμό 3/8 που  δίνει ςτο μζροσ το χαρακτιρα 

τθσ gigue.49  Ζχει διμερι μορφι, αποτελείται δθλαδι από δφο τμιματα όπου το δεφτερο 

προκφπτει από τθν αρμονικι και μοτιβικι  επεξεργαςία του πρϊτου. Ακολουκεί τθ φόρμα 

ritornello διατθρϊντασ όμωσ και εδϊ όπωσ ςτο πρϊτο μζροσ ςε πολλά ςθμεία το 

χαρακτιρα του concerto grosso. 

 

1ο τμήμα (μ. 1-64) 

Ritornello 1 

Το πρϊτο τμιμα του γϋ μζρουσ είναι ζνα εκτενζσ ειςαγωγικό ritornello (μ.1-64) που 

αποτελείται από δφο περιόδουσ:  

1θ περίοδοσ (μ.1-40): αποτελείται από τρεισ φράςεισ: αϋ φράςθ (μ. 1-12), βϋ φράςθ (μ. 13-

24), γϋ φράςθ (μ. 25-40).  

2θ περίοδοσ (μ.41-64): αποτελείται από τρεισ φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 41-48), βϋφράςθ (μ. 

49-56), γϋφράςθ (μ. 57-64). 

1θ περίοδοσ (μ.1-40) 

Θ πρϊτθ περίοδοσ του τρίτου μζρουσ αποτελείται από τρεισ φράςεισ, δφο δωδεκάμετρεσ 

παράλλθλεσ και μία τρίτθ δεκαεξάμετρθ με καταλθκτικό χαρακτιρα. Χαρακτθριςτικι είναι 

θ  ςυμμετρία που υπάρχει ςτο μζροσ. Ζχουμε τρία τετράμετρα ςε κάκε φράςθ και τθ 

μεγζκυνςθ αυτϊν, τρεισ φράςεισ ςε κάκε περίοδο χτιςμζνεσ ςτθ λογικι των τετράμετρων 

φράςεων (2+1). 

Α Φράςη, θζμα Α (μ. 1-12) 

Το τρίτο μζροσ ξεκινά με τθν είςοδο του  κζματοσ από τθ φωνι του πρϊτου βιολιοφ ςτο 

πρϊτο τετράμετρο. Το κζμα αποτελείται από τρία χαρακτθριςτικά μοτίβα,(α1-α2,β),τα 

οποία επαναλαμβάνονται κάκε φορά με διαφορετικι ςειρά και διαφορετικι επεξεργαςία. 

Το πρϊτο τμιμα τθσ  φράςθσ (μ.1-12) αποτελείται από τρία τετράμετρα εκ των οποίων το 

δεφτερο είναι επανάλθψθ του πρϊτου ςτθ δεςπόηουςα. Το τρίτο τετράμετρο (μ.9-12) 

                                                           
49

 Βλ.υπ.38 
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διαφζρει από τα δφο πρϊτα, εμφανίηεται πρϊτα το μοτίβο β και μετά το α1, καταλιγει ςτθ 

δεςπόηουςα τθσ G ςτον τονικό χϊρο τθσ D. 

Β Φράςη, θζμα Α (μ. 13-24) 

Θ  δεφτερθ φράςθ (μ.13-24)είναι παράλλθλθ με τθν πρϊτθ. Εδϊ το κζμα εμφανίηεται ςτθ 

φωνι του δεφτερου βιολιοφ ςτθ D (δεςπόηουςα τθσ G) και καταλιγει ςτο μζτρο 40 ςτθ A 

που είναι δεςπόηουςα τθσ D. 

Γ Φράςη, θζμα Β (μ. 25-40) 

Θ τρίτθ φράςθ είναι δεκαεξάμετρθ, αποτελείται από δφο μικρότερεσ οκτάμετρεσ φράςεισ 

(μ. 25-32 και 33-40). Ζχουμε τθν εμφάνιςθ ενόσ Β κζματοσ, το οποίο ςτθρίηεται ςτθν 

επεξεργαςία του μοτίβου β, και ζχει αντιςτικτικά χαρακτθριςτικά. Στο πρϊτο οκτάμετρο το 

κάκε όργανο χρθςιμοποιείται ωσ ςόλο φωνι. Αποτελείται από δφο επαναλαμβανόμενα 

τετράμετρα, όπου ςτο πρϊτο  το  κζμα εμφανίηεται ςτο πρϊτο βιολί και το αντίκεμα ςτο 

δεφτερο βιολί και ςτθν πρϊτθ βιόλα και ςτθ ςυνζχεια περνά το κζμα ςτθ φωνι του 

δεφτερου βιολιοφ, το αντίκεμα ςτθ φωνι του πρϊτου βιολιοφ και ςτθ φωνι τθσ δεφτερθσ 

βιόλασ. Το δεφτερο οκτάμετρο αποτελείται και αυτό από δφο επαναλαμβανόμενα 

τετράμετρα με χριςθ του αρχικοφ μοτίβου α, που ζχουν  καταλθκτικό χαρακτιρα και 

οδθγοφν  ςτθν πτϊςθ ςτθ D. Εδϊ ζχουμε εναλλαγζσ ανάμεςα ςε solo και tutti 

(χαρακτιρασ concerto grosso), όπου το tutti λειτουργεί ωσ επιβεβαίωςθ τθσ πτϊςθσ. 

2η περίοδοσ (μ. 41-64) 

Θ δεφτερθ περίοδοσ λειτουργεί ωσ περίλθψθ τθσ πρϊτθσ περιόδου, τουR1. Αποτελείται 

από τρεισ  χαρακτθριςτικζσ οκτάμετρεσ φράςεισ, οι οποίεσ ζχουν εμφανιςτεί ςτθν πρϊτθ 

περίοδο και ζχει θ κακεμία ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό. Θ πρϊτθ ζχει χαρακτιρα 

μετατροπικό, θ δεφτερθ εμφανίηει  χαρακτθριςτικά  αντιςτικτικισ τεχνικισ και θ τρίτθ ζχει 

καταλθκτικό-πτωτικό χαρακτιρα. 

Α Φράςη, θζμα Α (μ. 41-48) 

Το πρϊτο τετράμετρο ξεκινά με  τθν εμφάνιςθ του Α κζματοσ ςτθ G, γίνεται  πτϊςθ ςτθ C 

και ςτθ ςυνζχεια περνάει ςτθ D. 

Β Φράςη, θζμα Β (μ. 49-56) 

Θ δεφτερθ φράςθ είναι παράλλθλθ με τθ φράςθ (μ.25-32) τθσ αϋπεριόδου, αυτι τθ φορά 

εμφανίηεται ςτθ G. 

Γ Φράςη, θζμα Α (μ.57-64) 

Θ τρίτθ φράςθ ζχει καταλθκτικό χαρακτιρα, είναι και αυτι παράλλθλθ με τθ τελευταία 

φράςθ τθσ αϋπεριόδου (μ.93-40). 

 

 

Σμήμα 2ο μ. 65-295. 

Το δεφτερο τμιμα του γϋ μζρουσ αποτελεί τθν ανάπτυξθ του κοντςζρτου, του οποίου το 

μελωδικό περιεχόμενο προκφπτει από τθν επανάλθψθ, τθν αρμονικι επεξεργαςία και τον 

διανκιςμό ρυκμομελωδικϊν μοτίβων του πρϊτου τμιματοσ. Χαρακτθριςτικόσ είναι ο 

τρόποσ που γίνεται θ επεξεργαςία των κεμάτων ςτα soli, όπου υπάρχει ςυνικωσ μόνο θ 

φωνι  του ςόλο βιολιοφ με τθ λιτι ςυνοδεία μιασ δεφτερθσ φωνισ, που λειτουργεί 
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ςυνικωσ αντιςτικτικά, ϊςτε να διαφαίνεται ο αρμονικόσ αλλά κυρίωσ ο ρυκμικόσ 

χαρακτιρασ του κομματιοφ, δίνοντασ ζτςι χορευτικό φφοσ ςτο μζροσ. 

Ρερίοδοσ 1θ (μ. 65-95), αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 65-76), βϋφράςθ (μ. 

76-95) 

Ρερίοδοσ 2θ (μ. 95-123), αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 95-106), βϋφράςθ (μ. 

107-123) 

Ρερίοδοσ 3θ (μ. 123-170), αποτελείται από πζντε φράςεισ: αϋφράςθ (μ. 123-130), 

βϋφράςθ (μ. 130-141), γϋφράςθ (μ. 141-147), δϋ φράςθ (μ. 148-159), εϋφράςθ (μ. 159-170). 

Ρερίοδοσ 4θ (μ. 170-197), αποτελείται από τρεισ φράςεισ: αϋφράςθ (μ.170-181), βϋφράςθ 

(μ. 182-189), γϋφράςθ (μ. 190-197). 

Ρερίοδοσ 5θ (μ. 278-295), αποτελείται από δφο φράςεισ: αϋφράςθ(μ. 278-285), βϋφράςθ 

(μ. 286-295). 

 

Περίοδοσ 1η ( μ. 65-95) 

Solo1 

Α Φράςη, θζμα Α, (μ. 65-76) 

Θ φράςθ ξεκινά με τθν είςοδο του κζματοσ Α από το πρϊτο βιολί. Τα μοτίβα α και β 

εμφανίηονται εδϊ πιο εμπλουτιςμζνα. Θ φράςθ αποτελείται από τρεισ αρμονικζσ 

αλυςίδεσ τριϊν μζτρων (μ. 65-68, 68-71, 71-74), όπου θ κατάλθξθ τθσ κάκε αλυςίδασ 

ζρχεται ςτθν αρχι του τζταρτου μζτρου, θ οποία αποτελεί και τθν αρχι τθσ επόμενθσ 

αλυςίδασ (φαινόμενο αλλθλοεπικάλυψθσ). Στα μζτρα 74-76 γίνεται θ πτϊςθ τθσ Α 

φράςθσ. 

Β Φράςη, θζμα Β, (μ. 76-95) 

Θ δεφτερθ φράςθ του Solo 1 αποτελείται από τρία τμιματα. Το πρϊτο τμιμα τθσ φράςθσ 

μ. (76-83)  ξεκινά με αρμονικζσ αλυςίδεσ  δφο μζτρων, οι οποίεσ ειςάγονται από τθ φωνι 

του βιολιοφ και αποτελοφν επεξεργαςία του β μοτίβου που προθγικθκε με τθν είςοδο του 

Β κζματοσ (μ.25).  Οι  άλλεσ φωνζσ αποτελοφν τθν αρμονικι βάςθ, ςυνοδεφοντασ το ςόλο 

ςε τρίτεσ, με επαναλαμβανόμενα ρυκμικά μοτίβα, ανά ομάδεσ (1ο -2ο βιολί ,τςζλο μία 

ομάδα και 1θ-2θ βιόλα δεφτερθ ομάδα).Το δεφτερο τμιμα τθσ φράςθσ (μ. 83-89) ξεκινά 

ςτθν τρίτθ κίνθςθ του μζτρου 83. Στθ γραμμι του ςόλο βιολιοφ ζχουμε εναλλαγζσ 

ανάμεςα ςε δφο ρυκμικά μοτίβα δεκάτων ζκτων και τριακοςτϊν δευτζρων  τα οποία ςε 

ςυνδυαςμό  με τα όγδοα τθσ φωνισ του τςζλου ςχθματίηουν  τθν κατιοφςα κίνθςθ τθσ D 

ςε τρίτεσ, θ οποία καταλιγει ςτο μζτρο 89 ςτθ δεςπόηουςα A. Το  τρίτο τμιμα τθσ φράςθσ 

μ. 89-95 ξεκινά με  τθν επεξεργαςία τθσ δεςπόηουςασ μζςα από ζνα νζο ρυκμικό-

μελωδικό ςχιμα (μ. 89-92) και κλείνει με τζλεια πτϊςθ ςτθ D (μ.93-95). 

 

Περίοδοσ 2η (μ. 95-123) 

Ritornello2 

AΦράςη, θζμα Α, (μ. 95-106) 

Θ πρϊτθ φράςθ του δεφτερου ritornello είναι παράλλθλθ με τθν πρϊτθ φράςθ του 

πρϊτου ritornello, εδϊ εμφανίηεται ςτθ δεςπόηουςα  τθσ αρχικισ τονικότθτασ D και 

καταλιγει ςτθ A που ζχει ςχζςθ δεςπόηουςασ με τθ D (μ.106). 
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Β Φράςη, (μ. 107-123) 

Θ δεφτερθ φράςθ αποτελείται από δφο όμοιεσ οκτάμετρεσ υποφράςεισ (μ. 107-114 και 

μ.115-122)που ζχουν το χαρακτιρα τθσ αρμονικισ αλυςίδασ. Ζχουμε εναλλαγζσ  

δεςπόηουςασ τονικισ ςε τρίτεσ ανάμεςα ςτο πρϊτο και δεφτερο βιολί όπου θ μία φωνι 

κινείται ςε ζνα ρυκμικό ςχιμα τριακοςτϊν δευτζρων και θ άλλθ ςε ρυκμικό ςχιμα 

ογδόων. Το τετράμετρο επαναλαμβάνεται μια οκτάβα πιο χαμθλά με εναλλαγι του 

ρυκμικοφ μοτίβου ςτισ δφο φωνζσ. Οι υπόλοιπεσ φωνζσ εμφανίηονται κάκε φορά ςτθν 

πτϊςθ, ςτο τζλοσ του τετραμζτρου. Θ πρϊτθ φράςθ βρίςκεται ςτθ D και θ δεφτερθ ςτθ e. 

 

Περίοδοσ 3η (μ. 123-170) 

Solo 2 

Το τμιμα αυτό είναι το πιο εκτεταμζνο μζροσ του κοντςζρτου. Θ ανάπτυξθ επιτυγχάνεται 

με τθ διαφορετικι χριςθ του τρίθχου δεκάτων ζκτων που αποτελεί μαηί με τθ χριςθ τθσ 

τρίλιασ ςτον τρίτο χρόνο του μζτρου το χαρακτθριςτικό μοτίβο του μζρουσ. Θ χριςθ του 

μοτίβου γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε ο ρυκμικόσ χαρακτιρασ των 3/8 να τονίηει τον  

αρμονικό ρυκμό του κομματιοφ. Θ διαφορετικι άρκρωςθ του μοτίβου ςε ςυνδυαςμό με 

τισ αρμονικζσ-μετατροπικζσ αλυςίδεσ αποτελοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά του μζρουσ. Θ 

κάκε φράςθ αποτελεί ζνα διαφορετικό ςχιμα αρμονικισ-μετατροπικισ αλυςίδασ. Θ 

μελωδικι κίνθςθ βρίςκεται ςτθ γραμμι του ςόλο βιολιοφ, οι υπόλοιπεσ φωνζσ 

ςυμπλθρϊνουν αρμονικά. Σε κάποιεσ φράςεισ  ζχουμε μόνο τθ φωνι του βιολιοφ και του 

τςζλου.  

Α Φράςη, μ.123-130 

Το ςόλο ξεκινά με το χαρακτθριςτικό μοτίβο γ ςτθ γραμμι του ςόλο βιολιοφ. Θ  φράςθ 

αποτελείται από τρεισ δίμετρεσ αρμονικζσ αλυςίδεσ ςτθ e ςτθν τονικι τθσ οποίασ 

καταλιγει ςτο μζτρο 130.  

Β Φράςη, μ.130-141 

Στθ  δεφτερθ φράςθ εμφανίηεται μόνο θ φωνι του ςόλο βιολιοφ και του ςόλο τςζλου. Το 

πρϊτο τμιμα τθσ φράςθσ ξεκινά  ςτον τονικό χϊρο τθσ e (μ.130-135), όπου ζχουμε χριςθ 

αρμονικισ αλυςίδασ και παρενκετικϊν δεςποηουςϊν, για να καταλιξει ςτο μ.135 ςτθ b. 

Το  ίδιο ςχιμα  επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο (μ. 137-141) ςτθ b. Τα μζτρα 134-136 

αποτελοφν ςυνδετικό κρίκο για τα δφο παράλλθλα τετράμετρα. 

Γ  Φράςη, μ. 141-147 

Θ κατάλθξθ τθσ προθγοφμενθσ φράςθσ αποτελεί τθν αρχι τθσ επόμενθσ. Από το μζτρο 

141-146 ξεκινάνε δίμετρεσ μετατροπικζσ αλυςίδεσ, όπου με το ςχιμα δεςπόηουςα – 

τονικι  περνάνε από τθ a ςτθ G. Θ φράςθ καταλιγει ςτο μζτρο 147 με πτϊςθ ςτθ 

δεςπόηουςα. Το μζτρο 147 είναι κατάλθξθ τθσ τρίτθσ φράςθσ και αποτελεί ςυνδετικό 

κρίκο με τθν επόμενθ. Θ γραμμι του ςόλο βιολιοφ ζχει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ 

μελωδίασ και οι υπόλοιπεσ λειτουργοφν ωσ αρμονικι βάςθ. 

Δ Φράςη, μ. 148-159 

Στθ φράςθ αυτι ζχουμε τζςςερισ τρίμετρεσ αρμονικζσ αλυςίδεσ, ςτο χαρακτθριςτικό 

ςχιμα δεςπόηουςα - τονικι. Στα δφο μζτρα τθσ αλυςίδασ ζχουμε τθ ςυγχορδία τθσ 
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δεςπόηουςασ που ειςάγεται από  το ςόλο βιολί  ενϊ ςτο τρίτο μζτρο ζρχεται θ τονικι θ 

οποία ειςάγεται από όλεσ τθσ φωνζσ δίνοντασ το χαρακτιρα τθσ πτϊςθσ. 

Ε Φράςη, μ. 159-170 

Θ κατάλθξθ τθσ προθγοφμενθσ φράςθσ αποτελεί τθν αρχι αυτισ τθσ φράςθσ, θ οποία  

αποτελείται από δφο εξάμετρα. Το πρϊτο εξάμετρο ζχουμε τθ φωνι του ςόλο βιολιοφ και 

του τςζλου που ςχθματίηουν τθν κατιοφςα τθσ G ςε τρίτεσ, ξεκινϊντασ από τθν τονικι ςτο 

μ.159 και καταλιγουν ςτθν δεςπόηουςα τθσ G ςτο μζτρο 164. Το τελευταίο εξάμετρο του 

δεφτερου ςόλο κλείνει με ζνα ιςοκράτθ ςτθ D (δεςπόηουςα τθσ G) με το χαρακτθριςτικό 

μοτίβο όγδοο με τρίλια ςτθν άρςθ και τρίθχο δεκάτων ζκτων. Θ φράςθ καταλιγει με 

τζλεια πτϊςθ ςτθ G ςτο μ.170. 

 

Περίοδοσ 4η  (μ. 170-197) 

Ritornello 3 

Το R3 είναι μία επανάλθψθ των φράςεων του R1. 

Θ πρϊτθ φράςθ του R3 (μ. 170-181) είναι επανάλθψθ τθσ πρϊτθσ φράςθσ τουR1 (μ. 1-12), 

ςτθν ίδια τονικότθτα G. Στθ ςυνζχεια ζχουμε δφο οκτάμετρα τα οποία επίςθσ αποτελοφν 

επανάλθψθ των αντίςτοιχων φράςεων του R1 εδϊ όμωσ εμφανίηονται  ςτθ G. Ζτςι ζχουμε 

επανάλθψθ τθσ φράςθσ μ. 25-32 ςτα μ. 182-189 και μ. 33-40 ςτα μ. 190-197. 

Capriccio 

Περίοδοσ 5η (μ. 278-295) 

Ritornello 4 ή coda 

Τα πρϊτα μζτρα τθσ φράςθσ  μ. 278-289 είναι θ επανάλθψθ τθσ  αρχικισ φράςθσ του 

R1μ.1-12. Τα υπόλοιπα μζτρα είναι επζκταςθ τθσ αρχικισ φράςθσ  που ζχουν καταλθκτικό 

χαρακτιρα . 

Μορφολογική δομή  γϋ μζρουσ 

1ο τμήμα:μ.1-64 

                                 Ritornello 1 
                                         1-64 

Μορφολογικά 
τμιματα  

            1-40 
1-12 | 13-24 |25-40 

               41-64 
41-48 | 49-56| 57-64 

Μοτιβικι δομι          α1-α2-β1-β2 α1-α2ϋ  |  β1- β2|   α1-α2 

Θεματικι δομι    A    |     Α      |  Β   Α        |    Β     |     Α 

Τονικοί χϊροι     G   |     D      | D (G  C)D|   G      |    G 

Ρτϊςεισ       V  |     V      |   I (I   I)  I  |    V     |      I 

 

2ο τμήμα:μ.65-295 
      Solo 1 

     65-95 
     Ritornello 2 
        95-123 

           Solo 2 
          123-170 

    Ritornello 3 
       170-197 

Capriccio Ritornello 4 
   278-295 

Μορφολογικά 
Τμιματα 

 
65-76|76-95 

 
95-106|107-123 

123-130|130-141 
141-147|148-159 
        159-170 

 
170-181|182-197 

 
198-277 

 
278-295 

Μοτιβικι  δομι α1ϋ-α2ϋ| β2 α1-α2-β1|        γ α1-α2-β1|    β2  α1-α2-β1 

Θεματικι  δομι   Α     |     Β Α     A       |    Β  Α 

Τονικοί χϊροι    G    | G   D D             |D     e      e    | b  |a G|G              G  G 

Ρτϊςεισ     I      |       I              V|       I6      I  |  I  |    V| I    V        |            I   I 
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4.2.1. Ανάλυςη δζκατου ζβδομου καπρίτςιου 

   

Το δζκατο ζβδομο καπρίτςιο ανικει ςτο πρϊτο μζροσ του ζνατου κοντςζρτου. Είναι το 

μοναδικό καπρίτςιο  τθσ ςυλλογισ όπου ο ςυνκζτθσ ξεκινά το κοντςζρτο χρθςιμοποιϊντασ 

αυτοφςιο το αρχικό μζροσ του κοντςζρτου. 

Το καπρίτςιο με βάςθ τθν αρμονικι του δομι όπωσ αυτι προκφπτει από τθν αναγωγικι 

ανάλυςθ, μποροφμε να το χωρίςουμε ςε δφο τμιματα. 

 

Σμήμα1ο, μ. 84-120 

Θ αρχι του καπρίτςιου είναι θ ίδια ακριβϊσ με τθ φωνι του κονςζρτου. Οι δφο φωνζσ του 

βιολιοφ ςτθν αρχι του πρϊτου μζρουσ μεταφζρονται ςτθν αρχι του καπρίτςιου ςτθ φωνι 

του ςόλο βιολιοφ. Το μζτρο 1-24  αποτελεί το πρϊτο μζροσ του πρϊτου τμιματοσ του 

καπρίτςιου. Το καπρίτςιο ξεκινά με δφο παράλλθλεσ φράςεισ, όπου ςτθν πρϊτθ (μ.1-6) 

ζχουμε τθν ζκκεςθ του κζματοσ ςτθν τονικι G και ςτθ δεφτερθ (μ.7-12) ζχουμε τθν ζκκεςθ 

του κζματοσ ςτθ δεςπόηουςα D. Και ςτισ δφο φράςεισ ζχουμε ιςοκράτθ ςτθ τονικι, πάνω 

από τον οποίο  γίνεται  θ ζκκεςθ του κζματοσ. Αρμονικά υπάρχουν κάποιεσ διαφορζσ ςε 

ςχζςθ με το πρϊτο μζροσ του κοντςζρτου,  που τισ δθμιουργεί θ μθ φπαρξθ basso continuo. 

Στθ ςυνζχεια ςτα μ. 13-24 ξεκινά θ επεξεργαςία του καπρίτςιου θ οποία γίνεται με τθ χριςθ 

τθσ δεςπόηουςασ και τθσ τονικισ χρθςιμοποιϊντασ το μοτίβο του αρχικοφ κζματοσ. Ζτςι 

ζχουμε μια ςειρά μετατροπιϊν ςε κοντινζσ τονικότθτεσ (G, C ,D, e, b). 

 

 
 

Το δεφτερο μζροσ του πρϊτου τμιματοσ ξεκινά  ςτο μζτρο 24  με ζνα καινοφργιο μοτίβο 

τριακοςτϊν δευτζρων. Τα  μζτρα που ακολουκοφν είναι ζνα  επαναλαμβανόμενο ρυκμικό 
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μοτίβο  που αποτελείται από τισ νότεσ τθσ δεςπόηουςασ και τθσ τονικισ και από κάποιεσ 

επαναλαμβανόμενεσ νότεσ που ςχθματίηουν ιςοκράτθ. Πλο αυτό το τμιμα είναι μία 

αρμονικι μετατροπικι αλυςίδα ανά δφο μζρα που κινείται ςε διάςτθμα 5θσ. Στα μζτρα 36-37 

θ αλλαγι του ρυκμικοφ μοτίβου (τρίθχα δζκατων ζκτων) λειτουργεί ωσ γζφυρα που ςυνδζει 

το πρϊτο με το δεφτερο τμιμα.  

 

 
 

Σμήμα 2ο (μ: 121 - 146) 

Το δεφτερο τμιμα του καπρίτςιου αποτελείται από τρεισ οκτάμετρεσ ςυμμετρικζσ φράςεισ, 

οι οποίεσ κάκε φορά ξεκινοφν με τθν επανάλθψθ του ίδιου μζτρου από αρπιςμοφσ εξάθχων 

ςτθν δεςπόηουςα και τθν τονικι τθσ G (μ.38-46-55), ενϊ ςτθ ςυνζχεια υπάρχει μία αρμονικι 

αλυςίδα και κατάλθξθ με πτϊςθ ςτθ δεςπόηουςα. Στθν πρϊτθ φράςθ ζχουμε εναλλαγζσ 

δεςπόηουςασ τονικισ και μια αρμονικι μετατροπικι αλυςίδα με εναλλαγζσ ελαττωμζνθσ 

7θσκαι  τονικισ.  

 

 
 

Θ  δεφτερθ φράςθ, όπωσ και θ πρϊτθ, ξεκινά με εναλλαγι  ανάμεςα ςτθ ςυγχορδία τθσ 

δεςπόηουςασ και τθσ τονικισ. Στθ ςυνζχεια, ςτα πζντε μζτρα που ακολουκοφν, ςχθματίηεται 

μία διατονικι άνοδοσ ςτθ G  με τθ μορφι τθσ αρμονικισ αλυςίδασ και εναλλαγζσ ςε ςχζςθ 

τονικισ και τονικισ παράλλθλθσ. Θ φράςθ καταλιγει ςτθ δεςπόηουςα με  διατονικι κάκοδο 

ςτθ G.  
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Θ τρίτθ φράςθ αποτελείται από αρπζη εξάθχων με εναλλαγζσ ανάμεςα ςτθ δεςπόηουςα και 

ςτθν τονικι τα οποία με τθν τεχνικι τθσ αρμονικισ αλυςίδασ περνοφν από κοντινζσ 

τονικότθτεσ (C,D,e, G).   

 

 
 

 4.2.2. Ανάλυςη δζκατου όγδοου καπρίτςιου 

Το δζκατο όγδοο καπρίτςιο είναι μία τριμερισ φοφγκα. Ο ζντονοσ ρυκμικόσ χαρακτιρασ 

των ογδόων  του τρίτου μζρουσ ςυνεχίηεται εδϊ με τθ χριςθ του 6/8. Κάκε τμιμα  ξεκινά 

με τθν είςοδο του κζματοσ από μια διαφορετικι φωνι και ανάμεςά τουσ παρεμβάλλονται 

τα επειςόδια με τθ μορφι μικρισ καντζντςασ. Σε κάκε επειςόδιο ζχουμε ζναν 

διαφορετικό τρόπο διανκιςμοφ. Το καπρίτςιο όπωσ προκφπτει από τθν αναγωγικι 

ανάλυςθ  αποτελείται από τρία τμιματα.  

 

Σμήμα 1ο, μ.198- 232 

Το πρϊτο τμιμα του καπρίτςιου ζχει το χαρακτιρα τθσ ζκκεςθσ(εκτεταμζνθσ), όπου το 

κζμα εμφανίηεται  τρεισ  φορζσ  ςτθν τονικι ςτα μ.198-199, 203-204, 208-209 και μία ςτθ 

δεςπόηουςα ςτα μ. 215-217. Θ εμφάνιςθ του κζματοσ γίνεται κάκε φορά ςε άλλθ φωνι 

για το λόγο αυτό κα μποροφςαμε να χαρακτθρίςουμε τθ φοφγκα τρίφωνθ.  Θ απάντθςθ 

του κζματοσ είναι πραγματικι (μ.200-201, μ.205-206). 

 Μετά τθν εμφάνιςθ του κζματοσ ςτισ τρεισ φωνζσ, εμφανίηεται το πρϊτο 

επειςόδιο (μ.210-218), το οποίο αποτελείται από δφο τμιματα. Το πρϊτο τμιμα (μ.210-

214) αποτελοφν τζςςερισ κινιςεισ που είναι βαςιςμζνεσ ςτο μοτίβο του κζματοσ, δεν 
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ακολουκοφν κάποιο ςυμμετρικό τρόπο μίμθςθσ και είναι εναλλαγζσ ανάμεςα ςτθν τονικι 

και ςτθν δεςπόηουςα. 

 

 
Στο μζτρο 214 ξεκινά το δεφτερο τμιμα του πρϊτου επειςοδίου όπου ζχουμε μία διπλι 

αρμονικι κάκοδο. Θ πάνω φωνι κάνει ζνα ποίκιλμα με τον προςαγωγζα τθσ επόμενθσ 

βακμίδασ. 

 
 Μετά τθν εμφάνιςθ του κζματοσ ςτθ δεςπόηουςα μ.215-217 ξεκινά το δεφτερο επειςόδιο 

του πρϊτου τμιματοσ. Το πρϊτο τμιμα του δεφτερου επειςοδίου μ.218-226 αποτελείται 

από το δεφτερο τμιμα του μοτίβου του κζματοσ. Τα πρϊτα τζςςερα μζτρα είναι ςτθ D 

(δεςπόηουςα τθσ G) και τα επόμενα τζςςερα ςτθA (δεςπόηουςα τθσ D). Ρρόκειται  για μια 

δίμετρθ επανάλθψθ ςε διαφορετικι οκτάβα κάκε φορά. 

 
 

 

Στο δεφτερο τμιμα του δεφτερου επειςοδίου (μ.226-229)  θ επανάλθψθ του μοτίβου του 

κζματοσ ζχει χαρακτιρα ιςοκράτθ ςτθ  A (δεςπόηουςα τθσ D).  



77 
 

Τα  μζτρα που ακολουκοφν (μ.229-232) είναι ζνα ενδιάμεςο μζροσ με πτωτικό χαρακτιρα. 

 
Σμήμα 2ο, μ. 232-268 

Το δεφτερο τμιμα ζχει το χαρακτιρα τθσ ανάπτυξθσ. Θ ανάπτυξθ των επειςοδίων 

βαςίηεται ςτθν επεξεργαςία του αρχικοφ μοτίβου του κζματοσ. Ξεκινά με τθν είςοδο του 

κζματοσ ςτθν τονικι από τθ χαμθλότερθ  φωνι (μ. 232-233). Θ  επόμενθ είςοδοσ του 

κζματοσ εμφανίηεται ςτα μζτρα 244-245 ςτθ περιοχι τθσ A. Στα μζτρα 234-244 ξεκινά  το 

τρίτο επειςόδιο. Εδϊ κυριαρχεί το μοτίβο των ογδόων, δεφτερο τμιμα του αρχικοφ 

μοτίβου του κζματοσ. Θ επεξεργαςία γίνεται με τθ διαίρεςθ των αξιϊν του μοτίβου 

(όγδοα, δζκατα ζκτα, τριακοςτά δεφτερα)και τθν επανάλθψι τουσ ανά δφο μζτρα. Στο 

τζλοσ του μζτρου 240 ξεκινά ζνα πτωτικό ςχιμα για να προετοιμάςει τθν είςοδο του 

κζματοσ ςτθ A (μ.244). 

 
Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται το τζταρτο επειςόδιο ςτα μζτρα 246-268. Το πρϊτο τμιμα του 

μζχρι το μζτρο 255 αποτελείται από δίμετρεσ αρμονικζσ μετατροπικζσ αλυςίδεσ μζςα από 

τθν επανάλθψθ του χαρακτθριςτικοφ μοτίβου των δεκάτων ζκτων. Στα μζτρα 254-255 

ζχουμε πτϊςθ ςτθ G.  
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Το δεφτερο τμιμα του μ. 256-263 αποτελεί μία cadenza θ οποία είναι ενςωματωμζνθ ςτο 

τζταρτο επειςόδιο και αποτελεί μία ςφνοψθ ρυκμικϊν και αρμονικϊν ςτοιχείων του 

κομματιοφ, δθλαδι δίμετρεσ μετατροπικζσ αλυςίδεσ  μζςα από τθν επανάλθψθ 

ολόκλθρου του αρχικοφ μοτίβου. 

 
 

Το δεφτερο τμιμα τθσ φοφγκασ κλείνει με μία διατονικι κάκοδο τθσ G που καταλιγει ςτθ 

D,μ.268. 

 
 

Σμήμα 3ο μ. 268-276 

Το τρίτο μζροσ ζχει το χαρακτιρα τθσ επανζκκεςθσ. Το κζμα εμφανίηεται ςτον τονικό 

χϊρο τθσ D ςτθ μεςαία φωνι και ςτθ ςυνζχεια ςτθ ψθλι φωνι ςτθ G. Το αντίκεμα 

εμφανίηεται λίγο παραλλαγμζνο, τθν πρϊτθ φορά ςτθν κατάλθξθ (ντο φυςικό αντί για ντο 

δίεςθ) και τθ δεφτερθ ςτθν αρχι (ςι αντί για ςολ). Στα μζτρα που ακολουκοφν (μ. 273-278) 

ζχουμε μία διατονικι κάκοδο τθσ G θ οποία κα οδθγιςει ςτθν τελικι πτϊςθ ςτα μ.275-

278. 
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Κεφάλαιο 5. υμπεράςματα 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία επαγωγικι εξαγωγι γενικϊν ςυμπεραςμάτων θ οποία 

προζκυψε  από τθν ανάλυςθ δφο  αντιπροςωπευτικϊν ζργων του op.3, που ζγινε ςτο 

παραπάνω κεφάλαιο. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτθν προςωπικότθτα του ςυνκζτθ 

και τζλοσ αναφορά ςτθ ςθμαςία του L’arte del violinο. 

5.1φνοψη ςυνθετικϊν και τεχνικϊν χαρακτηριςτικϊν 

  

Το πρϊτο και το ζνατο κοντςζρτο που αναλφκθκαν ςτο παραπάνω κεφάλαιο ακολουκοφν 

και τα δφο τθ φόρμα ritornello. Ραρόλα αυτά, ςτο ζνατο κοντςζρτο ο ςυνκζτθσ, ενϊ 

ακολουκεί τθ φόρμα ritornello, χρθςιμοποιεί τθν τεχνικι του concerto grosso. Με αυτόν 

τον τρόπο αφενόσ μεν φαίνεται θ επιρροι του ςυνκζτθ από τον Corelli, αφετζρου 

χρθςιμοποιεί αυτιν τθν τεχνικι για να αναδείξει καλφτερα τθ ςχζςθ- ομοιότθτα  του 

ειςαγωγικοφ ritornello με το καπρίτςιο του πρϊτου μζρουσ.  

 Μζςα από τθν ανάλυςθ του πρϊτου και του ζνατου κοντςζρτου και των 

αντίςτοιχων καπρίτςιων τουσ παρατθροφμε ότι μορφολογικά τα μζρθ των κοντςζρτων 

χωρίηονται ςε δφο τμιματα. Στο πρϊτο τμιμα γίνεται θ ζκκεςθ του μοτιβικοφ και 

αρμονικοφ υλικοφ και ςτο δεφτερο θ επεξεργαςία του, κεματικι και αρμονικι. Το κάκε 

μζροσ αποτελείται από τρία ritornelli, το πρϊτο ζχει χαρακτιρα ειςαγωγικό, το δεφτερο 

ςυνδετικό και το τρίτο καταλθκτικό. Ανάμεςά τουσ παρεμβάλλονται δφο soli τα οποία 

αποτελοφν το κφριο μζροσ τθσ επεξεργαςίασ του κοντςζρτου. 

 Ο ςυνκζτθσ ακολουκεί τα χαρακτθριςτικά του τρόπου γραφισ τθσ μπαρόκ 

μουςικισ. Θ αρμονικι επεξεργαςία γίνεται μζςα από μετατροπίεσ ςε κοντινζσ τονικότθτεσ 

με τθ χριςθ αρμονικϊν αλυςίδων και επαναλιψεων. Θ μοτιβικι επεξεργαςία γίνεται με 

τον διανκιςμό των μοτίβων με διάφορα ςτολίδια, με εναλλαγζσ αυτϊν με μικρότερεσ 

αξίεσ, με τθ χριςθ τθσ τρίλιασ και τθν ζντονθ χριςθ τθσ ςυγκοπισ. Χαρακτθριςτικόσ είναι 

ο τρόποσ που ςυνδζει ο ςυνκζτθσ τα ritornelli με  τα soli και το αντίκετο. Υπάρχει πάντα 

μία προετοιμαςία για τθν πτϊςθ που αποτελεί και τθν κατάλθξθ του κάκε μζρουσ. Ζτςι 

ζχουμε τθ χριςθ τθσ ςυγκοπισ και τθν επανάλθψι τθσ ςε υψθλότερθ οκτάβα πριν τθν 

είςοδο του S1, θ οποία δθμιουργεί μία ζνταςθ, ενϊ ταυτόχρονα προετοιμάηει και τθν 

είςοδο του S1. Επίςθσ χαρακτθριςτικι είναι θ διατονικι άνοδοσ που ςυνικωσ 

ςυνδυάηεται με διπλζσ νότεσ και οδθγεί ςτθ πτϊςθ του solo μζρουσ και τθ ςφνδεςι του με 

το επόμενο tutti. Ζνα δεφτερο τεχνικό χαρακτθριςτικό του ςυνκζτθ είναι ο τρόποσ με τον 

οποίο εμφανίηεται το S1. H είςοδοσ του S1 γίνεται πάντα ςτθν υψθλότερθ περιοχι του 

βιολιοφ με πολφ λιτι ςυνοδεία, ςυνικωσ μόνο από τθ γραμμι του τςζλου, 

δθμιουργϊντασ μια θχοχρωματικι αντίκεςθ ενϊ παράλλθλα τονίηει   τισ θχθτικζσ-τεχνικζσ 

δυνατότθτεσ του οργάνου. Το S1 αποτελεί τθν ζκκεςθ του  αρχικοφ κζματοσ, ςτο S2  και 

ςτο S3  γίνεται θ επεξεργαςία. Στα solo μζρθ ο ςυνκζτθσ, κυρίωσ μζςα από τθν 

επεξεργαςία και τθ χριςθ νζων μοτιβικϊν ςτοιχείων, προβάλει τισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ 

δυνατότθτεσ του οργάνου. Σε κάκε ςόλο ζχουμε τθν εμφάνιςθ ενόσ νζου ρυκμικοφ 

μοτίβου που προκφπτει ςυνικωσ από τθν επεξεργαςία ι τον διανκιςμό  του αρχικοφ και 

ζχει ωσ ςκοπό τθν προβολι μιασ ιδιαίτερθσ τεχνικισ. Σε πολλά ςθμεία ςτα  solo μζρθ 
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παρεμβάλλονται κάποια tutti που ζχουν ωσ ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ τθσ πτϊςθσ. Ο 

χαρακτιρασ των μερϊν είναι ο ίδιοσ και ςτα δφο κοντςζρτα. Το πρϊτο μζροσ ζχει το 

χαρακτιρα του ειςαγωγικοφ Allegro, τα δεφτερα μζρθ είναι  Largo και τα τελευταία μζρθ 

ζχουν ζνα  χορευτικό χαρακτιρα Allegro. 

 Ιδιαίτερθ κζςθ ςτο ζργο του Locatelli κατζχουν τα καπρίτςια. Μζςα από τθν 

αναγωγικι ανάλυςθ των καπρίτςιων που ζγινε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο μποροφμε να 

διακρίνουμε κάποια κοινά χαρακτθριςτικά ςτθ δομι τουσ. Τα καπρίτςια που αναλφκθκαν 

αποτελοφνται από τρία τμιματα. Ζχουν ωσ ςυνκετικι βάςθ τθ δεςπόηουςα ι τθν τονικι 

του κοντςζρτου. Θ ανάπτυξθ του κάκε  τμιματοσ γίνεται με τθν εφαρμογι μιασ τεχνικισ 

πάνω ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ αρμονικι διαδοχι. Ζτςι ζχουμε τθ χριςθ ιςοκράτθ πάνω 

ςτθν οποία γίνονται εναλλαγζσ ςυγχορδιϊν, εναλλαγζσ ανάμεςα ςε δεςπόηουςα και 

τονικι με τθ μορφι αρμονικισ αλυςίδασ, τθ χριςθ χρωματικισ ανόδου ανάμεςα ςε 

ςυγχορδίεσ δεςπόηουςασ μεκϋεβδόμθσ και τονικισ, κακϊσ επίςθσ και εναλλαγζσ ανάμεςα 

ςτθ ςυγχορδία τθσ ελαττωμζνθσ 7θσ και τθσ τονικισ. Σθμαντικό ςτοιχείο που δίνει 

ιδιαίτερο χαρακτιρα ςτα καπρίτςια, είναι θ εναλλαγι των μετρικϊν και των ρυκμικϊν 

αξιϊν, που προςδίδουν αλλαγι ςτον τονιςμό των μζτρων. Χαρακτθριςτικό είναι το δζκατο 

όγδοο καπρίτςιο, όπου ο ςυνκζτθσ του δίνει τθ μορφι τθσ φοφγκασ και ενςωματϊνει τθ 

διανκιςμζνθ τεχνικι που χρθςιμοποίθςε ςτα άλλα καπρίτςια με τθ μορφι επειςοδίων. 

 Θ φόρμα ritornello χρθςιμοποιικθκε από τον ςυνκζτθ για να αναδείξει τον 

ιδιαίτερο τεχνικό  χαρακτιρα του ζργου. Ακολουκεί μια ςυγκεκριμζνθ μορφολογικι δομι, 

βαςιςμζνθ ςτον αρμονικό ςκελετό, με τθν οποία μζςα από τισ εναλλαγζσ solo-tutti 

μπόρεςε να δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ φωνι του βιολιοφ και να αναδείξει  τισ ιδιαίτερεσ 

τεχνικζσ του οργάνου, προετοιμάηοντασ παράλλθλα τθν μετάβαςθ ςτα καπρίτςια του κάκε 

μζρουσ. Τόςο ςτα  καπρίτςια όςο και ςτα κοντςζρτα διακρίνουμε τθν άμεςθ ςχζςθ που 

υπάρχει ανάμεςα ςτθν αρμονικι και μορφολογικι δομι, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να αναδείξουν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ του οργάνου.  

 

5.2 H προςωπικότητα του Locatelli όπωσ αυτή διαγράφεται μζςα από το L’arte del 

violinο.50 

 Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του L’arte del violino αναδεικνφουν με ζναν ιδιαίτερο τρόπο 

τθν προςωπικότθτα του Locatelli ωσ δθμιουργοφ και εκτελεςτι του ζργου. Οι διάφορεσ 

εικονογραφικζσ μαρτυρίεσ και οι μαρτυρίεσ των ακροατϊν μασ δίνουν ςτοιχεία τόςο για 

το χαρακτιρα του όςο και για τθν τεχνικι του αρτιότθτα. Ζτςι λοιπόν, κα λζγαμε ότι θ 

προςωπικότθτά του αντιςτοιχεί με κάκε λεπτομζρεια ςτθ ςυνθκιςμζνθ εικόνα του 

βιρτουόηου, τθσ οποίασ κφρια χαρακτθριςτικά είναι θ φιλαρζςκεια, θ επικυμία για 

υπζρμετρθ λάμψθ, οι κεατρικοί τρόποι, θ αυτοπεποίκθςθ, κακϊσ και θ περίεργθ 

ςυμπεριφορά. Στο  ερϊτθμα  εάν αυτά τα χαρακτθριςτικά οδθγοφν κάποιον ςτο να γίνει 

βιρτουόηοσ ι το εάν γίνεται κανείσ βιρτουόηοσ γιατί ζχει αυτά τα χαρακτθριςτικά δεν 
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 Το κφριο μζροσ των πλθροφοριϊν του κεφαλαίο ζχει αντλθκεί από το: Dunning, Pietro Antonio Locatelli. 
Der  Virtuose  und seine Welt ,2 vols.(Buren:Frits Knuf,1981), 129-130, 150-152,(τόμοσ 1). 
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μποροφμε να δϊςουμε απάντθςθ, ςίγουρα όμωσ αυτά τα χαρακτθριςτικά τα ςυναντάμε 

ςε δεξιοτζχνεσ κάκε εποχισ. 

  Θ φιλαρζςκεια είναι ζνα από τα χαρακτθριςτικά που τον διζκρινε και 

επιβεβαιϊνεται από τον τρόπο με τον οποίο εμφανιηόταν, κακϊσ επίςθσ και από τισ 

πωλιςεισ αντιτφπων του πορτρζτου του. Ζχοντασ επίγνωςθ τθσ αξίασ του, ακόμθ και όταν 

θ εμφάνιςι του διαρκοφςε αρκετι ϊρα, δεν εγκατζλειπε ποτζ τθν αίςκθςι του για 

ευπρζπεια. Εμφανιηόταν πάντα με επιβλθτικι ενδυμαςία και πριν ξεκινιςει το παίξιμο το 

πρόςωπό του αποκτοφςε μία εκςτατικι ζκφραςθ που μπορεί να ιταν δείγμα 

αυτοςυγκζντρωςθσ ι κεατρινιςμοφ. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό τθσ ιδιοςυγκραςίασ του 

είναι θ ζντονθ αυτοπεποίκθςθ για τθν δεξιοτεχνία του, θ οποία τεκμθριϊνεται από το ότι 

ζπαιηε με μικρό δοξάρι για τθν εποχι, γιατί πίςτευε ότι κανείσ βιολιςτισ δεν μπορεί να 

πετφχει κάτι με μακρφ δοξάρι. Τα δάχτυλά του δεν ιταν ιδιαίτερα μακριά και το βιολί το 

κρατοφςε πάνω από το ςτικοσ, δθλαδι ανάμεςα ςτο λαιμό και τθν κλείδα, μία ςτάςθ που 

τθ ςυναντάμε και ςε άλλουσ βιολιςτζσ τθσ εποχισ (Geminiani, Veracini). Τα βιολιά που 

χρθςιμοποιοφςε και βρζκθκαν ςτθν κλθρονομιά του είναι ζνα Stainer (1667), ζνα Techler 

(1724) και ζνα Amati(1618). Ρζρα όμωσ από το ςτιςιμο και τθν εμφάνιςι του, ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ζχουν οι αναφορζσ που περιγράφουν το παίξιμό του. Θ κακαρότθτα ςτο παίξιμο 

του ιταν μνθμειϊδθσ, αναφζρεται ότι μόνο μία φορά ζπαιξε λάκοσ νότα επειδι γλίςτρθςε 

το δάχτυλό του. Επίςθσ, ζπαιηε με άνεςθ και δεν ζδειχνε τθ δυςκολία ςτον τρόπο που 

ζπαιηε τα πιο δεξιοτεχνικά ςθμεία. Υπάρχουν κάποιεσ αρνθτικζσ αναφορζσ που ζχουν να 

κάνουν με τθν ποιότθτα του ιχου. 

 Τζλοσ, ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του βιρτουόηου που το διακρίνουμε και ςτο 

Locatelli είναι θ ιδιαίτερθ ςχζςθ που αναπτφςςεςαι με το κοινό, που ζχει να κάνει με τθν  

επιδειξιομανία του εκτελεςτι από τθ μία και με  τον εντυπωςιαςμό του κοινοφ από τθν 

άλλθ. Το  κοινό δεν παρατθρεί μόνο τον τρόπο παιξίματοσ (είδοσ δοξαριοφ, ςτάςθ 

βιολιοφ),ςυγχρόνωσ αφινεται ςτθ μζκθ του παιξίματοσ, καταβάλλεται από τθν 

εντυπωςιακι άνεςθ με τθν οποία αντιμετωπίηει τισ μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ, τθν μαεςτρία 

του, τθν αντοχι του, με άλλα λόγια τθν δεξιοτεχνικι ιδιοςυγκραςία του. Μετά το κάνατό 

του το 1764 θ φιμθ του άρχιςε να περνάει ςε κρυλικι φάςθ. Νζεσ γενιζσ βιρτουόηων 

προςανατολίηονται ςφμφωνα με τισ διατθρθμζνεσ καταγραφζσ τθσ τζχνθσ του. 

 

5.3 ημαςία του l’arte del violino ςτην εξζλιξη τησ τεχνικήσ του βιολιοφ και του 

ρεπερτορίου του 51 

 Το ζργο του Locatelli υπιρξε και ςυνεχίηει να είναι μια μεγάλθ κλθρονομιά για τισ 

γενιζσ που ακολοφκθςαν. Θ ςυμβολι του Locatelli ςτθν εξζλιξθ τθσ δεξιοτεχνίασ 

εκφράηεται κυρίωσ μζςα από το L’arte del violinο και αυτό φαίνεται από τον τρόπο τθσ 

γραπτισ μετάδοςθσ αυτοφ του ζργου, το οποίο κεωρείται το επίκεντρο τθσ δθμιουργίασ 

του. Το 1733 ζχουμε τθν πρϊτθ ζκδοςθ του op.3 ςτο Άμςτερνταμ από τον μουςικό οίκο Le 

                                                           
51
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Cѐne. Σφμφωνα με τον πρόλογο τθσ ζκδοςθσ, το ζργο πρζπει να γράφτθκε τθ δεκαετία του 

1720, όμωσ το χειρόγραφό του δεν υπάρχει πουκενά. Τα χειρόγραφα που βρζκθκαν ςτα 

μζςα του 18ου αι. και οι εκδόςεισ που ακολοφκθςαν μαρτυροφν τθ ςθμαντικότθτα του 

ζργου. Τα καπρίτςια του op.3 εμφανίηονται ξεχωριςτά από τα κοντςζρτα ςε χειρόγραφα 

και ςυλλογζσ του δεφτερου μιςοφ του 18ου αι. μαηί με ιςάξια ζργα τθσ εποχισ, όπου 

καταλαμβάνουν αρικμθτικά εξζχουςα κζςθ. Οι  ςυλλογζσ για ςόλο βιολί  αποτελοφςαν το 

ρεπερτόριο διαφόρων βιρτουόηων τθσ εποχισ κακϊσ επίςθσ και ςυγκεντρωμζνο υλικό  με 

ςκοπό  τθ μελζτθ και τθ  διδαςκαλία του βιολιοφ.  

 Στα μζςα του 18ου αι. ςυναντάμε τα καπρίτςια του op.3 ςε μία χειρόγραφθ 

ςυλλογι ςτο Ραρίςι και ςε ζνα δίτομο χειρόγραφο τθσ δυτικοβερολινζηικθσ δθμόςιασ 

βιβλιοκικθσ (κωδικόσ αρικμόσ βιβλίου 15861). Ρρόκειται για μία δίτομθ ςυλλογι 

καπρίτςιων (πενιντα ο πρϊτοσ τόμοσ και εξιντα ο δεφτεροσ), τθν οποία ανακάλυψε ο 

A.Moser και αρχικά απζδωςε ςτον Nardini. Το 1925 ο Florizel von Reuter διαπίςτωςε ότι 

δεκαεπτά από τα καπρίτςια του δεφτερου τόμου ανικουν ςτον Locatelli. Τθν ίδια εποχι 

χρονολογείται μία χειρόγραφθ ςυλλογι με το όνομα του K. Stamitz, θ οποία βρίςκεται 

ςτθν εκνικι βιβλιοκικθ τθσ Αυςτρίασ (Sign.Supl.mus 21923) και περιζχει τριάντα οκτϊ 

καπρίτςια και τρείσ φοφγκεσ, εκ των οποίων τα  πζντε καπρίτςια  είναι του Locatelli. Ο 

ςθμερινόσ τόποσ φφλαξθσ των χειρογράφων και οι αναφερόμενοι ωσ «ςυγγραφείσ» τουσ 

υποδεικνφουν τθ Γερμανία ωσ χϊρα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ μιασ 

ιςχυρισ ςχολισ βιολιοφ. Δεν ςυμβαίνει όμωσ το ίδιο με τισ ανατυπϊςεισ του οp.3 όπου θ 

Γαλλία ζχει τον κφριο λόγο. Σθμαντικι βοικεια για τθ μελζτθ και διάδοςθ του op.3  ςτθ 

Γαλλία υπιρξε θ ανατφπωςθ του ζργου του κυρίωσ από Γάλλουσ μουςικοφσ εκδότεσ. Θ  

πρϊτθ ανατφπωςθ ζγινε τον Ιοφνιο του 1742 από τον παριςινό εκδότθ Le Clerc και 

ακολουκοφν και άλλεσ ανατυπϊςεισ του op. 3 ζωσ τα τζλθ του 18ου αι. (LeDuc, Des 

Lauriers). Στθ Γαλλία οι εκδότεσ εξζδιδαν χωριςτά τα καπρίτςια γεγονόσ που αναγνϊριηε 

τθ ςθμαντικότθτα τθσ δεξιοτεχνικισ τεχνικισ  του ζργου. Το καπρίτςιο ιταν και είναι από 

τθ μία μζςο εξζλιξθσ τθσ τεχνικισ ενόσ μουςικοφ και από τθν άλλθ μζςο προβολισ τθσ 

δεξιοτεχνίασ του. 

 Μετά το κάνατo του ςυνκζτθ, το 1764, νζεσ γενιζσ βιρτουόηων και δαςκάλων  

κυρίωσ ςτθ Γαλλία  ακολουκοφν τα βιματα τθσ τζχνθσ του. Το 1798 ο Γάλλοσ βιολιςτισ και 

παιδαγωγόσ Jean-Baptiste Cartier ςυμπεριλαμβάνει ςτο ζργο του ‘‘L’Art du violon ou 

collection choisie dans les Sonates des écoles italienne, francaise et allemande’’ το τζταρτο 

καπρίτςιο του Locatelli. Το 1800 ο ςθμαντικόσ βιολιςτισ M. Woldemar επεξεργάςτθκε με 

ζναν ιδιαίτερο τρόπο το 23ο καπρίτςιο του L’arte del violino. Αρχικά το επεξεργάςτθκε 

επθρεαςμζνοσ από τον τίτλο του ςυνκζτθ ‘Le Labyrinthe’ βάηοντασ δαχτυλιςμοφσ και 

αργότερα το επεξεργάςτθκε προςκζτοντασ τθ φωνι του δεφτερου βιολιοφ, θ οποία ζφερε 

το χαρακτθριςμό “Reved el’ auter”. Το 1808 ο Α. Choron  ςτο ζργο του “Principes des 

composition des écoles d’Italie” ςυμπεριλαμβάνει το τρίτο και το τζταρτο καπρίτςιο του 

L’arte del violinο. 

 Συνδετικό κρίκο για τθν μετάδοςθ του ζργου του και τθσ δεξιοτεχνίασ του, πζρα 

από τισ ανατυπϊςεισ του ζργου του, αποτελοφν οι μακθτζσ του. Αναφορζσ για μακθτζσ 

υπάρχουν ςτουσ προλόγουσ των ζργων του op. 2 και op. 5 (N. Romswinkel, M. Lestevenon, 
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G. A. Lorenziti). Πςον αφορά τον κατάλογο με τα ονόματα των ςίγουρων μακθτϊν του 

Locatelli, που διατθρικθκε ωσ τισ μζρεσ μασ, εντοπίηεται μια ςθμαντικι διαφορά ςτθ 

ςθμαςία, θ οποία δεν μασ επιτρζπει να αποκαλοφμε τον κφκλο των μακθτϊν του Locatelli 

ςχολι, όπωσ μιλάμε για ςχολι Corelli ι Τartini. Σθμαντικι είναι θ αναφορά που γίνεται 

ςτισ πθγζσ για τον Jean-Marie Léclair και τθ μακθτεία του με τον Locatelli, ο οποίοσ κα 

αποτελζςει και το ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτθ Ιταλικι και τθ Γαλλικι ςχολι Βιολιοφ. Ο 

Léclair, οπαδόσ του Locatelli, υπιρξε μια ςθμαντικι παρουςία ωσ εκτελεςτισ και ωσ 

ςυνκζτθσ ςτα concert spiritual.52 Θ ςφνδεςθ του Locatelli με τον Léclair, ό,τι μορφι και αν 

είχε, είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ. Ο Leclair ςτισ αρχζσ του 18ου αι. αποτελεί μια πολφ 

ςθμαντικι παρουςία ςτο γαλλικό κόςμο. Ζχοντασ από τθ μία υπό τθν κακοδιγθςι του ζνα 

ςθμαντικό κφκλο μακθτϊν και από τθν άλλθ όντασ ο ίδιοσ εξαιρετικόσ βιολιςτισ, είναι 

αυτόσ που κα διαδϊςει τθ δεξιοτεχνία  του Locatelli  ςε ολόκλθρθ τθ Γαλλία. Στθ διάδοςθ 

αυτι βζβαια ςυνζβαλε θ πρϊτθ δθμοςίευςθ του op.3 το 1733, θ οποία ςυμπίπτει με τθν 

εμφάνιςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ Γάλλων βιρτουόηων βιολιςτϊν-ςυνκετϊν-δαςκάλων, οι 

οποίοι αφοφ  μυικθκαν ςτα τελευταία  επιτεφγματα τθσ βιολιςτικισ δεξιοτεχνίασ ςτθν 

Ιταλία (Corelli, Tartini, Somnis), είναι ζτοιμοι να αςχολθκοφν με το δεξιοτεχνικό ζργο του 

Locatelli. Μεταξφ των ςθμαντικϊν  βιρτουόηων βιολιςτϊν είναι οι εξισ:Jean Baptise Anet,  

Jacques Aubert, Jean Joseph de Mondonville, Louis Gabriel Guillemain, Abbé le Fils, Pierre 

Gaviniѐs κ.α. Σε ζνα τζτοιο περιβάλλον πνευματικισ κζρμθσ  ςτα μζςα του 18ου αι. 

τοποκετοφνται ςτθ Γαλλία τα κεμζλια για τθν ίδρυςθ μια νζασ  ςχολισ βιολιοφ θ οποία 

άλλαξε και ανζτρεψε τθν πρωτοκακεδρία τθσ Ιταλικισ, κφριοι εκπρόςωποι τθσ οποίασ 

ιταν ο Corelli και ο Locatelli. Το  τζλοσ του 18ου αι. ςθματοδοτοφν δφο  γεγονότα 

ιδιαίτερθσ μουςικοϊςτορικισ ςθμαςίασ. Το ζνα είναι θ ίδρυςθ του Conservatoire του 

Ραριςιοφ και το δεφτερο θ δθμιουργία τθσ ςπουδισ. Οι υψθλζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ των 

καπρίτςιων του Locatelli αποτελοφςαν  τον τελικό ςτόχο ενόσ βιολιςτι. Κακικον των 

δαςκάλων βιολιοφ τθσ μετζπειτα εποχισ, ιταν να εξιςορροπιςουν μζςω υλικοφ μελζτθσ, 

τθν τεράςτια διαφορά μεταξφ τθσ κανονικισ τεχνικισ των μζςων βιολιςτϊν και τθσ 

τεχνικισ που απαιτοφνταν για τθν εκτζλεςθ των καπρίτςιων του Locatelli. Αυτό είχε ςαν 

αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ ςπουδισ, θ οποία είχε ωσ ςκοπό να καλφψει το μεκοδικό 

κενό ςτθ διδαςκαλία τθσ μουςικισ εκείνθσ τθσ εποχισ.  

 Μια ςειρά από ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ για τθν ιςτορία του βιολιοφ ιταν οι 

Gaviniѐs, Viotti, Kreutzer, Baillot, Rode, Fiorillo, Guillemain, Campagnoli, Lolli. Κάποιοι από 

αυτοφσ, οι Gaviniѐs, Rode και Kreutzer, υπιρξαν κακθγθτζσ ςτο νεοϊδρυκζν ωδείο του 

Ραριςιοφ και κφριοι εκπρόςωποι τθσ γαλλικισ ςχολισ βιολιοφ, θ οποία αποτζλεςε το 

κεμζλιο τθσ ςφγχρονθσ βιολιςτικισ τεχνικισ. Ζχοντασ ωσ βάςθ το L’arte del violinο 

προςπακοφν να ςυνδζςουν το καπρίτςιο με τθ ςπουδι, γράφοντασ ςπουδζσ-καπρίτςια 

για ςόλο βιολί, που αποτελοφν ακόμα και ςιμερα κεμζλιο των ςπουδϊν ςτο βιολί. 

                                                           
52

O κεςμόσ των concert spiritual που κακιερϊκθκε από τον Andre Danican Philidor το ζτοσ 1725, ιταν 
κοντςζρτα κατά τθ διάρκεια τθσ νθςτείασ που καλοφνταν να καλφψουν τισ ανάγκεσ του παριςινοφ κοινοφ 
που ςτεροφνταν τθν περίοδο αυτι το κζατρο. Ρολφ γριγορα όμωσ μετατράπθκαν ςε προςφιλι και 
ευυπόλθπτο κεςμό κοντςζρτων τθσ γαλλικισ πρωτεφουςασ, ο οποίοσ ταυτόχρονα ιταν κακοριςτικόσ για τθν 
καριζρα ενόσ ανερχόμενου μουςικοφ. Σθμαντικι κζςθ ςτα concerts piritual κατείχε το κοντςζρτο για βιολί 
(Dunning, 1981: τ. 1, ςς. 174). 
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Χαρακτθριςτικι είναι θ ςυχνι χριςθ του όρου «καπρίτςιο» και ο αρικμόσ  εικοςιτζςςερα 

που επικράτθςε ςαν παράδοςθ όταν ζγραφε κάποιοσ ςπουδζσ ι καπρίτςια για ςόλο βιολί, 

(π.χ. Gaviniѐs 24 Etudes, Rode 24 Capricci).H παράδοςθ αυτι κορυφϊκθκε το 1820 με τθν 

δθμοςίευςθ των 24 καπρίτςιων του Paganini. Ο Paganiniυπιρξε μιμθτισ του Locatelliαφοφ 

οι νζεσ τεχνικζσ που ςυναντάμε ςτα καπρίτςια του είναι ελάχιςτεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ που 

ςυναντάμε ςτο op.3 του Locatelli. Θ επιρροι του L’ arte  del violinο του Locatelli ςτα 

καπρίτςια του Paganini φαίνεται από τισ ομοιότθτεσ που ςυναντάμε ςε κάποια από αυτά. 

Αναφζρεται ωσ παράδειγμα θ αρχι του ζβδομου καπρίτςιου του Locatelli και του πρϊτου 

καπρίτςιου του Paganini. 

 
 

 

 
  

Ιδιαίτερθ ςθμαςία και βαρφτθτα ζχει το όνομα του Gaviniѐs, μακθτι του Léclair, ο οποίοσ 

δθμοςίευςε το 1795 το ζργο του Matinées. Ρρόκειται για 24 καπρίτςια τα οποία είναι 

άμεςα επθρεαςμζνα από τθν τεχνικι του Locatelli και ζχουν πολλά κοινά χαρακτθριςτικά 

με αυτά (μεγάλα ανοίγματα για το αριςτερό χζρι, περίπλοκα δοξάρια κ.α). Το 1796 ο 

Gaviniѐs διορίηεται κακθγθτισ βιολιοφ ςτο Conservatoire του Ραριςιοφ και ζτςι, ο 

βιολιςτισ που ζκανε το ντεμποφτο του με τα καπρίτςια Locateli ςτα concert spiritual και 

που ζχει γράψει μια ςειρά από ςπουδζσ βαςιςμζνεσ ςτο L΄arte del violino, αποκτά μια 

κζςθ πολφ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ διδαςκαλία του βιολιοφ ςτθ μουςικι ηωι τθσ 

Ευρϊπθσ κατά το πρϊτο μιςό του 19ου αιϊνα. 

 Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο μοναδικόσ 

τρόποσ με τον οποίο ςυνδυάηει ο Locatelli το κοντςζρτο με το καπρίτςιο ςτο op. 3 και οι 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί ςε αυτά, κακιςτοφν το ζργο ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, κακϊσ 
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ξεφεφγει από το μοντζλο γραφισ του Corelli και του Vivaldi, από τουσ οποίουσ ζχει 

επθρεαςτεί, ειςάγει τθ δεξιοτεχνία ςτο κοντςζρτο και ζτςι αποτελεί το πζραςμα από το 

μπαρόκ ςτο κλαςικό κοντςζρτο. Ραράλλθλα με τθν εμφάνιςθ των καπρίτςιων παρουςιάηει 

μία νζα τεχνικι, πρωτόγνωρθ για τθν εποχι, που κα οδθγιςει ςτθ δθμιουργία τθσ 

’’ςπουδισ’’, θ οποία κα αποτελζςει βαςικό ςτοιχείο μελζτθσ και ςφνκεςθσ για τισ 

επόμενεσ γενιζσ. Ο Locatelli με το op. 3 αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτθν ιταλικι 

ςχολι βιολιοφ, με κφριο εκπρόςωπο τον Corelli, και τθν κλαςικι  γαλλικι ςχολι βιολιοφ, 

με κφριο εκπρόςωπο τον Gavinié, θ οποία αποτζλεςε το κεμζλιο τθσ ςφγχρονθσ 

βιολιςτικισ τεχνικισ. 
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7.1. Αρμονική – μορφολογική ανάλυςη 1ου κοντςζρτου 
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