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Οι πρώτοι χριστιανικοί Βυζαντινοί χρόνοι 

 

Βυζαντινή μουσική ονομάζουμε τη μουσική της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που δημιουργήθηκε και 

εξελίχθηκε στο Βυζάντιο. 

Χαρακτηριστικά της είναι η αυστηρότητα και η απλότητα 

αλλά χωρίς χορευτικό ρυθμό, αφού η χορευτικότητα δεν 

συνάδει με την κατάνυξη και την ταπεινότητα και επίσης ήταν 

συνδεδεμένη με ειδωλολατρικές θρησκείες. Τα στοιχεία αυτής 

της μουσικής είναι Εβραιο -συριακά και Ελληνορωμαϊκά. Οι 

μελωδίες υπακούν στο Ελληνικό μουσικό σύστημα με λίγους 

επηρεασμούς από τους ύμνους που ψάλλονταν στην Συναγωγή. 

Μουσικές μορφές αυτών των χρόνων αποτελούν οι ψαλμοί και 

τα αλληλούια (Εβραϊκής προέλευσης) και οι ύμνοι (Ελληνικής 

καταγωγής). 

Στην αρχή οι ύμνοι ήταν απλοί και ψάλλονταν από όλους 

τους πιστούς. Αυτό δεν ίσχυε στον καθ’ υπακοήν τρόπο όπου ο 

ύμνος ψάλλονταν από έναν ψάλτη, ενώ οι πιστοί έψελναν μόνο 

στο τελείωμα, τα ακροτελεύτια. 

Η ανάπτυξη της Βυζαντινής μουσικής επιταχύνεται μετά το 

διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) από τον Μέγα 

Κωνσταντίνο αφού τότε σταματούν οι διωγμοί κατά του 

Χριστιανισμού. 

Την εποχή αυτή γεννιέται η αντιφωνία στην Εκκλησία της 

Αντιόχειας. Με αυτό τον όρο εννοούμε τον χωρισμό των ψαλτών 

σε δύο, τον δεξιό και τον αριστερό οι οποίοι ψέλνουν εναλλάξ. Η 

αντιφωνία εισάγεται στην Κωνσταντινούπολη από τον Άγιο 

Ιωάννη τον Χρυσόστομο. 

Η χειρονομία, αρχαιοελληνικής καταγωγής, ήταν ένα είδος 

μουσικής διεύθυνσης. Με τα χέρια ο πρωτοψάλτης έδινε τον 

χρόνο, το μέτρο, το χρωματισμό, και τη μελωδική καμπύλη. Ο 

ίδιος τόνιζε τον ρυθμό με το πόδι ή και με σιδερένια κρόταλα. 

 

Σπουδαίοι υμνογράφοι του 4ου και του 5ου αιώνα μ.Χ. είναι: 

Οι τρεις Ιεράρχες Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επίσης 
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διακρίνονται Εφραίμ ο Σύρος, Αθανάσιος ο Μέγας, Κύριλλος 

των Ιεροσολύμων, κ.α. 

Στα μετέπειτα Βυζαντινά χρόνια, εμφανίζονται νέες μορφές 

και τελειοποιούνται οι παλαιότερες. Η γλώσσα των κειμένων 

είναι Ελληνική και ξεκίνησαν από τις εκκλησίες της Αντιόχειας 

και της Αλεξάνδρειας κ.α. Το κέντρο, όμως, της ανάπτυξης ήταν 

η Κωνσταντινούπολη. 

 

Σπουδαίοι υμνογράφοι από τον 5ο αιώνα και μετά είναι οι: 

- Ο Ρωμανός ο Μελωδός (5ος  - 6ος αιώνας μ.Χ.) Γεννήθηκε 

στην Έμμεσο της Συρίας. Μια ιστορία που σχετίζεται με το 

όνομά του αναφέρει ότι ήταν εντελώς άμουσος. Έπειτα από 

παράκλησή του στην Παναγία, την νύχτα των Χριστουγέννων 

είδε στον ύπνο του την Θεοτόκο να του δίνει να φάει ένα 

τυλιγμένο χαρτί. Μόλις το έφαγε έψαλε το «Η Παρθένος 

σήμερον». Είναι ο κατεξοχήν συνθέτης κοντακίων αφού έχει 

γράψει περισσότερα από 1000. Μερικά απ’ αυτά είναι: «Η 

Παρθένος σήμερον», «Επεφάνης σήμερον», «Τα άνω ζητών». 

Από μερικούς ονομάζεται ο Πίνδαρος της Βυζαντινής 

υμνογραφίας. Η μνήμη του εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. 

- Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός (676  - 756 μ.Χ.) Γεννήθηκε στην 

Δαμασκό της Συρίας. Είναι ο σημαντικότατος συνθέτης 

κανόνων (περίπου 90) σε Ιαμβικό τρίμετρο. Μάλλον Αραβικής 

καταγωγής, που όμως έγραφε και μιλούσε Ελληνικά. Μόνασε 

στη μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, όπου και 

δημιούργησε το πνευματικό  - συγγραφικό του έργο. 

Αντιτάχθηκε στους Εικονοκλάστες. Εκτός από κανόνες έγραψε 

και ύμνους και τροπάρια. 

Επίσης έγραψε την «Οκτώηχο» η οποία είναι η κωδικοποίηση 

των λειτουργικών μελών όλου του χρόνου. Αυτή, ακόμα και 

σήμερα ονομάζεται «μικρά Οκτώηχος» σε αντίθεση με την 

«μεγάλη Οκτώηχο» (ή Παρακλητική). Η πρώτη περιέχει μόνο 

τις 8 Αναστάσιμες ακολουθίες των Κυριακών. Το όνομα της 

«Οκτωήχου» προέρχεται από την χρησιμοποίηση των Οχτώ 

ήχων. Άλλα έργα του είναι «Η Γραμματική της μουσικής», 

«Τη Υπερμάχω», «Ιδού ο Νυμφίος», «Ότε οι ένδοξοι 

μαθηταί», Χερουβικά, κ.α. Τέλος, συστηματοποίησε την 
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τεχνική της τότε μουσικής γραφής (Παρασημαντική) και 

ονομάστηκε αγκιστροειδής. Ήταν όμως δύσκολη και 

στενογραφική. Η μνήμη του εορτάζεται την 4η Δεκεμβρίου. 

Άλλοι αξιομνημόνευτοι υμνογράφοι μέχρι και τον 10ο 

αιώνα είναι οι: Κοσμάς ο Μελωδός, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, 

Πατριάρχης ο Φώτιος, Λέων ο Σοφός, Κασσιανή, μοναχοί του 

Στουδίου της Κωνσταντινούπολης όπως οι αδελφοί 

Θεόδωρος και Ιωσήφ ο Στουδίτης κ.α.  

Μετά τον 10ο με 11ο αιώνα μ.Χ. αρχίζει η κάμψη της 

Βυζαντινής μουσικής. Τα πάντα έχουν καθιερωθεί και 

τηρούνται αυστηρά. Αυτό σημαίνει μείωση της δημιουργίας 

ύμνων και ψαλμών. Η κύρια απασχόληση των μουσικών 

επικεντρώνεται πια στην μελέτη και συστηματοποίηση των 

παλαιότερων. 

- Ιωάννης ο Κουκουζέλης (13ος αιώνας μ.Χ.) Γεννήθηκε στο 

Δυρράχιο της Ιλλυρίας. Αφού φοίτησε στην αυτοκρατορική 

σχολή της Κωνσταντινούπολης, προσλήφθηκε στη Βασιλική 

Μουσική Σχολή λόγω της ωραίας του φωνής. Αργότερα 

διορίστηκε αρχιμουσικός των αυτοκρατορικών ψαλμών. Όταν 

όμως ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Κομνηνός αποφάσισε να τον 

παντρέψει με την κόρη του, αυτός έφυγε στο Άγιο Όρος όπου 

παρουσιάστηκε σαν βοσκός και μόνασε. Η ωραία του φωνή, 

όμως, πρόδωσε την ταυτότητά του και έτσι έψαλλε τις Κυριακές 

και γενικά στις γιορτές στο Ναό. Έγραψε πασαπνοάρια, 

κοινωνικά, χερουβικά κ.ά. Βελτίωσε την μουσική γραφή του 

Δαμασκηνού η οποία ονομάστηκε Στρόγγυλη. Δημιούργησε το 

μέγιστο κυκλικό τροχό, όπου συσχετίζονται οι οκτώ βυζαντινοί 

ήχοι με αυτούς των αρχαίων Ελλήνων. Η μνήμη του εορτάζεται 

την 1η Οκτωβρίου. 

     Άλλοι υμνογράφοι της εποχής είναι ο Γεώργιος ο Παχυμέρης 

(13ος αιώνας), Μανουήλ ο Βρυέννιος (14ος αιώνας), κ.α. 

Το ύφος της μουσικής είναι μονοφωνικό. Μονοφωνία 

σημαίνει, ότι η μελωδίες δεν συνοδεύονται από άλλες. Η μόνη 

συνοδεία των μελωδιών της εποχής είναι το ίσο. Δηλαδή φθόγγοι 

σχετικά μεγάλης διάρκειας που τραγουδιούνται ή ψάλλονται 

ταυτόχρονα με τις μελωδίες. 
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Μορφολογικά: φωνητικό, ενώ στην κοσμική και λαϊκή 

μουσική της εποχής χρησιμοποιούνται και όργανα. 

Το μουσικό σύστημα των Βυζαντινών, στηρίζεται σε οχτώ 

ήχους, που είναι μια εξελιγμένη μορφή των αρχαίων τρόπων. 

Κύριοι ήχοι: 

1ος: Δώριος 

2ος: Φρύγιος 

3ος: Λύδιος 

4ος: Μιξολύδιος. 

Πλάγιοι ήχοι: 

5ος: Υποδώριος 

6ος: Υποφρύγιος 

7ος: Υπολύδιος 

8ος: Υπομιξολύδιος. 

Οι 5,6,7 και 8 τρόποι ονομάζονται πλάγιοι των πρώτων και 

στην ουσία είναι οι κύριοι μια 4η καθαρή χαμηλότερα. 

Ήχος, στη βυζαντινή μουσική, είναι μια συγκεκριμένη διαδοχή 

διαστημάτων με βάση τα τετράχορδα. Ο καθένας ήχος έχει 

ιδιαίτερα ρυθμικά στοιχεία και αγωγή, αλλά και ύφος. 

Ρυθμός και μελωδία: Ο ρυθμός είναι ελεύθερος και έχει άμεση 

σχέση με τον λόγο. Στην εκκλησιαστική μουσική αποκλείεται το 

χορευτικό στοιχείο για λόγους σεβασμού. Η κίνηση των 

μελωδιών είναι ή «Συλλαβική» (κάθε συλλαβή και νότα), ή 

«Μελισματική» (πολλές νότες σε μια συλλαβή). 

Τα όργανα της εποχής είναι παρόμοια με των αρχαίων ελλήνων, 

ενώ χρησιμοποιείται ακόμη και το αρχαίο Ελληνικό όργανο 

Ύδραυλις. 

Ύδραυλις: Αρχαίο μουσικό όργανο που έμοιαζε με το 

εκκλησιαστικό όργανο. Το εφηύρε ο Κτησίβιος ο Αλεξανδρεύς 

το 250 π.Χ. περίπου. Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι 

μια ποσότητα νερού σε ένα δοχείο έσπρωχνε τον αέρα ο οποίος 

με τον πάτημα των πλήκτρων διοχετευόταν σε αυλούς, 

παράγοντας έτσι ήχους διαφόρων υψών. 

Μουσικές μορφές του Βυζαντίου είναι στην αρχή οι ύμνοι και 

τα τροπάρια, που χωρίζονται σε Απολυτίκια, Δοξαστικά, 

Χερουβικά, Μεγαλυνάρια, Ευλογητάρια, Κεκραγάρια κ.α. 
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 Αργότερα εμφανίστηκαν, τα κοντάκια, τα οποία 

αποτελούνται μέχρι και από 30 στροφές, ενώ η κάθε στροφή έχει 

την διάρκεια ενός μικρού τροπαρίου. Αρκετά αργότερα, 

εμφανίστηκαν οι κανόνες οι οποίοι αποτελούνται από οχτώ 

ωδές, ενώ κάθε ωδή αποτελείται από έξι τροπάρια. 

Σημειογραφία: Αρχικά η Βυζαντινή σημειογραφία δεν 

μπορούσε να εκφράσει με σαφήνεια τις οξύτητες και τις 

διάρκειες των φθόγγων. Οι πρώτοι υμνογράφοι 

χρησιμοποιούσαν τα γράμματα του αλφαβήτου μαζί με άλλα 

σημάδια τα σημαδόφωνα. Με αυτά κάθε μουσική φράση 

αντιπροσωπεύονταν από ένα σημαδόφωνο. 

Αργότερα, τον 4ο αιώνα, αναπτύχθηκε η εκφωνητική 

γραφή. Σ’ αυτή, η μελωδική γραμμή υπενθυμίζονταν στους 

ψάλτες με την βοήθεια τόνων και πνευμάτων. 

Τον 8ο αιώνα παρουσιάζεται η αγκιστροειδής γραφή από 

τον Δαμασκηνό ή οποία όμως ήταν δύσκολη. Το κάθε σημάδι ή 

νεύμα αντιπροσώπευε ένα ή πολλούς φθόγγους. Η ονομασία 

οφείλεται στο αγκιστροειδές σχήμα των νευμάτων. 

Τον 13ο αιώνα ο Κουκουζέλης πρόσθεσε νέα σημάδια. 

Επίσης εισήγαγε και τις φθορές, σημάδια που αντιπροσωπεύουν 

τις αλλαγές των ήχων, αντίστοιχες των μετατροπιών. Το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν μια πιο δύσκολη από πριν μουσική 

σημειογραφία. 

Τον 17ο αιώνα ο Πέτρος ο Πελλοπονήσιος απλοποιεί την 

σημειογραφία αντιστοιχίζοντας σε κάθε φράση πολλά σημάδια 

αντί για ένα. Ο ίδιος μετέγραψε σ’ αυτό το σύστημα όλα τα 

λειτουργικά μέλη, αλλά και όσα σωζόντουσαν με την φωνητική 

παράδοση. 

Το 1814 οι Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος ο 

Χαρτοφύλαξ και Χρύσανθος ο Προύσης δώσανε την τελική 

μορφή της Βυζαντινής παρασημαντικής. Οι ονομασίες των 

επτά Βυζαντινών φθόγγων Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω, Νη, 

δόθηκαν από τον Χρύσανθο. Ο ίδιος έγραψε το «Μέγα 

θεωρητικό της Μουσικής». 

Τέλος η Εκκλησιαστική Επιτροπή του 1881 συμπλήρωσε 

το έργο του Χρύσανθου και έτσι η σημειογραφία αποκτά 

επιστημονική ακρίβεια. 
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Λεπτομέρεια από τοιχογραφία στο παρεκκλήσι της 

Κουκουζέλισσας στη Μονή Μεγίστης Λαύρας. 
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Δείγμα Βυζαντινής παρασημαντικής από την Μονή 

Λειμώνα. 

 

Η δυτική μουσική μέχρι τον μεσαίωνα 

 

Η μουσική στη Δύση στην αρχή ήταν κάτω από τον συνεχή 

επηρεασμό της ανατολής. Αργότερα όμως απέκτησε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά με κέντρο την Ρώμη. Η γλώσσα ήταν τα 

Λατινικά, διατηρήθηκαν όμως τα εβραϊκά «αλληλούια» και 

κάποιες Ελληνικές φράσεις όπως το «Κύριε Ελέησον». 

 - Το ύφος της μουσικής είναι μονοφωνικό ενώ αργότερα 8ο με 

9ο αιώνα βρίσκουμε τα πρώτα δείγματα πολυφωνίας. 
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Η Μονοφωνική μουσική, αποτελείται από μελωδίες που 

κινούνται μόνες τους χωρίς το ταυτόχρονο άκουσμα άλλων 

διαφορετικών μελωδιών. Η μόνες περιπτώσεις συνήχησης είναι 

η ετεροφωνία (ταυτόχρονη εκτέλεση μιας μελωδίας με μια 

παραλλαγή της, εφαρμόσιμη στους αρχαίους Έλληνες με πατέρα 

τον Αριστόξενο.) ή το Ισοκράτημα ή Ισοκράτης (συνοδεία 

μελωδίας με φθόγγους μεγάλης διάρκειας, ακόμη και σήμερα 

μπορούμε να ακούσουμε ισοκρατήματα στην Ορθόδοξη 

εκκλησία). 

 - Μορφολογικά: Φωνητικό με συνοδεία οργάνων μόνο στην 

κοσμική μουσική όμως στην εκκλησιαστική μουσική χωρίς 

χρήση οργάνων. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η ισορυθμικότητα 

του μέλους που ονομάζεται cantus planus. Η ονομασία αυτή 

δόθηκε αργότερα για να διαχωριστεί αυτή η μουσική από την 

μεταγενέστερη musica mensurata ή musica figuralis. 

Η διαφορά των παραπάνω είναι ότι η πρώτη σε αντίθεση με 

την δεύτερη δεν έχει μέτρο, και η χρήση αξιών των φθόγγων είναι 

περιορισμένη με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 

χαρακτηριστικά ρυθμικά σχήματα. 

Γενικά, τα μορφολογικά στοιχεία αυτής της περιόδου 

συμπίπτουν με αυτά του Γρηγοριανού μέλους, αφού αυτό 

αποτελεί την υψηλού πνευματικού δυναμικού δημιουργία της 

εποχής αυτής. 

- Το μουσικό σύστημα είναι πάντα τροπικό και διαμορφώνεται 

σταδιακά αποκλειστικά σε διατονικό. Η χρησιμοποίηση τρόπων 

που η δομή τους εξαρτάται από εναρμόνια τετράχορδα μειώνεται 

και τελικά σταματά. 

- Ο Αμβρόσιος (Ambrosius Aurelious) (333 -397 μ.Χ.), 

θεωρητικός και συνθέτης ύμνων. Γεννήθηκε στην Τρέβη της 

Γερμανίας και διετέλεσε επίσκοπος του Μιλάνου τον 4ο αιώνα. 

Έκανε την πρώτη συλλογή από ύμνους που ονομάστηκε 

Αμβροσιανό Μέλος. Αυτό αποτελεί την εισαγωγή του 

αντιφωνάριου της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή, του βιβλίου που 

περιέχει ύμνους κωδικοποιημένους με την σειρά του 

εορτολογίου. 
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- Ο Πάπας Γρηγόριος ο Α΄ Επίσκοπος της Ρώμης στα τέλη του 

6ο αιώνα μ.Χ., κατέγραψε πάρα πολλούς ύμνους και ψαλμούς. Το 

έργο του είναι γνωστό ως  «Γρηγοριανό Μέλος» και διατηρείται 

ακόμη και σήμερα στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό θεωρήθηκε 

από τον Καρλομάγνο ως συνδετικό στοιχείο των εθνοτήτων της 

αυτοκρατορίας του και φρόντισε για την εξάπλωσή του. 

- Σημειογραφία: Στην αρχή διατηρούταν η νευματική 

σημειογραφία η οποία στη Βυζαντινή μουσική χρησιμοποιείται 

μέχρι και σήμερα. 

Το πρώτο βήμα στην δημιουργία του πενταγράμμου έγινε όταν 

κάποιος μοναχός αντιγραφέας τράβηξε μια παράλληλη γραμμή 

με το κείμενο η οποία αντιπροσώπευε έναν φθόγγο. Σε λίγο καιρό 

προστέθηκαν κι άλλες γραμμές με τελικό αποτέλεσμα το 

σημερινό πεντάγραμμο. 

Στο παλαιότερο χειρόγραφο που συναντάμε αυτές τις 

γραμμές είναι του 11ου αιώνα όπου μια κόκκινη γραμμή 

αντιπροσωπεύει τον φθόγγο Φα και μια κίτρινη γραμμή τον 

φθόγγο Ντο. 

Μετά από την εφεύρεση της πρώτης κόκκινης γραμμής και 

την μετέπειτα προσθήκη της κίτρινης, μια τρίτη μαύρη γραμμή 

προστίθεται από τον Γκουίντο ντ’ Αρέτσο που αντιστοιχούσε 

στον φθόγγο Λα. 

Έτσι καταλήγουμε στον 12ο αιώνα με την χρησιμοποίηση 

πλέον των διάφορων μουσικών κλειδιών. Πρώτα του Φα και του 

Ντο και αργότερα του Σολ. 

Στην εποχή του Μεσαίωνα εμφανίζεται ο Ζογκλέρ. Αυτός 

ήταν πλανόδιος μουσικός και γενικότερα «διασκεδαστής». Ενώ 

τον 11ο αιώνα εμφανίζονται οι Τροβαδούροι, ευγενικής 

καταγωγής, που εξέφραζαν το ιπποτικό πνεύμα της εποχής. 

Μερικές μορφές της εποχής αυτής είναι: Ballade, Chanson, Lai, 

Rondeau, όπως επίσης και το Λειτουργικό δράμα που 

αναπαριστά σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Το 

τελευταίο αποτελεί προπομπό του Ορατόριου και της Όπερας. 

 

 

 

Το Γρηγοριανό Μέλος 
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Δημιουργήθηκε με εντολή του Πάπα Γρηγορίου του Α΄ και 

διαδόθηκε κυρίως από τον Καρλομάγνο αφού το χρησιμοποίησε 

σαν συνδετικό κρίκο της Αυτοκρατορίας του. 

Αποτελείται περίπου από 3000 ύμνους που συγκεντρώθηκαν 

σταδιακά από τον 6ο αιώνα και μετά, με τη συμβολή κάποιων από 

τους μεταγενέστερους Πάπες. 

Είναι φωνητικό, μονοφωνικό, ρυθμικά ελεύθερο και δεν 

χωρίζεται σε μέτρα (cantus planus). Επίσης είναι αυστηρά 

διατονικό ενώ το κείμενο είναι σε λατινική γλώσσα. Αποτελεί 

το αντιφωνάριο της Καθολικής Εκκλησίας. Τα πιο παλιά 

χειρόγραφα που σώζονται είναι του 10ου αιώνα. 

Ψάλλεται από μονωδό και από χορωδία, χωρίς την 

συνοδεία οργάνων. Ακολουθεί τους μεσαιωνικούς 

εκκλησιαστικούς τρόπους και θεμελιώνει την Δυτική Εκκλησία. 

 Το τραγούδι στο Γρηγοριανό μέλος αλλά και το 

εκκλησιαστικό τραγούδι των Διαμαρτυρόμενων, ονομάζεται 

χορικό (choral). Η διαφορά είναι ότι στην εκκλησία των 

Διαμαρτυρόμενων το χορικό ψάλλεται σαν ύμνος και από όλο το 

εκκλησίασμα ενώ στην Καθολική εκκλησία μοιάζει περισσότερο 

με μουσική απαγγελία (ρετσιτατίβο) και τραγουδιόταν εξ αρχής 

από ομάδα τραγουδιστών, το χορό, με περιορισμένη συμμετοχή 

των πιστών όπως στο Kyrie eleison και αλλού. Αργότερα αυτή η 

συμμετοχή σταμάτησε εντελώς. 

Οι μελωδίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, η πρώτη 

ονομάζεται accentus ή συλλαβική ενώ η δεύτερη concentus ή 

μελισματική. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μέλη που όλες οι 

συλλαβές τραγουδιούνται πάνω στον ίδιο φθόγγο με περιοδικά 

ανεβάσματα και τελικές πτώσεις. Έτσι διαβάζονταν οι Επιστολές 

και τα Ευαγγέλια και τραγουδιόνταν οι ψαλμοί, οι προσευχές και 

τα εδάφια της γραφής. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι το Πάτερ 

ημών στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τέσσερις φθόγγοι εκτός 

από το σημείο του και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν όπου 

κατά υπέροχο τρόπο η μελωδία ξεφεύγει από αυτό τον 

εμπνευσμένο και εκφραστικό περιορισμό. 
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Στην δεύτερη κατηγορία η μελωδία αναπτύσσεται περισσότερο 

εκμεταλλευόμενη την μουσική έκταση των φωνών. Σ’ αυτή 

ανήκουν τα αντίφωνα (antienne), οι ύμνοι και τα λειτουργικά 

τραγούδια. 

Η σημειογραφία των πρωτοτύπων είναι αρχικά νευματική. 

Αυτά φυλάσσονται σε διάφορες βιβλιοθήκες της Ευρώπης. 

Από τους κυριότερους συνθέτες και ποιητές που συνέβαλαν στην 

περαιτέρω εξέλιξη και συμπλήρωση του Γρηγοριανού μέλους 

είναι οι: ο Ίζο, ο Μάρκελλος, οι δύο Νότκερ Λαμπέο και 

Τραυλός, οι Έκκεχαρντ και ο Τουτίλο. 

Στον Τραυλό αποδίδεται η διάδοση στη Δύση της 

σεκουέντσας (sequentia ή prosa). Αυτή η μορφή γεννήθηκε 

μέσα από την συνήθεια να μελίζεται (jubilus ή vocalise) η 

τελευταία συλλαβή του αλλελούια. Αυτό το μέλισμα στηρίχθηκε 

σε κείμενο και έτσι έγινε ξεχωριστή μορφή. Ύστερα όμως από 

την σύνοδο του Τριντέντο ο πάπας Πίος ο 5ος, κατάργησε σχεδόν 

όλες τις σεκουέντσες αφού θεωρήθηκε ότι με την εισχώρησή τους 

αλλοιώνονταν η εκκλησιαστική μουσική. 

Η εξέλιξη του Γρηγοριανού μέλους στην πολυφωνική 

εποχή συνοδεύεται από την μερική καταστροφή του. Αυτό έγινε 

επειδή στην προσπάθεια «εκσυγχρονισμού» του οι μελωδίες 

κοβόντουσαν. Στην Ρομαντική εποχή, έγινε πλέον αντιληπτό 

αυτό το τεράστιο λάθος της παραποίησης του πνευματικού 

θησαυρού του αυθεντικού μονόφωνου Γρηγοριανού μέλους. 

Έτσι έγιναν πολλές προσπάθειες ανασυγκρότησής του. Η 

αντιπροσωπευτικότερη έκδοση είναι αυτή που ονομάστηκε του 

Βατικανού (Editio Vaticana). Αυτή έπειτα από το διάταγμα του 

1908 ορίζεται ως υποχρεωτική για την Καθολική εκκλησία. 

 

 

 

 

 

 

 

Πολυφωνική εποχή 

(Η δυτική μουσική συνέχεια...) 
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Η πολυφωνική εποχή περιλαμβάνει την Αναγέννηση και 

την Μπαρόκ εποχή, στις οποίες και άνθησε. Η αρχή της όμως 

τοποθετείται  στον Μεσαίωνα τον 9ο αιώνα μ.Χ. 

Σημαντική είναι επίσης η εξέλιξη του αρχαίου Ελληνικού 

οργάνου Ύδραυλις στο γνωστό και σήμερα Εκκλησιαστικό 

όργανο. Η εξέλιξη του οργάνου ξεκινά με τα πρώτα σκιρτήματα 

της πολυφωνίας και είναι παράλληλη με αυτή. 

Όμως, πριν αναφερθούμε σ’ αυτή την εποχή αναλυτικά, 

είναι αναγκαίο να διαχωρίσουμε τις έννοιες μονοφωνία και 

πολυφωνία. Από τους όρους μονοφωνικό, πολυφωνικό και 

ομοφωνικό, εξαρτάται η υφή μιας μουσικής σύνθεσης. Στην 

τελευταία, ομοφωνία, θα αναφερθούμε στην παράγραφο περί 

ομοφωνικής εποχής. 

 -  Η Πολυφωνική μουσική: 

  

Πολυφωνία είναι η ταυτόχρονή κίνηση διαφορετικών 

μελωδιών έτσι ώστε να αποτελούν μιαν ενότητα χωρίς να 

στερούνται, όμως, οι φωνές την αυθυπαρξία τους. 

  

 Ο τρόπος σύνθεσης πολυφωνικών μορφών ονομάζεται 

«Αντίστιξη». 

  

Προέρχεται από το λατινικό «Contrapunctum», 

απλοποίηση του «punctus contra punctum» που σημαίνει, 

στίξη αντί στίξης. Ο τρόπος, δηλαδή, που αντιστοιχίζονται οι 

φθόγγοι στο ταυτόχρονο άκουσμα διαφορετικών μελωδιών.  

Η πολυφωνική σύνθεση, προϋποθέτει την οριζόντια 

σύνθεση αυτόνομων μελωδιών, σε συνδυασμό με την κάθετη 

συνήχηση των φωνών. 

Τα διαστήματα που σχηματίζονται από το ταυτόχρονο 

άκουσμα δύο φθόγγων ονομάζονται αρμονικά, σε αντίθεση με 

τα μελωδικά, που σχηματίζονται από το διαδοχικό άκουσμα των 

φθόγγων. 

Στην τεχνική της αντίστιξης, τα μελωδικά και αρμονικά 

διαστήματα και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται, υπαγορεύεται 

από την εκάστοτε εποχή. 
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Η σημαντικότερη τεχνική που χρησιμοποιείται σε 

πολυφωνικές συνθέσεις είναι η μίμηση. 

 

Μίμηση είναι η επανάληψη μέρους ή ολόκληρης μελωδίας 

από άλλη φωνή, με χρονική διαφορά και κατά κανόνα γίνεται 

σε διαφορετικό ύψος. 

  

 
  

Παρατηρείστε στο παραπάνω σχήμα, ότι στην χαμηλότερη 

φωνή οι κάθετες γραμμές των φθόγγων, έχουν φορά προς τα 

κάτω, ενώ στην υψηλότερη προς τα πάνω. Έτσι, διευκολύνετε η 

ανάγνωση των φθόγγων. Σε άλλη περίπτωση, οι κάθετες γραμμές 

θα συγκρούονταν, ενώ δεν θα ήταν σαφές, ποιες νότες 

περιέχονται σε κάθε φωνή. 

Επίσης παρατηρείστε, ότι το κάθε βέλος σε κάθε φωνή 

αντίστοιχα, έχει την ίδια φορά. Αυτό και μόνο αρκεί για να πούμε 

ότι υπάρχει μίμηση αν και τα μελωδικά διαστήματα που 

αποτελούν τις φωνές διαφέρουν από τη μια φωνή στην άλλη, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν ισχύει πιστή μίμηση. 

 

 

 

  

Πιστή μίμηση έχουμε, όταν κατά την επανάληψη μιας 

μελωδίας, διατηρούνται άθικτα τα μελωδικά διαστήματα 

σε σχέση με αυτά της βασικής (μιμούμενης). 

  

   

 

Η βασική μελωδία μιας πολυφωνικής σύνθεσης ονομάζεται 

cantus firmus ή cantus prius factus. 
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Πολυφωνική επεξεργασία:  

Αυτή προϋποθέτει την μίμηση της βασικής μουσικής ιδέας 

(θέμα), κατά κανόνα ολόκληρης, στις διάφορες φωνές. Το θέμα 

μπορεί να εμφανιστεί αντιστραμμένο, καθρεπτισμένο, 

μεγεθυσμένο κλπ. 

Μέχρι την εποχή Μπαρόκ (1675 -1750), η μίμηση γινόταν 

σε ολόκληρες μελωδικές φράσεις, χωρίς να γίνεται διάσπαση της 

βασικής ιδέας σε υποενότητες. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας 

ονομάστηκε πολυφωνική επεξεργασία και άνθησε στην 

Αναγέννηση και στο Μπαρόκ. 

Από το Μπαρόκ, όμως, ξεκίνησε η διαδικασία χωρισμού 

της βασικής μουσικής ιδέας σε μικρότερες, οι οποίες στη 

συνέχεια δεχόταν επεξεργασία. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας 

μιας μουσικής ιδέας ονομάστηκε Ομοφωνική επεξεργασία και 

άνθησε στην κλασική εποχή της Ευρωπαϊκής μουσικής. 

 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

9ος – 12ος αιώνας 

 Εκπρόσωποι: Hucbald (Ούκμπαλντ), Guido d’ aretzo 

(Γκουίντο ντ’ αρέτσο) 

                Τα πρώτα (πρωτόγονα) πολυφωνικά δείγματα, τα 

βρίσκουμε από τον 9ο αιώνα. 

- Organum είναι η πρώτη πολυφωνική μορφή. Σε αυτή την 

μορφή παρατηρείται μια κύρια φωνή, η υψηλότερη (vox 

principalis) και άλλες (vox organalis) οι οποίες κινούνται 

παράλληλα με την κύρια σε διαστήματα τετάρτης, πέμπτης ή 

όγδοης. Αυτά τα διαστήματα, θεωρούνταν ως τα μόνα 

κατάλληλα, αφού ως τέλειες συμφωνίες, ταίριαζαν στο 

θεοκρατικό ύφος της εποχής του μεσαίωνα. 

- Discantus είναι μεταγενέστερη μορφή Organum. Η διαφορά 

είναι ότι κύρια φωνή είναι η χαμηλότερη, ενώ οι άλλες φωνές 

κινούνται με αντίθετη κίνηση. Το Organum  με την μορφή 

Ντισκάντους, καλλιεργήθηκε τον 12ο και 13ο αιώνα από τον 

Περοτέν της Νοτρ -Νταμ («Παναγία των Παρισίων» η οποία 
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αποτελούσε και Σχολή του Παρισιού), ενώ παρακλάδι θεωρείται 

το Motetus(σελ.13). 

 

Αναγέννηση 

(14ος  - 16ος αιώνας) 

Από τον 14ο αιώνα αλλάζει ριζικά το μουσικό σκηνικό αλλά 

και οι τέχνες γενικότερα. Η τέχνη απελευθερώνεται από το 

αυστηρό θεοκρατικό ύφος που υπαγόρευε πνευματική 

στασιμότητα. 

Στη μουσική οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και 

σημαντικότατες. Ο σημαντικότερος σταθμός της εποχής, είναι η 

συνειδητοποίηση και καταγραφή της καινούργιας τεχνοτροπίας 

που πλέον ονομάζεται Ars Nova που σημαίνει «νέα τέχνη». Το 

παλαιό ύφος ονομάζεται πλέον Ars Antiqua που σημαίνει 

«παλιά τέχνη». 

 

Ars Antiqua 

Τι είναι: «παλιά τέχνη», είναι η τεχνοτροπία στη 

δυτικοευρωπαϊκή μουσική του μεσαίωνα. 

Χαρακτηριστικά αυτής της τεχνοτροπίας είναι το «ισόρυθμο 

μέλος» «cantus planus», και η τριμερή διαίρεση του μέτρου. 

Το μουσικό σύστημα της εποχής είναι διατονικό  - τροπικό. 

Η αρμονία βασίζεται στις τέλειες συμφωνίες, (4η καθαρή, 5η 

καθαρή, 8η καθαρή). Η χρησιμοποίηση των οποίων βασίζονταν 

στο ότι αυτά τα διαστήματα είναι πιο ταιριαστά στο θεϊκό 

στοιχείο. 

Μορφολογικά: Οι μορφές είναι φωνητικές χωρίς συνοδεία 

οργάνων στην εκκλησιαστική μουσική, ενώ στην κοσμική με 

οργανική συνοδεία. Επίσης το «Organum» είναι η πρώτη 

πολυφωνική μορφή. Τα είδη των ποιητικών μέτρων βασίζονται 

στα ανάλογα των αρχαίων Ελλήνων (Ίαμβος, τροχαίος κλπ.). 

Ύφος: μονοφωνικό και αργότερα πολυφωνικό. 
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Ars Nova: 

Τι είναι: «Νέα τέχνη», είναι η τεχνοτροπία στη δυτικοευρωπαϊκή 

μουσική της αναγέννησης. 

Πως ονομάστηκε: Η ονομασία προέρχεται από εργασία του 

Φιλίπ ντε Βιτρυ (1290  - 1361) οι οποία εκδόθηκε το 1325. 

Νεωτερισμοί, διαφορές, χαρακτηριστικά: Τα νέα 

χαρακτηριστικά της εποχής είναι η ρυθμική ποικιλία, ενώ εκτός 

από τριμερή η διαίρεση του μέτρου γίνεται λίγο λίγο και 

διμερής. 

Στην εκκλησιαστική μουσική, η οποία άλλωστε 

αντιπροσωπεύονταν από τις περισσότερο «έντεχνες» μορφές, 

αποκλείεται το «χορευτικό στοιχείο» σαν μη ταιριαστό σε 

μουσική που αναφέρεται στο Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αμοτιβική διάρθρωση των μελωδιών κάθε φωνής. Τη χρήση, 

δηλαδή, συνεχώς καινούργιων ρυθμικών μοτίβων και όχι την 

επανάληψη του ίδιου ρυθμικού σχήματος που δημιουργεί 

χορευτικό ύφος. Αυτός άλλωστε είναι ο παράγοντας από τον 

οποίο εξαρτάται η ρυθμική ποικιλία της εποχής. 

Το μουσικό σύστημα της εποχής είναι διατονικό  - τροπικό. 

Η αρμονία βασίζεται πλέον και στις ατελείς συμφωνίες. Επίσης 

από το 11ο αιώνα γεννιέται ο όρος musica ficta (πλαστική) λόγω 

της έλξης των ημιτονίων. 

Μορφολογικά: οι μορφές είναι αμοτιβικές, φωνητικές χωρίς 

συνοδεία οργάνων στην εκκλησιαστική μουσική, ενώ στην 

κοσμική μουσική είναι μοτιβικές, άρα χορευτικές, με οργανική 

συνοδεία. Τα είδη των ποιητικών μέτρων διατηρούνται όπως 

πριν. 

Όργανα: Ξεκινά μια σημαντική εξέλιξη που όμως η πορεία της 

θα είναι μακρά. Τα όργανα αυτής της εποχής είναι ίδια με τα 

παλαιότερα, ενώ πολλές φορές θυμίζουν τα σημερινά, όπως τα 

έγχορδα τύπου βιολιού: βιέλα (Vielle), φίντελ (Fidel), ζιγκ 

(Gigue), λύρα και άλλα. 

Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι στην αρχή της εποχής (14ος  - 

αρχές 15ου αιώνα), οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με 

την Ars Nova είναι κυρίως Ιταλοί και Γάλλοι, «1η 

Γαλλοφλαμανδική σχολή». 
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- Ο Γάλλος Γκιγιώμ ντε Μασώ (Guilliaume de Machaut 1300  - 

1361) ο οποίος μεταξύ άλλων έγραψε την πρώτη τετράφωνη 

λειτουργία,  

-  Οι Ιταλοί Τζ. Ντα Κάσια, Τζ. Ντα Μπολόνια, και ο Λαντίνι 

(Francesco Lantini 1325  - 1397) 

- Ο Άγγλος Ντανστέιμπλ (John Dunstable (1370  - 1453). 

 

Αργότερα, τον 15ο αιώνα, οι σημαντικότεροι συνθέτες 

προέρχονται από τις «κάτω χώρες». Γαλλία, την Ολλανδία και 

το Βέλγιο (2η Γαλλοφλαμανδική σχολή). Αυτοί είναι οι: Ντυφέ 

(Guillaume Dufay 1400  - 1474), Όκκεχεμ (Jan Ockeghem 1420  

- 1495), Όμπρεχτ (Jacob Obrecht 1430  - 1505), Ίζαακ (Heinrich 

Isaac 1450  - 1517), και ο Ντεπρέ (Josquin Deprez 1435  - 1521) 

ο οποίος ξεχωρίζει για την εκφραστικότητα των έργων του. 

Τον 16ο αιώνα, την σκυτάλη παίρνουν η Ιταλία και το 

Βέλγιο με δύο σημαντικότατες φυσιογνωμίες της πολυφωνικής 

εποχής. Αυτοί είναι, ο Ιταλός Παλεστρίνα (Giovanni Pierluigi da 

Palestrina 1525  - 1594) και ο Βέλγος Λάσσους (Orlandus Lassus 

1532  - 1594), ενώ ξεχωρίζει για την χρωματική κίνηση των 

φωνών και τις πρωτάκουστες αρμονικές διαστηματικές σχέσεις ο 

Τζεζουάλντο (Gesualdo da Venosa 1560  - 1613). 

Τα έργα του Παλεστρίνα ξεχωρίζουνε για την τελειότητα, 

την συνέπεια, την ενότητα και την ευρηματικότητά τους. Αν 

σκεφτούμε μάλιστα ότι ο συνθέτης έζησε στο τέλος της εποχής 

του και έτσι είχε μια ώριμη και ολοκληρωμένη μουσική σκέψη, 

καταλαβαίνουμε γιατί τα έργα του είναι αξιολογότερα πολλών 

προγενέστερων και συγχρόνων του. 

Η ανάλυσή τους αντιπροσωπεύει την πολυφωνική σκέψη 

και ως εκ τούτου την τελειότερη μορφή της αντιστικτικής τέχνης. 

Δεν είναι τυχαίο που σε πολλά Ωδεία διδάσκεται η αντιστικτική 

τεχνική βάση της ανάλυσης που διενέργησε στα έργα του 

Παλεστρίνα ο θεωρητικός Γιέπεζεν (Knud Jeppesen). 

 

Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

δεύτερο μισό του αιώνα, παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερη 

πνευματικότητα στην σύνθεση Μανδριγαλιών. Αυτά 

συνδυαζόμενα με το βασιλικό πνεύμα της εποχής έχουν μια 
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λεπτή, καλλιεργημένη και αριστοκρατική υφή. Εκπρόσωποι της 

Αγγλικής σχολής των Μανδριγαλιστών είναι ο Μόρλεϋ 

(Thomas Morley 1557  - 1603) και ο Μπερντ (William Byrd 

1543  - 1623). 

Η εκκλησία της Αγγλίας , ανεξαρτητοποιήθηκε και 

ονομάστηκε Αγγλικανική εκκλησία. Το γεγονός αυτό οδήγησε 

στην μετονομασία των μορφών που είδη υπήρχαν με αποτέλεσμα 

το Ανθέμιο (Anthem) να είναι αντίστοιχο του motetto (μοτέττο) 

κλπ. Στην αρχή ήταν αποκλειστικά χορωδιακό Full Anthem ενώ 

αργότερα ήταν και οργανικό σε συνδυασμό με χορωδία Verse 

Anthem. 

Στην Γερμανία του 16ου αιώνα δεν παρατηρείται ιδιαίτερη 

άνθηση των μορφών που υπήρχαν στα άλλα κράτη. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή εκείνη την εποχή έγινε η μεταρρύθμιση των 

Διαμαρτυρομένων. Έτσι, αποκόπηκε η εκεί μουσική από αυτήν 

της Καθολικής εκκλησίας. Αξιοσημείωτη είναι η δημιουργία της 

μορφής του Χορικού ή (Choral: προφέρεται κοράλ). Αυτό είναι 

μια χορωδιακή μορφή σύνθεσης που Ψάλλεται από το 

εκκλησίασμα. 

 Μουσικές μορφές: 

 - Κατ’ αρχήν, γίνονται πολυφωνικές οι μορφές που 

χρησιμοποιούσαν οι Τροβαδούροι: Ballade, Chanson, Virelai, 

Rondeau κλπ. 

 - το μοτέτο, είναι μια αποκλειστικά φωνητική μορφή εξέλιξη 

του παλιού motetus που πλέον έχει μόνο θρησκευτικό 

χαρακτήρα. Σ’ αυτό συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες μελωδίες 

με διαφορετική μοτιβική διάρθρωση. Μέσα απ’ αυτό γεννιέται το 

ισορρυθμικό μοτέτο στο οποίο ένα μελωδικό σχήμα (color) και 

ένα πλατύτερο (Talea) επαναλαμβάνονται συνεχώς χωρίς να 

συμπίπτουν. 

 - Η λειτουργία (Missa), είναι μια αποκλειστικά φωνητική 

μορφή, η οποία προερχόμενη από παλαιότερα, είχε πια κάποια 

σταθερά μέρη όπως Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 

και Agnus Dei. Το κάθε μέρος είναι σαν ξεχωριστό έργο με αρχή, 

τέλος και συγκεκριμένο ύφος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

υποσύνολο της μορφής της λειτουργίας. Τα μέρη αυτά με 

προσθήκη κάποιων άλλων διατηρήθηκαν στο Ρέκβιεμ 
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(Requiem), το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και την ρομαντική 

εποχή. Το Ρέκβιεμ στην Καθολική εκκλησία είναι επιθανάτια 

μουσική σύνθεση. 

 - Ο κανόνας, είναι μια μουσική μορφή που στηρίζεται στην 

συνεχή πιστή μίμηση των φωνών. 

 - Η Caccia έχει ύφος κυνηγετικό, που επιτυγχάνεται με την 

χρήση της μίμησης. 

 - Το Madrigal ανθίζει αργότερα (16ος αιώνας) και είναι το 

σημαντικότερο και πιο έντεχνο είδος της κοσμικής μουσικής. 

 - Ενώ Frottola και Villanella είναι πιο λαϊκές και χορευτικές 

μορφές, γεννημένες στην Ιταλία. 

 - Canzona και Ricercare είναι οι πρώτες μη φωνητικές μορφές, 

αφού μέχρι τότε τα μουσικά όργανα είχαν ρόλο συνοδευτικό και 

προέρχονται από το Madrigal και το Motetto. 

 - Το Καπρίτσιο (Capriccio) εμφανίζεται τον 16ο αιώνα, είναι 

οργανική μορφή και έχει το στυλ του ριτσερκάρε και της 

φούγκας, στην οποία θα αναφερθούμε στην εποχή μπαρόκ. Η 

εξέλιξη του καπρίτσιου στην εποχή μπαρόκ αποτελεί ένα είδος 

προγραμματικής μουσικής, δηλαδή έργα των οποίων η μορφή 

εξαρτάται από το θέμα το οποίο περιγράφεται. Τέλος, στην 

ρομαντική εποχή δίνει την θέση του σε μια ζωηρή και πρωτότυπη 

οργανική μορφή με εντυπωσιακά ρυθμικά σχήματα και συχνά με 

δεξιοτεχνικά περάσματα. 

 - Σκέρτσο (Scherzo), ξεκινά τον 16ο αιώνα και αποδίδεται σε 

κοσμικά τραγούδια με παιχνιδιάρικο ύφος. 
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Δείγμα μουσικής γραφής από Κώδικα του 15ου αιώνα. 
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Τροβαδούρος που παίζει βιέλα. 

 

Μπαρόκ 

Baroque (1600  - 1750) 

Η γαλλική  - ιταλική εκδοχή του όρου σημαίνει αλλόκοτο, 

ακανόνιστο, φορτωμένο, επιτηδευμένο. Η αγγλική  - γερμανική 

εκδοχή σημαίνει μεγαλοπρέπεια, εντυπωσιασμός, 

εκκεντρικότητα. Με συντομία μπορούμε να πούμε ότι το ύφος 

της εποχής είναι εντυπωσιακό. Στη μουσική της εποχής αυτό 

επιτυγχάνεται με την χρήση πολλών «ποικιλματικών 

στοιχείων», την μεγάλη συμπύκνωση των φωνών και την 

εξέλιξη της υφής σε ομοφωνική. 

Από τις σημαντικότερες εξελίξεις του 17ου αιώνα θεωρείται 

ο συγκερασμός το 1695 από τον Βέρκμάιστερ. Το χόρδισμα των 

οργάνων, δηλαδή, με τον σημερινό τρόπο, (βλέπε: Είδη 

διαστημάτων μεταξύ γειτονικών φθόγγων). 
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Σε αυτή την εποχή, επίσης, απελευθερώνεται η μουσική 

από τον Λόγο. Το μέτρο, η μελωδική κίνηση και ο ρυθμός, ήταν 

σε απόλυτη εξάρτηση με το κείμενο ή τους στοίχους. Από την 

εποχή αυτή όμως, τα παραπάνω εξαρτώνται πλέον από τον ρυθμό 

που προκύπτει από την επεξεργασία και τον τρόπο διαδοχής 

ορισμένων χαρακτηριστικών ρυθμικών σχημάτων. 

Η εξέλιξη ξεκινά από την Φλωρεντία. Εκεί, γινόταν 

προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας τραγωδίας. Το πρόβλημα 

όμως ήταν ο συνδυασμός λόγου και μουσικής. 

Με απλά λόγια, η πολυφωνία προϋποθέτει δύο ή 

περισσότερες φωνές που κινούνται μαζί. Μια φωνή μόνη της, 

μπορούσε να κινείται μόνο στην αρχή ενός έργου εκθέτοντας την 

κύρια μελωδία πάνω στην οποία στηριζόταν ολόκληρη η 

σύνθεση. Πώς όμως, μπορούσε να γίνει εφικτή η μονωδία; 

Δηλαδή πώς θα μπορούσε μια μελωδική γραμμή να κινείται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να θεωρηθεί μονοφωνία; 

Η λύση του προβλήματος ήταν η ομοφωνία. Με αυτή, ο 

λόγος μπορούσε να συνοδεύεται από συγχορδίες. Έτσι το 

συναισθηματικό περιεχόμενο του λόγου συνδυαζόταν με αυτό 

των συγχορδιών. 

Ο θεωρητικός Τζαρλίνο (Gioseffo Zarlino), ήταν ο πρώτος 

που έβαλε τις θεωρητικές βάσεις της συγχορδίας και διαπίστωσε 

την τάση να περιοριστούν οι τρόποι σε δύο, τον μείζονα και τον 

ελάσσονα. 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της εποχής είναι η χρήση 

του «Μπάσσο Κοντίνουο» (Basso Continuo), που σημαίνει 

«συνεχές βάσιμο». Αυτό σημαίνει, συνεχή διαδοχή συγχορδιών 

στις οποίες, όμως, η χαμηλότερη φωνή είναι χαρακτηριστική σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες των συγχορδιών. Αυτό πετυχαίνεται 

παίζοντας την χαμηλή φωνή ένα βαθύχορδο έγχορδο, 

συμπληρώνοντας τις συγχορδίες με τη βοήθεια Τσέμπαλου ή 

Οργάνου. Φυσικά και αυτή η χαμηλότερη φωνή, πρέπει να είναι 

συντεθειμένη έτσι, ώστε να είναι χαρακτηριστική σαν μελωδική 

γραμμή. 

 

Τέλος, ένα κύριο χαρακτηριστικό της εποχής, είναι η μονο -

μοτιβικότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη των έργων βασίζονταν 
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στην επανάληψη ενός πρωταρχικού ρυθμικού μοτίβου. Έτσι 

εξηγείται το χορευτικό ύφος που πλέον επικρατεί στο Μπαρόκ 

σε αντίθεση με την Αναγέννηση. 

 - Δομή και ύφος: Η εποχή του Μπαρόκ είναι πολυφωνική και 

μονομοτιβική ενώ γίνεται χρήση του Μπάσο Κοντίνουο που 

γεννά την ομοφωνία. Αυτή ξεκινά μέσα απ’ τις φούγκες του 

Μπαχ 

 - Μορφολογικά: Απ’ αυτή την εποχή, ανθούν τόσο οι 

φωνητικές όσο και οι καθαρά «ενόργανες» μουσικές μορφές. 

 - Μουσικό σύστημα: Αποκλειστικά διατονικό δύο τρόπων, του 

μείζονα και του ελάσσονα. Οι νόμοι που καθορίζουν τις σχέσεις 

μεταξύ των φθόγγων (έλξεις) σ’ αυτό το μουσικό σύστημα 

ονομάζονται με μια φράση σήμερα Τονικό μουσικό σύστημα 

του μείζονα και του ελάσσονα τρόπου ή Ευρωπαϊκό μουσικό 

σύστημα. 

 - Η Αρμονία βασίζεται στις συγχορδίες και γενικότερα στις 

σχέσεις των βαθμίδων, όπως υπαγορεύεται άλλωστε από την 

ομοφωνία. 

 - Τα όργανα της εποχής: Το αντιπροσωπευτικότερο όργανο της 

εποχής είναι το Τσέμπαλο το οποίο μοιάζει με το πιάνο χωρίς 

όμως να έχει τις εκφραστικές δυνατότητες αυτού. Αυτό είναι 

νυσσόμενο πληκτροφόρο. Δηλαδή, ο μηχανισμός του πλήκτρου 

ήταν συνδεμένος με μια ακίδα η οποία κατά την πίεσή του 

περνούσε κοντά από την χορδή τσιμπώντας την. Έτσι, όσο 

γρήγορο και αν ήταν το πάτημα του πλήκτρου, η ακίδα τσιμπούσε 

την χορδή πάντοτε με την ίδια δύναμη, αφού η απομάκρυνση της 

χορδής από την σταθερή της θέση ήταν περίπου η ίδια. Παρόμοια 

όργανα με το Τσέμπαλο είναι το Βέρτζιναλ, το Σπινέτο και το 

Κλαβικυτέριουμ. Στο τέλος της εποχής εμφανίζεται το Πιάνο, 

το οποίο με τις τεράστιες εκφραστικές δυνατότητες που 

πρόσφερε, εκτόπισε σταδιακά τον προκάτοχό του, το τσέμπαλο. 

Προκάτοχος του Πιάνου είναι το Κλαβικόρδιο που είναι το 

πρώτο Κρουόμενο πληκτροφόρο, (Παραγωγή του ήχου με 

χτύπημα των χορδών μέσω μηχανισμού από πληκτρολόγιο). 

 

Άλλα όργανα είναι: 



25 

 

 - Εκκλησιαστικό όργανο με κάποιες παραλλαγές του όπως το 

ρέγκαλ και πορτατίφ. 

 - Τα έγχορδα με δοξάρι ήταν σχεδόν σαν τα σημερινά (βιολί, 

βιόλα, Βιολοντσέλο) και χρησιμοποιούνταν κυρίως στην 

ορχήστρα. Με μικρή καθυστέρηση εμφανίζεται το 

Κοντραμπάσο. Τέλος, τα νυσσόμενα έγχορδα ήταν τύπου 

λαούτου για λαϊκή χρήση. 

 -  Πνευστά όπως Όμποε, Φαγκότο και αργότερα Κόρνο, 

Τρομπέτα και Φλάουτο. Τα πνευστά δεν είχαν ρόλο συνοδευτικό. 

 - Τύμπανα κλπ. 
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ΜΠΑΡΟΚ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Η θέση και ο αριθμός των οργάνων 

 

Μουσικές μορφές: 

 - Σονάτα και Σόλο Σονάτα: Η μορφή της σονάτας θα αναλυθεί 

στην επόμενη εποχή, την κλασική, στην οποία άκμασε. Σε ό,τι 

αφορά την Σόλο Σονάτα, αυτή εκτελούνταν από ένα όργανο που 

χειριζόταν την κύρια μελωδία (Φλάουτο, βιολί κλπ.) και δύο 

συνοδευτικά που συμπλήρωναν το Μπάσο Κοντίνουο (Τσέλο και 

Τσέμπαλο ή Εκκλησιαστικό όργανο). 

 - Όπερα: Θεατρικό είδος που γεννήθηκε στην προσπάθεια να 

αναβιώσει η αρχαία τραγωδία. Η πρώτη όπερα με το όνομα 

«Δάφνη», κάνει την εμφάνισή της στη Φλωρεντία το 1594 από 
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τον Πέρι (Jacopo Peri 1561  - 1621). Από τότε πολλοί συνθέτες 

γράφουν όπερες. 

 - Το θέμα μιας όπερας είναι κατά κανόνα κοσμικής 

προέλευσης. 

                Η όπερα συνδυάζει: 

 - Κείμενο (λιμπρέτο) 

 - Μουσική 

 - Σκηνική δράση 

                Μέρη όπερας αποτελούν: 

 - Ρετσιτατίβο (Recitativo): Απλή μελωδική 

απαγγελία κειμένου, με συνοδεία συγχορδιών. 

 - Άρια (Aria): Μονωδία με έντεχνη συνοδεία 

οργάνων. 

 - Χορωδιακά μέρη 

 - Μπαλέτο (όχι πάντοτε) 

 - Εισαγωγή (ορχηστικό) 

 - Ιντερμέδιο (ορχηστικό, ανάμεσα στις «πράξεις»). 

 - Ντουέτα, τρίο κλπ. 

  

 - Ορατόριο: Είναι παρόμοιο με την όπερα, χωρίς όμως σκηνική 

δράση. 

 - Το θέμα του ορατόριου είναι κατά κανόνα 

θρησκευτικού περιεχομένου. 

                Το ορατόριο συνδυάζει: 

 - Κείμενο (λόγο) 

 - Μουσική 

 - Σκηνική παρουσία, όχι όμως δράση. 

                Μέρη στο ορατόριο αποτελούν: 

 - Ρετσιτατίβο (Recitativo): Απλή μελωδική 

απαγγελία κειμένου, με συνοδεία συγχορδιών. 

 - Άρια (Aria): Μονωδία με έντεχνη συνοδεία 

οργάνων. 

 - Χορωδιακά μέρη 

 - Διάφορα φωνητικά σύνολα 

 - οργανικά και ορχηστικά περάσματα 
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 - Καντάτα: μικρό ορατόριο με θέμα θρησκευτικό ή και κοσμικό. 

Βασικό στοιχείο της καντάτας είναι το Χορικό (Choral). Το 

χορικό είναι μια χορωδιακή σύνθεση θρησκευτικού 

περιεχομένου. 

 - Σουίτα (Suite) ή Παρτίτα (Partita) στην Ιταλία: Σημαίνει 

«ακολουθία», «Κομμάτια στην σειρά». Αποτελεί είδος 

ενόργανης μουσικής, από ένα ή περισσότερα όργανα, και έχει 

ύφος χορευτικό. Αποτελείται από διάφορα αυτοτελή μέρη τα 

οποία προέρχονται από λαϊκούς χορούς. Τα μέρη αυτά είναι 

κατά κανόνα στην ίδια τονικότητα, ενώ άλλα είναι γρήγορα 

και άλλα αργά. 

Μέρη τυπικής σουίτας Μπαρόκ είναι: 

Allemande Αλεμάντ μέτρο διμερές Μέτρια γρήγορο 

(Γερμανικός χορός) 

Courante  Κουράντ μέτρο τριμερές Ζωηρό 

(Γαλλικός χορός) 

Sarabande Σαραμπάντ μέτρο τριμερές Πολύ αργό 

(Ισπανικός χορός) 

Gigue  Ζιγκ  μέτρο τριμερές Πολύ γρήγορο 

(Αγγλικός χορός) 

Οι παραπάνω μορφές έγιναν ευρύτερα γνωστές με αυτές τις 

γαλλικές ονομασίες. 

Άλλα μέρη σουίτας είναι: 

-Μενουέτο μέτρο τριμερές Μέτρια γρήγορο 

-Γκαβότα  μέτρο διμερές Μέτριο 

-Μπουρέ  μέτρο διμερές Μέτρια γρήγορο 

-Λουρί  μέτρο τριμερές Μέτριο ή Αργό 

-Μυζέτ  μέτρο διμερές Γρήγορο 

-Ανγκλαίς  μέτρο διμερές Μέτρια γρήγορο 

-Άρια   μέτρο διμερές Μέτρια γρήγορο 

-Πολωνέζα  μέτρο τριμερές Ζωηρό 

-Τρίο   μέτρο τριμερές Μέτριο ή μέτρια γρήγ. 

Όλα τα μέρη έχουν διμερή μορφή. 

 

Άλλα μέρη που συναντάμε στη σουίτα είναι: Πασπιέ, 

Ριγκωντόν, κλπ. 

 



29 

 

Τέλος, αργότερα η μορφή της σουίτας αντικαταστάθηκε 

από την Σονάτα, ενώ στις μέρες μας αναβίωσε ο όρος από 

σύγχρονους συνθέτες. 

- Passacaglia, Chaconne, Follia (Πασακάλια, Σακόν, Φόλια): 

Συνθέσεις που στηρίζονται στις παραλλαγές. Συχνά αποτελούν 

μέρη της Σουίτας. 

- Κονσέρτο Γκρόσσο (Concerto Grosso): Στα ιταλικά σημαίνει 

«Μεγάλο κονσέρτο». Η μορφή του έργου είναι «αντιφωνική», 

αφού σε εναλλαγή ακούγονται ένα μικρό σύνολο οργάνων 

(concertino) και ένα μεγαλύτερο (ripieno). Τα μέρη της μορφής 

είναι παρόμοια με αυτά της σουίτας. Τα γνωστότερα Κονσέρτα 

Γκρόσσι είναι του Κορέλλι (Arcangelo Correlli), του Χαίντελ 

(Haendel) και από τα Βραδεμβούργια κονσέρτα του Μπαχ τα 2, 

4, και 5 είναι χαρακτηριστικά concerti Grossi. 

- Φούγκα (Fugue): Είναι η περισσότερο «έντεχνη» πολυφωνική 

συνθετική διαδικασία. Επειδή, το σχήμα στην Φούγκα δεν είναι 

πάντα το ίδιο (ο αριθμός των επανεμφανίσεων, επεισοδίων, η 

θέση και η ύπαρξη του Stretto κλπ.) είναι προτιμότερο αντί για 

μορφή να αποκαλούμε το είδος διαδικασία. Προέρχεται από την 

Caccia και το Ricercare. Η μετάφραση από τα λατινικά σημαίνει 

«Φυγή». Αυτό οφείλεται στην διαδοχική είσοδο του θέματος σε 

κάθε φωνή ξεχωριστά, γεγονός που δημιουργεί το κυνηγετικό 

ύφος των φωνών αφού αυτές δείχνουν να κυνηγούν η μια την 

άλλη. Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα, η φούγκα είναι μια 

διαδικασία σύνθεσης που στηρίζεται στην μίμηση. 

Αποτελείτε από: 

  Έκθεση, στην οποία γίνεται πολυφωνική επεξεργασία του 

θέματος, και εκτίθεται διαδοχικά σε όλες τις φωνές, στην τονική 

και στον χώρο της δεσπόζουσας σαν απάντηση εναλλάξ. Όταν 

μονίμως απέναντι από το θέμα ή την απάντηση υπάρχει μια 

συγκεκριμένη μελωδική φράση, αυτή ονομάζεται αντίθεμα. Σε 

περίπτωση που η εμφάνιση μιας φωνής αδυνατεί να γίνει στα 

πλαίσια της τονικότητας, τότε πριν από την εμφάνισή της 

παρεμβάλλονται εμβόλιμα μέτρα που μας επαναφέρουν σε αυτή. 

Παράλληλα, αυτή η πλοκή των θεμάτων είναι στοιχείο έντασης. 
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Επεισόδια, στα οποία απουσιάζει το θέμα, ενώ 

παράλληλα έχουν χαρακτήρα μετατροπικό, έτσι ώστε 

δημιουργείται μια τεχνική χαλάρωση. 

Επανεμφανίσεις, στις οποίες το θέμα εμφανίζεται εκ νέου 

σε μερικές φωνές. Κάθε επανεμφάνιση ξεκινά σε διαφορετική 

τονικότητα στην οποία καταλήγουν τα επεισόδια που κάθε φορά 

παρεμβάλλονται ανάμεσα στις επανεμφανίσεις. Οι τονικότητες 

των επανεμφανίσεων υπακούουν συνήθως στη βασική διαδοχή 

των βαθμίδων του Τονικού μουσικού συστήματος. 

Επανέκθεση στο τέλος από όλες τις φωνές στην αρχική 

τονικότητα. 

Stretto, στο οποίο η κάθε φωνή ξεκινά να εκθέτει το θέμα 

πριν προλάβει να τελειώσει η προηγούμενη φωνή. Με την 

τελευταία τεχνική επιτυγχάνεται μια τεχνική συμπύκνωση. Ο 

τύπος του Stretto εμφανίζεται συνήθως στην Επανέκθεση, ενώ 

σπανιότερα τον βρίσκουμε στις επανεμφανίσεις ή στην Έκθεση.  

Στην περίπτωση δύο θεμάτων η διαδικασία ονομάζεται 

Διθεματική Φούγκα οπότε έχει δύο εκθέσεις. Αν και η Φούγκα 

είναι περισσότερο διαδεδομένη σε πληκτροφόρα όργανα 

εμφανίζεται και σαν φωνητική όπως στα ορατόρια κλπ. Σ’ αυτό 

συνετέλεσε ο Μπαχ ο οποίος τελειοποίησε την Φούγκα σε έργα 

του όπως «Το καλά συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο» και «Η 

τέχνη της φούγκας».  

- Τοκάτα: μεταφράζεται, «ήχος που παράγεται από πλήκτρο». 

Πράγματι, στην αρχή αφορούσε μόνο πληκτροφόρα όργανα όπως 

το εκκλησιαστικό όργανο και το τσέμπαλο. Ήταν μια 

δεξιοτεχνική μορφή, στην οποία ο εκτελεστής επιδείκνυε την 

δεξιοτεχνία του. Η διάρκεια ήταν μικρή, αφού αφορούσε 

συνήθως μόνο ένα πρελούδιο. Σύντομα όμως, ταυτίστηκε και με 

άλλες ομάδες οργάνων όπως πνευστά και έγχορδα. Ο 

Μοντεβέρντι ξεκινά την όπερά του Orfeo με μια Τοκάτα για 

τρομπέτες. Ο όρος «τοκάτα για πιάνο» από τους σύγχρονους 

συνθέτες σημαίνει δεξιοτεχνικό κομμάτι για πιάνο.  

-  Πρελούδιο: σημαίνει «προανάκρουσμα», δηλαδή ένα είδος 

προλόγου του κυρίως έργου. Αργότερα, η μορφή αυτονομήθηκε, 

και χρησιμοποιείται πλέον για έργα περιορισμένης διάρκειας.  
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-  Ροντό: Χορευτική μορφή, η οποία στηρίζεται σε ένα βασικό 

θέμα (Refrain), το οποίο επαναλαμβάνεται μετά από κάθε 

στροφή (Couplet). Οι στροφές αυτές κάθε φορά είναι 

διαφορετικές. Το απαντάμε συνήθως σαν τελευταίο μέρος 

Σονάτας.  

- Εισαγωγή ή ουβερτούρα:  

1) Ενόργανο προανάκρουσμα σε φωνητικά έργα (Όπερα, 

Ορατόριο) 

2) Το πρώτο μέρος στη Σουίτα 

3) Σάλπιγγες για να ξεκινήσει μια παράσταση Όπερας. 

Αργότερα, η μορφή σταθεροποιήθηκε σε δύο τύπους. 

Α) Να μην σχετίζεται θεματικά με το κυρίως έργο οπότε και 

ονομάζεται ελεύθερη, 

Β) Να επεξεργάζεται τα θέματα του έργου και ονομάζεται ποτ 

πουρί. 

Είδη Εισαγωγής: 

Γαλλική Εισαγωγή (αργό  - γρήγορο  - αργό). 

Ιταλική Εισαγωγή (γρήγορο  - αργό  - γρήγορο). 

Τέλος, αργότερα η μορφή αυτονομήθηκε. 

 

Αξιόλογοι συνθέτες: 

 Ιταλία: 

 - Μοντεβέρντι (Claudio Monteverdi 1567  - 1643), σ’ αυτόν 

ανήκει το πρώτο μεγάλο επίτευγμα της όπερας «Ορφεύς» 

(1607), χρησιμοποίησε συγχορδίες 7ης με αυτόνομο τρόπο. 

- Φρεσκομπάλντι (Girolamo Frescobaldi 1583  - 1643), 

πρωτοπόρος στις συνθέσεις για πληκτροφόρα όργανα. 

- Σκαρλάτι Αλ. (Alessandro Scarlatti 1660  - 1725), συνέθεσε 

κυρίως όπερες, καθιέρωσε τον τύπο της Aria da capo (Α  - Β  - 

Α) και της Ιταλικής Εισαγωγής (γρήγορο  - αργό  - γρήγορο). 

- Σκαρλάτι Ντ. (Domenico Scarlatti 1685  - 1757), έγραψε 

πολλές σονάτες για πιάνο και τσέμπαλο. 

- Κορέλλι (Arcangelo Corelli 1653  - 1713), γνωστός για τα 

Concerti Grossi που συνέθεσε. Επίσης, έγραψε Σονάτες, 

Κονσέρτα κλπ. 
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- Περγκολέζι (G. Pergolesi 1710  - 1736): Γνωστός περισσότερο 

για την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην  Όπερα Μπούφα 

«Υπηρέτρια κυρά» (La serva padrona). 

- Βιβάλντι (Antonio Vivaldi 1669  - 1741), έγραψε όπερες, 

εκκλησιαστική μουσική και ορατόρια. Περισσότερο, όμως, 

γνωστά είναι τα 250 κονσέρτα του κυρίως με την μορφή του 

Concerto Grosso. Στο ευρύ κοινό είναι περισσότερο γνωστός 

για το έργο του «οι τέσσερις εποχές». 

  

Γαλλία: 

- Λουλλύ (Jean Baptiste Lully 1632  - 1687), έγραψε όπερες, 

μπαλέτα κλπ. Καθιέρωσε τον τύπο της Γαλλικής Εισαγωγής 

(αργό  - γρήγορο  - αργό). 

- Κουπρέν (Francois Couperin 1668  - 1733), συνθέτης έργων 

κυρίως για τσέμπαλο αλλά και άλλων με ποικίλους συνδυασμούς 

φωνών και οργάνων. 

- Ραμώ (Jean Philipe Rameau 1683  - 1764), εκτός από συνθέτης, 

ήταν και θεωρητικός. Πρώτος αυτός έθεσε τις θεωρητικές 

βάσεις της Αρμονίας. 

  

Αγγλία: 

- Πέρσελ (Henry Purcell 1659  -1695), εκτός των άλλων έργων 

του ασχολήθηκε κυρίως με την όπερα δανειζόμενος τα θέματά 

του από τον Σαίξπηρ. 

 

- Χαίντελ (Georg Friedrich Handel 1685  - 1759) 

Γεννήθηκε στη Χάλλη της Σαξονίας. 

Ιστορικά: Ο πατέρας του ήταν κουρέας και χειρούργος και δεν 

ήθελε να γίνει ο γιος του μουσικός. Σε ηλικία 17 ετών γράφτηκε 

στο πανεπιστήμιο και παρακολούθησε μαθήματα Νομικής για 

ένα χρόνο. Αργότερα πήγε στο Αμβούργο και συνέχισε εκεί τη 

μουσική του εκπαίδευση.  

Ύστερα, πηγαίνει στην Ιταλία όπου συναντιέται με τους 

Κορέλλι και Σκαρλάτι. Το 1710 γίνεται διευθυντής της χορωδίας 

του εκλέκτορα του Ανοβέρου. Έπειτα από πολλές επισκέψεις του 

στην Αγγλία, τελικά εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου 

υποστηρίζεται θερμά από την Βασίλισσα Άννα και τους Βασιλείς 



33 

 

Γεώργιο τον Α΄ πρώην εκλέκτορα 

του Ανοβέρου και το Γεώργιο το 

Β΄. 

Στην αρχή γράφει πολλές 

όπερες ενώ μετά από την επιτυχία 

του ορατόριου «Εσθήρ», 

στρέφεται προς το είδος αυτό. Έτσι 

ονομάζεται Πατέρας του 

Ορατόριου, αφού τα πολυάριθμα 

ορατόρια που έγραψε, ανήκουν 

στα επιτεύγματα της 

ανθρωπότητας. Τελικά πέθανε 

τυφλός. 

Τα έργα του: 

Στη θρησκευτική μουσική: Καντάτες, 19 Ορατόρια, 

μερικά από τα οποία είναι τα «Εσθήρ», «Ο λαός του Ισραήλ στην 

Αίγυπτο», «Μεσσίας» του οποίου η σύνθεση διάρκεσε 23 ημέρες 

και κατά τον Τσβάιχ είναι μια από τις «μεγάλες ώρες της 

ανθρωπότητας», «Σαμψών», «Ιούδας ο Μακκαβαίος», κ.ά. 

Στην οργανική μουσική: «Μουσική των νερών», 

«πυροτεχνήματα», 6 κονσέρτα γκρόσσι, 2 κονσέρτα για 

εκκλησιαστικό όργανο, σουίτες, φούγκες κ.ά. 

  

Γερμανία: 

- Συτς (Heinrich Scutz 1585  - 1672), σπούδασε στην Ιταλία από 

την οποία έφερε την ομοφωνική τεχνική και το Μπάσσο 

Κοντίνουο. Ξεχωρίζει για τα φωνητικά έργα του τα οποία έχουν 

κυρίως θρησκευτικό περιεχόμενο. 

- Φρόμπέργκερ (Johann Jakob Froberger 1616  - 1667), υπήρξε 

μαθητής του Φρεσκομπάλντι στην Ιταλία. Καθιέρωσε τη 

διαδοχή των μερών της σουίτας. 

- Παχέλμπελ (Johann Pachelbel 1653  - 1706), οργανίστας, του 

οποίου οι συνθέσεις επηρέασαν τον Μπαχ. Έγραψε Άριες, 78 

χορικά, τοκάτες, φούγκες, σακόνες, σουίτες και παραλλαγές. 

- Μπούξτεχούντε (Dietrich Buxtehude 1633  -1707), Δανός 

οργανίστας και συνθέτης. Εργάστηκε στη Γερμανία, έγραψε για 
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όργανο, τσέμπαλο και εκκλησιαστικές καντάτες. Τα έργα του 

επηρέασαν τον Μπαχ και τον Χαίντελ. 

- Τέλεμαν (Georg Philipp Telemann 1681  - 1767), φίλος του 

Μπαχ και ο πολυγραφότερος συνθέτης του 18ου αιώνα. Έγραψε 

όπερες, 600 περίπου Γαλλικές εισαγωγές, 44 Πάθη, 32 ορατόρια 

με εισαγωγές, καντάτες, μοτέτα, μουσική δωματίου κλπ. 

  

- Μπαχ (Johann Sebastian Bach 1685  - 1750). 

Γεννήθηκε στο Άιζεναχ της Θουριγγίας. 

Ιστορικά: Επειδή έμεινε ορφανός, ανατράφηκε από τον 

μεγαλύτερο αδερφό του. Αυτός του έδωσε τα πρώτα μαθήματα 

στη μουσική, αφού ήταν οργανίστας. Στα δεκαπέντε του έγινε 

μέλος του χορού του Αγίου Μιχαήλ στη Λούνεμπουργκ. Το 1707 

γίνεται οργανίστας στο Μιλχάουζεν, όπου και παντρεύεται την 

πρώτη του γυναίκα, την Μαρία Βαρβάρα. Οι ομορφότερες 

συνθέσεις του συνθέτη δημιουργήθηκαν, όταν αυτός διορίστηκε 

στην αυλή του Δούκα της Βαϊμάρης. 

Αργότερα, μετά από πρόσκληση 

του Πρίγκιπα Λεοπόλδου πήγε στο 

Καίτεν σαν Αρχιμουσικός, όπου πέθανε 

η γυναίκα του. Στο Αμβούργο 

ξαναπαντρεύτηκε με την Άννα 

Μαγδαληνή. 

Και από τις δύο γυναίκες του 

απέκτησε 20 παιδιά. Μερικά απ’ αυτά 

έγιναν αξιόλογοι συνθέτες. Τέλος, στη 

Λειψία ανέλαβε  διευθυντής στη σχολή 

του Αγίου Θωμά, όπου και τυφλώθηκε το 

1749. 

Τα έργα του: Καντάτες με υπέροχα 

Χορικά, τα «Κατά Ιωάννη» και «Κατά Ματθαίον» πάθη, 

Ορατόρια με σημαντικότερο αυτό των Χριστουγέννων, 4 

λειτουργίες, οργανική μουσική, σονάτες, κονσέρτα, όπως τα 

«Βραδεμβούργια Κονσέρτα», και έργα για πιάνο και όργανο με 

σημαντικότερα «Η τέχνη της φούγκας», και «Το καλά 

συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο». Το τελευταίο περιέχει ίσως τις 
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πνευματικότερες φούγκες όλων των εποχών. Μέσα απ’ αυτές 

γεννιέται η ομοφωνία. 

  

Τέλος, σταθμό στη μουσική του αιώνα αποτελεί η 

κατασκευή του πρώτου πιάνου από τον Bartolommeo 

Cristofori, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το πρώτο ρεσιτάλ πιάνου 

δόθηκε από τον Μπαχ με πιάνο κατασκευασμένο από τον 

Zumpe. 

 
 
 


