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Πρόλογος 

 

Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεώρησα αναγκαίο να συνοψίσω τις μουσικές γνώσεις 

που αποκόμισα από το τμήμα αυτό, σε μια σύνθεση ενός ολοκληρωμένου μουσικού 

έργου, συγκεκριμένα μιας σονάτας. Με αυτόν τον τρόπο, μου δόθηκε κυρίως η ευκα-

ιρία να εκφράσω τις σκέψεις και τις ιδέες μου για τη μουσική. Θα ακολουθήσει, λοι-

πόν, ανάλυση του έργου ως προς τη μορφολογία του, την αρμονία του και την ενορ-

χήστρωσή του καθώς και ιστορικές αναφορές για το είδος της μουσικής που αυτό αν-

τιπροσωπεύει και τέλος του μουσικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

της σύνθεσής του. 
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Εισαγωγή 

 

Το έργο είναι μία σονάτα αποτελούμενη από τρία μέρη, γρήγορο-αργό-γρήγορο. Οι 

συντελεστές και τα όργανα αντιπροσωπεύουν το είδος της μουσικής δωματίου. Συγ-

κεκριμένα, είναι γραμμένο για τρία όργανα, πιάνο, βιολί, τσέλο, ουσιαστικά ένα Pi-

ano triο. 

Αρχικά, το πρώτο μέρος ακολουθεί τη φόρμα αλέγκρο-σονάτα. Αποτελείται, 

δηλαδή, από τρία μεγάλα μέρη, την Έκθεση, την Ανάπτυξη, την Επανέκθεση, που 

αντιπροσωπεύουν την παρουσίαση του υλικού, την επεξεργασία του και την επανεμ-

φάνιση του υλικού. Έπειτα, το δεύτερο μέρος έχει σαν βάση του μια απλή τριμερή 

φόρμα, ΑΒΑ, μέσα στην οποία παρεμβάλλεται, πριν την επανάληψη του πρώτου θέ-

ματος μία μικρή ανάπτυξη του δεύτερου θέματος. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέ-

ρος είναι και αυτό βασισμένο σε τριμερή φόρμα με εμβόλιμη, όμως, ανάπτυξη του 

πρώτου θέματος, αυτή τη φορά. 

Το έργο είναι τονικό, βασίζεται, δηλαδή, σε τονικότητες και κυρίως σε τρόπο-

υς. Συναντάμε Δώρειο, Φρύγειο, Αιόλιο και αναμίξεις τους με μείζονες και ελάσσο-

νες κλίμακες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι τα μινιμαλιστικά στοιχεία, απουσιά-

ζουν, δηλαδή, η πολύπλοκη αρμονία και τα πολυσύνθετα μοτίβα, χωρίς αυτό να ση-

μαίνει ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός των μουσικών θεμάτων με την ενορχήστρωση, 

την παραλλαγή και την ανάπτυξη των μοτίβων. Πολύ συχνά επίσης χρησιμοποιείται 

αντιστικτική μουσική γραφή, δηλαδή, οριζόντια και όχι κάθετη γραφή, μοτίβα που 

επαναλαμβάνονται αυτούσια ή παραλλαγμένα στα τρία όργανα σε διαφορετική χρο-

νική στιγμή. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το υλικό σύνθεσης δεν προέρχεται μόνο από την 

δυτικοευρωπαϊκή μουσική, αλλά έχει επιρροές και από άλλες κουλτούρες, όπως την 

ελληνική και την ανατολική μουσική, συνεπώς είναι ένα πάντρεμα από διαφορετικο-

ύς πολιτισμούς, ήχους και ακούσματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη 

μουσική σύνθεση περιγράφει εικόνες από την Ελλάδα, την Ανατολή και τη Δύση, ένα 

είδος κινηματογραφικής μουσικής, το οποίο κατατάσσει το έργο και στην προγραμ-

ματική μουσική.        
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Μουσική δωματίου και piano trio 

 

Όπως ανέφερα προηγουμένως το έργο ανήκει στο είδος της μουσικής δωματίου και 

συγκεκριμένα στο piano trio. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει επεξήγηση και ανάλυση 

του όρου της μουσικής δωματίου και piano trio και ιστορική αναδρομή τους. 

 

Μουσική δωματίου 

 

Η μουσική δωματίου ονομάζεται έτσι από το χώρο στον οποίο εκτελείται, δη-

λαδή όχι στην εκκλησία ή το θέατρο, αλλά σε ένα δωμάτιο, κάποια αίθουσα στο πα-

λάτι ή στα αστικά σαλόνια, αποτελείται από μια μικρή ομάδα μουσικών που θα μπο-

ρούσε να χωρέσει σε τέτοιους χώρους. Λόγω της φύσης της η μουσική δωματίου α-

ναφέρεται και ως "η μουσική των φίλων". Για περισσότερο από 200 χρόνια παιζόταν 

κυρίως από ερασιτέχνες μουσικούς στα σπίτια τους, ακόμα και σήμερα, και όταν οι 

παραστάσεις μουσικής δωματίου μεταφέρθηκαν από τα δωμάτια και τα σαλόνια στις 

μεγάλες αίθουσες συναυλιών, πολλοί μουσικοί ερασιτέχνες και επαγγελματίες συνέ-

χισαν ακόμη να παίζουν για τη δική τους ευχαρίστηση. Η εκτέλεση έργων μουσικής 

δωματίου απαιτεί ειδικές δεξιότητες, τόσο μουσικές όσο και κοινωνικές, που διαφέ-

ρουν από την εκτέλεση σολιστικών και μεγάλων συμφωνικών έργων. Ο Johann 

Wolfgang von Goethe περιγράφει τη μουσική δωματίου και συγκεκριμένα το κουαρ-

τέτο εγχόρδων σαν "τέσσερις λογικοί άνθρωποι να συνομιλούν", αυτό προκύπτει από 

τον τρόπο σύνθεσης των έργων μουσικής δωματίου, μουσικά μοτίβα δηλαδή που ε-

παναλαμβάνονται αυτούσια ή παραλλαγμένα ανάμεσα στα όργανα σα να συνομιλούν 

μεταξύ τους. 
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Ιστορική αναδρομή 

Από τις απαρχές της στα Μεσαιωνικά χρόνια μέχρι και σήμερα η μουσική 

δωματίου αντανακλά τις αλλαγές της τεχνολογίας και τις κοινωνίας από την οποία 

παράγεται. 

α. Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Μπαρόκ 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και τις αρχές της Αναγέννησης τα μουσικά 

όργανα χρησιμοποιούνταν κυρίως για να συνοδεύουν τις φωνές. Έγχορδα όργανα συ-

νήθως έπαιζαν την κύρια μελωδική γραμμή που τραγουδούσε ο τραγουδιστής. Σύμ-

φωνα με κάποιους μελετητές σαν προέλευση των κλασσικών οργανικών μουσικών 

σχημάτων θεωρείται η sonata da camara (σονάτα δωματίου) και η sonata da chiesa 

( σονάτα για την εκκλησία. Αυτές ήταν συνθέσεις για ένα έως πέντε όργανα. Η sonata 

da camara ήταν μια σουίτα αποτελούμενη από γρήγορα και αργά μέρη, εμπλουτισμέ-

νη με χορευτικές μελωδίες.  Η sonata da chiesa ήταν το ίδιο αλλά απουσίαζαν οι χο-

ροί. Αυτές οι μορφές σταδιακά εξελίχθηκαν στη trio sonata της Μπαρόκ εποχής που 

αποτελούνταν από δύο μελωδικά όργανα συνοδευόμενα από basso continuo, π.χ. ένα 

τσέλο και ένα πληκτροφόρο ή νυκτό όργανο για να γεμίζει την αρμονία όπως, τσέμ-

παλο, όργανο, λαούτο ή άρπα.  

Στην εποχή Μπαρόκ η μουσική δωματίου δεν υπήρχε σαν ένα ξεχωριστό εί-

δος μουσικής. Πολύ συχνά τα ίδια έργα παίζονταν από μια ποικιλία οργάνων που άλ-

λοτε αποτελούσαν μια ορχήστρα ή άλλοτε ένα μικρό σύνολο δωματίου. Η Τέχνη της 

Φούγκας για παράδειγμα του J.S.Bach μπορούσε να παιχτεί από κάποιο πληκτροφό-

ρο όργανο όπως τσέμπαλο ή όργανο είτε από ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Η ενορχήσ-

τρωση των έργων εκείνη την εποχή ήταν συχνά αντιστικτική, κάθε όργανο δηλαδή 

μοιραζόταν το ίδιο μελωδικό υλικό σε διαφορετική χρονική στιγμή, αυτό σήμαινε ότι 

όλα τα όργανα ήταν ίσα. Στην trio sonata δηλαδή δεν υπήρχαν solo όργανα αλλά και 

τα τρία όργανα είχαν την ίδια αξία. 

Από το δεύτερο μισό του 18ου αιών. η μόδα άρχισε σιγά-σιγά να αλλάζει. 

Πολλοί συνθέτες προτιμούσαν ένα νέο στυλ πιο "Galant": λεπτότερη υφή και πιο ξε-

κάθαρη μελωδία και μπάσο από τις πολυπλοκότητες της αντιστικτικής γραφής. Αυτή 

η μόδα έδωσε ζωή σε ένα νέο είδος μουσικής δωματίου, τη serenata. Πολλοί καλού-

σαν μουσικούς του δρόμου να κάνουν μικρές βραδινές συναυλίες κάτω από τα μπαλ-

κόνια τους, των φίλων τους ή των αγαπημένων τους. Οι συνθέτες έγραφαν μικρές σο-

υίτες για σύνολα από δύο, πέντε ή έξι όργανα. Αυτές οι συνθέσεις ονομάστηκαν sere-



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  8  |  6 4  

 

nades (sera = νύχτα), nocturnes και divertimenti. Ο τότε νεαρός Joseph Haydn έγραψε 

πολλές από αυτές τις συνθέσεις. 

 

β. Haydn, Mozart και η κλασσική περίοδος  

Ο Haydn θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής δωματίου όπως την γνωρίζου-

με σήμερα. Στα 83 κουαρτέτα εγχόρδων, 45 piano trio και πολλά άλλα έργα ο Haydn 

εδραίωσε το στυλ σύνθεσης μουσικής δωματίου που θα επρόκειτο να κυριαρχήσει για 

τα επόμενα 200 χρόνια, και δεν είναι άλλο από ένα είδος συνομιλίας ανάμεσα στα 

όργανα, όπως είχε αναφέρει και ο Goethe. Σε αντίθεση με την αντιστικτική γραφή 

όπου το κάθε όργανο έχει ίδια μελωδική αξία, αφού το κάθε όργανο μοιράζεται την 

ίδια μελωδία σε διαφορετική χρονική στιγμή, στη μουσική του Haydn το κάθε όργανο 

συμβάλει με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, αφήνει το δικό του στίγμα στη μου-

σική καθώς αναπτύσσεται. Επίσης χρησιμοποίησε μια νέα γενική μορφή για τα έργα 

μουσικής δωματίου, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα με μικρές διαφοροποιήσε-

ις. Το χαρακτηριστικό κουαρτέτο εγχόρδων του Haydn αποτελείται από τέσσερα μέ-

ρη: 

 Ένα εισαγωγικό μέρος σε μορφή σονάτας που αποτελείται συνήθως 

από δύο θέματα, ακολουθεί το μέρος της ανάπτυξης όπου το θεματικό 

υλικό παραλλάσσεται, αναπτύσσεται, αλλάζει τονικότητες, και τελειώ-

νει με μία ανακεφαλαίωση των δύο πρώτων θεμάτων 

 Ένα αργό, λυρικό μέρος που συνήθως αποτελείται από τρία μέρη που 

επαναλαμβάνονται (Α-Β-Γ-Α-Β-Γ) και μερικές φορές ένα σύνολο από 

παραλλαγές. 

 Ένα minuet ή scherzo ένα ανάλαφρο μέρος σε τρίσημο ρυθμό, με ένα 

κύριο μέρος ένα trio και επανάληψη του πρώτου μέρους. 

 Ένα γρήγορο φινάλε σε μορφή rondo 

Όλες αυτές οι καινοτομίες καθιέρωσαν τον Haydn ως τον ''πατέρα των κουαρ-

τέτων εγχόρδων'' και αναγνωρίστηκε από τους σύγχρονούς του ως ο κορυφαίος συν-

θέτης της εποχής του. 

Αν ο Haydn δημιούργησε όλες αυτές τις καινοτομίες ο W.A.Mozart εμπλού-

τισε κι άλλο τη μουσική γλώσσα και γραφή της μουσικής δωματίου. Στα εφτά piano 

trio και δύο piano quartet ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τις καινοτομίες του 

Haydn στη μουσική δωματίου με πιάνο. Τα piano trio του Haydn είναι περισσότερο 
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σονάτες για πιάνο με το βιολί και το τσέλο απλά να υποστηρίζουν το δεξί και το α-

ριστερό χέρι του πιάνου αντίστοιχα. Ο Mozart έδωσε στα έγχορδα ξεχωριστό ρόλο, 

βάζοντάς τα στην ουσία ''απέναντι'' από το πιάνο και εμπλουτίζοντας τις δύο φωνές 

με το είδος συνομιλίας που εισήγαγε ο Haydn. 

Ο Mozart εισήγαγε στη μουσική δωματίου το πρόσφατα ανακαλυφθέν κλαρι-

νέτο με το Kegelstatt Trio για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο και με το κουιντέτο για 

κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων Κ. 581. Επίσης άλλοι καινοτόμοι συνδυασμοί ορ-

γάνων ήταν το κουιντέτο για βιολί, δύο βιόλες, τσέλο και κόρνο, το κουαρτέτο για 

φλάουτο και κουαρτέτο εγχόρδων κ.α. Έγραψε έξι κουιντέτα για δύο βιολιά, δύο βιό-

λες και τσέλο θέλοντας έτσι να τονίσει και το ρόλο της βιόλας σε ένα σύνολο εγχόρ-

δων. 

Πολλοί άλλοι συνθέτες έγραψαν μουσική δωματίου εκείνη την περίοδο, όπως 

ο Luigi Boccherini, ο οποίος έγραψε περίπου εκατό κουαρτέτα εγχόρδων και πάνω 

από εκατό κουιντέτα εγχόρδων για δύο βιολιά, βιόλα και δύο τσέλα. 

 

γ. 19ος αιώνας  

Ο 19ος αιώνας έφερε ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στη μουσική τεχνο-

λογία, που επόμενο ήταν να επηρεάσουν και τη μουσική δωματίου τόσο στον τρόπο 

σύνθεσης όσο και στον τρόπο εκτέλεσης. 

 

 Κατάρρευση της αριστοκρατίας 

 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι συνθέτες συνήθως ήταν υπάλληλοι κά-

ποιου αριστοκράτη και η μουσική δωματίου που συνέθεταν ήταν για την προσωπική 

ευχαρίστηση του εκάστοτε εργοδότη-αριστοκράτη. Ο Haydn, για παράδειγμα, ο ο-

ποίος ήταν υπάλληλος του Νικόλαου Ι, Πρίγκιπα Εστερχάζυ, έγραψε γι' αυτόν τα πε-

ρισσότερα τρίο εγχόρδων. Ο Mozart έγραψε τρία κουαρτέτα εγχόρδων για τον Βασι-

λιά της Πρωσίας, ενώ ο Boccherini για το Βασιλιά της Ισπανίας. 

Με την πτώχευση της αριστοκρατίας οι συνθέτες έπρεπε να βρουν καινούργι-

ους τρόπους να πουλήσουν και να παρουσιάσουν τα έργα τους. Άρχισαν να κάνουν 

συναυλίες νοικιάζοντας μια αίθουσα και λάμβαναν τα έσοδα από τις εισπράξεις της 

παράστασης. Ολοένα και περισσότερο έγραφαν μουσική δωματίου όχι για κάποιον 
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πλούσιο ερασιτέχνη αλλά για επαγγελματίες μουσικούς που πλήρωνε το κοινό για να 

τους ακούσει.  

 

 Αλλαγές στη κατασκευή των εγχόρδων  

 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα οι οργανοποιοί χρησιμοποίησαν νέες μεθόδους 

για τη κατασκευή του βιολιού, της βιόλας και του τσέλου που έδωσαν σε αυτά τα όρ-

γανα πιο πλούσιο ήχο και περισσότερο ηχητικό όγκο. Επίσης οι κατασκευαστές δο-

ξαριών έκαναν το δοξάρι του βιολιού μεγαλύτερο, πιο παχιές τρίχες και με μεγαλύτε-

ρη πίεση. Αυτό διευκόλυνε τη παραγωγή ήχου από το έγχορδο και έδωσε τη δυνατό-

τητα για εμφάνιση νέων τεχνικών του δοξαριού. Το 1820, ο Louis Spohr εφήυρε το 

υποσιάγωνο το οποίο έδωσε στους βιολιστές περισσότερη ελευθερία στο αριστερό 

χέρι, που αυτό σήμαινε και νέες τεχνικές. Αυτές οι αλλαγές βοήθησαν στην αποτε-

λεσματικότητα των οργάνων στις μεγάλες αίθουσες και εμπλούτισαν τις τεχνικές τις 

οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι συνθέτες για τα έργα τους. 

 

 Εφεύρεση του pianoforte  

 

Το pianoforte εφευρέθηκε από τον Bartolomeo Cristofi στις αρχές του 18ου 

αιώνα, αλλά μετά από πολλές τεχνικές βελτιώσεις άρχισε να χρησιμοποιείται σε μου-

σικές παραστάσεις στο τέλος του ίδιου αιώνα. Το βελτιωμένο pianoforte υιοθετήθηκε 

αμέσως από τον Mozart και άλλους συνθέτες οι οποίοι άρχισαν να γράφουν μουσική 

δωματίου με το πιάνο να έχει ηγετικό ρόλο. 

 

 Beethoven 

 

Ο Ludwig van Beethoven μεταμόρφωσε τη μουσική δωματίου, ανεβάζοντας 

την σε άλλο επίπεδο, τόσο από πλευράς μουσικού περιεχομένου όσο και από πλευράς 

τεχνικών απαιτήσεων για τους εκτελεστές αλλά και για το κοινό. 

Έκανε το επίσημο ντεμπούτο του σαν συνθέτης με τρία Piano trios, Op.1. 

Ακόμα και σε αυτά τα πρώιμα έργα του, τα οποία έγραψε σε ηλικία 22 ετών, ενώ α-

κολούθησε αυστηρή κλασσική φόρμα, εισήγαγε καινοτομίες τις οποίες θα εξελίξει τα 

επόμενα χρόνια. Όταν έδειξε το χειρόγραφο των Piano trios στον Haydn, τον δάσκα-
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λό του, ενέκρινε τα δύο πρώτα αλλά τον προειδοποίησε να μη δημοσιεύσει το τρίτο 

σε Ντο ελάσσονα γιατί το θεωρούσε πολύ ριζοσπαστικό και δε θα γινόταν κατανοητό 

από το κοινό. 

Ο Haydn έκανε λάθος, το τρίτο τρίο έγινε το πιο δημοφιλές από τα άλλα δύο, 

και οι επικρίσεις του Haydn δημιούργησαν ρήξη στη σχέση του με τον μαθητή του. 

Το τρίο, πραγματικά, ξεφεύγει από τους κανόνες που είχαν θέσει στη μουσική δωμα-

τίου ο Mozart και ο Haydn. Ο Beethoven κάνει δραματικές αλλαγές στο tempo και 

ανάμεσα στις φράσεις αλλά και ανάμεσα στα μέρη. Αυξάνει σημαντικά την ανεξαρ-

τησία των εγχόρδων, ειδικά του τσέλου, επιτρέποντάς το να βγαίνει πάνω από το πιά-

νο και καμιά φορά και από το βιολί. 

Αν τα Op. 1 trios κέρδισαν το κοινό το Σεπτέτο του Op. 20 σαν έναν από τους 

σημαντικότερους Ευρωπαίους συνθέτες. Το Σεπτέτο γραμμένο για βιολί, βιόλα, τσέ-

λο, κοντραμπάσο,  κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο είχε μεγάλη επιτυχία, παιζόταν ξα-

νά και ξανά στις αίθουσες συναυλιών. Έχει μεταγραφεί για πολλούς συνδυασμούς 

οργάνων, μεταξύ των οποίων και για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο από τον ίδιο τον 

συνθέτη. Είχε γίνει τόσο γνωστό που ο Beethoven φοβόταν ότι θα επικάλυπτε όλα τα 

άλλα έργα του. Είναι γραμμένο σαν ένα κλασσικό ντιβερτιμέντο σε έξι μέρη, μεταξύ 

των οποίων δύο μενουέτα και μια σειρά παραλλαγών. Είναι γεμάτο με όμορφα μου-

σικά θέματα με σόλο τμήματα για όλα τα όργανα, ακόμα και για το κοντραμπάσο. 

Στα 17 κουαρτέτα εγχόρδων, τα οποία συνέθεσε από τα 37 μέχρι τα 57 του 

χρόνια, ο Beethoven "μετατρέπεται" από έναν κλασσικό συνθέτη, στον δημιουργό 

του μουσικού Ρομαντισμού. Τα κουαρτέτα 1-6 Op. 18 είναι γραμμένα στο κλασσικό 

στυλ. Παρ' όλα αυτά όμως χρησιμοποίησε πολλές καινοτομίες για εκείνη την εποχή. 

Στο κουαρτέτο Op. 18 No 1 σε Φα μείζονα, για παράδειγμα, υπάρχει στο δεύτερο μέ-

ρος ένα μεγάλο λυρικό σόλο για το τσέλο, δίνοντας έτσι στο όργανο ένα νέο ρόλο. 

Στα χρόνια 1805 με 1806 συνέθεσε τα τρία κουαρτέτα Op. 59, τα οποία ήταν 

γραμμένα σε ρομαντικό στυλ. Εκτός από τις καινοτομίες που είχαν δομικά και στι-

λιστικά, ήταν και τεχνικά δύσκολο να εκτελεστούν. Επιπλέον, αυτή την περίοδο ο 

Beethoven έγραψε δύο ακόμη κουαρτέτα, το Op.74 "Harp" quartet, το οποίο πήρε ρο 

όνομά του από το ασυνήθιστο για την εποχή εφέ της άρπας που δημιουργούν τα 

pizzicati των εγχόρδων στο πρώτο μέρος και το Op. 95, "Serioso". 

To "Serioso" είναι ένα μεταβατικό έργο προς την ύστερη και τελευταία περίο-

δο σύνθεσης του Beethoven. Στα τελευταία κουαρτέτα του, η "συνομιλία" ανάμεσα 
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στα όργανα χρησιμοποιείται αποσπασματικά. Μελωδίες διακόπτονται, ή μεταφέρον-

ται από το ένα όργανο στο άλλο. Χρησιμοποιεί καινούργια εφέ, όπως το "sul 

ponticello" όπου τα έγχορδα παίζουν κοντά στον καβαλάρη, και τη χρήση του Λύδιου 

τρόπου, ο οποίος δεν είχε ακουστεί στη Δυτική Ευρώπη για 200 χρόνια. O Beethoven 

έγραψε οχτώ piano trios, πέντε τρίο εγχόρδων, δύο κουιντέτα εγχόρδων και πολλά 

έργα για μικρό σύνολο πνευστών. Έγραψε επίσης δέκα σονάτες για βιολί και πιάνο 

και πέντε σονάτες για τσέλο και πιάνο. 

     

 Shubert, Mendelssohn, Schumann  

 

Αν ο Beethoven έβαλε τις βάσεις του ρομαντισμού με τα τελευταία κουαρτέτα 

του ο Schubert καθιέρωσε το ρομαντικό στυλ. Από τα 31 του χρόνια και μετά αφιέ-

ρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη μουσική δωματίου, συνθέτοντας 15 κουαρτέτα 

εγχόρδων, 2 πιάνο τρίος και τρίο εγχόρδων,  ένα πιάνο κουιντέτο, γνωστό και ως «Η 

Πέστροφα», ένα οκτέτο για έγχορδα και πνευστά και το γνωστό κουιντέτο για δύο 

βιολιά, βιόλα και δύο τσέλα. 

Η μουσική του Shubert όπως και η ζωή του, ήταν γεμάτη με τις αντιθέσεις και 

τις αντιφάσεις της εποχής του. Από τη μια ήταν ο αγαπημένος της βιεννέζικης κοινω-

νίας: είχε οργανώσει μουσικές βραδιές που ο συνθέτης έπαιζε τη μουσική του και εί-

χαν μείνει γνωστές με το όνομα "Σουμπερτιάδες". Από την άλλη η σύντομη ζωή του 

ήταν γεμάτη κακοτυχίες, φτώχεια και προβλήματα υγείας. Η μουσική δωματίου ήταν 

τοπ κατάλληλο μέσο για να εκφράσει αυτές τις αντιθέσεις.    

Σε αντίθεση με τον Schubert ο Felix Mendelssohn είχε μια ειρηνική και άνε-

τη ζωή. Γεννημένος σε μια εύπορη εβραϊκή οικογένεια στο Αμβούργο, ο Mendels-

sohn απέδειξε ότι ήταν ένα παιδί θαύμα. Στα 16 του χρόνια είχε γράψει το πρώτο του 

μεγάλο έργο μουσικής δωματίου, το Οκτέτο εγχόρδων Op. 20. Ήδη σε αυτό το έργο 

έδειξε το δικό του μοναδικό στυλ το οποίο θα ακολουθούσε και στα υπόλοιπα μεγάλα 

έργα του. Συγκεκριμένα τα ελαφριά σκέρτσο του, που επιβεβαιώνεται στο μέρος της  

Canzonetta από το Κουαρτέτο εγχόρδων Op. 12 και το σκέρτσο στο Piano trio No 1 

σε ρε μείζονα Op 49. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο οποίο ο Mendelssohn ήταν πρω-

τοπόρος ήταν η κυκλική μορφή στη γενική δομή ενός έργου. Αυτό σήμαινε την επα-

ναχρησιμοποίηση θεματικού υλικού από το ένα μέρος στο άλλο δίνοντας έτσι μια συ-

νοχή στο όλο έργο. 
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Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Mendelssohn έγραψε 2 piano trios, 7 έργα 

για κουαρτέτο εγχόρδων, 2 κουιντέτα εγχόρδων, ένα οκτέτο, ένα σεξτέτο για πιάνο 

και έγχορδα και πολλές σονάτες για πιάνο με βιολί, τσέλο και κλαρινέτο. 

Ο Robert Schumann συνέχισε την ανάπτυξη της κυκλικής μορφής του Men-

delssohn. Στο Piano Quintet σε Μι ύφεση μείζονα, Op. 44, ο Schumann γράφει μία 

διπλή φούγκα στο finale χρησιμοποιώντας θεματικό υλικό από το πρώτο και το τελε-

υταίο μέρος του έργου. Τόσο ο Schumann όσο o Mendelssohn, ακολουθώντας το πα-

ράδειγμα του Beethoven, επανέφεραν στο προσκήνιο τη φούγκα η οποία είχε παρακ-

μάσει μετά το Baroque. Παρ’ όλα αυτά δε χρησιμοποιούνταν αυστηρή αντιστικτική 

γραφή, παρά ένα είδος συνομιλίας ανάμεσα στα όργανα. Πολλοί συνθέτες του 19
ου

 

αιώνα υιοθέτησαν αυτό το είδος συνομιλίας ανάμεσα στα όργανα που πρώτοι χρησι-

μοποίησαν ο Haydn και ο Mozart. Ο Schumann είχε πει ότι σε ένα κουαρτέτο « όλοι 

έχουν κάτι να πουν … μία συζήτηση, συχνά πολλοί όμορφο, άλλες φορές περίεργο 

και πολύπλοκο» 

 

δ. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα 

Ήταν ο Johannes Brahms ο οποίος μετέφερε τη μουσική από τη ρομαντική 

εποχή στον 20ό αιώνα. Από τη μία ο Brahms ήταν λάτρεις των παραδόσεων, ήθελε να 

διατηρήσει μουσικά στοιχεία του Bach και του Mozart. Στη μουσική δωματίου που 

έχει συνθέσει χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές αντίστιξης, ενσωματώνοντας φο-

ύγκες και κανόνες σε ένα πλούσιο αρμονικό πεδίο. Από την άλλη όμως επέκτεινε τη 

δομή και το αρμονικό λεξιλόγιο της μουσικής δωματίου αμφισβητώντας τις παραδο-

σιακές έννοιες της τονικότητας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το δεύτερο σεξτέτο εγ-

χόρδων, Op. 36. Μέχρι εκείνη την περίοδο οι συνθέτες έγραφαν το πρώτο θέμα ενός 

κομματιού στην κλίμακα η οποία θεωρούνταν και η τονική του έργου. Το πρώτο θέμα 

στο Op. 36 ξεκινάει στην τονική (Σολ μείζονα), αλλά από το τρίτο κιόλας μέτρο με-

ταφέρεται στην απομακρυσμένη Μι ύφεση μείζονα, και αλλάζει πολλές τονικότητες 

μέχρι να επανέλθει πάλι στην Σολ μείζονα. Όχι μόνο στην αρμονία, αλλά και στη συ-

νολική μουσική δομή, ο Brahms ήταν καινοτόμος. Συχνά τοποθετούσε μία μουσική 

φράση μέσα στην άλλη και περιέπλεκε μουσικά μοτίβα δημιουργώντας μία συνεχή 

μελωδία η οποία στην ουσία αποτελούνταν από άλλες μικρότερες. 

Ο Brahms εξέδωσε 24 έργα μουσικής δωματίου, περιλαμβάνοντας, τρία κου-

αρτέτα εγχόρδων, πέντε piano trios, και το κουιντέτο για πιάνο και έγχορδα Op.34. 
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Από τα τελευταία του έργα ήταν το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα και το τρίο 

για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Επίσης έγραψε το τρίο με τον ασυνήθιστο συνδυασμό 

πιάνο, βιολί και κόρνο. 

Τους πειραματισμούς που ξεκίνησες ο Brahms στην τονικότητα και τη μουσι-

κή δομή τους συνέχυσαν οι συνθέτες της Γαλλικής σχολής. Το κουιντέτο για πιάνο 

του César Franck σε φα ελάσσονα καθιερώνει περεταίρω την κυκλική μορφή που 

είχαν εφεύρει ο Schumann και ο Mendelssohn, χρησιμοποιώντας το ίδιο θεματικό υ-

λικό και στα τρία μέρη του έργου. Το κουαρτέτο εγχόρδων Op. 10 του Claude De-

bussy θεωρείται έργο ορόσημο για τη μουσική δωματίου. Χρησιμοποιεί την κυκλική 

δομή και απομακρύνεται οριστικά από την κλασσική αρμονία. Το κουαρτέτο του De-

bussy όπως και τα κουαρτέτα των Maurice Ravel και Gabriel Fauré, δημιουργούν 

ένα νέο μουσικό χρώμα, το χρώμα του Ιμπρεσιονισμού. 

 

ε. Επιρροές από την παραδοσιακή μουσική 

Η αναζήτηση για νέες μουσικές δομές και τεχνικές οδήγησε τη μουσική δω-

ματίου σε νέους "δρόμους". Με κυρίαρχο πρόσωπο τον B. Bartok η μουσική δωμα-

τίου "κατευθύνθηκε" σε νέες τονικότητες και ρυθμούς, επηρεασμένους από την πα-

ραδοσιακή μουσική. Η έρευνα του Bartok για την Ουγγρική, αλλά και γενικά την α-

νατολική Ευρωπαϊκή παραδοσιακή μουσική του αποκάλυψε έναν νέο μουσικό κόσμο 

με καινούργιες κλίμακες και νέους σύνθετους ρυθμούς, τα οποία ήταν άγνωστα στη 

δυτική μουσική. 

Τα έξι κουαρτέτα εγχόρδων του Bartok συχνά παρομοιάζονται με τα τελευτα-

ία κουαρτέτα του Beethoven. Σε αυτά ο Bartok χτίζει νέες μουσικές δομές, χρησιμο-

ποιεί νέες τεχνικές, όπως το "Bartok pizzicato" στα έγχορδα στο οποίο ο εκτελεστής 

σηκώνει τη χορδή με το δάχτυλο πιο ψηλά από ότι στο κανονικό pizzicato έτσι ώστε 

στην επιστροφή της να χτυπήσει στην ταστιέρα δημιουργώντας ένα νέο εφέ.  

Ο Bartok δεν ήταν μόνος στην αναζήτηση καινοτομιών μέσα από την παρα-

δοσιακή μουσική. Το έργο "Τρία κομμάτια για κουαρτέτο εγχόρδων" του Igor Stra-

vinsky θεωρούνται σαν τρία ρώσικα παραδοσιακά τραγούδια παρά σαν ένα κλασσικό 

κουαρτέτο εγχόρδων. Στη Βρετανία συνθέτες όπως ο Ralph Vaughan Williams, ο 

William Walton και ο Benjamin Britten επηρεάστηκαν πολύ από την Αγγλική πα-

ραδοσιακή μουσική. 
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στ. 20ος αιώνας, Σειραϊσμός, πολυτονικότητα, πολυρυθμία 

Μια άλλη κατεύθυνση που πήρε η μουσική δωματίου όσο αναφορά την τονι-

κότητα ήταν και ο δωδεκαφθογγισμός. Ο Arnold Schoenberg ήταν αυτός ο οποίος 

ανέπτυξε την δωδεκαφθογγική μέθοδο γραφής ως εναλλακτική πρόταση για την ως 

τότε διατονική μέθοδο. Ο Schoenberg δε χρησιμοποίησε κατευθείαν τη δωδεκαφθγγι-

κή μέθοδο. Το πρώτο του κουαρτέτο ήταν κυρίως ένα έργο ύστερου γερμανικού ρο-

μαντισμού. Το πρώτο έργο μουσικής δωματίου το οποίο θεωρείται atonal είναι το δε-

ύτερο κουαρτέτο, το τελευταίο μέρος του έργου, το οποίο περιλαμβάνει και μια σοπ-

ράνο, δεν έχει ένδειξη τονικότητας. Ο Schoenberg έγραψε άλλα δύο κουαρτέτα εγ-

χόρδων ένα τρίο εγχόρδων και ένα κουιντέτο πνευστών με τη δωδεκαφθογγική μέθο-

δο γραφής. Με το ίδιο στυλ έγραψαν μουσική δωματίου και δύο από τους σημαντικό-

τερους μαθητές του, ο Alban Berg, ο οποίος έγραψε την Lyric Suite για κουαρτέτο 

εγχόρδων, και ο Anton Webern, ο οποίος έγραψε Πέντε κομμάτια για κουαρτέτο εγ-

χόρδων op. 6 

O δωδεκαφθογγισμός δεν ήταν η μόνη μέθοδος η οποία πειραματίστηκε με 

την τονικότητα. Ο Darius Milhaud ανέπτυξε την πολυτονικότητα, αυτό σημαίνει ότι 

πολλά διαφορετικά όργανα παίζουν την ίδια στιγμή σε διαφορετική τονικότητα. Ο 

Milhaud έγραψε 18 κουαρτέτα εγχόρδων, τα κουαρτέτα 14 και 15 γραφτήκαν για να 

μπορούν να παιχτούν και ξεχωριστά αλλά και τα δύο ταυτόχρονά, σαν ένα οκτέτο. Ο 

Charles Ives χρησιμοποίησε όχι μόνο πολυτονικότητα αλλά και πολυρυθμία στα έργα 

του. Στο πρώτο κουαρτέτο του έγραψε το πρώτο βιολί και τη βιόλα να παίζουν σε 3/4 

ρυθμό ενώ το δεύτερο βιολί και το τσέλο σε 4/4. 

 

ζ. Νεοκλασικισμός 

Οι πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις που πήρε η μουσική το πρώτο μισό 

του 20ου αιώνα οδήγησαν κάποιους συνθέτες να αντιδράσουν. Οδηγούμενοι από τον 

Stravinsky πολλοί συνθέτες αναζήτησαν έμπνευση και σταθερότητα στην προκλασι-

κή ευρωπαϊκή μουσική. Παρ' όλο που τα νεοκλασικά έργα του Stravinsky, όπως ο 

Διπλός Κανόνας για κουαρτέτο εγχόρδων, έχουν σύγχρονο άκουσμα, έχουν σαν πρό-

τυπο την Μπαρόκ μουσική (Κανόνας, Φούγκα και Μπαρόκ σονάτα). 

Ο Paul Hindemith ήταν ένας ακόμη νεοκλασικός συνθέτης. Τα περισσότερα 

έργα του μουσικής δωματίου είναι τονικά, παρόλο που χρησιμοποιεί περίεργη αρμο-
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νία. Έγραψε επτά κουαρτέτα εγχόρδων και δύο τρίο εγχόρδων ανάμεσα σε πολλά άλ-

λα έργα. 

Ο Dmitri Shostakovich ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες μου-

σικής δωματίου του 20ου αιώνα, έγραψε 15 κουαρτέτα εγχόρδων, 2 πιάνο τρίο, ένα 

πιάνο κουιντέτο και πολλά άλλα έργα. Η μουσική του είχε απαγορευτεί για πολλά 

χρόνια στην τότε Σοβιετική Ένωση και ο ίδιος κινδύνευσε να απελαθεί στη Σιβηρία. 

Τα οχτώ κουαρτέτα θεωρούνται αυτοβιογραφικά έργα, στα οποία εκφράζει την βαθιά 

του κατάθλιψη από τον εξοστρακισμό του. 

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  1 7  |  6 4  

 

Piano trio 

 

   Ανάμεσα στα έργα μουσικής δωματίου με πιάνο , το τρίο για πιάνο, βιολί και τσέλο 

καταλαμβάνει κεντρική θέση. Στους πρόδρομους αυτού του συνδυασμού ανήκει η 

σονάτα για φλάουτο ή βιολί με obligato τσέμπαλο του Μπαρόκ και η τρίο- σονάτα. 

Το κλασικό πιάνο-τριο όμως έρχεται κατευθείαν από τη σονάτα για πιάνο, στην οποία 

υπήρχε η δυνατότητα για ad. lib. διερεύνησή της σε ντουέτο ή τρίο, με ένα βιολί και 

ένα τσέλο να ακολουθούν το δεξί και το αριστερό χέρι αντίστοιχα. 

Τα πρώτα πιάνο-τρίο του Haydn ονομάζονται ακόμα Σονάτες για πιάνο με συ-

νοδεία βιολιού και τσέλου. Ο ρόλος αυτός ήταν συνηθισμένος για το τσέλο λόγω του 

basso continuo. Λειτουργούσε για αρκετό καιρό ως ενίσχυση του ήχου, ακόμη και 

μέχρι τον Mozart, επειδή τα μπάσα του πιάνου της εποχής εκείνης ήταν αρκετά αδύ-

ναμα. Πρώτος ο Beethoven δίνει ανεξάρτητο ρόλο στο τσέλο και στο βιολί. 

Η αμεσότητα της καταγωγής από τη σονάτα για πιάνο και όχι από τη μπαρόκ 

τρίο-σονάτα φαίνεται στην ύπαρξη 3 μερών, τα οποία ο Beethoven αύξησε σε 4. 

Προκλασικοί συνθέτες, όπως οι Toeschi, Richter, Schobert, L. Mozart και οι γιοι του 

Bach συνέθεσαν πληθώρα από τέτοιες σονάτες με ad. lib. συνοδεία. 

Τα 41 πιάνο-τριο του Haydn (και για φλάουτο) παρουσιάζουν μια αισθητή 

εξέλιξη, παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και στα τελευταία τρίο, όπως αυτό σε Σολ μειζ. 

εξακολουθεί να υπάρχει η εξάρτηση του βιολιού από τη μελωδία του δεξιού χεριού 

και του τσέλου από αυτήν του αριστερού χεριού. Τα πρώτα τρίο του Haydn έχουν 

ακόμα ψυχαγωγικό χαρακτήρα: πρόκειται για έξυπνα και ευχάριστα divertimenti της 

νοτιογερμανικής και αυστριακής παράδοσης.. Αλλά και τα μεταγενέστερα εμπεριέ-

χουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την ατμόσφαιρα. 

Τα πιάνο-τρίο του W.A.Mozart έως το Divertimento KV 254 (1776) γράφτη-

καν στη Βιέννη: το 1783 το απόσπασμα σε ρε ελάσσ. (KV 442), το 1786 τα τρίο σε 

Σολ και Σι ύφεση μειζ. (KV 542, 548, 564). Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το τρίο 

Kegelstatt για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο, σε Μι ύφεση μειζ. (KV 498, γράφτηκε το 

1786, κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας Kegeln, υπαίθριου παιχνιδιού με βώλους). Ο 

χαρακτηρισμός του Mozart Terzette για τα έργα αυτά υπογραμμίζει το στοιχείο της 

συνεργασίας ανάμεσα στα όργανα. Παρ' όλα αυτά το πιάνο έχει ηγετικό ρόλο. 

Ο Beethoven έδωσε στη μορφή του πιάνο-τριο νέες διαστάσεις. Δημοσίευσε 

τα πρώτα τρίο ως op. 1 (1800), αφού τα είχε παρουσιάσει κατ' επανάληψη στη Βιέν-



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  1 8  |  6 4  

 

νη. Ο φιλόδοξος τίτλος Μεγάλα Τρίο παραπέμπει στο γαλλικό Grand Trio. Σε αυτό 

τον τίτλο εκφράζεται ο δεξιοτεχνικός χαρακτήρας, και η, για τον Beethoven σημαντι-

κή, αλλαγή πορείας από την ψυχαγωγική σε μια πιο απαιτητική μουσική. Το Op. 1, 

3ο μέρος σε ντο ελάσσονα, έχει δραματικά χαρακτηριστικά, γεμάτα ένταση. Αν και 

πρώιμο έργο απομακρύνεται από το πρότυπο του Haydn.  

Ο Beethoven συνέθεσε το τρίο op. 11, σε Σι ύφεση μείζ. (1798), για κλαρινέ-

το, πρόβλεψε όμως και μια εκδοχή για βιολί. Μετά από μια μακρά παύση γράφονται 

τα τρίο op. 70 σε Ρε και Μι ύφεση μείζ. (1808), που αντιπροσωπεύουν ένα νέο βήμα 

όσον αφορά το ηχητικό περιεχόμενο, την πυκνότητα της μορφής και την εκφραστική 

δύναμη. Το op. 70, 1ο μέρος ξεκινά με την είσοδο των οργάνων σε ταυτοφωνία (ff., 

stacc.), που απλώνεται σε έκταση 3 οκτάβων. Στο σημείο κορύφωσης το τσέλου ανα-

λαμβάνει τον πρώτο ρόλο (solo). Στόχος του Beethoven είναι εδώ η επίτευξη μιας 

εσωτερικότητας του ήχου, μια διττής ηχητικής διάστασης του μουσικού γεγονότος. 

Στο βασικό θέμα εμπεριέχεται ήδη η αντίθεση μεταξύ 1ου και 2ου θέματος . Η συνή-

θης για το 2ο θέμα περιοχή της δεσπόζουσας εμφανίζεται μόλις στο μ. 43, σχεδόν ως 

coda της έκθεσης. Τα έγχορδα παρουσιάζουν το θέμα dolce αρχικά εναλλάξ και στη 

συνέχεια ταυτόχρονα σε απόσταση οκτάβας. Η γεμάτη αντιθέσεις επεξεργασία των 

τεσσάρων φωνών χαρακτηρίζει και την αρχή της επεξεργασίας. Το τρίο αποτελείται 

από τρία μέρη. Την ονομασία Geistertrio (Τρίο των Πνευμάτων) οφείλει στον ψίθυρο 

που παράγεται από το τρέμολο στο μεσαίο μέρος. 

Τα 14 πιάνο τρίο του Beethoven, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών, 

κορυφώνονται με το op. 97, σε Σι ύφεση μείζ. (1811), που είναι αφιερωμένο στον 

Αρχιδούκα Ροδόλφο. Οι διαστάσεις, η φαντασία και η εκφραστικότητα των τεσσά-

ρων μερών προλέγουν τα μεγάλα πιάνο τρίο του 19ου αιώνα. 

Τον 19ο αιώνα η μουσική δωματίου με πιάνο καταλαμβάνει τη θέση που είχε 

τους κλασικούς το κουαρτέτο εγχόρδων. Ο 19ος αιώνας προτιμά τις πολύχρωμες αν-

τιθέσεις και τις δυνατότητες δεξιοτεχνικής επίδειξης και ανάδειξης των ιδιαιτεροτή-

των του πιάνου και εγχόρδων, τις οποίες εντάσσει σε νέες προοπτικές, εμπλουτίζον-

τάς τις μορφικά και εκφραστικά. Το Κουιντέτο της Πέστροφας του Shubert σε Λα 

μείζ. (1819) για βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο και πιάνο, με το θέμα από το ομώ-

νυμο τραγούδι η Πέστροφα στο μέρος andante με παραλλαγές, διατηρεί κάτι από την 

ελαφρότητα των βιεννέζικων divertimenti. Αντίθετα, τα δύο πιάνο-τρίο, σε Σι ύφεση 
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μείζ., και Μι ύφεση μείζ. έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των έργων της ωριμότητας 

του συνθέτη. 

Υπάρχει μια πληθώρα έργων μουσικής δωματίου για έγχορδα και πιάνο, προ-

φανώς λόγω της μεγάλης ζήτησης μια και η μουσική αυτή είχε γίνει σχεδόν μόδα. 

Όλοι οι πιανιστικοί συνθέτες έγραψαν τέτοια έργα. Από την αρχή της καριέρας του ο 

Mendelssohn γράφει για έγχορδα και πιάνο και δημοσιεύει ως op. 1-3 κουαρτέτα με 

πιάνο. Tα δυο πιάνο-τρίο, σε ρε ελάσσονα op. 49 και σε ντο ελάσσονα op. 66, ανήκο-

υν στα ωραιότερα του είδους. Το πιάνο-τρίο σε σολ ελάσσ., op 8, του Chopin, γράφ-

τηκε περίπου την ίδια εποχή με τα πρώτα του κοντσέρτα (1828-29). Ο Schumann 

γράφει το κουιντέτο με πιάνο σε Μι ύφεση μείζ. op. 44, το κουαρτέτο με πιάνο σε Μι 

ύφεση μείζ. op. 47 και τα πιάνο-τρίο, σε λα ελάσσονα op. 88, σε ρε ελάσσονα op. 63 

και σε σολ ελάσσονα op. 110. 

Στο 2ο μισό του 19ου αι. ο J. Brahms δίνει νέες διαστάσεις στη μουσική δω-

ματίου με πιάνο. Το πιάνο-τρίο σε Σι μείζ., op. 8 (1854), είναι από τα πιο πολυπαιγ-

μένα έργα του αιώνα. Το επανεπεξεργάστηκε σε ώριμη ηλικία (1889), διορθώνοντας 

πλατειασμούς και ελλείψεις, δίχως να αλλοιώσει τη νεανική οσμή και την αδιατάρακ-

τη τρυφερότητα της πρώτης εκδοχής. Άλλα πιάνο-τρίο του Brahms: σε Ντο μείζ. op. 

87, σε ντο ελάσσ., op. 101.  

Οι συνθέτες της ανατολικής Ευρώπης χρησιμοποιούν συχνά και στη μουσική 

δωματίου φολκλορικά στοιχεία, όπως λαϊκά τραγούδια και χορούς. Το παθητικό πιά-

νο-τρίο του Tchaikovsky τελειώνει με παραλλαγές πάνω σε ένα ρωσικό  τραγούδι 

(περιλαμβάνεται και μία Μαζούρκα). Το πιάνο-τρίο op. 90 του Dvorak στηρίζεται σε 

μια σειρά από 6 στυλιζαρισμένες dumky, σλαβικούς χορούς και τραγούδια. Κάθε 

dumka αποτελείται από την εναλλαγή αργών με γρήγορα μέρη. Τα αργά μέρη έχουν 

χαρακτήρα αφηγηματικό, εσωστρεφή, λυρικό και ονειροπόλο (κυριαρχεί ο ελάσσων 

τρόπος), ενώ τα γρήγορα εισάγουν ορμητική χορευτική κίνηση (σε μείζονα τρόπο). Ο 

Dvorak έγραψε 4 πιάνο-τρίο, 3 κουαρτέτα με πιάνο και 2 κουιντέτα με πιάνο. 
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Μουσικές δομές και μουσικό υλικό που χρησιμοποιούνται στο 

έργο 

   

Φόρμα αλέγκρο-σονάτα 

 

Τη φόρμα αλέγκρο-σονάτα τη συναντάμε συχνότερα σαν πρώτο μέρος στη σονάτα, 

αλλά μπορεί να είναι και το πρότυπο άλλων Μερών καθώς επίσης και άλλων τύπων 

σύνθεσης. Εξετάζοντας τη μορφή σονάτας ο C. Ph. E. Bach επηρέασε πολύ την ανάπ-

τυξη της φόρμας σονάτας. Εισήγαγε καινοτομίες και έδωσε τις γενικές κατευθύνσεις 

για τη χρήση του μουσικού υλικού που έφθασε σε πλήρη ακμή με τους Haydn, Mo-

zart, Beethoven. Η χρήση δύο αντίθετων θεμάτων σε σχετικές τονικότητες, η ανάπτυ-

ξη και η επεξεργασία των θεμάτων και η επιστροφή στο αρχικό θέμα είναι μερικές 

από αυτές τις καινοτομίες και τα χαρακτηριστικά. 

Ο βασικός σχεδιασμός της φόρμας αλέγκρο-σονάτας είναι η ανάπτυξη και ε-

πέκταση της τριμερούς φόρμας. Αποτελείται από τρία μεγάλα τμήματα: την Έκθεση, 

την Ανάπτυξη και την Επανέκθεση που αντιπροσωπεύουν την παρουσίαση του υλι-

κού, την ανάπτυξη και επεξεργασία του και την επανεμφάνιση του υλικού. Το διάγ-

ραμμα της φόρμα αλέγκρο-σονάτας είναι το εξής: 

Έκθεση: 

 κύριο θέμα (στην τονική) 

 πέρασμα-γέφυρα 

 δευτερεύον θέμα (στην δεσπόζουσα ή σχετική μείζονα αν το θέμα 

είναι σε ελάσσονα) 

 θέμα ή τμήμα που κλείνει την έκθεση 

Ανάπτυξη: 

 Το κύριο θέμα, το δευτερεύον  ή νέο υλικό παρουσιάζεται με αν-

τιθέσεις στην τονικότητα, τη δομή και την επεξεργασία 

Επανέκθεση: (αυτό το τμήμα μπορεί να είναι ακριβής επανάληψη της έκθεσης 

ή τροποποιημένο και επεκταμένο) 

 κύριο θέμα (στην τονική) 

 πέρασμα-γέφυρα 

 δευτερεύον θέμα (στην τονική) 
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 θέμα ή τμήμα που κλείνει την ανακεφαλαίωση (στην τονική) 

 coda  

 

Ο συνθέτης βλέπει στη βασική δομή της φόρμας αλέγκρο-σονάτας μία φυσική 

και λογική διαδοχή του παρουσιαζόμενου μουσικού υλικού. Παρουσιάζει το θεματικό 

του υλικό στην Έκθεση, το οποίο επεξεργάζεται στην Ανάπτυξη και επιστρέφει είτε 

με ακριβή είτε με τροποποιημένη επανάληψη στην Επανέκθεση. 

Αυτή τη φόρμα έχουν χρησιμοποιήσει οι συνθέτες σαν περίγραμμα και βασικό 

σκελετό από την Κλασική περίοδο και μετά τροποποιημένη και προσαρμοσμένη 

σύμφωνα με τις μουσικές ανάγκες και το ύφος τους. Έτσι λοιπόν είναι σταθερή μόνο 

σε ότι αφορά το περίγραμμά της με την γενικότερη έννοια. Κάθε συνθέτης την μετα-

χειρίζεται με έναν μοναδικό και κατάλληλο για το ύφος του τρόπο.   
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Μουσικοί Τρόποι (modus) 

 

Στη θεωρία της Δυτικής μουσικής με τον όρο τρόπο (mode/modus λατ.) αναφερόμασ-

τε γενικά σε ένα είδος κλίμακας, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα με ένα σύνολο από 

χαρακτηριστικές μελωδικές συμπεριφορές. Αυτός ο όρος εξακολουθεί να είναι ο πιο 

κοινός τα τελευταία χρόνια και αντανακλά μια παράδοση που χρονολογείται από το 

Μεσαίωνα και ακόμη πιο παλιά, από την αρχαία ελληνική μουσική. 

 

Τρόποι και κλίμακες 

 

Η κλίμακα είναι μία συγκεκριμένη σειρά από νότες που με την πρώτη νότα 

ως σημείο αναφοράς, καθορίζονται τα διαστήματα ανάμεσα στις νότες της κλίμακας. 

Η έννοια "Τρόπος" στη Δυτική μουσική θεωρία έχει τρία διαδοχικά στάδια: τη θεω-

ρία του Γρηγοριανού μέλους, την Αναγεννησιακή πολυφωνική θεωρία και στη τονική 

αρμονική μουσική. Και στις τρείς περιπτώσεις ο "τρόπος" ενσωματώνει την ιδέα της 

διατονικής κλίμακας με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει και το στοιχείο μελωδικών μο-

τίβων που καθορίζουν και το όνομα του τρόπου (τετράχορδα). Η σύγχρονη μουσικο-

λογία διεύρυνε την έννοια του τρόπου με τα προγενέστερα μουσικά συστήματα, όπως 

εκείνα της Αρχαίας Ελληνικής μουσικής, τον Οκτώηχο του Βυζαντινού συστήματος 

καθώς και σε άλλα συστήματα μη δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα η λέξη "τρόπος" είχε λάβει μια ακόμη πρόσθε-

τη σημασία, σε σχέση με τη διαφορά ανάμεσα στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, 

και ορίστηκε ως μείζον τρόπος και ελάσσων τρόπος. Ήταν η εποχή που οι συνθέτες 

άρχισαν να χρησιμοποιούν την "τροπικότητα" σαν κάτι το ξεχωριστό από τις μείζονες 

και ελάσσονες κλίμακες, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει το 

θρησκευτικό αίσθημα, λόγω της ανάμειξης των τρόπων με το Γρηγοριανό μέλος. 
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Αρχαία ελληνική μουσική  

 

Η αρχαία ελληνική μουσική θεωρία δε χρησιμοποιεί τον ορισμό "τρόπο" (mo-

dus) η οποία είναι λατινική λέξη, αλλά τρείς αλληλένδετες έννοιες οι οποίες έχουν 

μεγάλη σχέση με τον μεταγενέστερο "Μεσαιωνικό τρόπο": α) κλίμακες ή συστήματα 

β) τόνοι και γ) αρμονία 

 

Αρχαίες ελληνικές κλίμακες          

 

Οι αρχαίες ελληνικές κλίμακες σύμφωνα με το Αριστόξενο ήταν οι εξής: 

 Μιξολύδιος ( b-b') 

 Λύδιος (c'-c'') 

 Φρύγιος (d'-d'') 

 Δώριος (e'-e'') 

 Υπολύδιος (f'-f'') 

 Υποφρύγιος (g'-g'') 

 Λοκρικός ή Υποδώριος (a'-a'' ή a-a'') 

Ανάλογα με την θέση (απόσταση) των τόνων στα τετράχορδα οι κλίμακες χω-

ρίζονταν σε τρία Γένη: α) Το διατονικό γένος, αποτελούμενο από τόνους και ημιτόνια 

β) το χρωματικό γένος, αποτελούμενο από ημιτόνια και μία τρίτη μικρή και γ) το ε-

ναρμόνιο γένος, αποτελούμενο από μία τρίτη μεγάλη και δύο τέταρτα του τόνου. Το 

διάστημα της τετάρτης καθαρής ήταν πάντοτε σταθερό, ενώ τα δύο ενδιάμεσα διασ-

τήματα κινούμενα. 

Σε αντίθεση με το μεσαιωνικό τροπικό σύστημα αυτές οι κλίμακες μαζί με τους 

τόνους και τις αρμονίες δε φαίνεται να είχαν κάποια ιεραρχική θέση που θα μπορού-

σαν να δημιουργήσουν "έλξεις" ανάμεσα στις νότες. 
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Δυτική εκκλησιαστική μουσική 

 

Τον 6ο αιώνα μ.Χ. ο μελετητής Βοήθιος μετέφρασε την αρχαία ελληνική μο-

υσική θεωρία στα Λατινικά. Αργότερα πολλοί συγγραφείς δημιούργησαν μία σύγχυ-

ση προσπαθώντας να εξηγήσουν τους "τρόπους" που χρησιμοποιούνταν στους εκ-

κλησιαστικούς ύμνους (cantus planus) με τους "τρόπους" που περιέγραφε ο Βοήθιος. 

Στο βιβλίο του De institutione musica, χρησιμοποιεί δύο φορές τον όρο "αρμονία" 

για να περιγράψει ό, τι θα ήταν πιθανόν να αντιστοιχεί με τη μεταγενέστερη έννοια 

του  "τρόπου", ενώ χρησιμοποιεί και τη λέξη "modus" πιθανώς από την Λατινική με-

τάφραση της ελληνικής λέξης "τρόπος" για να περιγράψει ένα σύστημα μεταφοράς 

τόνων για την παραγωγή επτά διατονικών ειδών οκτάβας, έτσι ο όρος ήταν απλώς ένα 

μέσο μεταφοράς και δεν είχε καμία σχέση με τους εκκλησιαστικούς τρόπους. 

Αργότερα τον 9ο αιώνα οι θεωρητικοί εφάρμοσαν τους όρους "tropus και mo-

dus" του Βοήθιου στο σύστημα των εκκλησιαστικών τρόπων. Στην ουσία ένωσαν 

τρείς ξεχωριστές θεωρίες: των εκκλησιαστικών ψαλμών (cantus planus), τη θεωρία 

του Βυζαντινού οκτάηχου και τη θεωρία του Βοήθιου, επιβάλλοντας τα επτά είδη της 

οκτάβας του Βοήθιου στους οχτώ εκκλησιαστικούς τρόπους. Έτσι τα ονόματα των 

τρόπων που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους ελλη-

νικούς τρόπους. 

Οι οχτώ εκκλησιαστικοί τρόποι, ή Γρηγοριανοί τρόποι, μπορούν να χωρισ-

τούν σε τέσσερα ζευγάρια , όπου κάθε ζευγάρι μοιράζεται τον finalis, την τελική νό-

τα, αλλά έχουν διαφορετική έκταση, οι τέσσερις finalis ήταν οι εξής: D, E, F, G. Αν η 

"κλίμακα" συμπληρώνεται προσθέτοντας τρείς νότες προς τα πάνω, ο τρόπος λέγεται 

αυθεντικός, αν συμπληρώνεται προσθέτοντας τρείς νότες προς τα κάτω τότε ο τρό-

πος λέγεται πλάγιος. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η έκταση του τρόπου είναι μία 

οκτάβα. 

Κάθε τρόπος έχει εκτός από τον τελικό φθόγγο, finalis, και τον "tenor", τον 

κύριο φθόγγο της μελωδίας . Ο tenor όλων των αυθεντικών τρόπων βρισκόταν μία 

πέμπτη πάνω από τον finalis, ενώ των πλάγιων μία τρίτη πάνω 

Οι οχτώ εκκλησιαστικοί-Γρηγοριανοί τρόποι είναι οι εξής: 

 I. Dorian, finalis: D, tenor: Α 

 II. Hypodorian, finalis: D, tenor: F 

 III. Phrygian, finalis: E, tenor: B-C 
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 IV. Hypophrygian, finalis: E, tenor: G-A 

 V. Lydian, finalis: F, tenor: C 

 VI. Hypolydian, finalis: F, tenor: A 

 VII. Mixolydian, finalis: G, tenor: D 

 VIII. Hypomixolydian, finalis: G, tenor: B-C 

          

Το 1547 ο Ελβετός θεωρητικός Henricus Glareanus σταθεροποίησε την έν-

νοια των εκκλησιαστικών τρόπων και πρόσθεσε τέσσερις επιπλέον: τον Aeolian (mo-

dus IX), τον Hypoaeolian (modus X), τον Ionian (modus XI) και τον Hypoionian 

(modus XII). Λίγο αργότερα ο Ιταλός θεωρητικός Gioseffo Zarlino το 1573 αναθεώ-

ρησε τα ονόματα και την αρίθμηση των τρόπων. Ο Zarlino επαναπροσδιόρισε τους 

finalis των έξι ζευγαριών των αυθεντικών-πλάγιων τρόπων με βάση το φυσικό εξά-

χορδο, C, D, E, F, G, A, και επίσης μετέφερε τα ελληνικά ονόματα, έτσι ώστε οι τρό-

ποι Ι έως VIII τώρα έγιναν C αυθεντικός έως F πλάγιος, και ονομάζονταν πια με τα 

ονόματα Dorian έως  Hypomixolydian. Το ζευγάρι των τρόπων με G finalis πήρε τον 

αριθμό IX και Χ και ονομάστηκε Ionian και Hypoionian, ενώ ζευγάρι των τρόπων με 

Α finalis πήρε τον αριθμό XI και ΧΙΙ και ονομάστηκε Aeolian και  Hypoaeolian. 

Στα τέλη του 18ου και 19ου αιώνα κάποιοι μεταρρυθμιστές της εκκλησιαστι-

κής μουσικής, γνωστοί και ως Cecilian Movement, αναθεώρησαν για άλλη μια φορά 

τους τρόπους διατηρώντας αυτή τη φορά την αρίθμηση του Glareanus σε οχτώ τρό-

πους αλλάζοντας όμως το ζευγάρι XI και XII, δίνοντας του σαν finalis το Β, τον οπο-

ίο ονόμασαν Locrian και Hypolocrian τρόπο. Ο Ionian και Hypoionian τρόπος σε C 

έγιναν με αυτή την αρίθμηση οι τρόποι XIII και XIV. 

 

  Εικ. 1. Οι οχτώ εκκλησιαστικοί τρόποι. Το f υποδηλώνει τον finalis. 
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Χρήση των τρόπων στη "σύγχρονη" μουσική 

 

Στη σύγχρονη δυτική μουσική οι τρόποι αποτελούνται από εφτά κλίμακες που 

έχουν μεγάλη σχέση με τις οικίες μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. Παρά το γεγονός 

ότι τα ονόματα των σύγχρονων τρόπων είναι στα ελληνικά, τα ονόματα αυτά είναι 

συμβατικά και δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική μουσική θεωρία, ούτε 

έχουν κάποια σχέση με τα διαστήματα και τα διατονικά γένη που έχουν οι αντίστοιχες 

ελληνικές κλίμακες. 

Οι σύγχρονοι τρόποι αποτελούνται από τις άσπρες νότες του πιάνου ή αλλιώς 

μία Ντο μείζονα κλίμακα, "βαφτίζοντας" όμως σαν τονική κάθε φορά μία από τις επ-

τά νότες της, διαφοροποιώντας έτσι το διαστηματικό περιεχόμενο, δηλαδή την εναλ-

λαγή τόνων και ημιτονίων. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι η μείζονα κλίμακα έχει το εξής 

διαστηματικό περιεχόμενο: Τ-Τ-η-Τ-Τ-Τ-η, τότε οι τρόποι χωρίζονται ως εξής: 

 

 Ιωνικός, Τ-Τ-η-Τ-Τ-Τ-η, C-D-E-F-G-A-B-C 

 Δωρικός, Τ-η-Τ-Τ-Τ-η-Τ, D-E-F-G-A-B-C-D 

 Φρυγικός, η-Τ-Τ-Τ-η-Τ-Τ, E-F-G-A-B-C-D-E 

 Λυδικός, Τ-Τ-Τ-η-Τ-Τ-η, F-G-A-B-C-D-E-F 

 Μιξολυδικός, Τ-Τ-η-Τ-Τ-η-Τ, G-A-B-C-D-E-F-G 

 Αιολικός, Τ-η-Τ-Τ-η-Τ-Τ, A-B-C-D-E-F-G-A 

 Λοκρικός, η-Τ-Τ-η-Τ-Τ-Τ, B-C-D-E-F-G-A-B 

  

Οι παραπάνω τρόποι φυσικά μπορούν και να "μετατονιθούν", να αλλάξει δηλαδή το 

τονικό τους κέντρο αλλά να παραμείνει ίδιο το διαστηματικό περιεχόμενο.  
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Ανάλυση του μουσικού έργου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ακολουθήσει ανάλυση του έργου όσον αφορά τη δομή του, την 

ενορχήστρωσή του, την αρμονία και γενικά το μουσικό υλικό από το οποίο αποτελεί-

ται. Αρχικά, το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη: Allegro, Adagio-Andante moderato και 

Allegro molto. Το πρώτο μέρος έχει δομή Allegro-sonata. Το δεύτερο και το τρίτο 

βασίζονται στην τριμερή φόρμα ΑΒΑ.  

Οι τρόποι θεωρούνται πως είναι το βασικό μουσικό υλικό στα περισσότερα 

μέρη, ενώ πολύ συχνά γίνεται μίξη με μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. Κάθε μέρος 

έχει ξεχωριστό χαρακτήρα και ύφος. Το πρώτο μέρος για παράδειγμα έχει εισαγωγικό 

χαρακτήρα, διατηρώντας περισσότερο κλασική φόρμα και στυλ. Το δεύτερο έχει χα-

ρακτήρα πιο μυστικιστικό και αφαιρετικό, ενώ το τρίτο είναι περισσότερο δυναμικό. 

Οι εικόνες από την άλλη πλευρά, έχουν σημαντικό ρόλο και στα τρία μέρη και τα α-

κούσματα από τα οποία είναι επηρεασμένα τα μουσικά μοτίβα ποικίλουν, στην ουσία 

γίνεται ένα παιχνίδισμα ανάμεσα σε δυτικοευρωπαϊκά, ελληνικά και ακούσματα από 

την Ανατολή.         

 

Πρώτο μέρος, Allegro 

 

Το πρώτο μέρος θεωρείται και το εισαγωγικό μέρος του έργου. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το μέρος αυτό αντιπροσωπεύει τη Δύση. Ακολουθεί κλασική φόρμα όσον 

αφορά τη δομή και πιο δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία στη σύνθεση των μοτίβων, την επι-

λογή των τονικοτήτων-τρόπων και του ρυθμού. Σαν τονική κλίμακα έχει τη ρε ελάσ-

σονα και ρυθμό τετράσημο, 4/4. Το μουσικό υλικό είναι επηρεασμένο: πρώτον, από 

τη Jazz μουσική, μοτίβα, δηλαδή, γραμμένα σε τρόπους, και δεύτερον, από τον ρο-

μαντισμό, δηλαδή, μεγάλες φράσεις με σχετικά πυκνή αρμονία. 

Σαν μορφολογική δομή ακολουθεί την αλέγκρο-σονάτα. Έχει τρία μεγάλα κε-

φάλαια: την Έκθεση, την Ανάπτυξη και την Επανέκθεση. Η Έκθεση οριοθετείται από 

το μέτρο 1 έως 106, η Ανάπτυξη από το μέτρο 107 έως 157 και τέλος η Επανέκθεση 

από το μέτρο 158 μέχρι 221. 

Αρχικά, το μέρος της Έκθεσης αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την πρώτη έκθεση 

της μουσικής ιδέας. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα θέματα: το πρώτο θέμα στη ρε ελάσσο-
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να, από το μέτρο 1 έως 46 και το δεύτερο στη ρε μείζονα από το μέτρο 69 μέχρι 99. 

Μετά τα δύο πρώτα εισαγωγικά μέτρα του πιάνου από το αριστερό χέρι ακολουθεί η 

κύρια μελωδία από το δεξί χέρι, την οποία συνοδεύουν τα έγχορδα με pizzicato. Μετά 

από αυτή την πρώτη φράση, στο μέτρο 11 εισάγεται και δεύτερη φράση, μία μικρή 

αλυσίδα που στην ουσία οδηγεί στην πτώση στα μέτρα 14-15 από εκεί και πέρα επα-

ναλαμβάνονται οι δύο φράσεις με τα έγχορδα να έχουν αυτή τη φορά την κύρια με-

λωδία και το πιάνο να συνοδεύει και να απαντάει πάνω στη κίνηση της μελωδίας εμ-

πλουτίζοντάς την. Στο μέτρο 27 το τσέλο εισάγει νέο μουσικό υλικό στο οποίο απαν-

τάει το βιολί στο μέτρο 31 για να οδηγήσει όλο αυτό στο μέτρο 35, όπου εμφανίζεται 

για μία τελευταία φορά η αρχική μουσική ιδέα και έχουμε την κορύφωση του Α' θέ-

ματος. Τέλος, από το μέτρο 47 ξεκινάει μία μεγάλη γέφυρα, η οποία σταδιακά θα α-

ποσβέσει την ένταση του πρώτου θέματος και θα οδηγήσει στο Β' θέμα. 

Στη συνέχεια, το Β' θέμα της Έκθεσης είναι πιο λυρικό και με πιο αργό τέμπο. 

Ξεκινάει στο μέτρο 69 στη ρε μείζονα με το πιάνο να έχει την κύρια μελωδία και  το 

τσέλο να συνοδεύει. Στο μέτρο 77 παίρνει τη μελωδία το βιολί για να την παραδώσει 

στο τσέλο, το οποίο θα οδηγήσει στην κορύφωση του Β' θέματος. Υπάρχει και ένα 

καταληκτικό θέμα, από το μέτρο 100 μέχρι 105, που θα κλείσει την ενότητα της Έκ-

θεσης με ένα είδος γέφυρας η οποία στην ουσία μένει μετέωρη αφού οδηγεί σε ένα 

μέτρο γενικής παύσης σε όλα τα όργανα διαχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την Έκθε-

ση από την Ανάπτυξη. 

Έπειτα, από το μέτρο 107 ξεκινάει η Ανάπτυξη του πρώτου μέρους, όπου υλι-

κό κυρίως από το Α' θέμα θα επεξεργαστεί όσον αφορά την τονικότητα, την αρμονία, 

τον ρυθμό και την ενορχήστρωση. Το μεγαλύτερο μέρος είναι γραμμένο πάνω σε μία 

ασταθή βαθμίδα της τονικής του έργου, τη δεύτερη (μι ελάσσονα), η οποία τονικο-

ποιείται για να οδηγήσει μετά από μεταπηδήσεις σε άλλες τονικότητες, όπως στη λα 

ελάσσονα (μ. 149) και στο μέτρο 156 στη λα μείζονα, για να γίνει πτώση στη ρε ε-

λάσσονα και να φτάσουμε έτσι στην Επανέκθεση.  

Ένα ρυθμικό παιχνίδι ανάμεσα στις τέσσερεις φωνές με θεματικό υλικό από 

την πρώτη φράση του Α' θέματος της Έκθεσης, θα εισαγάγει την Ανάπτυξη. Ακολου-

θεί έτσι επεξεργασία της δεύτερης φράσης του Α' θέματος (μ. 117-121) και ένα νέο 

θέμα-γέφυρα (μ. 122-129) θα οδηγήσει σε μία ακόμη επεξεργασία της πρώτης φρά-

σης. Στο μέτρο 137 θεματικό υλικό του Α' θέματος που χρησιμοποιήθηκε σαν γέφυρα 
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προς το Β' θέμα, θα χρησιμοποιηθεί εδώ σε διαφορετικές τονικότητες για να οδηγήσει 

σε μία cadenza (μ. 153) η οποία, θα καταλήξει στην Επανέκθεση.                         

Από το μέτρο 158 ξεκινάει η Επανέκθεση του πρώτου μέρους. Δεν είναι αυ-

τούσια με την Έκθεση αλλά ελαφρώς παραλλαγμένη, πιο συνεπτυγμένη και με μικ-

ρότερη διάρκεια. Επιστρέφει για λίγο στη ρε ελάσσονα με την αρχική μουσική φράση 

(μ. 158-165) για να καταλήξει στη δεύτερη φράση (μ. 165-171), η οποία χρησιμοποι-

είται εδώ σαν μία γέφυρα με συνεχής μετατροπίες, που οδηγούν στο Β' θέμα και τη ρε 

μείζονα (μ. 172). Το Β' θέμα επανεμφανίζεται αυτούσιο όσον αφορά τη δομή του, 

αλλά με διαφορετική ενορχήστρωση: τώρα την κύρια μελωδία αναλαμβάνει το τσέλο 

στην αρχή (μ. 172-178) την οποία συνεχίζει από το μέτρο 179 το βιολί. Το πιάνο από 

την άλλη, έχει καθαρά συνοδευτικό ρόλο με μικρά επαναλαμβανόμενα μοτίβα και 

υποδεικνύοντας το αρμονικό υπόβαθρο.  

Η λυρική μελωδία του Β' θέματος διακόπτεται  στο μέτρο 195 από μία γέφυρα 

με πιο δυναμικό χαρακτήρα, που θα οδηγήσει σε μία μεγάλη πτώση με καθυστέρηση 

(μ. 199-202) και θα μας φέρει στην Coda (μ. 203). Τελευταίο τμήμα του πρώτου μέ-

ρους η Coda στην τονική, ρε ελάσσονα, περιέχει θεματικό υλικό από το Α' θέμα κα-

θώς και καινούριο υλικό για να μας οδηγήσει στην τελευταία πτώση του μέρους (μ. 

216-220) που δηλώνει και το τέλος του. 
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Δεύτερο μέρος, Adagio-Andante moderato 

 

Το δεύτερο μέρος διαφέρει πολύ από το πρώτο, και ως προς τη δομή και ως προς το 

ύφος αλλά και ως προς το στυλ γραφής. Η δομή του είναι τριμερής, ΑΒΑ με μία μικ-

ρή επεξεργασία της Β' θεματικής ενότητας πριν την επανεμφάνιση της Α'.  Έχει πε-

ρισσότερο τονικά κέντρα παρά τονικότητες. Η γραφή του είναι μινιμαλιστική, πολλά 

στοιχεία παραλείπονται, όπως τρίτες βαθμίδες συγχορδιών και πολλά άλλα υπονοο-

ύνται, προσδίδοντας έτσι ένα μυστήριο στα μοτίβα. Η βάση του θεωρείται ο Φρύγιος 

τρόπος και συγκεκριμένα η συμμετρία που προσφέρουν τα δύο τετράχορδά του, που 

σύμφωνα και με τον Guido d'Arezzo προσδίδει και έναν μυστικιστικό χαρακτήρα. Τα 

ακούσματα των μοτίβων απομακρύνονται αρκετά από τη δυτικοευρωπαϊκή κουλτού-

ρα, κυρίως στην Α' θεματική ενότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το μέρος 

αντιπροσωπεύει περισσότερο την Ανατολή. Η Β' θεματική ενότητα θεωρείται και ο 

συνδετικός κρίκος με το πρώτο μέρος του έργου. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό, 

όπως παρόμοια ρυθμικά μοτίβα και πιο δυτικοευρωπαϊκά ακούσματα. 

Η Α' θεματική ενότητα εκτείνεται από το μέτρο 1 έως 42. Τα δύο πρώτα εισα-

γωγικά μέτρα ξεκινούν με το πιάνο και το τσέλο, ενώ το βιολί μπαίνει στο μέτρο 3. 

Το πιάνο εκτελεί μία οστινάτο μελωδία που συνεχίζεται μέχρι το μέτρο 13. Με τονικό 

κέντρο τη Σολ, είναι βασισμένη πάνω στον Φρύγιο τρόπο χωρίς την τρίτη βαθμίδα. 

Συγκεκριμένα, ακολουθεί το εξής μοτίβο: Σολ, Λα ύφεση, Ντο, Ρε, Μι ύφεση, Φα, με 

τη Λα ύφεση να έλκεται από τη Σολ και τη Μι ύφεση από τη Ρε, την πέμπτη βαθμίδα 

αν ορίσουμε τονική τη Σολ. Αυτή η φιλοσοφία ακολουθείται σχεδόν σε όλη την Α' 

θεματική ενότητα και στην επανέκθεσή της, η Λα ύφεση και η Μι ύφεση αναλαμβά-

νουν πτωτική λειτουργία σε μοτίβα που έχουν τονικό κέντρο τη Σολ και τη Ρε αντίσ-

τοιχα, δημιουργώντας έτσι συνεχώς την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο εξίσου σημαντικά 

τονικά κέντρα, αν λάβουμε υπόψη μας τη συμμετρία που προσφέρουν τα δύο τετρά-

χορδα του Φρύγιου τρόπου: Σολ-Λα ύφεση-Σι ύφεση-Ντο / Ρε-Μι ύφεση-Φα-Σολ (η-

Τ-Τ / η-Τ-Τ)    

Μετά τα δύο πρώτα εισαγωγικά μέτρα, από το μέτρο 3 έως 13 υπάρχει ένας 

διάλογος ανάμεσα στο βιολί και το τσέλο. Στο μέτρο 3 το βιολί εισάγει το πρώτο θέ-

μα το οποίο επαναλαμβάνει ελαφρώς παραλλαγμένο το τσέλο στα μέτρα 6 - 9. Το ίδιο 

ακριβώς συμβαίνει και με το δεύτερο θέμα στα μέτρα 10-13. Το πιάνο αναλαμβάνει 

στο μέτρο 14 το τρίτο θέμα, όπου δεν έχουμε κάποιο σταθερό τονικό κέντρο, αλλά 
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βασίζεται πάνω σε έναν κύκλο από τρίτες ξεκινώντας από την Μι ύφεση μείζονα για 

να καταλήξει στη φα μείζονα (μ. 16 και 18), κάτι το οποίο υποδηλώνει τονικοποίηση 

της Σι ύφεση μείζονος χωρίς να γίνεται ακριβώς ξεκάθαρο, αφού η Φα μείζονα αντί 

να λυθεί, συνεχίζει ένα καινούριο μοτίβο στη Ντο ελάσσονα (μ. 18). Και πάλι όμως η 

κατάσταση δε σταθεροποιείται και τελικώς καταλήγουμε στο μέτρο 22 σε πτώση σε 

μία ελλιπής συγχορδία της ρε. Στη συνέχεια, το πιάνο αναλαμβάνει τη μελωδική 

γραμμή του Β’ θέματος και τα έγχορδα την οστινάτο μελωδία. Από το μέτρο 25 ξεκι-

νά να χτίζεται σιγά σιγά η κορύφωση της ενότητας με ένα Γ’ θέμα. Ένας διάλογος 

ανάμεσα στα δύο έγχορδα σε αντιστικτική – οριζόντια γραφή αρχίζει από το μέτρο 25 

μέχρι το 30. Το πιάνο συνοδεύει με τρίφωνες συγχορδίες, ελλιπείς πολλές φορές, χω-

ρίς την τρίτη βαθμίδα. Η μουσική γραφή πυκνώνει σταδιακά, τα τέταρτα στη συνοδε-

ία του πιάνου γίνονται όγδοα, τα όγδοα δέκατα-έκτα και τα έγχορδα μετά από τον δι-

άλογό τους τελικά συναντιόνται και κινούνται παράλληλα με ανιούσα φορά για να 

οδηγήσουν στην κορύφωση (μ. 33). Το πιάνο από ελλιπής τρίφωνες συγχορδίες γεμί-

ζει με πλήρεις εξάφωνες και καμιά φορά οχτάφωνες συγχορδίες. Τα έγχορδα σε πα-

ράλληλες κινήσεις έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. Η ένδειξη pesante θέλει να προσδώσει 

στη φράση μία βαριά και βαλτώδη κατάσταση με τα έγχορδα να δίνουν γεμάτο και 

legato ήχο και το πιάνο γεμάτες συγχορδίες με πεντάλ χωρίς να υπάρχει κενό από τη 

μία στην άλλη. Τονικό κέντρο μπορούμε να πούμε πως είναι από το μέτρο 33 έως 36 

δεύτερο χρόνο η Ντο ελάσσονα και από το μέτρο 36 τρίτο χρόνο η Σολ ελάσσονα με 

επιρροές πάλι από τον Φρύγιο τρόπο, (λα ύφεση), για να καταλήξουμε στο μέτρο 42 

σε μία πτώση στη Σολ μείζονα που δηλώνει και το τέλος της ενότητας και ταυτόχρο-

να τη μετάβαση στη ντο ελάσσονα και τη Β’ θεματική ενότητα. 

Η Β’ θεματική ενότητα έχει ένα τελείως διαφορετικό μουσικό χαρακτήρα. Το 

Adagio γίνεται Andante moderato και από τη μυστηριακή κατάσταση του Φρύγιου 

τρόπου και την παράλειψη της τρίτης βαθμίδας πηγαίνουμε σε ένα πιο ξεκάθαρο το-

πίο. Έχουμε ξεκάθαρη τονικότητα, τη ντο ελάσσονα και από τις pesante και legato 

φράσεις πηγαίνουμε στις πιο κινούμενες και staccato. 

Από το μέτρο 43 μέχρι και το μέτρο 59 το πιάνο αναλαμβάνει καθαρά ηγετικό 

ρόλο, τα έγχορδα απαντούν σε φράσεις του πιάνου ή συνοδεύουν. Η ένδειξη con sord 

στο πιάνο στο μέτρο 43 θέλει να κρατήσει λίγο ακόμη τη μυστηριακή ατμόσφαιρα 

της προηγούμενης ενότητας, ώστε να επέλθει πιο ομαλά η αλλαγή. Το Α’ θέμα της Β’ 

ενότητας που εισάγει το πιάνο επαναλαμβάνεται στο μέτρο 55 senza sord αυτή τη 
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φορά και με πιο πυκνή συνοδεία. Μια μικρή γέφυρα δύο μέτρων θα μας οδηγήσει σε 

ένα Β’ θέμα στο μέτρο 61 που τον πρώτο ρόλο αναλαμβάνουν τα έγχορδα αυτή τη 

φορά. Το Β’ θέμα πιο λυρικό, πιο legato δε θα κρατήσει πολύ, με μία μικρή επεξερ-

γασία του, που θα χρησιμοποιηθεί σαν γέφυρα (μ.64-65), θα ακολουθήσει πτώση και 

επανεμφάνιση του Α’ θέματος για μια τελευταία φορά με πιο πλούσια ενορχήστρωση.  

Έπειτα, ακολουθεί μία μικρή επεξεργασία με νέο υλικό (μ.76-91), η οποία εί-

ναι στην ουσία όλη η προετοιμασία που θα οδηγήσει στην κορύφωση της Β’ ενότη-

τας. Τα έγχορδα παίρνουν τώρα τον κυρίαρχο ρόλο και το πιάνο δίνει την αρμονική 

υποστήριξη. Η επεξεργασία αποτελείται από δύο μικρά θέματα. Το πρώτο θέμα από 

το μέτρο 76 μέχρι το 79 αποτελείται από ένα συγκεκριμένο μοτίβο που μοιράζεται 

μεταξύ του τσέλου και του βιολιού. Ξεκινάει μια φράση το ένα όργανο και αναλαμ-

βάνει το άλλο για να την τελειώσει. Αφού επαναληφθεί το μοτίβο τέσσερεις φορές με 

διαφορετική εναρμόνιση αρχίζει από το μέτρο 80 το δεύτερο θέμα της επεξεργασίας. 

Αποτελείται από μία τετράμετρη φράση που θα επαναληφθεί τρείς φορές σε διαφορε-

τική τονικότητα. Το παιχνίδισμα ανάμεσα στα δύο έγχορδα θα συνεχιστεί και με συ-

νεχείς μετατροπίες θα μας οδηγήσει στην κορύφωση της ενότητας (μ. 92-97), όπου 

επανέρχεται το Β’ θέμα ελαφρώς παραλλαγμένο για να επέλθει σταδιακά η ηρεμία 

μετά από όλη αυτή την ένταση, με μία γέφυρα στα μέτρα 93-102, και θα αλλάξει σιγά 

σιγά ο μουσικός χαρακτήρας και θα επανέλθει το Adagio, η Α’ θεματική ενότητα. 

Από το μέτρο 103 λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στις ελλιπείς συγχορδίες, τις επιρ-

ροές από τον Φρύγιο και τον πιο μυστηριακό και μινιμαλιστικό χαρακτήρα. Το Α’ 

θέμα της Α’ ενότητας επανεμφανίζεται στα μέτρα 103 έως 110 αρκετά παραλλαγμέ-

νο. Τη μελωδική γραμμή μοιράζονται το βιολί και το τσέλο ενώ το πιάνο συνοδεύει 

με μία απλή συνοδεία. Στο μέτρο 11 το πιάνο εισάγει το Β’ θέμα για να απαντήσουν 

τα έγχορδα δύο μέτρα αργότερα και να επαναληφθεί  για μία τελευταία φορά το θέμα 

στο μέτρο 115 σε στυλ κανόνα ανάμεσα στο πιάνο και στα έγχορδα. Από το μέτρο 

118 ξεκινάει σταδιακά να «χτίζεται» η τελευταία κορύφωση του μέρους με το Γ’ θέ-

μα, όπως ακριβώς και στην πρώτη εμφάνιση της Α’ θεματικής ενότητας. Στο μέτρο 

129 ξεκινάει η απόσβεση όλης της ενέργειας που έχει δημιουργήσει η τελευταία κο-

ρύφωση και θα οδηγηθούμε στη «λύτρωση» και στο pp φινάλε του 2
ου

 μέρους του 

έργου.       
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Τρίτο μέρος, Allegro molto 

 

Το τρίτο μέρος θεωρείται και το φινάλε του έργου. Το ύφος του διαφέρει πολύ και 

από το δεύτερο μέρος αλλά και από το πρώτο. Η γραφή του δεν είναι τόσο αφαιρετι-

κή όπως στο δεύτερο μέρος. Ο ρυθμός του δεν είναι συμμετρικός, 5/8 (3+2). Υπάρχει 

τονικότητα, ρε ελάσσονα, αλλά επηρεάζεται πολύ από τρόπους, όπως ο Δώριος και ο 

Αιόλιος. Η δομή του μοιάζει με του δεύτερου μέρους, δηλαδή είναι τριμερής, ΑΒΑ, 

με μία μικρή επεξεργασία της Α' θεματικής ενότητας αυτή τη φορά μετά τη Β' για να 

τελειώσει με την επανεμφάνιση της Α' ελαφρώς παραλλαγμένης. Το στυλ γραφής δεν 

αντιπροσωπεύει τη δυτική μουσική, αλλά ούτε και την ανατολική, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι επηρεασμένο από ελληνικά στοιχεία και ακούσματα. 

Η Α' θεματική ενότητα ξεκινάει από το μέτρο 1 έως 180. Στην εισαγωγή του 

μέρους (μ. 1-16) στην ουσία δηλώνεται καθαρά η τονικότητα (ρε ελάσσονα) με μία 

μεγάλη πτώση και από τα τρία όργανα (μ. 9-17). Από το μέτρο 17 αναλαμβάνει το 

πιάνο το Α' θέμα της ενότητας. Με ξεκάθαρο διαχωρισμό του ρυθμού των πέντε ογ-

δόων σε 3+2 από τη συνοδεία του αριστερού χεριού, το δεξί χέρι εισάγει την κύρια 

μελωδία στο μέτρο 21. Μέχρι το μέτρο 52 ακολουθούν τετράμετρες μικρές φράσεις 

με κυρίαρχο όργανο το πιάνο και συνοδεία τα έγχορδα, βασισμένες περισσότερο στο 

Δώρειο τρόπο και λιγότερο στη ρε ελάσσονα όπως στην εισαγωγή. Η συνοδεία ολοέ-

να και πυκνώνει από τα έγχορδα για να οδηγηθούμε στο μέτρο 53 όπου το βιολί παίρ-

νει τη μελωδία για να επαναλάβει τις δύο πρώτες τετράμετρες φράσεις του πιάνου. 

Το τσέλο στο μέτρο 69 εισάγει το Β' θέμα της ενότητας στη σχετική μείζονα, 

Φα μείζονα, για να απαντήσει το βιολί και να επαναφέρει το ίδιο θεματικό υλικό στη 

ρε ελάσσονα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στα επόμενα μέτρα όπου τον κύριο ρόλο έχο-

υν τα δύο έγχορδα. Στο μέτρο 101 το βιολί επαναφέρει για μία ακόμη φορά το Α' θέ-

μα. Ακολουθεί μία γέφυρα στα μέτρα 117 έως 136, η οποία αποτελείται από θεματικό 

υλικό και από το Α' θέμα αλλά και από το Γ' το οποίο θα μας οδηγήσει στο μέτρο 

137. Η γέφυρα μάς έχει μεταφέρει στη μι ελάσσονα και στο Γ' θέμα το οποίο είναι 

αρκετά ασταθές. Κάθε οχτώ μέτρα το θέμα μεταφέρεται σε άλλη τονικότητα: στο 

μέτρο 145 στη ντο ελάσσονα, στο μέτρο 152 στη σολ ελάσσονα. Μπορούμε να το 

θεωρήσουμε σαν μεταβατικό θέμα που θα μας περάσει σε μία ακόμη γέφυρα στα 

μέτρα 161- 180, η οποία αποτελείται από νέο υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εκτε-

νώς στη Β' θεματική ενότητα.  
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Η πτώση στα μέτρα 178-181 θα μας μεταφέρει στη λα ελάσσονα και στη Β' 

θεματική ενότητα. Η Β' ενότητα διαφέρει κατά πολύ από την Α'. Όπως και στο δεύτε-

ρο μέρος έτσι και εδώ η Β' ενότητα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα τρία 

μέρη του έργου, όμοια ρυθμικά μοτίβα και παρόμοιο ύφος στη γραφή. Το τέμπο αλ-

λάζει, από Allegro molto γίνεται Andante, ο ρυθμός από ασύμμετρος, 5/8, γίνεται 

συμμετρικός, 4/4. Η δομή του αποτελείται από ένα θέμα με δύο φράσεις, το οποίο 

επαναλαμβάνεται τρείς φορές σε διαφορετικές τονικότητες και προοδευτικά πυκνώνει 

η ενορχήστρωση, ανεβαίνει η ένταση, τόσο από τους χρωματισμούς όσο και από τον 

φυσικό ήχο των οργάνων που ανεβαίνουν σε πιο υψηλές περιοχές, για να οδηγήσουν 

στην κορύφωση του μέρους στα μέτρα 215-230.  

Κυρίαρχο ρόλο σε όλη την ενότητα έχει το πιάνο, τα έγχορδα έχουν καθαρά 

συνοδευτικό χαρακτήρα. Στο μέτρο 181 το αριστερό χέρι του πιάνου εισάγει το ρυθ-

μικό μοτίβο που θα συνοδεύσει όλη την ενότητα, ένα μοτίβο βασισμένο σε συγκοπές, 

αντίστοιχο με το πρώτο μέρος του έργου και τη Β' ενότητα του δεύτερου. Στο μέτρο 

183 το δεξί χέρι εισάγει τη μελωδία της πρώτης φράσης στη λα ελάσσονα με δυναμι-

κή ένδειξη "piano". Τα έγχορδα συνοδεύουν με pizzicati. Η δεύτερη φράση ανεβαίνει 

σε ένταση (mp) και η τονικότητα γίνεται μείζονα (Ντο μείζονα). Στο μέτρο 199 το ί-

διο υλικό μεταφέρεται στη ντο ελάσσονα. Η ένταση ανεβαίνει και άλλο, "mf " και η 

συνοδεία στα έγχορδα πυκνώνει, από pizzicato και staccato παίζουν με μεγάλες τενο-

ύτες και legato φράσεις. Το αριστερό χέρι του πιάνου συνεχίζει το ρυθμικό μοτίβο 

που ξεκίνησε από την αρχή αλλά πιο εμπλουτισμένο. Στο μέτρο 215 μεταφερόμαστε 

στη σολ ελάσσονα. Η ένταση ανεβαίνει κι άλλο, πηγαίνουμε πια στο "forte". Το τσέλο 

παίρνει το ρόλο του αριστερού χεριού συνεχίζοντας το μοτίβο με τις συγκοπές και το 

αριστερό χέρι εμπλουτίζεται κι άλλο. Το βιολί συνοδεύει με μεγάλες νότες στην υψη-

λή ηχηρή περιοχή του. Όλα αυτά μας οδηγούν στην κορύφωση της ενότητας που εί-

ναι ουσιαστικά στο μέτρο 223. 

Στο μέτρο 231 επιστρέφουμε στο αρχικό τέμπο, ρυθμό και ύφος. Ακολουθεί 

μέχρι το μέτρο 346 ένα είδος επεξεργασίας με θεματικό υλικό από την Α' ενότητα. Το 

μέρος αρκετά ασταθές με συνεχείς μετατονίσεις και πλούσια ενορχήστρωση θα μας 

οδηγήσει στη κορύφωση του τρίτου μέρους (μ. 337) και την επανεμφάνιση της Α' ε-

νότητας (μ. 347). 

Ύστερα από την ένταση που δημιούργησε η Β' ενότητα στα τελευταία της 

μέτρα, η επεξεργασία ξεκινάει με το πιάνο σε χαμηλή ένταση, για να "χτίσουν" στα-
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διακά και τα τρία όργανα την κορύφωση του μέρους. Με τονικότητα τη σολ ελάσσο-

να και θεματικό υλικό από το Α' θέμα της Α' ενότητας τα δύο έγχορδα στο μέτρο 235 

ξεκινούν ένα διάλογο. Στην αρχή σε μορφή κανόνα, με δυναμική "mp-mf"  (μ. 235-242) 

και αργότερα (μ. 243-258) σε μορφή διαλόγου, με ένα μικρό ξέσπασμα "f". Στα μέτρα 

259-290 ακολουθεί επεξεργασία με θεματικό υλικό του Γ' θέματος της Α' ενότητας. 

Το θέμα μετατονίζεται συνεχώς και η μελωδία μεταφέρεται από όργανο σε όργανο. 

Στα μέτρα 291-336 επεξεργάζεται το Β' θέμα της ενότητας. Με το ίδιο στυλ γραφής, 

συνεχείς μετατονίσεις, γρήγορες αλλαγές στην ενορχήστρωση και γενικά μια ασταθή 

κατάσταση, θα οδηγηθούμε στο μέτρο 337 σε μία μετατροπική αλυσίδα, η οποία θα 

ετοιμάσει μία μεγάλη πτώση για να επιστρέψουμε στην Α' θεματική ενότητα (μ. 347). 

Όλη η ένταση που δημιουργήθηκε στην επεξεργασία "εξουδετερώνεται" στο 

μέτρο 355 με την πτώση στη ρε ελάσσονα και στην αυτούσια επανεμφάνιση της Α' 

ενότητας. Η ενότητα παρουσιάζεται με ελάχιστες αλλαγές στην ενορχήστρωση κυρί-

ως χωρίς να αλλάξει το θεματικό υλικό και η σειρά με την οποία εμφανίστηκε και 

στην αρχή. Στο μέτρο 439 το Allegro molto γίνεται Presto η ενορχήστρωση πυκνώνει 

και το μέρος αυτό, που αποτελεί την coda, θα μας οδηγήσει στην τελική πτώση και 

στο φινάλε του μέρους και όλου του έργου.                                    
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Παρουσίαση μουσικού κειμένου 

1ο μέρος 
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Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 2  |  6 4  

 

 



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 3  |  6 4  

 

3ο μέρος 



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 4  |  6 4  

 

 



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 5  |  6 4  

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 6  |  6 4  

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 7  |  6 4  

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 8  |  6 4  

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  5 9  |  6 4  

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  6 0  |  6 4  

 

  



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  6 1  |  6 4  

 

 



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  6 2  |  6 4  

 

 



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  6 3  |  6 4  

 

 



Σύνθεση, ανάλυση, παρουσίαση μουσικού έργου (piano trio in d minor) 

Σ ε λ ί δ α  6 4  |  6 4  
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Διαδίκτυο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_music 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(music) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonata_form 


