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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Johann Sebastian Bach υπήρξε από τους 

σημαντικότερους συνθέτες της εποχής Μπαρόκ στην ιστορία της δυτικής μουσικής. 

Συνέθεσε πλήθος αριστουργηματικών έργων μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τα 

έξι Βραδεμβούργια Κοντσέρτα. Από αυτά το κοντσέρτο Αρ. 5 κατέχει μία ξεχωριστή 

θέση στην ιστορία του είδους. Από την υπάρχουσα έρευνα προκύπτει ότι η εξέλιξη 

της μορφολογίας του είδους του κοντσέρτου έχει συνδεθεί με την έννοια του 

ritornello1. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει την χρήση της φόρμας 

ritornello στα τρία μέρη του έργου. Για την ανάλυση των επιμέρους ενοτήτων του 

ritornello χρησιμοποιείται η προσέγγιση του Dreyfus, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

βιβλίο του Bach and the Patterns of Invention2. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται 

ιστορικά στοιχεία για το είδος του κοντσέρτου από τα μέσα του 17ου αιώνα έως την 

εποχή του Bach και γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των έξι Βραδεμβούργιων 

Kοντσέρτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή στη 

χρήση του όρου ritornello και στα μέρη που αποτελούν την εσωτερική του δομή. 

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μορφή των τριών μερών του 

έργου. Από την έρευνα που εκπονήθηκε προκύπτει ότι το πρώτο μέρος (Allegro) 

ακολουθεί τη φόρμα ritornello. Το δεύτερο μέρος (Affettuoso) αναπτύσσεται σε μια 

διμερή μορφή Α-Β με χαρακτηριστικά πολυφωνικής επεξεργασίας. Το τρίτο μέρος 

(Allegro) είναι γραμμένο σε τριμερή μορφή A-B-A η οποία βασίζεται στην τεχνική 

της φούγκας. Eν κατακλείδι, παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

ιδιαίτερα στοιχεία που αναδεικνύονται στο έργο σχετικά με τον τρόπο που ο Bach 

χειρίζεται τη μουσική γλώσσα της εποχής του, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά 

διαφορετικές μορφές και στυλ.  

  

                                                             
1 Malcolm Boyd, The Brandenburg Concertos (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 45-46. 

 
2 Laurence Dreyfus, Bach and The Patterns of  Invention (Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1996). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μεταξύ των έξι Βραδεμβούργιων Κοντσέρτων του Bach το Κοντσέρτο Αρ. 5 

κατέχει μία ξεχωριστή θέση για διάφορους λόγους. Αναφέρεται κατ’ αρχήν ο ρόλος 

που έδωσε ο Bach στο cembalo. Έτσι, ενώ στα υπόλοιπα κοντσέρτα το cembalo 

λειτουργεί υποστηρικτικά ως basso continuo, στο συγκεκριμένο κοντσέρτο 

αναδύεται για πρώτη φορά στην επιφάνεια ως σολιστικό όργανο3. Επιπροσθέτως, 

υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά στο έργο που αιτιολογούν την ιδιαιτερότητά του 

και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Το Κοντσέρτο Αρ. 5 ανήκει στην κατηγορία 

του concerto grosso, που άνθησε στην εποχή Μπαρόκ. Ένα βασικό χαρακτηριστικό 

του είδους αυτού, που αφορά κυρίως τα πρώτα και τα τελευταία γρήγορα μέρη των 

κοντσέρτων, είναι η χρήση της φόρμας ritornello. Έτσι, τα μέρη αυτά ξεκινούν με 

μια τονικά κλειστή ενότητα που εδραιώνει την τονική περιοχή του έργου και 

ονομάζεται εναρκτήριο ritornello4. Στη συνέχεια, η ενότητα αυτή επαναλαμβάνεται 

ολόκληρη ή αποσπασματικά σε διαφορετικές συνήθως τονικές περιοχές. Ανάμεσα 

στις εμφανίσεις του ritornello παρεμβάλλονται ενδιάμεσα μορφολογικά τμήματα που 

ονομάζονται επεισόδια. Όπως αναφέρει η Rautio στη διδακτορική της διατριβή με 

τίτλο Fortspinnungstypus Revisited: Schemata and Prototypical Features in J. S. 

Bach’s Minor-Key Cantata Aria Introductions, η εσωτερική δομή του ritornello 

απασχόλησε τους μουσικολόγους ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αρχικά με τη 

φόρμα ritornello ασχολήθηκε ο Γερμανός θεωρητικός Hugo Leichtentritt στο έργο 

του Musikalische Formenlehre (1907). Ακολουθεί o Wilhelm Fischer o οποίος 

προτείνει τον επιμερισμό του εναρκτήριου ritornello σε τρία διαφορετικά μέρη: μια 

εισαγωγική φράση/φράσεις, ένα μεσαίο και ένα καταληκτικό τμήμα5. Την θεώρηση 

του Fischer υιοθετεί και επεκτείνει αργότερα ο Dreyfus. Για την ανάλυση των 

επιμέρους ενοτήτων του ritornello παρακάτω χρησιμοποιείται η προσέγγιση του 

Dreyfus, όπως αυτή διατυπώνεται στο βιβλίο του Bach and the Patterns of Invention.   

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη φόρμα ritornello μέσα 

από τη μορφολογική και αρμονική ανάλυση των τριών μερών του κοντσέρτου. 

                                                             
3 Albert Schweitzer, J. S. Bach, volume one, English translation by Ernest Newman  (New York: 

Dover Publications, Inc, 1966), 406-407. 

 
4 Πέτρος Βούβαρης, Εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση της τονικής μουσικής (Αθήνα: Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015), 58. Διαθέσιμο στο:http://hdl.handle.net/11419/1305 

 
5 Ritta Rautio, “ Fortspinnungstypus Revisited. Schemata and Prototypical Features in J. S. Bach’s 

Minor-Key Cantata Aria Introductions’’ (PhD diss., University of Jyväskylä, 2004), 15. 
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Επίσης παρατίθενται ιστορικά στοιχεία για το είδος του κοντσέρτου από τα μέσα του 

17ου αιώνα ως την εποχή του Bach, για την επαφή του Bach με το είδος του 

κοντσέρτου, για τα Βραδεμβούργια Κοντσέρτα ειδικότερα, και γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση έργων αυτών. Τέλος παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για το ρόλο 

του cembalo και του flauto traverso, και γίνεται αναφορά στις ιταλικές και γαλλικές 

επιρροές που δέχτηκε ο Bach και είναι εμφανείς μέσα από τον τρόπο της μουσικής 

του γραφής στο έργο αυτό. 
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1. ΤΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 17ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΤΟΥ BACH 

 

1.1 Ιστορική εξέλιξη του κοντσέρτου 

Από τα μέσα του 17ου αιώνα τo κοντσέρτο αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο 

είδος οργανικής μουσικής της εποχής Μπαρόκ και άνθησε σε πόλεις όπως η Modena, 

η Bologna και η Βενετία. Σε προγενέστερες μορφές οργανικής μουσικής, όπως 

καντσόνες, σονάτες, συμφωνίες, διακρίνονται ήδη σε ορισμένα σημεία εναλλαγές 

μεταξύ ολόκληρης της ορχήστρας (tutti) και μιας μικρότερης ομάδας οργάνων (solo, 

concertino). Αυτό το παλιό πολυχορικό είδος κονσερτάντε, χωρίς σολίστες, 

εξελίχθηκε στη συνέχεια σε δύο είδη, το concerto grosso, με πολλούς σολίστες, και 

το solo concerto, με έναν σολίστ. Στο concerto grosso μια μικρή ομάδα οργάνων, το 

concertino, διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ορχήστρα έχοντας ξεχωριστό μουσικό 

ρόλο. Στο solo concerto κυριαρχεί ένας σολίστ6. 

Το κοντσέρτο στην εποχή του ύστερου Μπαρόκ ήταν το πιο σημαντικό είδος 

οργανικής μουσικής. Ενώ ήταν πολύ διαδεδομένο είδος στην Ιταλία τις τελευταίες 

δεκαετίες του 17ου αιώνα, δεν είχε ακόμη εκτιμηθεί η αξία του στα ευρωπαϊκά 

κέντρα. Στα κοντσέρτα του Arcangelo Corelli (1653-1713) και των μιμητών του το 

δεξιοτεχνικό στοιχείο ήταν περιορισμένο. Αργότερα θεωρήθηκε αρκετά ξεπερασμένο 

και αντικαταστάθηκε από ένα νέο τύπο κοντσέρτου, το solo concerto, στην ανάδειξη 

του οποίου κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Giuseppe Torelli (1658-1704). O Torelli 

εκπαιδεύτηκε στη Bologna και πήρε το ερέθισμα από τις σονάτες για τρομπέτα που 

συνέθετε ο ίδιος και άλλοι συνθέτες για μια παράσταση στη βασιλική του Αγίου 

Πετρονίου στη Bologna της Ιταλίας. Έτσι άρχισε να δημιουργεί ένα νέο τύπο 

κοντσέρτου που φέρνει στο προσκήνιο έναν σολίστα, συνήθως βιολονίστα. Ο Torelli 

βρίσκεται για δύο χρόνια (1697-1699) στο Αnsbach στη θέση του «maestro di 

concerto» στον Margrave Georg Friedrich of Brandenburg-Ansbach, μακρινό 

εξάδελφο του Margrave, στον οποίο ο Bach αφιέρωσε αργότερα τα Βραδεμβούργια 

κοντσέρτα. Οι σχέσεις μεταξύ της αυλής του Ansbach και της αυλής του Βερολίνου 

ήταν πολύ καλές. Το 1697 η Sophie Charlotte (1668-1705) ζήτησε τη συνεργασία 

του Torelli και του Kapellmeister του Margrave F.A.M Pistocchi (1659-1726) για 

                                                             
6 Ulrich Michels, Άτλας της μουσικής: τόμος II, Trans. Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής 

(Ι.Ε.Μ.Α.) (Αθήνα: Φίλιππος Νάκας, 1995), 359. 
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δικό της λογαριασμό για την παραγωγή μουσικού έργου στο Βερολίνο. Την επόμενη 

χρονιά ο Torelli αφιερώνει τα δώδεκα concerti musicali Op. 6 (1698) στη Sophie και 

αυτή πιθανόν είναι η πρώτη και πιο σημαντική επαφή της αυλής του Βερολίνου με το 

είδος του κοντσέρτου. 

    Ο Tomaso Albinoni (1671-1751) και ο Antonio Vivaldi (1678-1741) ήταν 

οι διάδοχοι του Torelli στη διάδοση του νέου είδους κοντσέρτου. Οι δύο συνθέτες 

έδρασαν καλλιτεχνικά στη Βιέννη. Ο Vivaldi καθιερώνει ένα νέο τύπο κοντσέρτου 

με τρία μέρη με τη φόρμα ritornello να απαντάται στο πρώτο και στο τρίτο μέρος. 

Συχνά συναντάται και με την ονομασία «βενετσιάνικο κοντσέρτο» παρόλη την 

απήχηση που είχε και στις χώρες της Ευρώπης. Ο Vivaldi έγραψε περισσότερα από 

450 κοντσέρτα και ο Albinoni γύρω στα 607. 

 

1.2 Ο Bach και το κοντσέρτο  

Το είδος του κοντσέρτου απασχόλησε τον Bach σε  διάφορες περιόδους της 

ζωής του. Η πρώτη περίοδος είναι στη Βαϊμάρη τα έτη 1713-1714, όπου ήταν 

οργανίστας της αυλής, και Konzertmeister από το Μάρτιο του 1714, του Δούκα 

Wilhelm Ernst. Εκεί ήρθε σε επαφή με το νεαρό πρίγκιπα Johann Ernst (1696-1715), 

ανιψιό του δούκα. Ο πρίγκιπας ήταν λάτρης της ιταλικής μουσικής και κυρίως των 

ιταλικών κοντσέρτων. Από την Ολλανδία, όπου σπούδαζε για δυο χρόνια στο 

πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, έφερε μαζί του στην πατρίδα του αντίγραφα από 

ιταλικά κοντσέρτα, πιθανότατα το L’estro armónico του Vivaldi, το οποίο γράφτηκε 

στο Άμστερνταμ το 17118. Επίσης ο πρίγκιπας συνέθετε ο ίδιος ιταλικά κοντσέρτα 

μερικά από τα οποία εκδόθηκαν από τον Telemann το 1718, τρία χρόνια μετά τον 

πρόωρο θάνατό του. Η λατρεία του νεαρού Δούκα για τα κοντσέρτα ήταν τόσο 

μεγάλη που ήθελε να ακούει τα κοντσέρτα του Vivaldi από τους μουσικούς της 

αυλής του στη Βαϊμάρη. Γι’ αυτό το λόγο ζήτησε τη βοήθεια του δασκάλου του J. G. 

Walther, ξαδέλφου του Bach, καθώς και του ίδιου του Bach που ήταν ο οργανίστας 

της αυλής για να μεταγράψουν τα έργα αυτά για σόλο όργανο ή για τσέμπαλο. Αν 

και τα κοντσέρτα που συνέθετε ο πρίγκιπας ήταν μια ερασιτεχνική προσπάθεια, 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τη διάδοση του ιταλικού κοντσέρτου. Έτσι ο Bach, 

                                                             
7 Boyd, 1-2. 

 
8 Simon P. Keefe, The Cambridge Companion to the Concerto (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005), 54. 
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παίζοντας αυτά τα έργα μετεγγραμμένα στο τσέμπαλο, ήρθε σε επαφή με την ιταλική 

μουσική και το ιταλικό κοντσέρτο. Ο Walther μετέγραψε περίπου δεκατέσσερα έργα 

και ο Bach γύρω στα είκοσι, τέσσερα από τα οποία ήταν έργα του ίδιου του πρίγκιπα, 

και ένα του Telemann. Ωστόσο μεγαλύτερη επίδραση στον τρόπο γραφής του Bach 

στα κοντσέρτα του άσκησε το σύγχρονο βενετσιάνικο στυλ και κυρίως ο Vivaldi.  

   Η Βαϊμάρη την εποχή εκείνη θεωρούνταν ως ένα κέντρο στο οποίο άνθιζε η 

ιταλική μουσική και ιδιαίτερα το ιταλικό κοντσέρτο. Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται 

και από το γράμμα του Philipp David Krauter (1690-1741), ενός νεαρού μουσικού 

από το Augsburg και μαθητή του Bach, που έστειλε ο ίδιος προς τους ιθύνοντες της 

πόλης του τον Απρίλιο του 1713, έτσι ώστε να τον στηρίξουν για να παρατείνει την 

παραμονή του στη Βαϊμάρη.   

    Στην επαφή του Bach με το ιταλικό κοντσέρτο, εκτός από τον πρίγκιπα 

Johann Ernst και την αυλή της Βαϊμάρης που τον έφεραν σε επαφή με τα κοντσέρτα 

του Vivaldi, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και άλλοι συνθέτες όπως ο Alessandro και ο 

Benedetto Marcello, έργα των όποιων είχε μεταγράψει ο Bach. Μια ακόμη 

σημαντική επίδραση ήταν και ο Torelli. O Torelli κατά την παραμονή του στα τέλη 

του 17ου αιώνα από το 1697-1699 στο Ansbach διέδωσε το ιταλικό κοντσέρτο, το 

οποίο αργότερα έγινε γνωστό και στην αυλή του Βερολίνου. Ο Γερμανός 

βιολονίστας Georg Pisendel (1687-1755) βρισκόταν επίσης στο Ansbach όπου 

μελέτησε δίπλα στον Torelli και αργότερα έπαιξε στην ορχήστρα της αυλής. Το 1709 

ο Pisendel πήγε στο Leipzig, και διέκοψε το ταξίδι του για να επισκεφθεί τον Bach 

στη Βαϊμάρη, φέρνοντας μαζί του κάποια ιταλικά κοντσέρτα. Ανάμεσα στα 

κοντσέρτα αυτά ήταν και το κοντσέρτο του Albinoni που επρόκειτο να παίξει ο 

Pisendel  στο Leipzig. Το 1712 ο Pisendel έδρασε καλλιτεχνικά στην ορχήστρα της 

αυλής της Δρέσδης και το 1716-1717 επισκέφθηκε την Ιταλία, όπου μαθήτευσε με το 

Vivaldi στη Βενετία. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια φιλία, και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα ο Vivaldi να γράψει διάφορα κοντσέρτα για τον Pisendel και την 

ορχήστρα της αυλής της Δρέσδης. Η επαφές του Bach με τη Δρέσδη άρχισαν από το 

1717. Έτσι ο Bach είχε την ευκαιρία να εξοικειωθεί με το ιταλικό κοντσέρτο. 

Η μουσική γραφή του Bach επηρεάστηκε από τα ιταλικά κοντσέρτα, και 

κυρίως από εκείνα του Vivaldi. O Βach αντικαθιστά την διαύγεια και την 

καθαρότητα της γραφής του Vivaldi με ένα πυκνό αντιστικτικό ιστό, με τη χρήση 

μοτιβικής μίμησης, τη χρήση ritornello κ.λπ. Αντί για την καθαρότητα που 

χαρακτηρίζει την ιταλική μουσική ο Bach ξεχωρίζει για την ευρηματικότητα και τη 
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φαντασία του9. Στα περισσότερα κοντσέρτα του Vivaldi αποφεύγεται η χρήση 

αντίστιξης, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ισχύει για το σύνολο των κοντσέρτων του10. 

Οι πρώτες απόπειρες του Bach να συνθέσει κοντσέρτα πιθανόν να έγιναν στα 

χρόνια της παραμονής του στη Βαϊμάρη. Οι πιο συστηματικές ήταν οι προσπάθειες 

όταν ο Bach ήταν Kapellmeister στον πρίγκιπα Leopold του Anhalt-Cöthen το 1717. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα Βραδεμβούργια Κοντσέρτα γράφτηκαν για την 

ορχήστρα του Cöthen. Ωστόσο, ο αριθμός των κοντσέρτων που έγραψε ο Bach για 

τους εκτελεστές αυτής της ορχήστρας δεν είναι γνωστός.  

Την άνοιξη του 1729 ο Bach ανέλαβε τη διεύθυνση του «collegium 

musicum». O όρος «collegium musicum» δεν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που την 

χρησιμοποιούσε ο πρίγκιπας Leopold στο Cöthen, δηλαδή σαν επαγγελματικό 

σύνολο. Ήταν περισσότερο ένας μουσικός σύλλογος στον οποίο συναντιόντουσαν 

μαθητές, ερασιτέχνες και ημιεπαγγελματίες για να παίξουν για δική τους 

ευχαρίστηση καθώς επίσης και για οποιονδήποτε ήθελε να ακούσει μουσική. Τα 

μέλη βρισκόντουσαν σε εβδομαδιαία βάση και καλούνταν να παίξουν σε διάφορες 

περιστάσεις, είτε σε εκδηλώσεις της πόλης είτε ακαδημαϊκού περιεχομένου. Για τις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις ο Bach έκανε τις μεταγραφές των κοντσέρτων. Οι 

μεταγραφές αυτές περιλαμβάνουν εκδοχές για τσέμπαλο και έγχορδα από το 

κοντσέρτο για βιολί BWV 1041-3, το Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο Αρ. 4, το 

Κοντσέρτο για τέσσερα βιολιά σε Λα ελάσσονα (RV 580) του Vivaldi, και άλλα 

κοντσέρτα του ίδιου του Bach τα πρωτότυπα των οποίων δεν έχουν βρεθεί. Στα 

κοντσέρτα που ήταν για πάνω από δυο τσέμπαλα πιθανολογείται ότι ο Bach  επέλεγε 

σαν σολίστες τους πρωτότοκους γιούς του. Συνέχισε να διευθύνει το  «collegium 

musicum» τουλάχιστον μέχρι το 1741, με μια παύση δύο χρόνων από το 1737 ως το 

1739, θέση η οποία δεν τον ώθησε στο να συνθέσει νέα κοντσέρτα. Το ενδιαφέρον 

του για το είδος χάθηκε στο Cöthen και στα πρώτα χρόνια στο Leipzig. 

Το κοντσέρτο σαν είδος προϋπήρχε περίπου σαράντα χρόνια πριν από τη 

σύνθεση των Βραδεμβούργιων Κοντσέρτων, ωστόσο ο Bach αποτέλεσε σταθμό για 

το είδος και καθόρισε ριζικά την εξέλιξή του. Όταν το στυλ του βενετσιάνικου 

κοντσέρτου διαδόθηκε στη Γερμανία άσκησε μεγάλη επίδραση και σε άλλους 

συνθέτες πέρα από τον  Bach. Από το 1721 ο Bach είχε έρθει σε επαφή με τα 

                                                             
9 Michels, 361. 

 
10 Keefe, 55. 
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κοντσέρτα των συγχρόνων του Γερμανών συνθετών, αλλά λόγω του ότι δεν είναι 

γνωστή συγκεκριμένη χρονολογία για αρκετά από αυτά δεν είναι γνωστό με σιγουριά 

πόσα και ποια ήταν γνωστά στον Bach. Σίγουρα γνώριζε κάποια κοντσέρτα του 

Telemann, με τον οποίο είχε φιλικές σχέσεις από το 1706, άλλα πόσα από αυτά ήταν 

γραμμένα σε βενετσιάνικο ή σε ρωμαϊκό στυλ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο  

Joseph Meck (1690-1758), ο οποίος εργάστηκε στην αυλή του Eichstatt σαν 

βιολονίστας από το 1711 και έγινε Hofkapellmeister εκεί το 1721, είναι ένας ακόμη 

συνθέτης με τα κοντσέρτα του οποίου ο Bach ήρθε σε επαφή. Ο Meck ήταν ο πρώτος 

Γερμανός συνθέτης που εξέδωσε μια συλλογή από σόλο κοντσέρτα. Τα κοντσέρτα 

του κυκλοφόρησαν το 1720-1721 την ίδια χρονική περίοδο που ο Bach συνέθετε τα 

Βραδεμβούργια κοντσέρτα, και όπως το κοντσέρτο του  Meck, που ο J. G. Walther 

μετέγραψε για τσέμπαλο, όλα έχουν τρία μέρη, σύμφωνα με το πρότυπο που 

δημιούργησε ο Vivaldi. 

    H επαφή του Bach με τον βενετσιάνικο τύπο κοντσέρτου οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στα ακούσματα και στη μελέτη ιταλικών κοντσέρτων, και κυρίως των 

κοντσέρτων του Vivaldi παρά στα έργα των συγχρόνων του Γερμανών συνθετών11. 

 

1.3 Τα Βραδεμβούργια Κοντσέρτα 

 

1.3.1 Ιστορικά στοιχεία 

    Τα  έξι Bραδεμβούργια Κοντσέρτα του J.S. Bach με αριθμό καταλόγου 

1046 έως 1051 (BWV 1046-1051) ανήκουν στο είδος του concerto grosso. Ο 

πρωτότυπος τίτλος που δόθηκε από τον Bach στα γαλλικά είναι «concerts avec 

plusieurs instruments»12. Ο τίτλος «Brandenburgische Konzerte» δόθηκε από το 

Γερμανό μουσικολόγο και βιογράφο του Bach, Philipp Spitta (1841-1894). 

Γράφτηκαν μεταξύ του 1711 και του 1720 και αφιερώθηκαν το 1721 στο Κόμη 

Christian Ludwig von Brandenburg. Το 1719 ο Bach πήγε στο Βερολίνο για να 

επιθεωρήσει και να πληρώσει για ένα τσέμπαλο που είχε παραγγελθεί για τον 

πρίγκιπα Leopold, καθώς και για να ρυθμίσει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη 

μεταφορά του οργάνου στην αυλή του Βερολίνου. Επίσης έπαιξε μουσική για τον 

                                                             
11  Boyd, 2-8. και Keefe, 54-59. 

 
12 Michels, 359. 
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Κόμη. Ο Margrave ενθουσιάστηκε από τη μουσική του Bach και του ζήτησε να 

συνθέσει κάποια έργα. Τα κοντσέρτα, για τα όποια ο Bach δεν πληρώθηκε ποτέ, 

τοποθετήθηκαν στη βιβλιοθήκη μέχρι και το θάνατο του Margrave το 1734, οπότε 

και πουλήθηκαν. Αυτό πιθανόν συνέβη διότι η ορχήστρα του Κόμη απαρτιζόταν από 

έξι μουσικούς με περιορισμένες ικανότητες και δεν υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης 

αυτών των απαιτητικών έργων. Το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Bach για τα 

κοντσέρτα βρέθηκε ξανά στα αρχεία του Βρανδεμβούργου το 1849 από τον Siegfried 

Wilhelm Dehn (1799-1858). Τα κοντσέρτα εκδόθηκαν για πρώτη φορά τον επόμενο 

χρόνο. Το υλικό τους δεν είναι νεοσύστατο αλλά προέρχεται από τροποποιήσεις και 

επεξεργασίες θεμάτων από έργα που ο Bach έγραψε κάποια χρόνια νωρίτερα όταν 

ήταν Kapellmeister στο Cöthen. Στη σημερινή εποχή τα Βραδεμβούργια Kοντσέρτα 

εκτελούνται από ορχήστρες και τα μέρη των εγχόρδων παίζονται από μια ομάδα 

εκτελεστών. Παίζονται επίσης και ως μουσική δωματίου με ένα όργανο σε κάθε 

μέρος, κυρίως από σύνολα που χρησιμοποιούν όργανα εποχής Μπαρόκ και κάνουν 

ιστορική μουσική εκτέλεση13. Στα Βραδεμβούργια Κοντσέρτα αποτυπώνεται το 

πολυφωνικό στυλ γραφής του14. 

Το Κοντσέρτο Αρ. 1 σε Φα μείζονα είναι γραμμένο για δυο corni di caccia, 

τρία oboe, violino, piccolo, bassoon, violino, viola, violoncello και basso continuo 

και αποτελείται από τέσσερα μέρη. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το πρώτο μέρος 

του κοντσέρτου, συναντάται αρχικά ως sinfonia χωρίς violino και piccolo και ως 

εισαγωγή στην καντάτα BWV 52. Αξίζει να επισημανθεί ότι το έργο είναι γραμμένο 

σε παλαιό στυλ, δηλαδή δεν υπάρχουν σολίστες και τα όργανα παίζουν ή 

κονσερτάντε σε ομάδες ή μόνα τους. Γι’ αυτό το λόγο κατατάσσεται στα ομαδικά ή 

πολυχορικά κοντσέρτα. Επίσης, στο κοντσέρτο αυτό αντικατοπτρίζεται η διαφορά 

στο στυλ γραφής του Bach από τον Vivaldi. Ο Bach χρησιμοποιεί στα επεισόδια 

θεματικό υλικό από το εναρκτήριο  tutti. To θεματικό αυτό υλικό διατρέχει όλο το 

έργο χωρίς να εξαντλεί τον ακροατή, και αυτό οφείλεται στον εξαιρετικό και 

μοναδικό χειρισμό των αντιστικτικών τεχνικών που κάνει ο Bach. Στο στυλ γραφής 

των κοντσέρτων του Bach υπάρχει μια ένταση και συνεχόμενη ροή, αλλά δεν 

υπάρχουν αντιθέσεις και καθαρές φράσεις όπως στα κοντσέρτα του Vivaldi. Άλλο 

                                                             
13 Boyd, The Brandenburg Concertos, 9-23 και Michels, , Άτλας της μουσικής, τόμος 2, 359. 

 
14 Schweitzer, J. S. Bach, volume one, 406. 
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ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των κοντσέρτων του Bach που αντικατοπτρίζεται και 

στο συγκεκριμένο κονσέρτο είναι η ρυθμική ομοιομορφία15. Ακολουθεί το 

Κοντσέρτο Αρ. 2 σε Φα μείζονα που είναι γραμμένο για tromba, flauto, violino, 

oboe, violino, viola, violoncello και basso continuo και ανήκει στο είδος του concerto 

grosso. Ειδικότερα, το μέρος της tromba σε αυτό το έργο θεωρείται από τα πιο 

απαιτητικά του ρεπερτορίου, κυρίως λόγω της υψηλής περιοχής στην οποία είναι 

γραμμένο.  Ακολουθεί το μεσαίο μέρος όπου δε συμμετέχει η tromba καθώς επίσης 

δεν υπάρχουν tutti, και έπειτα το τελευταίο μέρος του, που είναι γραμμένο σε μορφή 

φούγκας κονσερτάντε. Το  Κοντσέρτο Αρ. 3 σε Σολ μείζονα είναι γραμμένο για 

violino, viola, violoncelli και basso continuo. Το στοιχείο που το καθιστά μοναδικό 

μεταξύ των Βραδεμβούργιων Κονσέρτων είναι ότι πρόκειται για ένα ομαδικό 

κοντσέρτο όπου δεν υπάρχουν πνευστά παρά μόνο έγχορδα χωρισμένα σε τρείς 

ομάδες πάνω από το basso continuo. Αξιοσημείωτο είναι ότι αντί του δεύτερου 

μέρους υπάρχει μια φρύγια πτώση στο τονικό περιβάλλον της Μι, που 

πραγματοποιείται με τη χρήση δυο συγχορδιών, της λα ελάσσονας και της σι 

μείζονας. Το σημείο αυτό σηματοδοτείται χαρακτηριστικά με μια κορώνα, πάνω 

στην οποία δίνεται η δυνατότητα για αυτοσχεδιασμό στον τσεμπαλίστα ή στον 

αρχιμουσικό, που συνήθως ήταν το πρώτο βιολί. Η μορφολογική διάρθρωση του 

πρώτου και του τελευταίου μέρους του έργου ακολουθεί τη φόρμα ritornello.  Εν 

συνεχεία, το Κοντσέρτο Αρ. 4 σε Σολ μείζονα ανήκει στο είδος του concerto grosso 

και είναι γραμμένο για violino, flauto d’eco, violino, viola, violoncello και basso 

continuo. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου έργου είναι το μέρος του 

violino, το οποίο στο πρώτο και στο τρίτο μέρος έχει καθαρά δεξιοτεχνικό 

χαρακτήρα, ενώ στο δεύτερο μέρος έχει το ρόλο του βάσιμου όταν το concertino 

παίζει χωρίς αρμονική στήριξη από τα άλλα όργανα. Το κοντσέρτο αυτό υπάρχει και 

σε μια εκδοχή στην τονικότητα της Φα μείζονας όπου ο Bach χρησιμοποιεί cembalo 

στη θέση του violino. Τέλος, το Κοντσέρτο Αρ. 6 σε Σι ύφεση μείζονα είναι 

γραμμένο για viola da braccio, viola da gamba, cello, violone και cembalo. Ανήκει 

στο είδος του ομαδικού κοντσέρτου χωρίς τη χρήση πνευστών και βιολιών16. Την 

εποχή που γράφτηκε το κοντσέρτο η viola da gamba θεωρούνταν ήδη ένα 

                                                             
15 Richard L. Crocker, Α History of Musical Style (New York: Mc Graw-Hill, 1996), 330. 

 
16 Michael Marissen, The Social and Religious Designs of J. S. Bach’s Brandenburg Conertos 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), 11-62. 
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ξεπερασμένο όργανο. Τη βιόλα έπαιζε ο πρίγκιπας Leopold και αυτός ίσως ήταν ένας 

λόγος που ο Bach επέλεξε να τη χρησιμοποιήσει στο κοντσέρτο. Σχετικά με το μέρος 

των violi, στο πρώτο μέρος ξεκινούν με το θέμα με την χρήση της τεχνικής κανόνα, 

ενώ τα άλλα όργανα μπαίνουν σταδιακά στη συνέχεια. Στο δεύτερο μέρος οι violi da 

gamba χαρακτηρίζονται από μια ηρεμία17. 

 

1.3.2 Συνοπτική παρουσίαση του Βραδεμβούργιου Κοντσέρτου Αρ. 5 

Το Κοντσέρτο Αρ. 5 σε Ρε μείζονα, BWV 1050, ανήκει στο είδος του 

concerto grosso και είναι γραμμένο για flauto traverso, violino principale, violino 

ripieno, viola ripieno, violoncello, violone  και cembalo concertato. 

Concertino: flauto traverso, violino principale, cembalo 

Ripieno: violino ripieno, viola ripieno, violoncello, violone, cembalo 

Αποτελείται από τρία μέρη: 

i. Allegro σε Ρε μείζονα 

ii. Affettuoso σε Σι ελάσσονα 

iii. Allegro σε Ρε μείζονα 

 

Οι δυο ομάδες, του concertino και του ripieno, βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, άλλοτε συνυπάρχουν, στη συνέχεια διαχωρίζονται και 

έπειτα ενώνονται και πάλι με μια μοναδική μαεστρία18. Στο κοντσέρτο αυτό το 

cembalo έχει ενεργό ρόλο τόσο στο concertino όσο και στο ripieno. Λόγω του διπλού 

ρόλου του cembalo και της μεγάλης σε έκταση καντέντσας του στο πρώτο μέρος του 

έργου αναφέρεται συχνά ως πρόδρομος του solo concerto για πληκτροφόρο19. Ο 

Boyd χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι το πρώτο κοντσέρτο που το cembalo έχει 

σολιστικό μέρος20. Επίσης, το έργο αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά της εποχής 

                                                             
17 Boyd, 9-23. και Michels, 359. 

 
18 Schweitzer, 406. 

 
19 Michels, 359. 

 
20 Boyd, 86. 
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Μπαρόκ για το ρεπερτόριο του φλάουτου. Είναι εξέχουσας ιστορικής σημασίας διότι 

πρόκειται για μια από τις πρώτες σωζόμενες συνθέσεις όπου το φλάουτο traverso 

χρησιμοποιείται ως όργανο σε ένα κοντσέρτο. Μάλιστα, αναφέρεται ότι έργα όπως 

αυτό συνέβαλαν ώστε το όργανο να αποδεσμευτεί σταδιακά από το υπόλοιπο 

οργανικό σύνολο, και να γίνει σολιστικό21.  Η άποψη ότι πρόκειται για ένα από τα 

πρώτα έργα στα οποία ο Bach χρησιμοποιεί το flauto traverso ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι έχει κάνει περιορισμένη χρήση των δυνατοτήτων του οργάνου. Στο 

συγκεκριμένο έργο το flauto κινείται μέχρι το d3. Για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος 

του κοντσέρτου η ψηλότερη νότα που συναντάται είναι το c#3, ενώ το violino 

principale κινείται και πάνω από το e3 22. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στο έργο 

αυτό διαφαίνονται οι ιταλικές και γαλλικές επιρροές που δέχτηκε ο Bach23. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πιο σημαντικές γαλλικές επιρροές που συναντώνται στο κοντσέρτο 

αυτό είναι ο ρυθμός, η τονικότητα του δεύτερου μέρους, και το θέμα του τρίτου 

μέρους που παραπέμπει σε χορό gigue. Επίσης, μια ακόμη γαλλική πρακτική που 

ακολουθεί ο Bach είναι ο σολιστικός χαρακτήρας που δίνει στο flauto, κάτι το οποίο 

δεν συνηθίζονταν στην ιταλική σχολή, όπου κυρίαρχο ρόλο είχαν τα έγχορδα. Από 

τις ιταλικές επιρροές χαρακτηριστική είναι η κεφαλή του  θέματος του ritornello στο 

πρώτο μέρος του έργου, η οποία παραπέμπει ευθέως στο ιταλικό στυλ και ακούγεται  

σαν μια φανφάρα. Το μοτίβο αυτό είναι οικείο στον Bach, καθώς είναι ευρέως 

διαδεδομένο και έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από άλλους συνθέτες σε έργα τους, όσο 

και από τον ίδιο τον Bach σε άλλες του συνθέσεις24. Επιπρόσθετα, αξίζει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι πολλές είναι οι επιρροές που δέχτηκε ο Bach από το στυλ 

γραφής του Vivaldi, με κυριότερη την κεφαλή του θέματος, που όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω είναι επηρεασμένη από τον ιταλικό τρόπο μουσικής γραφής.  Άλλη 

μια επίδραση που προέρχεται από τον Vivaldi είναι η χρήση του solo cembalo. Αν 

και θεωρείται καινοτόμος και πρωτοποριακός ο τρόπος χειρισμού του οργάνου στο 

κοντσέρτο Αρ. 5, ο Bach επηρεάστηκε έντονα από το κοντσέρτο σε Ρε μείζονα 

                                                             
21 Anna J. Reisenweaver, “The Development of the Flute as a Solo Instrument from the Medieval to 

the Baroque Era,” Musical Offerings: Vol. 2, No. 1, Article 2 (Spring 2011): 18-19. 

 
22 Pieter Dirksen, “The Background to Bach’s Fifth Brandenburg Concerto” στο The Harpsichord and 
its repertoire: proceedings of the International Harpsichord Symposium, edited by Pieter Dirksen 

(Utrecht: STIMU Foundation for Historical Performance Practice, 1992) , 162. 

 
23 Dirksen, 175-176. 

 
24 ibid, 163. 
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RV208 του Vivaldi, το οποίο μετέγραψε ο ίδιος (BWV 594). Μια ακόμη επιρροή που 

δέχτηκε ο Bach είναι από τα κοντσέρτα για βιολί του Vivaldi, καθώς αρκετές φορές 

παρατηρείται ότι ο τρόπος γραφής του στο μέρος του cembalo παραπέμπει σε γραφή 

για βιολί25. 

 

  

                                                             
25 ibid, 164. 
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2. RITORNELLO  

2.1 Εναρκτήριο ritornello 

 Ο όρος ritornello προέρχεται από την ιταλική λέξη ritorno  που σημαίνει 

επιστροφή και συναντάται στα πλαίσια της ιταλικής λαϊκής ποίησης, ήδη από τον 14ο 

αιώνα26. Στους επόμενους αιώνες ο όρος αρχίζει να εκλείπει και εμφανίζεται ξανά με 

την άνοδο της οργανικής συνοδείας της φωνητικής μουσικής, ήδη από τις αρχές του 

17ου αιώνα. Οι συνθέτες άρχισαν να τον χρησιμοποιούν ως έκφραση για ένα 

οργανικό μέρος που εμφανίζεται σε διάφορα μέρη μιας φωνητικής σύνθεσης, όπως 

για παράδειγμα μια όπερα. Προς τα τέλη του 17ου αιώνα ο όρος κάνει την εμφάνισή 

του στις καντάτες και στις άριες του Alessandro Scarlatti, καθώς και συγχρόνων του 

συνθετών, για να δηλώσει μια ορχηστρική εισαγωγή ή μια coda σε άρια στην οποία η 

τραγουδίστρια τραγουδούσε μόνο με τη συνοδεία basso continuo.  Μετά το 1700 

χρησιμοποιείται πλέον ως τεχνική και μεταφέρεται και στο Μπαρόκ κοντσέρτο27. 

Ένα από τα βασικότερα κοινά χαρακτηριστικά των Μπαρόκ κονσέρτων είναι ότι 

γρήγορα μέρη τους ξεκινούν με ένα χαρακτηριστικό εναρκτήριο μέρος που 

επαναλαμβάνεται κάποιες φορές, ολόκληρο ή τμήματα αυτού, ίσως με κάποιες 

διαφορές σε σχέση με την αρχική του μορφή ή και σε διαφορετικές τονικότητες. Το 

απόσπασμα αυτό που επαναλαμβάνεται χαρακτηρίζεται ως ritornello. Ανάμεσα στις 

εμφανίσεις του ritornello παρεμβάλλονται τμήματα που ονομάζονται επεισόδια και 

λειτουργούν ως φορείς μετάβασης σε νέες τονικότητες28. Πατέρας αυτής της 

πρακτικής είναι ο Vivaldi, ο οποίος “εδραιώνει τη σύμβαση να ξεκινούν τα πρώτα 

ή/και τα τελευταία γρήγορα μέρη των κοντσέρτων του με μια τονικά κλειστή 

ενότητα, που λειτουργεί ως φορέας εδραίωσης του οικείου τονικού χώρου. Η 

ενότητα αυτή (εναρκτήριο ritornello) επαναλαμβάνεται στη συνέχεια ολικώς ή 

μερικώς (επανεμφανίσεις ritornello), παρέχοντας ένα είδος θεματικής στίξης στις 

λιγότερο ή περισσότερο απομακρυσμένες τονικές περιοχές προς τις οποίες 

αποκλίνουν τα ενδιάμεσα τμήματα (επεισόδια)”29. 

                                                             
26 Michael Talbot, ‘ritornello’ in Grove music online (Oxford University Press, 2019) 
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.23526 

 
27 Boyd, 45. 

 
28 ibid, 45-47. 

 
29 Βούβαρης, 58. 
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   Για τον κλασικό τύπο του ritornello στα κοντσέρτα του Vivaldi και του 

Bach κυρίως, ο Wilhelm Fischer στο άρθρο του Zur Entwicklungsgeschichte des 

Wiener klassischen Stils (1915) εισήγαγε τον όρο Fortspinnungtypus. Στο  

Fortspinnungtypus ο Fischer αναφέρει την ύπαρξη τριών διακριτών τμημάτων: το 

Vordersatz (VS), το Fortspinnung (FS) και το Epilog (E). Tο πρώτο τμήμα (VS) 

σύμφωνα με τον Fischer ολοκληρώνεται στη συγχορδία της δεσπόζουσας ή της 

τονικής. Το δεύτερο τμήμα (FS) αποτελείται από μια ή περισσότερες αρμονικές 

λειτουργίες. Το μοτιβικό του υλικό μπορεί να προσομοιάζει ή να διαφοροποιείται 

από το τμήμα του Vordesatz. Με  το τμήμα του Epilog, το οποίο μπορεί και να 

απουσιάζει σαν διακριτό τμήμα, κλείνει το ritornello30. Στις μελέτες του για τα 

ritornelli στα κοντσέρτα του Bach ο Laurence Dreyfus βασίστηκε στο 

Fortspinnungtypus του Fischer31. Σχετικά με την εσωτερική δομή της μορφολογικής 

ενότητας του εναρκτήριου ritornello διακρίνει τις παρακάτω τρεις επιμέρους 

ενότητες, όπως και ο Fischer: το Vordersatz (V), το Fortspinnung (F), και το Εpilog 

(E)32. O Dreyfus υποστηρίζει ότι οι τρείς επιμέρους ενότητες του ritornello πρέπει να 

διακρίνονται και να διαχωρίζονται με βάση τις αρμονικές λειτουργίες που επιτελούν. 

Το θεματικό υλικό είναι δευτερεύουσας σημασίας διότι είναι το μέσο με το οποίο 

δομούνται αυτές οι ενότητες. Πρωταρχική σημασία έχει λοιπόν ποιες λειτουργίες 

επιτελούνται σε αυτές τις ενότητες33. Ο Dreyfus ορίζει πιο σαφείς αρμονικές 

λειτουργίες για τις επιμέρους ενότητες.  Η ενότητα του Vordersatz ορίζει την 

τονικότητα στην οποία βρίσκεται το έργο μέσα από την κίνηση της τονικής προς τη 

δεσπόζουσα. Τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι 

συγχορδίες, κλίμακες, αρπίσματα, χαρακτηριστικά μοτίβα και τον συνδυασμό τους. 

Ακολούθως, η ενότητα του Fortspinnung αποσταθεροποιεί τον υπάρχοντα τονικό 

χώρο και δημιουργεί μια τονική ρευστότητα. Ο ορισμός του τονικού χώρου μέσα από 

τις χαρακτηριστικές αρμονικές συνδέσεις I-V και V-I δεν πραγματοποιείται καθώς οι 

συνδέσεις αυτές δεν εμφανίζονται στην ενότητα του Fortspinnung34. H τονική 

                                                                                                                                                                              
 
30 Riitta Rautio, 15. 

 
31 Ibid, 27. 

 
32 Dreyfus, 60. 

 
33 Riitta Rautio, 27. 

 
34 Ibid, 27.  
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αποσταθεροποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση αντιστικτικών μέσων όπως αρμονικές 

και μελωδικές αλυσίδες καθώς και πυκνή υφή. Όταν το Fortspinnung φτάνει στη 

δεσπόζουσα σηματοδοτείται το τέλος του και ξεκινά παράλληλα η αρχή του Epilog. 

Σε αντίθεση με την ολοκλήρωση του τέλους της ενότητας του Epilog που είναι 

εμφανής, η αρχή του μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται από την κατάληξη του 

Fortspinnung35. Σύμφωνα με τον Dreyfus στην ενότητα του Epilog πραγματοποιείται 

μία καθαρή τονική λύση, με πτώση V-I και κατάληξη της υψηλότερης φωνής στην 

πρώτη βαθμίδα της κλίμακας. Με την διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το 

ritornello36. Στα έργα του Bach είναι πολλές φορές δυσδιάκριτο πότε ολοκληρώνεται 

το επεισόδιο και αρχίζει μια επιμέρους ενότητα του ritornello (κυρίως όταν 

επανέρχεται η ενότητα του Fortspinnung) λόγω της χρήσης παρόμοιου θεματικού 

υλικού37. 

Για να επεξηγήσει τις ενότητες του ritornello που αναφέρθηκαν παραπάνω ο 

Dreyfus παραθέτει ως παράδειγμα το κοντσέρτο για βιολί σε Μι μείζονα (BWV 

1042/1) του Johann Sebastian Bach38. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα 1.1 θέμα 

ξεκινά στο μ. 1 με το άρπισμα της συγχορδίας της τονικής ενώ στο μ. 2 ακολουθούν 

χαρακτηριστικά ρυθμομελωδικά μοτίβα. Στον τελευταίο χρόνο του μ. 3 εμφανίζεται 

η δεσπόζουσα και εκεί ολοκληρώνεται η ενότητα του Vordersatz. Από το μ. 4 αρχίζει 

η ενότητα του Fortspinnung που χαρακτηρίζεται από πυκνή υφή. Παρατηρούμε μια 

αλυσίδα δέκατων έκτων στα μμ. 4-8 που οδηγεί στη δεσπόζουσα στο μ. 8. Όταν το 

Fortspinnung ολοκληρωθεί με την εμφάνιση της δεσπόζουσας, αρχίζει η τελευταία 

ενότητα του Epilog στον τελευταίο χρόνο του μ. 8. Η έναρξή του 

ετεροπροσδιορίζεται από το τέλος του Fortspinnung. Εκεί πραγματοποιείται η 

«τονική λύση», όπως την χαρακτηρίζει ο Dreyfus με τέλεια πτώση V-I και κατάληξη 

της ψηλότερης φωνής στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας έργου39. Έτσι 

ολοκληρώνεται το εναρκτήριο ritornello. 

                                                                                                                                                                              
 
35 Βούβαρης, 60-62. 

 
36 Dreyfus, 62. 

 
37 Boyd, 50-51. 

 
38 Dreyfus, 64. 

 
39 Ibid, 62.  
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Παράδειγμα 1.1. Kοντσέρτο για βιολί σε Μι μείζονα (BWV 1042/1), μμ. 1-11: Το 

εναρκτήριο ritornello. Πηγή: BWV 1042/1 Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 21 (pp. 

19-38) Leipzig: Breitkopf and Hartel, 1877 Plate B. W. XXI (1). 
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2.2  Επεισόδια  

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, εκτός από το ritornello σημαντικό ρόλο στη 

μορφολογική διάρθρωση του κοντσέρτου διαδραματίζουν οι ενότητες των 

επεισοδίων. Σε αντίθεση με τις ενότητες του ritornello που υπογραμμίζουν και 

θεμελιώνουν τις τονικές περιοχές, τα επεισόδια επιτελούν την αντίθετη λειτουργία, 

δηλαδή λειτουργούν ως φορείς απόκλισης από τις περιοχές αυτές. Ωστόσο, ο ρόλος 

τους μεταξύ των ενοτήτων ritornello δεν είναι μόνο μεταβατικός ή αναμεταβατικός. 

Στα επεισόδια υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τη διαχείριση του 

μουσικού υλικού σε σχέση με τον περιορισμό που επιβάλλει η τονική κλειστότητα 

του ritornello. Στα επεισόδια γίνεται πιο ελεύθερη επεξεργασία του μοτιβικού υλικού 

με την χρήση ποικίλων πολυφωνικών αντιστικτικών τεχνικών και αρμονικών 

αλυσίδων. Τέλος, εκτός από τη λειτουργία τους ως φορείς τονικής απόκλισης, τα 

επεισόδια προάγουν τη μουσική δράση και επιβεβαιώνουν πτωτικά διάφορες τονικές 

περιοχές. Συνεπώς, η λειτουργία της πτωτικής επιβεβαίωσης εκτός από την ενότητα 

του Epilog μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τις ενότητες των επεισοδίων40.  

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1  Πρώτο μέρος  

   Το πρώτο μέρος (Allegro) του Bραδεμβούργιου Κοντσέρτου Αρ. 5 είναι το 

μεγαλύτερο σε διάρκεια και το πιο περίπλοκο από το σύνολο των μερών όλων των 

Βραδεμβούργιων Κοντσέρτων. Ωστόσο, ξεκινάει με το μικρότερο σε έκταση 

ritornello, το οποίο αναπτύσσεται σε μόλις 8 μέτρα41. Η μορφολογική διάρθρωση του 

πρώτου μέρους ακολουθεί τη φόρμα ritornello. Οι δυο βασικές δομικές ενότητες που 

εναλλάσσονται μεταξύ τους είναι τα τμήματα των ritornelli και τα τμήματα των 

επεισοδίων. Όσον αφορά την υφή, ο Bach διαφοροποιεί αυτές τις δύο βασικές 

δομικές ενότητες του έργου μέσω του ρόλου που αναθέτει στα όργανα. 

Συγκεκριμένα, στα μέρη του ritornello, η μελωδία αναδεικνύεται από το solo βιολί 

και ενισχύεται από το ripieno βιολί ενώ τα άλλα όργανα έχουν συνοδευτικό ρόλο. 

Αντιθέτως, στα παρεμβαλλόμενα επεισόδια μελωδικά μοτίβα που αξιοποιούνται με 

                                                             
40 Βούβαρης, 77-79. 

41 Boyd, 86. 
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αντιστικτικές τεχνικές διασπείρονται στο concertino με τον υποστηρικτικό ρόλο του 

συνόλου ripieno. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η μορφολογική διάρθρωση του πρώτου μέρους 

του έργου. Με R συμβολίζονται τα τμήματα των ritornelli και με Ε τα τμήματα των 

επεισοδίων. Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται ο αριθμός των μέτρων των τμημάτων R 

και Ε, στην τρίτη στήλη το τονικό περιβάλλον που βρίσκονται τα αντίστοιχα 

τμήματα και στην τέταρτη στήλη ο τονικός προορισμός. Όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω πίνακα το μέρος αυτό κινείται αρμονικά σε θεμελιώδεις βαθμίδες. Αρχικά, 

όπως φαίνεται και στο Παράδειγμα 3.1, εμφανίζεται το εναρκτήριο ritornello R1 (μμ. 

1-9, 1ος χρόνος). Η εσωτερική του δομή είναι ως εξής: α) μμ. 1-2: Vordersatz, β) μμ. 

3-7, 2ος χρόνος: Fortspinnung, γ) μμ. 7, 2ος χρόνος, ως 9, 1ος χρόνος: Epilog. Στο 

Vordersatz παρουσιάζεται ο οικείος τονικός χώρος του έργου μέσω της εμφάνισης 

της τονικής που οδηγεί προς την δεσπόζουσα, ικανοποιώντας έτσι τη λειτουργία του 

Vordersatz. Το θέμα του εναρκτήριου ritornello παρουσιάζεται από το solo βιολί και 

το βιολί ripieno, με τα άλλα όργανα να έχουν συνοδευτικό ρόλο. Το μοτίβο της 

κεφαλής του θέματος του ritornello παραπέμπει σε ιταλικό στυλ γραφής με 

χαρακτηριστικά φανφάρας42, διότι ξεκινά με ένα χαρακτηριστικό άρπισμα πάνω στη 

συγχορδία της τονικής στον 1ο και 2ο χρόνο του μ. 1. Στον 3ο και 4ο χρόνο του ίδιου 

μέτρου η μελωδική γραμμή κινείται καθοδικά βηματικά, σχηματίζοντας την κλίμακα 

της Ρε μείζονας, καταλήγοντας στην αρχή του μ. 2 στη νότα της τονικής. Το θέμα 

συνεχίζει, όπως και στον 1ο και 2ο χρόνο του μ. 1, με επανάληψη της κεφαλής του 

για να καταλήξει τώρα στην δεσπόζουσα στον 3ο και 4ο χρόνο του μ. 2. Στο σημείο 

αυτό ολοκληρώνεται η ενότητα του Vordersatz. Στο μ. 3 ξεκινά η ενότητα του 

Fortspinnung. Στην περιοχή του Fortspinnung παρατηρείται πύκνωση του αρμονικού 

ρυθμού και αλλαγή του μοτιβικού υλικού, με το μοτίβο (Χ) να κυριαρχεί σε αυτή την 

ενότητα. Στο δεύτερο χρόνο του μ. 7, με την εμφάνιση της V, ολοκληρώνεται η 

ενότητα του Fortspinnung και σηματοδοτείται η έναρξη της τελευταίας ενότητας του 

εναρκτήριου ritornello, του Εpilog (μμ. 7-9, 1ος χρόνος) το οποίο ολοκληρώνεται με 

τέλεια αυθεντική πτώση (Παράδειγμα 3.1). Στο εναρκτήριο ritornello συμμετέχουν 

όλα τα όργανα του concertino και του ripieno, εκτός του φλάουτου traverso. Το 

cembalo concertato συμμετέχει επίσης και ως μέρος του ripieno έχοντας 

συνοδευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. 

                                                             
42 Dirksen, 163.  
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Πίνακας 1. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050): Η 

μορφολογική διάρθρωση του πρώτου μέρους. 

 

Ritornello (R) 

Eπεισόδια (Ε) 

Μέτρα Τονικότητα Τονικός 

προορισμός 

R1 1-9 Ρε μείζονα  --------------------- 

E1 9-19 ---------------------- Λα μείζονα 

R2 19-20 Λα μείζονα ---------------------- 

E2 20-29 ---------------------- ---------------------- 

R3 29-31 Λα μείζονα  ---------------------- 

E3 31-39 ---------------------- Σι ελάσσονα  

R4 40-42 Σι ελάσσονα ---------------------- 

E4 42-58 ---------------------- Ρε μείζονα 

R5 58-61 Ρε μείζονα  ---------------------- 

E5 61 -101 ----------------------- Φα δίεση ελάσσονα 

Λα μείζονα 

R6 101-102 Λα μείζονα ----------------------- 

E6 102-121 ----------------------- Ρε μείζονα 

R7 121-125 Ρε μείζονα ----------------------- 

E7 125-136 ----------------------- ----------------------- 

R8 136-139 Ρε μείζονα ----------------------- 

E8 139-154 ----------------------- Λα μείζονα 

Cadenza 155-219 Λα μείζονα Ρε μείζονα 

R9 219-227 Ρε μείζονα  ----------------------- 
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Παράδειγμα 3.1. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 1-8: 

Το εναρκτήριο ritornello στο πρώτο μέρος. Πηγή: BWV 1050 Palo Alto CCARH, 

2004. 
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Ακολουθεί στη συνέχεια το πρώτο επεισόδιο (Ε1) στο μ. 9, 1ος χρόνος, όπου 

κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά το φλάουτο traverso. Πρωταγωνιστικό ρόλο 

αναλαμβάνουν τώρα τα όργανα του concertino (φλάουτο traverso, solo βιολί και 

cembalo) και η υφή γίνεται αντιστικτική. Το επεισόδιο  αρχίζει με μια ρυθμική 

φιγούρα από το φλάουτο με όγδοα που κατεβαίνουν βηματικά διάστημα 4ης κάτω. 

Την ίδια φιγούρα επαναλαμβάνει με μίμηση το solo βιολί. Το cembalo συνοδεύει το 

λυρικό θέμα του solo βιολιού και του φλάουτου με μια ρυθμική φιγούρα, οποία 

παραπέμπει σε στυλ γραφής για βιολί43. Με την εμφάνιση του σολ δίεση στο μ. 14 το 

επεισόδιο οδηγεί προς την τονικότητα της Λα μείζονας, στην οποία θα εμφανιστεί το 

ritornello R2 (μμ. 19-20, 3ος χρόνος). Το R2 παίζεται από όργανα του ripieno, με την 

κύρια μελωδική γραμμή να παίζεται από το βιολί ripieno. Στη συνέχεια ακολουθεί το 

δεύτερο επεισόδιο (Ε2) στα μμ. 21, 3ος χρόνος-28 (Παράδειγμα 3.2). Η υφή του είναι 

αντιστικτική. Η μελωδία βρίσκεται στο solo βιολί και το φλάουτο traverso, τα οποία 

παίζουν σε διπλή αντίστιξη. Τα έγχορδα του ripieno έχουν συνοδευτικό ρόλο. 

Παραμένει στο τονικό περιβάλλον της Λα μείζονας. Αποτελείται από αλυσίδες που 

κατεβαίνουν κατά 3ες με τα μμ. 21-22 να λειτουργούν σαν πρότυπο της αλυσίδας και 

να ακολουθούν άλλες δύο επαναλήψεις του προτύπου (μμ. 23-24 και 25-26). Στον 1ο 

χρόνο του μ. 27 η αλυσίδα σπάει και ακολουθούν δυο ελεύθερα μέτρα που οδηγούν 

στην εμφάνιση του ritornello R3 (μμ. 29-31, 3ος χρόνος 2ο όγδοο) στη τονική περιοχή 

της Λα μείζονας. Στο δεξί χέρι του cembalo ο Bach  τοποθετεί αρκετές φορές 

περισσότερες από μια φωνές (πχ. μμ. 20-21, 133-134). Κατά μία ερμηνεία, το 

στοιχείο αυτό παραπέμπει περισσότερο στη δυνατότητα  του βιολιού να παίξει διπλές 

και τριπλές νότες, παρά στην προσπάθειά του να αναδείξει τις δυνατότητες του 

cembalo44. Στο πρώτο μέρος το cembalo συμπεριφέρεται προοδευτικά σαν βιολί. 

Άλλωστε, την εποχή που γράφτηκε το Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο Αρ. 5, το 

κοντσέρτο για βιολί ήταν ευρέως διαδεδομένο, επομένως είναι λογικό o Bach να 

εντάσσει στο έργο του βιολιστικά στοιχεία45. 

                                                             
43 Dirksen, 164. 

 
44 Ibid, 164-165. 

 
45 Ibid, 166. 
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Παράδειγμα 3.2. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 21-

22: Πρότυπο αλυσίδας από το Ε2 του πρώτου μέρους. 

 

Το τρίτο επεισόδιο (Ε3 μμ. 31, 3ος χρόνος-39) κάνει την εμφάνισή του στο 

τονικό περιβάλλον της επιδεσπόζουσας (Σι ελάσσονα). Στα ζεύγη φλάουτο traverso- 

solo βιολί, και βιολί-βιόλα του ripieno σχηματίζεται κανόνας στην τέταρτη. Στα μμ. 

40-42 το ritornello R4 κάνει την εμφάνισή του για τέταρτη φορά  στην τονική 

περιοχή της Σι ελάσσονος από το tutti, εκτός του φλάουτου traverso.  Το Ε4 αρχίζει 

με το ίδιο μοτιβικό υλικό όπως το Ε1, με τη διαφορά ότι το χαρακτηριστικό μοτίβο 

με τα όγδοα που κινούνται καθοδικά βηματικά σε διάστημα 4ης κάτω εκτελείται αυτή 

τη φορά πρώτα από το solo βιολί και μετά από το φλάουτο traverso. Από το μ. 44 και 

έπειτα το έργο οδηγείται προς την Ρε μείζονα. Στα μμ. 47-49 παρατηρείται πύκνωση 

της υφής στο cembalo, το οποίο έρχεται στο προσκήνιο, παίζοντας σκάλες 32ων σε 

αλυσιδωτή μορφή. Στα όργανα του concertino η υφή είναι ομορυθμική, όπως επίσης 

και στο βιολί και τη βιόλα του ripieno. Το πρότυπο της αλυσίδας είναι οι δυο πρώτοι 

χρόνοι του μ. 47 (παράδειγμα 3.3α). Ακολουθούν τρεις επαναλήψεις κατά διάστημα 

δευτέρας προς τα κάτω. Η αλυσίδα σπάει στον 4ο χρόνο του μ. 48, ακολουθεί ένα 

μεταβατικό μέτρο, και αλλάζει το τοπίο του επεισοδίου με την έναρξη μιας νέας 

αλυσίδας στο μ. 50. Το πρότυπο βρίσκεται στα μέτρα 50-51 (Παράδειγμα 3.3β) και 

ακολουθούν τρείς επαναλήψεις. Αποτελείται από δυο μοτίβα, το α στο solo βιολί και 

το β στο φλάουτο traverso, τα οποία στις επαναλήψεις εμφανίζονται ανεστραμμένα 

με τους δύο πρώτους χρόνους του α ελαφρώς παραλλαγμένους. Στο μ. 56 
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ολοκληρώνεται η τρίτη επανάληψη του προτύπου και ακολουθούν δυο ελεύθερα 

μέτρα για να εμφανιστεί στα μμ. 58-61 το ritornello R5 στην τονική περιοχή της Ρε 

μείζονος από το tutti, εκτός του φλάουτου traverso. Κατά την έναρξη του R5 στον 3ο 

και 4ο χρόνο του μ. 58 το solo βιολί ξεκινά με το μοτιβικό υλικό της αρχής του 

Vordersatz, και έπειτα συνεχίζει κανονικά η ενότητα του Fortspinnung.   

 

 

Παράδειγμα 3.3α. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μ. 47:  

Πρότυπο αλυσίδας του Ε4 από το πρώτο μέρος.  

 

Παράδειγμα 3.3β. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ.50-

51: Πρότυπο δεύτερης αλυσίδας και μοτίβα του Ε4 από το πρώτο  μέρος.  
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Ακολουθεί το Ε5 στα μμ. 61-70, το οποίο βασίζεται στην τεχνική της διπλής 

αντίστιξης στο φλάουτο traverso  και το solo βιολί. Στο μ. 71 το έργο κινείται στο 

τονικό περιβάλλον της Φα δίεση ελάσσονας, η ατμόσφαιρα της μουσικής αλλάζει με 

την αλλαγή της δυναμικής σε pp και το επεισόδιο αποκτά πιο σολιστικό χαρακτήρα. 

Ο Bach αξιοποιεί και πάλι την τεχνική της διπλής αντίστιξης στο φλάουτο traverso 

και το solo βιολί, με το βιολί, τη βιόλα και το βιολοντσέλο του ripieno να κινούνται 

ομορυθμικά έχοντας συνοδευτικό ρόλο. Ο αρμονικός ρυθμός περιορίζεται σε μια 

συγχορδία ανά μέτρο (μμ. 71-80). Κατόπιν, στο μ. 81 ξεκινά μια αλυσίδα με βήμα 

κατιούσας δεύτερης. Το πρότυπο βρίσκεται στα μέτρα 81-82 και ακολουθούν πέντε 

επαναλήψεις. Στο δεξί χέρι του cembalo διατηρείται η ρυθμική φιγούρα με τα δέκατα 

έκτα, ενώ το αριστερό χέρι παίζει αρπισμούς.  Όπως βλέπουμε στο Παράδειγμα 3.4α 

και 3.4β στα μμ. 93-100 η νότα μι επαναλαμβάνεται από το αριστερό χέρι του 

cembalo με την αξία ενός ογδόου στην αρχή κάθε μέτρου. Η επανάληψη αυτή 

λειτουργεί σαν ισοκράτης. Στα μμ. 95–100 (Παράδειγμα 3.4β) παρατηρείται μια 

βηματική χρωματική κίνηση με αξία ενός ολοκλήρου στο φλάουτο traverso και το 

solo βιολί. Το φλάουτο traverso κινείται ανοδικά σχηματίζοντας την ανιούσα 

μελωδική ενώ το solo βιολί κινείται καθοδικά. Στα μμ. 100-101, 1ος χρόνος το Ε5 

ολοκληρώνεται με μια πτώση στο τονικό περιβάλλον της Λα μείζονας. Στο μ. 101 

εμφανίζεται το ritornello R6 στη Λα μείζονα και πάλι από το tutti εκτός του 

φλάουτου traverso. Στο μ. 102 αρχίζει το Ε6 με διπλή αντίστιξη μεταξύ του 

φλάουτου και του solo βιολιού στα μμ. 102-105, και αλυσίδα κατιούσας τρίτης στα 

μμ. 106–109, με πρότυπο το μ. 106 και τρείς επαναλήψεις. Στον τρίτο χρόνο του μ. 

110 επανέρχεται  το ρυθμομελωδικό μοτίβο του πρώτου επεισοδίου από το solo βιολί 

και από το φλάουτο traverso στον 1ο χρόνο του μ. 111 με μίμηση. Στο μ. 121 έρχεται 

το ritornello R7 και πάλι στην τονικότητα της  Ρε μείζονας στα μμ. 121-125, 2ος 

χρόνος. Εν συνεχεία έπεται το E7 στα μμ. 125, 2ος χρόνος-136 και η εμφάνιση του 

ritornello R8 στο μ. 137, και πάλι στη Ρε μείζονα. Από το μ. 140 αρχίζει το E8 με 

διπλή αντίστιξη στο solo βιολί και το φλάουτο traverso και σκάλες τριακοστών 

δευτέρων στο cembalo.  
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Παράδειγμα 3.4α. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ 93-

94: Ισοκράτης στο πρώτο μέρος. 

 

 

Παράδειγμα 3.4β. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ.95-

98: Ισοκράτης και ανιούσα μελωδική στο πρώτο μέρος. 



27 
 

 

Παράδειγμα 3.4β. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 99-

100. 

Στο cembalo o Bach χρησιμοποιεί το λεγόμενο ‘geschwinde Passagien’, το 

οποίο είναι δεξιοτεχνικά περάσματα που κινούνται μετρικά σε αξίες μικρότερες από 

τις συνήθεις του μέτρου, στην προκειμένη περίπτωση τα τριακοστά δεύτερα (πχ. μ. 

140, μ. 203). Πρόκειται για μια πρακτική που επίσης συναντάται κυρίως σε έργα για 

βιολί46.  Στα μμ. 144-146  η υφή ανάμεσα στο φλάουτο traverso και το solo βιολί 

καθώς και στο βιολί και τη βιόλα του ripieno γίνεται ομορυθμική. Το cembalo 

συνεχίζει με τις σκάλες 32ων. Τα μμ. 147-150 έχουν αλυσιδωτή μορφή. Από το μ. 152 

αρχίζει η διαδικασία της πτώσης. Το πρώτο 32ο κάθε ισχυρού χτύπου στο αριστερό 

χέρι του cembalo κινείται χρωματικά καθοδικά, σχηματίζοντας την κατιούσα 

μελωδική. Από το μ. 154 αρχίζει μια ενότητα με την ένδειξη cembalo solo senza 

stromenti, όπου σταματάνε όλα τα όργανα και συνεχίζει να πορεύεται το cembalo 

μόνο του παίζοντας την  καντέντσα. Η καντέντσα του μέρους αυτού είναι 

ασυνήθιστα μεγάλη σε έκταση. Η έκτασή της, καθώς επίσης και ο διπλός ρόλος που 

δίνει ο Bach στο cembalo, διότι συμμετέχει και στο concertino και στο ripieno, το 

                                                             
46 Dirksen, 165. 
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καθιστά ως πρόδρομο του σόλο κοντσέρτο για πιάνο47. Τέλος στα μέτρα 219-227 

εμφανίζεται για δεύτερη και τελευταία φορά ολόκληρο το ritornello R9 του πρώτου 

μέρους και με τις τρεις ενότητες στη τονική περιοχή της Ρε μείζονος. Έτσι 

ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. 

 

Πίνακας 3.2. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050): Η εσωτερική 

διαμόρφωση των ενοτήτων του ritornello στο πρώτο μέρος. 

Ritornello  Τονικότητα Μέτρα Τμήματα 

R1 I 1-9 V   F   {E} 

R2 V 19-20 V 

R3 V 29-31 F 

R4 vi 40-42 F 

R5 I 58-61 F 

R6 V 101-102 V 

R7 I 121-125 V    F 

R8 I 136-139 F 

R9 I 219-227 V   F   {E} 

 

Ο Πίνακας 3.2 δείχνει την εσωτερική διαμόρφωση των επιμέρους ενοτήτων 

του ritornello κατά τη ροή του πρώτου μέρους. Παρατηρείται ότι στο R1 και στο R9 

το ritornello εμφανίζεται ολόκληρο και με τις τρεις του ενότητες. Η ενότητα του {Ε} 

εκτός από το εναρκτήριο ritornello, εμφανίζεται και στο καταληκτικό ritornello. Δεν 

εμφανίζεται σαν ενότητα αυτόνομη κατά τη ροή του έργου λόγω της αίσθησης 

τελεσφόρησης που δημιουργεί. Στο R5 το βιολί ξεκινά με το ρυθμικό μοτίβο της 

αρχής του Vordersatz και μετά συνεχίζει κανονικά η ενότητα του Fortspinnung. Στα 

υπόλοιπα ritornelli εμφανίζονται ενότητες του αρχικού ritornello. Από τη μελέτη των 

εσωτερικών ενοτήτων του εναρκτήριου ritornello προκύπτει ένα είδος συμμετρίας με 

την αναλογία 1:2:1, καθώς οι ενότητες του V και του {E} έχουν έκταση 2 μέτρα η 

καθεμία, ενώ η μεσαία ενότητα του F είναι η μεγαλύτερη, έχοντας τον διπλάσιο 

αριθμό μέτρων (4 μέτρα). 

                                                             
47 Boyd, 86. 
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Σχετικά με την ενορχήστρωση του πρώτου μέρους είναι αξιοσημείωτο ότι σε 

κάθε εμφάνιση του ritornello συμμετέχει το tutti, εκτός του φλάουτου traverso και η 

μελωδική γραμμή εκτελείται από το solo βιολί του concertino και ενισχύεται από το 

βιολί του ripieno ενώ τα υπόλοιπα όργανα του ripieno έχουν συνοδευτικό ρόλο. Στο 

R2 η εμφάνιση του ritornello γίνεται μόνο από το ripieno, καθώς τα όργανα του 

concertino δεν συμμετέχουν. Τα solo όργανα αναδεικνύονται κυρίως στα επεισόδια.  

Στο συγκεκριμένο κοντσέρτο το cembalo αρχικά ακολουθεί τις γνωστές 

συμβάσεις και εμφανίζεται με τον παραδοσιακό υποστηρικτικό του ρόλο, ενώ στη 

συνέχεια αναδύεται στην επιφάνεια και αποκτά σολιστικό χαρακτήρα. Οι δύο αυτοί 

ρόλοι του, ο σολιστικός και ο υποστηρικτικός, εναλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου48. Ο διπλός ρόλος του cembalo σε συνδυασμό με την ασυνήθιστα μεγάλη 

σε έκταση καντέντσα είναι δυο στοιχεία που το καθιστούν από πολλούς 

μουσικολόγους ως το πρώτο solo κοντσέρτο για πιάνο49. 

Η μουσική στο πρώτο μέρος του κοντσέρτου είναι τονική. Ειδικότερα 

αναδεικνύονται οι τονικές περιοχές της Ρε μείζονας, της Λα μείζονας, και της Σι 

ελάσσονας. Η αρμονία είναι λειτουργική και οι συγχορδίες βρίσκονται στην 

πλειοψηφία τους σε ευθεία κατάσταση και σε πρώτη αναστροφή. Η υφή στο μέρος 

αυτό είναι πολυφωνική με διάφορες διακυμάνσεις. 

Αξίζει τέλος να επισημανθεί η μεγάλη έμφαση που έδωσε ο Bach στις 

δυναμικές. Στο πρώτο μέρος του κοντσέρτου κάθε φορά που το cembalo έχει 

σολιστικό χαρακτήρα, στα όργανα του ripieno υπάρχει η ένδειξη της δυναμικής 

piano (p). Κάθε εμφάνιση του ritornello γίνεται σε δυναμική forte (f), η οποία 

επισημαίνεται κάθε φορά50. 

 

 

 

                                                             
48Susan  McClary, and Richard Leppert, “The blasphemy of talking politics during Bach Year” in 
Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987), 26. 

 
49 Boyd, 86. 

 
50 Dirksen, 161. 
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3.2 Δεύτερο μέρος 

Το δεύτερο μέρος (Affettuoso) του Βραδεμβούργιου Κοντσέρτου Αρ 5 είναι 

γραμμένο στη τονικότητα της Σι ελάσσονας και συμμετέχουν μόνο τα όργανα του 

concertino (φλάουτο traverso, solo βιολί και cembalo). Ο Vivaldi συνήθιζε να 

μειώνει τον αριθμό των οργάνων στα αργά μέρη, μια πρακτική την οποία ακολουθεί  

και ο Bach στο αργό μέρος του συγκεκριμένου κοντσέρτου. Στο μέρος αυτό 

συμμετέχει ένα trio ensemble, όπου το cembalo έχει και πάλι διπλό ρόλο. 

Αναλυτικότερα λειτουργεί ως basso continuo όταν εισάγει τις εκθέσεις του θέματος 

σε δυναμική forte, και ως σολιστικό όργανο όταν εναλλάσσεται με τετράφωνα μέρη 

που λειτουργούν ως επεισόδια σε δυναμική piano51. Η μορφολογική του διάρθρωση 

ακολουθεί τη διμερή μορφή Α-Β. Η ενότητα Α ξεκινά από το μ. 1 στη Σι ελάσσονα 

και ολοκληρώνεται στα μμ. 19-20, 1ος χρόνος, με τέλεια αυθεντική πτώση στη Φα 

δίεση ελάσσονα. Η ενότητα Β ξεκινά από τον 1ο χρόνο του μ. 20 και ολοκληρώνεται 

στα μμ. 48-49 με τέλεια αυθεντική πτώση, επιστρέφοντας από την τονικότητα της Φα 

δίεση ελάσσονας στην  Σι ελάσσονα.  

 

Πίνακας 3.3. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050): Η εσωτερική 

δομή του δεύτερου μέρους. 

 

 

                                                             
51 Claude V. Palisca, Baroque Music. (New Jersey:  Prentice Hall, Englewood Gliffs, 1981), 172-173. 

 

Α ενότητα 

μμ. 1-20, 1ος χρόνος

1η έκθεση θέματος (Σι 
ελάσσονα)

2η έκθεση θέματος ( Ρε 
μείζονα)

α΄ τμήμα

μμ. 1-10, 1ος χρόνος

έκθεση θέματος στη Σι 
ελάσσονα

β΄τμήμα

μμ. 10-20, 1ος χρόνος

έκθεση θέματος στη Ρε 
μείζονα

Β ενότητα

μμ. 20-49

3η έκθεση θέματος στη Φα 
δίεση ελάσσονα, 4η έκθεση 

στη Σι ελάσσονα
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Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζεται η εσωτερική δομή του δεύτερου μέρους. 

Όπως φαίνεται η ενότητα Α αποτελείται από δύο επιμέρους δομικά τμήματα, το α΄ 

(μμ.1-10) και το β΄ (μμ.10-20). Στο α΄ αρχίζει η έκθεση, με το θέμα να 

παρουσιάζεται στο μ. 1 από το solo βιολί. Στον 3ο χρόνο του ίδιου μέτρου ακολουθεί 

η δεύτερη είσοδος του θέματος σε stretto από το φλάουτο traverso (Παράδειγμα 3.5). 

 

 

Παράδειγμα 3.5. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 1-2: 

Έκθεση θέματος στο δεύτερο μέρος. 

 

 Ακολουθεί η τρίτη είσοδος στα μμ. 5-7 με το θέμα να παρουσιάζεται αυτή τη 

φορά από το δεξί χέρι του cembalo στον 1ο χρόνο του μ. 5 και η τέταρτη είσοδος από 

το φλάουτο traverso σε stretto στον 3ο χρόνο του ίδιου μέτρου. Οι είσοδοι των 

φωνών στην έκθεση γίνονται κατά ζεύγη (solo βιολί-φλάουτο traverso, δεξί χέρι 

cembalo-φλάουτο traverso). Τέλος, το solo βιολί εμφανίζει άλλη μία φορά την 

κεφαλή του θέματος στο μ. 6. Στα μμ. 5-6 το αριστερό χέρι του cembalo έχει έναν 

ισοκράτη στη νότα της δεσπόζουσας της Σι ελάσσονας, δημιουργώντας μια μετέωρη 

αίσθηση. Στο μ. 8 ολοκληρώνεται η πρώτη έκθεση. Ακολουθεί μια αρμονική 

αλυσίδα στα μμ. 7-8 για να ολοκληρωθεί το α΄ τμήμα με τέλεια αυθεντική πτώση στα 

μμ. 9, 4ος χρόνος-10 1ος χρόνος, στη τονικότητα της Ρε μείζονας. Στο μ. 10 ξεκινά το 
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β΄ τμήμα φέροντας την δεύτερη έκθεση. Τώρα, το θέμα παίζεται πρώτα από το 

φλάουτο traverso και έπειτα από το solo βιολί σε stretto. Στα μμ. 13, 4ος χρόνος-14, 

1ος χρόνος πραγματοποιείται μια τέλεια πτώση στην τονικότητα της Ρε μείζονας. 

Έπειτα γίνεται μια ξαφνική μεταβολή του τονικού χώρου προς το τονικό περιβάλλον 

της Σι ελάσσονας, μέχρι το 1ο όγδοο του 3ου χρόνου στο μ. 14 και εν συνεχεία της Φα 

δίεση ελάσσονας στο μ. 14, 3ος χρόνος. Στο μ. 18 εμφανίζεται το θέμα από το 

φλάουτο traverso και η κεφαλή από το solo βιολί στον 3ο χρόνο του μ. 18, κατ’ 

αντιστοιχία με το μ. 10. Το β΄ τμήμα (συνεπώς και η Α ενότητα του δεύτερου 

μέρους) κλείνει με μία τέλεια αυθεντική πτώση στα μμ. 19 (4ος χρόνος)-20 (1ος 

χρόνος).  Στο μ. 20 πραγματοποιείται η έναρξη της Β ενότητας στη τονική περιοχή 

της Φα δίεση ελάσσονας με την τρίτη έκθεση, η οποία προσομοιάζει με την πρώτη 

έκθεση στο μ. 1 της ενότητας Α, με τη διαφορά ότι τώρα παρουσιάζεται το θέμα 

πρώτα από το φλάουτο traverso και μετά από το solo βιολί σε stretto. Από το μ. 24 

αρχίζει μια αλυσίδα κατ’ αντιστοιχία με το μ. 7 στην οποία επεκτείνονται και 

επεξεργάζονται τα μοτίβα του μ. 7 για να οδηγήσει σε μία πτώση στα μμ. 33, 4ος 

χρόνος- 34, 1ος χρόνος, στην τονική περιοχή της Σολ μείζονας. Στο σημείο αυτό (μ. 

34) γίνεται μια αλλαγή του τονικού περιβάλλοντος προς την τονικότητα της Μι 

ελάσσονας. Φαίνεται στο σημείο αυτό πως ο Bach αναπαράγει τα αρμονικά γεγονότα 

για την επίτευξη ισορροπίας. Δηλαδή, όπως στο μ. 14 πραγματοποιούνταν μια 

απότομη αλλαγή από τη Ρε μείζονα προς τη Σι ελάσσονα, εδώ, στο μ. 34 

πραγματοποιείται μια παρόμοια αλλαγή από τη Σολ μείζονα προς τη Μι ελάσσονα. 

Έτσι, ο Bach διατηρεί τις ίδιες διαστηματικές σχέσεις στις τονικές αποκλίσεις αυτών 

των αντίστοιχων μέτρων. Με ανάλογο τρόπο συνεχίζεται και παρακάτω το έργο. Στο 

μ. 38 γίνεται η τρίτη είσοδος θέματος στην τρίτη έκθεση, αντίστοιχα με το μ. 18, με 

τη διαφορά ότι εδώ η είσοδος γίνεται από το solo βιολί και η κεφαλή του θέματος 

εμφανίζεται από το φλάουτο traverso (στα μμ. 18-19 η είσοδος θέματος έγινε από το 

φλάουτο traverso, και η εμφάνιση της κεφαλής από το solo βιολί). Στα μμ. 34-39 

παρατηρείται μια ομοιοκαταληξία με τα μμ. 14-19 της Α ενότητας, με την 

επανεμφάνιση ίδιου υλικού. Μετά την πτώση που γίνεται από το cembalo στα μμ. 39, 

4ος χρόνος- 40, 1ος χρόνος, ακολουθεί ένα διάστημα αναμονής στα μμ. 40-43 με την 

εναλλαγή της δεσπόζουσας με την τονική στο τονικό περιβάλλον της Σι ελάσσονας. 

Έπειτα από την πτώση στα μμ. 44-45 (1ος χρόνος) πραγματοποιείται η τελευταία 

έκθεση με την είσοδο του θέματος από το solo βιολί και το φλάουτο traverso να 
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ακολουθεί σε stretto, ακριβώς όπως και στα μμ. 1-4. Η Β ενότητα τελειώνει στα μμ. 

49-50 με τέλεια αυθεντική πτώση. 

Η υφή του δεύτερου μέρους είναι πολυφωνική και κυμαίνεται από δίφωνη 

μέχρι και τετράφωνη. Εμφανής είναι και η διπλή λειτουργία που επιτελεί το cembalo, 

διότι έχει σολιστικό ρόλο στα τμήματα των επεισοδίων, αλλά λειτουργεί και 

υποστηρικτικά ως basso continuo, κατά τις εκθέσεις του θέματος. 

Στο μέρος αυτό είναι εμφανείς έντονες γαλλικές επιδράσεις με πιο 

σημαντικές τον ρυθμό και η τονικότητα . Ο Bach χρησιμοποιεί την τονικότητα της Σι 

ελάσσονος σε έργα με ξεκάθαρο γαλλικό προσανατολισμό, όπως η σουίτα για 

φλάουτο και έγχορδα BWV 106752. 

Η μουσική στο δεύτερο μέρος του κοντσέρτου είναι τονική. Ειδικότερα 

αναδεικνύονται οι τονικές περιοχές της Σι ελάσσονος πρωτίστως, και της Φα δίεση 

ελάσσονος δευτερευόντως. Συμπληρωματικά πραγματοποιούνται τονικές αποκλίσεις 

προς τις τονικές περιοχές της υποδεσπόζουσας και της επιδεσπόζουσας. Η αρμονία 

είναι λειτουργική και οι συγχορδίες βρίσκονται στην πλειοψηφία τους σε ευθεία 

κατάσταση και σε πρώτη αναστροφή. 

 

3.3 Τρίτο μέρος 

Στο τρίτο μέρος (Αllegro) o Bach συνδυάζει την τριμερή μορφή Α-Β-Α με 

την τεχνική της φούγκας. Κατά πολλούς θεωρείται aria da capo λόγω της ένδειξης 

‘da capo’ που ο ίδιος ο Bach είχε σημειώσει στο μέτρο 232, σηματοδοτώντας έτσι 

μια επανάληψη των πρώτων 78 μέτρων. Στο μέτρο 78 υπήρχε η ένδειξη ‘fine’ που 

σηματοδοτούσε το τέλος του έργου53. Το μέρος αυτό είναι μονοθεματικό54. Όπως 

φαίνεται στο Παράδειγμα 3.6, το θέμα παρουσιάζεται  από το solo βιολί στα μμ. 1-2. 

Η κεφαλή του θέματος αρχίζει με τη νότα της δεσπόζουσας (νότα Λα) με χρονική 

αξία ενός δέκατου έκτου. Ακολουθεί η νότα της τονικής με αξία όγδοου 

παρεστιγμένου και πάλι η νότα της δεσπόζουσας με αξία ενός δέκατου έκτου. Στο μ. 

2 ακολουθεί μια βηματική κίνηση με τρίηχα ογδόων, και το θέμα ολοκληρώνεται στο 

                                                             
52 Dirksen, 177. 

 
53Palisca, 173. 

 
54 Dirksen, 172-173. 
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πρώτο όγδοο του μ. 3 με τη νότα της τονικής. Η έκταση της μελωδίας του θέματος 

είναι μια οκτάβα και η ρυθμική δομή του δεύτερου μοτίβου δίνει την αίσθηση του 

χορού gigue (Παράδειγμα 3.6). Στην πορεία του έργου το θέμα υφίσταται διάφορες 

τροποποιήσεις.  

  

   

 

Παράδειγμα 3.6. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 1-3: 

Το θέμα από το τρίτο μέρος του έργου. 

 

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η εσωτερική δομή του τρίτου μέρους. Το 

μέρος αυτό χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Η ενότητα Α στα μμ. 1-78 βρίσκεται στο 

τονικό περιβάλλον της Ρε μείζονας, η ενότητα Β στα μμ. 79-232 στο τονικό 

περιβάλλον της σχετικής Σι ελάσσονας. Τέλος η τρίτη ενότητα είναι επανάληψη της 

Α στα μμ. 233-310  στον τονικό χώρο της Ρε μείζονας. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 

μικρότερα μορφολογικά τμήματα όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.4. Έτσι, η ενότητα Α 

αποτελείται από τρία επιμέρους δομικά τμήματα (α΄ μμ. 1-29, πρώτος χρόνος, β΄ 29-

41, πρώτος χρόνος, και γ΄ 41-79 πρώτος χρόνος). Επίσης, η ενότητα Β περιλαμβάνει 

τρία τμήματα (α΄ μμ. 79-110, β΄ μμ. 110-155, γ΄ μμ. 155-232).  

Στην ενότητα Α, όπως φαίνεται και στο Παράδειγμα 3.7, το τμήμα α΄ ξεκινά 

ως μια τετράφωνη έκθεση φούγκας. Το θέμα εισάγεται από το solo βιολί (μμ. 1-3 

πρώτος χρόνος), από τη νότα της δεσπόζουσας, και η υφή είναι μονόφωνη. Εν 

συνεχεία ακολουθεί η τονική απάντηση σε διάστημα 4ης καθαρής πάνω, από τη νότα 

της τονικής στο φλάουτο traverso (μμ. 3-5). Κάτω από την απάντηση του φλάουτου 

traverso το solo βιολί συνεχίζει με το αντίθεμα. Η υφή γίνεται δίφωνη. Ακολουθεί 

ένα ενδιάμεσο τμήμα (μμ. 5-8) όπου στα μμ. 5-6 το φλάουτο traverso έχει το υλικό 

του αντιθέματος, και το solo βιολί τρίηχα ογδόων. Στα μμ. 7-8 έρχεται το υλικό των 

δυο προηγούμενων μέτρων σε διπλή αντίστιξη. Στο μ. 9 το θέμα εισάγεται για τρίτη 

φορά από το αριστερό χέρι του cembalo, από τη νότα της δεσπόζουσας, και η υφή 

γίνεται τρίφωνη. Το φλάουτο traverso και το solo βιολί κινούνται ομορυθμικά σε 
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παράλληλες τρίτες. Ακολουθεί η απάντηση στο δεξί χέρι του cembalo από την τονική 

στο μ. 11. Το αριστερό χέρι συνεχίζει με το αντίθεμα. Η υφή πλέον είναι 

πολυφωνική. Στα μμ. 14-16 το αριστερό χέρι του cembalo προχωρά με τη ρυθμική 

φιγούρα του αντιθέματος. Υλικό του αντιθέματος χρησιμοποιεί και το φλάουτο 

traverso. Στο μ. 17 εισάγεται ξανά η απάντηση από το φλάουτο traverso.  Στα μμ. 

19-29 το φλάουτο traverso και το solo βιολί συνεχίζουν με απλωμένες μελωδικές 

γραμμές και σε ελεύθερη μίμηση μεταξύ τους, ενώ στο cembalo σταδιακά η υφή 

πυκνώνει. 

 

Πίνακας 3.4. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050): Η εσωτερική 

δομή του τρίτου μέρους. 

Ενότητες  Τονικός χώρος 

Α ενότητα (μμ. 1-78) 

 

Ρε μείζονα 

α΄τμήμα, μμ.1-29: έκθεση από το concertino και ελεύθερα μέτρα 

μμ. 1-19: 4φωνη έκθεση θέματος και 5η είσοδος από το φλάουτο 

μμ. 1-9: είσοδος θέματος και απάντησης, δίφωνη υφή 

μμ. 9-19: θέμα και απάντηση στο  cembalo, 4φωνη υφή 

μμ. 19-29: ελεύθερα μέτρα με απλωμένη μελωδική γραμμή 

β΄τμήμα, μμ. 29-41: είσοδοι θεμάτων και συμμετοχή του tutti   

γ΄ τμήμα, μμ. 41-78: κυρίαρχος ρόλος στο cembalo, διάσπαρτες είσοδοι   

         

Β ενότητα (μμ. 79-232) 

 

Σι ελάσσονα 

α΄τμήμα, μμ. 79-110: έκθεση επεξεργασμένου θέματος 

β΄τμήμα, μμ. 110-155: επεξεργασία υλικού 

γ΄τμήμα, μμ. 155-232: cembalo στο προσκήνιο, είσοδοι θεμάτων 

 

Α ενότητα (μμ. 233-310) Ρε μείζονα 
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Στο μ. 29 ξεκινά το β΄ δομικό τμήμα της Α ενότητας στην τονικότητα της Ρε 

μείζονας, με την είσοδο ripieno και διαδοχικές εισόδους θέματος στο μ. 29 από τη 

βιόλα ripieno και στο μ. 33 από το φλάουτο traverso και το solo βιολί, και 

απάντησης στο μ. 31 από το βιολί του ripieno. Το cembalo αναλαμβάνει το ρόλο του 

basso continuo, όπως επίσης το violoncello και το violone του ripieno. Στα μμ. 39- 41 

κλείνει το β΄ δομικό τμήμα με είσοδο του θέματος από το αριστερό χέρι του cembalo, 

το οποίο ενισχύεται από το violoncello και το violone, και στη συνέχεια ακολουθεί η 

απάντηση σε stretto από το δεξί χέρι του τσέμπαλου (μ. 40). Η έναρξη του γ΄ 

δομικού τμήματος γίνεται στο μ. 41 με το δεξί χέρι του cembalo να λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα δυο δομικά τμήματα. Στο γ΄ δομικό τμήμα κυρίαρχο 

ρόλο αναλαμβάνει το cembalo με το θέμα να παρουσιάζεται αρκετές φορές από 

διαφορετικά όργανα (μ. 48 από το αριστερό χέρι του τσέμπαλου και το violoncello 

και violone, μ. 50 από το φλάουτο traverso, μ. 62 από το violoncello και violone, μ. 

64 από τη viola, μ. 66 από το αριστερό χέρι του τσέμπαλου και το violoncello και 

violone και τέλος στο μ. 75 από το φλάουτο traverso και το solo βιολί.  Η Α ενότητα 

του τρίτου μέρους ολοκληρώνεται στο μέτρο 78 με τέλεια αυθεντική πτώση στην 

τονικότητα της Λα μείζονας. 
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Παράδειγμα 3.7. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ.1-14: 

Έναρξη της Α ενότητας του τρίτου μέρους. 
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Στο μέτρο 79 αρχίζει η ενότητα Β στην τονικότητα της σχετικής ελάσσονας 

(Σι ελάσσονα), η οποία χωρίζεται σε τρία επιμέρους δομικά τμήματα: (1) α΄ τμήμα 

μμ. 79-110, (2) β΄ τμήμα: μμ. 110-155 και (3) γ΄ τμήμα: μμ. 155-232. Το α΄ τμήμα 

(μμ. 79-155) ξεκινά  με την είσοδο μιας επεξεργασίας του αρχικού θέματος αυτή τη 

φορά από το φλάουτο traverso. Το solo βιολί και το δεξί χέρι του cembalo έχουν 

συνοδευτικό ρόλο με ένα είδος νέου αντιθέματος με συνεχόμενη ροή από τρίηχα 

ογδόων (Παράδειγμα 3.8). Το μέρος αυτό έχει τη μορφή μιας έκθεσης, καθώς το 

επεξεργασμένο θέμα παρουσιάζεται από διάφορα όργανα. Στο μ. 87 κάνει την 

εμφάνιση του το αρχικό θέμα της Α ενότητας, και στο μ. 89 ακολουθεί η δεύτερη 

είσοδος του επεξεργασμένου θέματος από το solo βιολί, με τη συνοδεία του φλάουτο 

traverso, του βιολιού ripieno και του δεξιού χεριού του cembalo. Ακολουθεί η 

εμφάνιση του αρχικού θέματος από το βιολί και τη viola του ripieno (μμ. 97-98) και 

έπειτα η τρίτη είσοδος του θέματος από το δεξί χέρι του τσέμπαλου. Τον 

υποστηρικτικό ρόλο με το αντίθεμα των τριήχων αναλαμβάνουν τώρα το φλάουτο 

traversο, το solo βιολί και το βιολί ripieno. Στα μμ. 107-110 παρατηρείται ένας 

διάλογος ανάμεσα στο cembalo και στο φλάουτο traverso και βιολί του concertino.  

 

Παράδειγμα 3.8. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 74-

81: Έναρξη Β ενότητας του τρίτου μέρους. 
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Στα μμ. 79-85 και 90-95 στο αριστερό χέρι του cembalo υπάρχει πεντάλ στην 

νότα της τονικής της Σι ελάσσονας. Στο μ. 110 αρχίζει το β΄ δομικό τμήμα. Η 

ομαδοποίηση των οργάνων αλλάζει, καθώς συμμετέχει το cembalo με τα solo όργανα 

του concertino. Το ripieno απουσιάζει.   Στα μέτρα 118-123 το βιολί και το φλάουτο 

traverso παίζουν σε διπλή αντίστιξη. Το cembalo συνεχίζει την αδιάκοπη ροή των 

τριήχων. Ακολουθεί μια είσοδος του θέματος από το solo βιολί (μ. 123) και η 

απάντηση ένα μέτρο αργότερα (μ. 124) από το φλάουτο traverso. Τo ripieno κάνει 

ξανά την εμφάνισή του στο μ. 128 με την είσοδο του θέματος από το βιολί του 

ripieno (αντίστοιχα με τα μ. 29 της Α ενότητας). Στο μ. 130 το θέμα παίζεται από το 

φλάουτο traverso και το solo βιολί σε ταυτοφωνία. Η ομαδοποίηση των οργάνων 

αλλάζει, με το cembalo να λειτουργεί ως basso continuo, και το violoncello και το 

violone να υποστηρίζουν την κύρια μελωδική γραμμή (μμ. 128-136). Από το μ. 137 

κυριαρχεί μια ρυθμική πύκνωση με την εμφάνιση των 32ων στο φλάουτο και βιολί 

του concertino, τα οποία συνεχίζουν παίζοντας σε ταυτοφωνία την ίδια μελωδική 

γραμμή. Αυτή η μελωδική γραμμή στηρίζεται από το cembalo, τη viola, το 

violoncello και το violone του ripieno. Μετά την πτώση στη Λα μείζονα στα μμ. 147-

148, επανέρχεται το επεξεργασμένο θέμα στο μ. 148 αυτή τη φορά στο βιολί και τη 

βιόλα του ripieno, στην τονική περιοχή της Λα μείζονας. Τα όργανα του concertino 

μαζί με το δεξί χέρι του cembalo υποστηρίζουν τη μελωδική γραμμή. Στα μμ. 148-

155 τα βιολοντσέλα,  το violone και το cembalo παίζουν ένα πεντάλ στη Λα μείζονα. 

Στο μ. 155 ολοκληρώνεται το β΄ δομικό τμήμα και ξεκίνα το γ΄ στο τονικό 

περιβάλλον της Λα μείζονας. Τα δυο μεταβατικά μέτρα 155-156 οδηγούν στην 

τονικότητα της Μι ελάσσονος όπου εμφανίζεται το αρχικό θέμα της Α ενότητας, από 

το φλάουτο και βιολί του concertino και το βιολί και viola του ripieno (μμ. 157–

159). Ακολουθεί μια ακόμη εμφάνιση του θέματος στα μμ. 161-163, αυτή τη φορά 

στη Σι ελάσσονα. Οι εμφανίσεις αυτές έχουν εμφατικό χαρακτήρα και τονίζουν το 

αρμονικό περιβάλλον (Μι ελάσσονα, Σι ελάσσονα).  Από το μ. 163 έρχεται στο 

προσκήνιο το cembalo που αναλαμβάνει σολιστικό ρόλο και διαχωρίζεται από τα 

υπόλοιπα όργανα. Υπάρχει ένας κανόνας στην όγδοη ανάμεσα στο δεξί και το 

αριστερό χέρι του τσέμπαλου στα μμ. 163-176. Στα μμ. 177-178 και 179-180 το 

φλάουτο και βιολί του concertino και το βιολί και viola του ripieno παίζουν ένα 

μοτίβο που προέρχεται από την κεφαλή του θέματος της Α ενότητας. Το θέμα 

ακούγεται ξανά σε αυτά τα όργανα στα μμ. 181-182 στην τονικότητα της Ρε 

μείζονας. Ακολουθούν δύο ενδιάμεσα μέτρα (κατ’ αντιστοιχία με το μ. 155) και 
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ακούγεται το θέμα ξανά σαν μια μορφή διαλόγου, από το solo βιολί, το βιολί και τη 

viola ripieno. Μια ακόμη είσοδος που βασίζεται σε παραλλαγή του θέματος γίνεται 

στο μ. 189, στο βιολί και τη viola του ripieno. Στο μ. 193 αρχίζει το φλάουτο 

traverso με την κεφαλή του αρχικού θέματος και ακολουθεί με μίμηση το solo βιολί 

και συνεχίζουν με διπλή αντίστιξη. Το cembalo προχωρά με αδιάκοπη ροή από 

τρίηχα ογδόων που προέρχονται από το δεύτερο μέτρο του θέματος. Από τα μμ. 218-

219 το περιβάλλον αλλάζει  με την επιστροφή στην τονική περιοχή της Σι ελάσσονας 

και τις αλλεπάλληλες εισόδους του θέματος από τα όργανα του ripieno και της 

απάντησης στο αριστερό χέρι του cembalo (μ. 220, μ. 221, μ. 222). Στα μμ. 217-222 

υπάρχει ένα πεντάλ στη Φα δίεση, δεσπόζουσα της Σι ελάσσονας. Τέλος, το θέμα 

εισάγεται από το φλάουτο και το βιολί του concertino στο μ. 223. Στα μμ. 231-232 

ολοκληρώνεται το γ΄ δομικό τμήμα, και ταυτόχρονα η Β ενότητα του τρίτου μέρους 

με μια τέλεια αυθεντική πτώση με την συμμετοχή ολόκληρου του tutti. Στο δεύτερο 

χρόνο του μέτρου διακόπτεται η ροή του έργου με μια παύση ενός χρόνου σε όλη την 

ορχήστρα, που αποτελεί και τη μόνη τομή κατά την πορεία του έργου για να αρχίσει 

εμφατικά στο μέτρο 233 η επανάληψη της πρώτης ενότητας, με τη διαφορά ότι 

ξεκινά με τη συγχορδία της  Ρε μείζονας στο continuo (μ. 233) η οποία επιβεβαιώνει 

την επιστροφή στην τονικότητα της Ρε μείζονος (Παράδειγμα 3.9).  
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Παράδειγμα 3.9. J. S. Bach, Βραδεμβούργιο Κονσέρτο Αρ. 5 (BWV 1050), μμ. 227-

234: Τέλος Β ενότητας και αρχή Α΄ ενότητας του τρίτου μέρους. 

 

Η υφή στο τρίτο μέρος του κοντσέρτου είναι πολυφωνική με διακυμάνσεις 

της πυκνότητας. Εκτός από τα μμ. 1-2 όπου είναι η πρώτη εμφάνιση του θέματος, το 

μ. 232 με την γενική παύση, και τα μμ. 233-234 όπου είναι η αρχή της επανέκθεσης, 

η υφή κυμαίνεται από δίφωνη ως tutti. Η ροή είναι αδιάκοπη και συνεχής με 

αξιοσημείωτο στοιχείο τη συχνή συνύπαρξη διμερούς και τριμερούς υποδιαίρεσης 

του παλμού στο τρίτο μέρος. Περιστασιακά κυριαρχεί η τριμερής υποδιαίρεση. 

Ο Bach χρησιμοποιεί στο μέρος αυτό πλήθος αντιστικτικών τεχνικών. 

Κυρίαρχη είναι η τεχνική της φούγκας, αλλά και η ελεύθερη μίμηση, ο κανόνας, η 

διπλή αντίστιξη, η τεχνική του stretto και η αντιφωνία. Σχετικά με την 

ενορχήστρωση αξίζει να επισημανθεί, ότι συνεχείς είναι και οι διαφοροποιήσεις του 

συνδυασμού των οργάνων μεταξύ τους.  

Τα fugatti στη μεσαία ενότητα είναι μια επίδραση από τη γαλλική 

ουβερτούρα, καθώς επίσης και οι πεντάφωνες υφές, οι οποίες παραπέμπουν σε 

γαλλικό στυλ. Άλλη μια γαλλική πρακτική που συναντάται στο μέρος αυτό είναι ο 

συνδυασμός του βιολιού με το φλάουτο, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον ιταλικό 
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τύπο κοντσέρτου, όπου χρησιμοποιούνται τα έγχορδα κυρίως στα tutti55. Το 

εναρκτήριο μοτίβο του τρίτου μέρους είναι ένα θέμα gigue που βρίσκεται σε γαλλικά 

μουσικά έργα που πιθανόν ήταν γνωστά στον Bach56. 

Η μουσική στο τρίτο μέρος του έργου είναι τονική. Ειδικότερα 

αναδεικνύονται δύο τονικές περιοχές, η Ρε μείζονα, ως κυρίαρχο περιβάλλον στην Α 

ενότητα, και η Σι ελάσσονα στη Β ενότητα.  Ακόμη, τονικές αποκλίσεις 

πραγματοποιούνται προς τους τονικούς χώρους της υποδεσπόζουσας, της 

δεσπόζουσας και της επιδεσπόζουσας. Η αρμονία είναι λειτουργική και οι 

συγχορδίες βρίσκονται στην πλειοψηφία τους σε ευθεία κατάσταση και σε πρώτη 

αναστροφή. Το τέλος κάθε ενότητας συνοδεύεται και από μια τέλεια πτώση. 

Αναφορικά με το τρίτο μέρος παρατηρείται και πάλι μια μορφή συμμετρίας 

με την αναλογία 1:2:1 ανάμεσα στις τρεις ενότητες.  Πιο συγκεκριμένα η Α΄ ενότητα 

είναι επανάληψη της Α με έκταση 78 μέτρα η πρώτη και 77 η τρίτη. Η  Β ενότητα 

είναι η μεγαλύτερη και ο αριθμός των μέτρων της είναι διπλάσιος των δυο 

εξωτερικών ενοτήτων. Από την διαπίστωση αυτή προκύπτει η παραπάνω συμμετρία 

μεταξύ των μερών του τρίτου μέρους. 

Κλείνοντας πρέπει να τονιστεί ότι στο μέρος αυτό δεν χρησιμοποιείται η 

φόρμα ritornello, καθώς δεν υπάρχει κάποια είσοδος θέματος που να έχει τα 

χαρακτηριστικά ritornello57. 

  

                                                             
55 Dirksen,176. 

 
56 Ibid, 175. 

 
57 Ibid, 173. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη εργασία, και σε 

συνδυασμό με τις επισημάνσεις των ερευνών που αναφέρθηκαν, προκύπτουν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με την χρήση της φόρμας ritornello στο 

σύνολο του έργου.  

Η μορφολογική οργάνωση του πρώτου μέρους του κοντσέρτου (Allegro) 

ακολουθεί τη φόρμα ritornello ως προς την οργάνωση του μουσικού υλικού, 

εναλλάσσοντας μεταξύ τους δυο τμήματα, μια τονικά κλειστή ενότητα ritornello, 

ολόκληρη ή τμήματα αυτής της ενότητας, με τονικά ανοιχτά τμήματα που 

ονομάζονται επεισόδια και έχουν ως στόχο να κατευθύνουν προς διάφορες τονικές 

περιοχές. Στην πρώτη και στην τελευταία εμφάνιση του ritornello στο μέρος αυτό, το 

R1 και το R9 αντίστοιχα, το ritornello εμφανίζεται ολόκληρο και με τις τρεις του 

υποενότητες. Συγκεκριμένα, η ενότητα του Epilog, {Ε}, εκτός από το εναρκτήριο 

ritornello, συναντάται ξανά μόνο στο καταληκτικό ritornello. Δεν εμφανίζεται κατά 

τη ροή του έργου λόγω της αίσθησης τελεσφόρησης που δημιουργεί. Στα υπόλοιπα 

ritornelli εμφανίζονται ενότητες του αρχικού εναρκτήριου ritornello. Όσον αφορά 

την ενορχήστρωση του πρώτου μέρους είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι σε κάθε 

εμφάνιση του ritornello συμμετέχει το tutti, εκτός του φλάουτου traverso και η 

μελωδική γραμμή εκτελείται από το solo βιολί του concertino και ενισχύεται από το 

βιολί του ripieno ενώ τα υπόλοιπα όργανα του ripieno έχουν συνοδευτικό ρόλο. Στο 

R2 η εμφάνιση του ritornello γίνεται μόνο από τα όργανα του ripienο. Τα solo 

όργανα αναδεικνύονται κυρίως στα τμήματα των  επεισοδίων. Όσον αφορά  το 

cembalo, αξίζει να επισημανθεί ο διπλός του ρόλος, ο σολιστικός και ο 

υποστηρικτικός, οι οποίοι εναλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ιδιαίτερο 

στοιχείο του πρώτου μέρους είναι η μεγάλη σε έκταση καντέντσα στο μέρος του 

cembalo, γεγονός που για πολλούς μουσικολόγους καθιστά το συγκεκριμένο έργο ως 

πρόδρομο του solo concerto για πιάνο. Η υφή του μέρους αυτού είναι πολυφωνική με 

διάφορες διακυμάνσεις. Η μουσική στο πρώτο μέρος του κοντσέρτου είναι τονική 

και  αναδεικνύονται κυρίως οι τονικές περιοχές της Ρε μείζονος της Λα μείζονος και 

της Σι ελάσσονος. 

 Ακολουθώντας τη συνέχεια του έργου, φαίνεται πως η αρχή του ritornello 

σταματά πλέον να λειτουργεί ως δομικό χαρακτηριστικό στο δεύτερο μέρος του 

κοντσέρτου (Affettuoso). Η μορφολογική του διάρθρωση βασίζεται στη διμερή 
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μορφή Α-Β. Το μέρος αυτό είναι γραμμένο για ένα trio ensemble. Το cembalo έχει 

και πάλι διπλή λειτουργία, λειτουργεί ως continuo κατά την είσοδο των εκθέσεων 

του θέματος σε δυναμική forte, και ως σολιστικό όργανο στα τμήματα των 

επεισοδίων. Έντονες είναι και οι γαλλικές επιρροές σε αυτό το μέρος, με κυριότερες 

την τονικότητα και το ρυθμό. Η υφή του δεύτερου μέρους είναι πολυφωνική και 

κυμαίνεται από δίφωνη μέχρι και τετράφωνη. Η μουσική στο δεύτερο μέρος του 

κοντσέρτου είναι τονική. Ειδικότερα αναδεικνύονται οι τονικές περιοχές της Σι 

ελάσσονος πρωτίστως και της Φα δίεση ελάσσονος δευτερευόντως.  

Τέλος στο τρίτο μέρος (Allegro) o Bach συνδυάζει την τριμερή μορφή Α-Β-Α 

με την τεχνική της φούγκας. Κατά πολλούς θεωρείται ως μία μορφή με επιδράσεις 

από την aria da capo λόγω της ένδειξης ‘da capo’ που ο ίδιος ο Bach είχε σημειώσει 

στο μέτρο 232, σηματοδοτώντας έτσι μια επανάληψη των πρώτων 78 μέτρων. Στο 

μέτρο 78 υπήρχε η ένδειξη ‘fine’ που σηματοδοτούσε το τέλος του έργου. Το μέρος 

αυτό είναι μονοθεματικό. Εμφανείς είναι και εδώ οι γαλλικές επιρροές, με 

βασικότερες το θέμα του τρίτου μέρους το οποίο παραπέμπει σε χορό gigue, τα 

fugatti στη μεσαία ενότητα, που είναι μια επίδραση από τη γαλλική ουβερτούρα, 

καθώς επίσης και οι πεντάφωνες υφές, που επίσης παραπέμπουν σε γαλλικό στυλ. 

Άλλη μια γαλλική πρακτική που συναντάται στο μέρος αυτό είναι ο συνδυασμός του 

βιολιού με το φλάουτο, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον ιταλικό τύπο κοντσέρτου, 

όπου χρησιμοποιούνται τα έγχορδα κυρίως στα tutti. Η υφή είναι πολυφωνική με 

διακυμάνσεις της πυκνότητας. Εκτός από τα μέτρα 1-2 οπού είναι η πρώτη εμφάνιση 

του θέματος, το μέτρο 232 με την γενική παύση, και τα μέτρα 233-234 όπου είναι η 

αρχή της επανέκθεσης, η υφή κυμαίνεται από δίφωνη ως tutti. Η ροή είναι αδιάκοπη 

και συνεχής, εκτός του μέτρου 232, όπου είναι το μόνο σημείο που δεν συμμετέχει 

κανένα όργανο. Η μουσική είναι τονική και αναδεικνύονται κυρίως δύο τονικές 

περιοχές, η Ρε μείζονα, ως κυρίαρχο περιβάλλον στην Α, και η Σι ελάσσονα στη Β 

ενότητα. Εν κατακλείδι, από την ανάλυση του τρίτου μέρους προκύπτει ότι δεν 

χρησιμοποιείται η φόρμα ritornello, καθώς δεν υπάρχει κάποια είσοδος θέματος που 

να έχει τα χαρακτηριστικά ritornello. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στο Βραδεμβούργιο 

Κοντσέρτο Αρ. 5 ο Βach δεν ακολουθεί πολλές από τις συνήθεις πρακτικές, κυρίως 

στο δεύτερο και τρίτο μέρος του έργου, καθώς δεν χρησιμοποιεί τη φόρμα ritornello 

σε αυτά τα μέρη, αλλά η μορφολογική τους οργάνωση βασίζεται σε άλλες μορφές 
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(διμερή Α-Β στο δεύτερο, και τριμερή Α-Β-Α στο τρίτο). Το κοντσέρτο Αρ. 5 έχει 

ιδιαίτερη ιστορική σημασία επίσης λόγω του διπλού ρόλου του cembalo, καθώς 

συμμετέχει ως όργανο στο concertino και στο ripieno αλλά και της ασυνήθιστα 

μεγάλης σε έκταση καντέντσας στο πρώτο μέρος, στοιχεία τα όποια συνηγορούν στο 

να θεωρείται ως πρόδρομος του solo concerto για πιάνο. Επίσης, το έργο αυτό είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά της εποχής Μπαρόκ για το ρεπερτόριο του φλάουτου. 

Είναι εξέχουσας ιστορικής σημασίας διότι πρόκειται για μια από τις πρώτες 

σωζόμενες συνθέσεις όπου το φλάουτο traverso χρησιμοποιείται ως όργανο σε ένα 

κοντσέρτο. Έργα όπως αυτό συνέβαλαν ώστε το όργανο να αποδεσμευτεί σταδιακά 

από το υπόλοιπο οργανικό σύνολο, και να γίνει σολιστικό. Ολοκληρώνοντας λοιπόν 

την ανάλυσή μου έμαθα άγνωστα μέχρι πρότινος σε μένα  ιστορικά στοιχεία για τα 

Βραδεμβούργια κοντσέρτα και ειδικότερα για τον κοντσέρτο Αρ. 5,  κατανόησα τον 

τρόπο με τον οποίο ο Bach χτίζει τη δομική αφήγηση των τριών μερών του έργου, 

και εξοικειώθηκα με την μορφή του ritornello. Η εργασία αυτή με επηρέασε και 

όσον αφορά την ακρόαση του έργου, η οποία έπειτα από την ανάλυση γίνεται πλέον 

υπό διαφορετικό πρίσμα. Θα ήταν ενδιαφέρον τα παραπάνω συμπεράσματα να 

διερευνηθούν και σε άλλα κοντσέρτα τόσο του Bach όσο και άλλων συνθετών της 

εποχής Μπαρόκ. Θα μπορούσε έτσι να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για το κατά 

πόσο τα Μπαρόκ κοντσέρτα έχουν την τάση να οργανώνουν την αρμονική και 

μορφολογική τους διάρθρωση στη βάση μιας σειράς ενοτήτων και υποενοτήτων 

σύμφωνα με τη μορφή του ritornello. 
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