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1. Εισαγωγή 

Ο Γ. Σ. Μπαχ (1685-1750) είναι ένας συνθέτης µε τον οποίον έχουν ασχοληθεί ερµη-
νευτές, µουσικολόγοι, θεωρητικοί της µουσικής, ιστορικοί της τέχνης, φιλόσοφοι, και επι-
στήµονες µε σκοπό να καταδείξουν τη συνεισφορά του στη µουσική.  

Θεωρητικοί της µουσικής τους τελευταίους δύο αιώνες έχουν αναπτύξει θεωρίες προ-
σπαθώντας να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι συνθέτες δηµιουργούν τα µουσικά 
τους έργα.  

Η αποκρυπτογράφηση των µυστικών που κρύβει η συνθετική ιδιοφυΐα του Μπαχ είναι 
ένας σηµαντικός τοµέας στην πορεία της ανάπτυξης και εφαρµογής των θεωριών αυτών.1 

Μία από τις νεώτερες θεωρίες, που στηρίζεται στις αρχές της θεωρίας του 
H.Schenker2, είναι και του Philip Lasser. Η θεωρία αυτή δίνει ενδιαφέρουσες ερµηνείες για 
τρόπο µε τον οποίο ο Μπαχ συνέθετε, στηριζόµενη σε µουσικολογικά δεδοµένα. Εµείς χρη-
σιµοποιώντας τα αξιώµατα της θεωρίας αυτής την προεκτείνουµε, συνδυάζοντας τη µουσικο-
λογική ανάλυση µε βασικές αρχές της Φυσικής.  

 
2. Μουσικολογική ανάλυση   

Θα αναλύσουµε το πρελούδιο νούµερο 11 σε Φα µείζονα από το Πρώτο Βιβλίο του 
Καλώς Συγκερασµένου Κλειδοκυµβάλου του J. S. Bach. Για τη µελέτη του πρελουδίου αντι-
παραβάλαµε τις δύο εκδοχές BWV 856 και BWV 856a3 και τα χειρόγραφα του συνθέτη4 και  
επιλέξαµε το BWV 856. Το συγκεκριµένο πρελούδιο έχει αναλυθεί από µουσικολογικής 
πλευράς µε τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες. Μια διαφορετική µουσικολογική προσέγγιση έχει 
γίνει µε τη θεωρία του Philip Lasser, που στηρίζεται σε δύο βασικά αξιώµατα της βηµατικής 
κίνησης των φωνών και της ύπαρξης του αντιστικτικού κυττάρου. 
  

Α. Αντιστικτικό κύτταρο (contrapuntal motive, cm1 και cm2). 
Στο πρελούδιο νούµερο 11 το αντιστικτικό κύτταρο βρήκαµε ότι αποτελείται από 

τρεις νότες. Η πρώτη νότα κινείται προς τα κάτω µε διάστηµα δευτέρας. Η δεύτερη νότα κι-
νείται προς τα πάνω πάλι µε διάστηµα δευτέρας (returning note motive).  

 

 
Σχήµα 1. Αντιστικτικό κύτταρο cm1 (µετρικές θέσεις 3-4-5 και 15-16-17). 

 
Το πρελούδιο είναι γραµµένο σε µέτρο δώδεκα όγδοα και έχει δεκαοχτώ µέτρα. Το 

αντιστικτικό κύτταρο (cm1) απαντάται πάντα αυτούσιο στη µετρική θέση 3-4-5 του πρώτου 
και τρίτου συνόλου δεκάτων έκτων (θέση 3-4-5 και 15-16-17 των 24 δεκάτων έκτων).  



Στις µετρικές θέσεις 11-12-13 και 23-24-1 το αντιστικτικό κύτταρο µπορεί να εµφανί-
ζεται µε δύο τρόπους: 

i. Αυτούσιο (cm1), όπως στις θέσεις 3-4-5 και 15-16-17. (Σχήµα 1) 
ii.  Mε διακοπή της βηµατικής του κίνησης.(cm2) (Σχήµα 2) 

 
Σχήµα 2. Αντιστικτικό κύτταρο cm2 (µετρικές θέσεις 23-24-8). 
 

Β. ∆ιαχωρισµός φωνών. 

 
Σχήµα 3. ∆ιαχωρισµός φωνών στο πρώτο µέτρο. Από πάνω προς τα κάτω υπάρχουν οι φωνές 
SV1, SV2, SV3, SV4, SV5 και BV1, BV2, BV3, BV4. 

 
Ακολουθώντας τη θεωρία χωρίσαµε το άνω πεντάγραµµο και το κάτω πεντάγραµµο 

σε φωνές. Ο διαχωρισµός έγινε µε βάση το αξίωµα της βηµατικής κίνησης. Στα σηµεία που 



είχαµε εναλλακτικές δυνατότητες που δεν τις καλύπτει η θεωρία στηριχθήκαµε στο δοµικό 
ρόλο του αντιστικτικού κυττάρου (cm1 ή cm2). Το άνω πεντάγραµµο αποτελείται από δώδε-
κα φωνές (SV1, SV2,…SV12) ενώ το κάτω πεντάγραµµο από εννέα (BV1, BV2,…BV9). Στο 
πρώτο µέτρο ο διαχωρισµός µας δίνει πέντε φωνές στο άνω πεντάγραµµο και τέσσερις φωνές 
στο κάτω πεντάγραµµο (Σχήµα 3). 

Στη µετρική θέση 10 το Εb6 της SV1 δε συνεχίζει στο D6 αλλά αφήνει το αντιστικτι-
κό κύτταρο cm2 αυτούσιο στην SV2.  

Στη µετρική θέση 13, το D6 ανήκει ως ταυτοφωνία και στην SV1 και στην SV2. Αυτή 
η ταυτοφωνία δεν επηρεάζει τη δοµική λειτουργία του αντιστικτικού κυττάρου καθώς αυτό 
παραµένει αυτοτελές σύνολο. 

Στο δεύτερο µέτρο, στις θέσεις 23-24 (G5-F5) έχουµε διακοπή της βηµατικής κίνησης 
του αντιστικτικού κυττάρου. Η τρίτη του νότα (G5) εµφανίζεται στη θέση 14 του επόµενου 
µέτρου. Η ελαστικότητα του αντιστικτικού κυττάρου ως προς το χρόνο συναρτάται µε την 
παρουσία του ποικίλµατος (ornament) στη νότα Β5 του τρίτου µέτρου. 

Στο κάτω πεντάγραµµο, το αντιστικτικό κύτταρο στις θέσεις 11-12-13 συνήθως δεν 
διακόπτεται αλλά συνεχίζει στην ίδια φωνή, σε αντίθεση µε τη συµπεριφορά του στο άνω πε-
ντάγραµµο. 

 
Γ. ∆οµικοί λίθοι 

 Στο πρελούδιο θεωρούµε την ύπαρξη τριών δοµικών λίθων.  
i. Ακολουθία δεκάτων έκτων (Σχήµα 4) 
ii.  Ποικίλµατα (ornaments) (Σχήµα 5) 
iii.  Ακολουθία ογδόων (Σχήµα 6) 

 
Σχήµα 4. Ακολουθία δεκάτων έκτων. 
 

 
Σχήµα 5. Ποικίλµατα (ornaments). 

 
Σχήµα 6. Ακολουθία ογδόων. 



 
Στα δύο πεντάγραµµα οι δοµικοί λίθοι εναλλάσσονται αλλά δε συµπίπτουν παρά µόνο 

σε µία περίπτωση (µέτρο 16, Σχήµα 7). Αυτή η σύµπτωση συµβάλει στην προετοιµασία της 
ολοκλήρωσης του έργου. 

 

 
Σχήµα 7. Σύµπτωση δοµικών λίθων (ακολουθία δεκάτων έκτων) από τη µετρική θέση 13. 
 

Η εµφάνιση των ογδόων συνοδεύεται από κανονικότητα στην εµφάνιση των αντιστι-
κτικών κυττάρων cm1 και cm2. (Σχήµα 8) 

 
Σχήµα 8. Κανονικότητα των αντιστικτικών κυττάρων cm1 και cm2. 

 
Η εµφάνιση των ποικιλµάτων συνοδεύεται από διακοπή του αντιστικτικού κυττάρου 

(Σχήµα 2). 
Η παρουσία του αντιστικτικού κυττάρου, πέρα από τη δοµική του λειτουργία, δηµι-

ουργεί µε την κανονικότητα της χρονικής του εµφάνισης, την αίσθηση της συνέχειας και της 
ακουστικής προσδοκίας. Όταν το αντιστικτικό κύτταρο cm2 διακόπτεται δίνει την αίσθηση 
της µη ικανοποίησης της ακουστικής προσδοκίας. Συνέπειά της διακοπής αυτής είναι η εµφά-
νιση ποικίλµατος  ή/και η αλλαγή του ποιοτικού ρόλου των φωνών.  

 
∆. Ρόλος Φωνών 
∆1. Άνω πεντάγραµµο 
Οι φωνές SV1, SV2, SV3, SV4, και SV5 συνιστούν την έναρξη και την λήξη του 

κοµµατιού. Η SV6 εµφανίζεται στο µέτρο 6 και αναλαµβάνει το ρόλο της SV1 από το µέτρο 
8. Η SV7 εµφανίζεται στο µέτρο 9 και σταµατά εκεί που εµφανίζονται οι SV8, SV9, SV10. 
Οι SV8, SV9, SV10, εµφανίζονται στα µέτρα 14-15 και καταλήγουν στη δεσπόζουσα χωρίς 
να συµµετέχουν στην κατάληξη του έργου (µέτρο 18). Η SV12 εµφανίζεται µόνο στο µέτρο 
18. Στο µέσο του µέτρου 8 έχουµε αλλαγή του ποιοτικού ρόλου των φωνών. ∆ιαπιστώνουµε 
ότι οι ρόλοι των φωνών µετατοπίζονται κατά µία φωνή προς τα πάνω. Στο τέλος του κοµµα-
τιού (µέτρα 17-18) οι SV1, SV2, SV3, SV4, SV5 επανέρχονται στον αρχικό τους ρόλο.  

Η SV5 παίζει το ρόλο του µπάσου από το µέτρο 1 µέχρι το µέτρο 6. Από το µέτρο 4 
και εξής έχει µία συνεχόµενη κατιούσα κίνηση η οποία ολοκληρώνεται στο µέτρο 18. Η κα-
τιούσα αυτή κίνηση (D5-C5-Bb4-A4-G4-F4) εκτείνεται σε όλο το κοµµάτι. Αυτούσια βρί-



σκεται στην πρώτη φωνή σε ακολουθία δεκάτων έκτων στο µέτρο 17. Η κατιούσα κίνηση της 
SV1 στο µέτρο 17 είναι η συµπυκνωµένη εκδοχή της κίνησης της SV5 (µικρόκοσµος-
µακρόκοσµος).  

∆2. Κάτω πεντάγραµµο 
Οι φωνές BV2, BV3, BV8 καταλήγουν στη ΙΙ βαθµίδα που έχει ρόλο υποδεσπόζου-

σας, δίχως να συµµετέχουν στην κατάληξη του έργου (µέτρο 18). Ανάλογο ρόλο έχουν οι 
SV8,SV9, SV10 οι οποίες καταλήγουν στην V βαθµίδα (δεσπόζουσα). Η BV8 εµφανίζεται 
στο µέτρο 10 µε τη νότα D4 και ο ρόλος της είναι ανάλογος της SV7. Η BV9 εµφανίζεται για 
πρώτη φορά στο µέτρο 13 µε τη νότα C3 και καταλήγει στην F3 στο µέτρο 18. Η κίνηση C3-
F3, η οποία είναι η κίνηση δεσπόζουσα-τονική στη φα µείζονα, επιτείνει την αίσθηση της κα-
τάληξης σε εύρος χρόνου. Ο ρόλος της είναι ανάλογος µε αυτόν της SV5. 

 
3. Ενεργειακή προσέγγιση 

Η θεωρία Lasser µιλάει για επίπεδα ενέργειας και για τάση των φωνών να βρίσκονται 
σε σταθερότερα παρά σε ασταθέστερα επίπεδα ενέργειας. Στο επίπεδο της φωνητικής, αν µε 
έναν φασµατογράφο καταγράψουµε την κίνηση της φωνής ενός οµιλητή, παρατηρούµε πως 
οι φθόγγοι που εκφέρει τείνουν από τη µία να κινούνται βηµατικά καθώς µιλάει και από την 
άλλη να πέφτουν σε χαµηλότερες συχνότητες όταν η πρόταση τελειώνει. Σε επίπεδο καθαρά 
φυσιολογικό, οι φωνητικές χορδές πάλλονται λόγω του εκφερόµενου από τους πνεύµονες αέ-
ρα, ο οποίος στο τέλος µίας οποιασδήποτε εκφοράς έχει µειωθεί, µε αποτέλεσµα να χαµηλώ-
νουν οι εκφερόµενες συχνότητες.  

Σε πρωτοχριστιανικά, βυζαντινά και γρηγοριανά µέλη όπως επίσης και στην φωνητι-
κή παραδοσιακή µουσική των περισσοτέρων χωρών παρατηρούµε πως η ανθρώπινη φωνή 
κινείται σχεδόν αποκλειστικά µε βήµα και πως κάθε µη βηµατική κίνηση γίνεται για συγκε-
κριµένο σκοπό, τις περισσότερες φορές για αύξηση της δραµατουργίας. 

Για την ενεργειακή µελέτη του πρελουδίου ορίζουµε αυθαίρετα ότι η νότα C1 αντι-
στοιχεί σε ενέργεια ίση µε µία µονάδα. Η αµέσως επόµενη C#1 έχει ενέργεια 2. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο πχ. C2=13, D8=87 κ.ο.κ. Τα ίδια ενεργειακά συµπεράσµατα θα προκύψουν αν επι-
λέξουµε άλλη νότα από τη C1 ως αναφορά µονάδας ενέργειας, επειδή η ενεργειακή σχέση 
ανάµεσα στις διάφορες νότες παραµένει σταθερή. 

 
Α. Αντιστικτικό κύτταρο (contrapuntal motive, cm1, cm2) 
Το αντιστικτικό κύτταρο ως δοµική µονάδα του έργου προσδίδει ενεργειακή ευστά-

θεια. Οι µετρήσεις δείχνουν ότι τη µικρότερη δυνατή ενέργεια έχει το άνω και κάτω πεντά-
γραµµο θεωρώντας ως αντιστικτικό κύτταρο τα cm1 και cm2 και όχι τα Eb6-D6-C6-D6 (µε-
τρική θέση 10-11-12-13), C6-Bb5-A5-Bb5 (22-23-24-1) κ.ο.κ. (αντιστικτικό κύτταρο cm3) 
(Σχήµα 9). 
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Σχήµα 9. Σύγκριση ενεργειακής στάθµης όλων των φωνών. 1: Χωρίς το αντιστικτικό κύτταρο, 
2: Με αντιστικτικό κύτταρο cm1, cm2. 3: Με αντιστικτικό κύτταρο cm3. 

 



Στην επιµήκυνση του cm2 διαπιστώνουµε ότι πάντοτε παρεµβάλλεται φωνή µε υψη-
λότερη από αυτό ενέργεια (Πίνακας 1). Πράγµα που σηµαίνει ότι η ελαστικότητα του αντι-
στικτικού κυττάρου συνοδεύεται από αύξηση της δυναµικής ενέργειας της φωνής που κάθε 
φορά συναρτάται µε αυτό. Σε µεγαλύτερη επιµήκυνση του cm2 αντιστοιχεί µεγαλύτερη τάση 
επαναφοράς του στην αρχική του ενεργειακή κατάσταση (κάτι παρόµοιο µε το νόµο ελαστι-
κότητας Hooke). 

 
Πίνακας 1. Αύξηση της ενέργειας κατά την εµφάνιση του αντιστικτικού κυττάρου cm2. 
 

Φωνή Αρχή Τέλος Μεταβολή ενέργειας 
SV2 Μέτρο 2: G5-F5 Μέτρο 3: G5 SV2-SV1=725 
SV2 Μέτρο 8: Bb5-A5 Μέτρο 8: Bb5 SV2-(SV6+SV1)=69 

 
Β. ∆ιαχωρισµός φωνών 
Αν δεχθούµε ότι το αντιστικτικό κύτταρο cm1 έχει ενέργεια 0 τότε οφείλει και το cm2 

να έχει την ίδια ενέργεια 0. Έτσι, ο διαχωρισµός των φωνών στο µέτρο 1, στη µετρική θέση 
10-11-12-13 έδωσε στην SV1 το Eb6 και στην SV2 το cm2 (D6-C6-D6).  Η εναλλακτική επι-
λογή SV1 ως  Eb6-D6-C6-D6 στις θέσεις 10-11-12-13,  ενώ είναι σωστή σύµφωνα µε τη θε-
ωρία της βηµατικής κίνησης, εµφανίζει το αντιστικτικό κύτταρο ως υποσύνολο µιας µεγαλύ-
τερης µοτιβικής ενότητας.  

 
Γ. ∆οµικοί λίθοι 
Οι δοµικοί λίθοι έχουν συγκεκριµένη ενεργειακή συµπεριφορά σε κάθε δεδοµένη 

στιγµή. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ποικίλµατα έχουν την µεγαλύτερη ενέργεια σε σχέση µε 
την ακολουθία των δεκάτων έκτων και την ακολουθία των ογδόων που προηγούνται ή έπο-
νται αυτών. 

 
∆. Ρόλος φωνών 
Η ενεργειακή διασπορά των φωνών SV1, SV2, SV3, SV4 µέχρι και το µέσο του µέ-

τρου 8 παρουσιάζει έναν µέσο όρο 36 µονάδες/νότα. Από το µέσον του µέτρου 8 και µετά 
παρατηρείται µία αύξηση της µέσης ενεργειακής στάθµης της νότας κατά 5 µονάδες µέχρι το 
µέσον του µέτρου 14. Από το µέσον του µέτρου 14 και µέχρι την κατάληξη (µέτρο 18) επα-
νέρχεται στον αρχικό µέσο όρο (36 µονάδες/νότα) 

 
4. Συµπεράσµατα 

Το αντιστικτικό κύτταρο λειτουργεί ως παράγων ενεργειακής ευστάθειας σε ολόκλη-
ρο το κοµµάτι. Η χρονική του ελαστικότητα συνοδεύεται από µεταβολές στην ενεργειακή 
στάθµη των φωνών.  

Στα µέτρα 8 και14 έχουµε χαρακτηριστική αλλαγή στη µουσική και ενεργειακή ροή 
του πρελουδίου. Ως προς τις νότες αυτά τα µέτρα διαφέρουν µόνο στις µετρικές θέσεις 1, 13 
και 19 (Σχήµα 10α, 10β). Στο µέτρο 8 το F6 στη µετρική θέση 13 ανεβάζει την ενέργεια του 
δοµικού λίθου των δεκάτων έκτων σε αντιδιαστολή µε το G5 στην ίδια µετρική θέση του µέ-
τρου 14. 

Το πρώτο µισό του µέτρου 8 είναι µια πιστή αντιγραφή του µέτρου 1 στη σχετική ε-
λάσσονα. Το δεύτερο µισό αποκόπτεται εισάγοντας την υποδεσπόζουσα της φα µείζονας σε 
πρώτη αναστροφή.  

Οι πρώτες αναστροφές της υποδεσπόζουσας (Σι ύφεση µείζονα) και της ΙΙ βαθµίδας 
(Σολ ελάσσονα) που εµφανίζονται στα µέτρα 8 και 14 αντίστοιχα έχουν συγκεκριµένα χαρα-
κτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις άλλες εµφανίσεις πρώτης αναστροφής. 



 
Σχήµα 10. a) Το µέτρο 8 και β) Το µέτρο 10. 

 
i. Η σχέση των νοτών κάτω και άνω πενταγράµµου σε κάθε εµφάνιση πρώτης αναστροφής 

είναι σχέση διαστήµατος 6ης. Στο µέτρο 8 είναι για πρώτη φορά σχέση 3ης ενώ στο µέτρο 
14 έχουµε συγχορδία µεθ’ εβδόµης η οποία γίνεται για λίγο και µεθ’ ενάτης. 

ii.  Η σχέση 3ης µεταξύ άνω και κάτω πενταγράµµου στο µέτρο 8 κρύβει την ποιότητα της 
συγχορδίας µέχρι το Bb5 στο δεξί χέρι,. Η καθυστέρηση της εµφάνισης του Bb5 επιτείνει 
την ακουστική έκπληξη, καθώς ο ακροατής αισθάνεται ότι βρίσκεται ακόµη στην τονικό-
τητα της ρε ελάσσονος. 

Η απόσταση µεταξύ του D3 και του F6 στο µέτρο 8 είναι η µεγαλύτερη απόσταση 
που συναντάται µεταξύ των δύο πενταγράµµων στο κοµµάτι. Στο µέτρο 14 η παρουσία του 
ποικίλµατος στο Bb4 βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή µε την ανάγλυφη κίνηση του κάτω 
πενταγράµµου στο µέτρο 8. Αυτό γίνεται φανερό από το ότι στο µέτρο 14 έχουµε µόνο την 
BV2 ενώ στο µέτρο 8 τις BV1, BV2, BV4, BV5, BV6, BV7. 

Τόσο στο µέτρο 8 όσο και στο µέτρο 14 τα cm1 και cm2 συνυπάρχουν στο ίδιο τονικό 
ύψος Bb5-A5-Bb5 και στις ίδιες µετρικές θέσεις. Επίσης η ελαστικότητα του cm2 είναι τέ-
τοια που η τρίτη του νότα να είναι ίδια µε την πρώτη νότα του cm1. 

Η ενέργεια όλων των φωνών από το µέτρο 1 έως το πρώτο µισό του µέτρου 8 είναι 
µικρότερη της ενέργειας όλων των φωνών από το δεύτερο µισό του µέτρου 8 έως και το πρώ-
το µισό του µέτρου 14. Μελετώντας µόνο το µέτρο 8 και 14 διαπιστώνουµε ότι η ενέργεια 
των φωνών του πρώτου µισού είναι µικρότερη της ενέργειας του δεύτερου µισού.  

Στο µέτρο 8 όπως και στο µέτρο 14 έχουµε µαζική αλλαγή του ποιοτικού ρόλου των 
φωνών. Στο µέτρο 8 η αλλαγή αυτή γίνεται µε παράλληλη µετατόπιση του ρόλου των υπαρ-
χουσών φωνών. Ένα ανάλογο φαινόµενο στη Φυσική είναι η παράλληλη µετατόπιση µίας 
διαθλώµενης ακτινοβολίας όταν διέρχεται από πλακίδιο µε παράλληλες πλευρές. Στο µέτρο 
14 η αλλαγή αυτή γίνεται µε τη σταδιακή εµφάνιση νέων φωνών. 

Η SV7 εµφανίζεται στο µέτρο 9 και ο ρόλος της ολοκληρώνεται στην αρχή του µέ-
τρου 14. Το τέλος της SV7 σηµατοδοτεί και την προσωρινή διακοπή των SV3, SV4 και SV6, 
τον ρόλο των οποίων αναλαµβάνουν οι SV8, SV9, SV10 και SV11.  

Στο µέτρο 8 έχουµε 5 φωνές ενώ στο µέτρο 14 έχουµε 8 φωνές. ∆ιαπιστώνουµε ότι η 
αριθµητική αύξηση των φωνών συνοδεύεται µε µικρότερες ενέργειες ανά φωνή. H SV7 δε 
συµµετέχει στο µέτρο 8 και 14 ως προς την µεταβολή της ενέργειας. Ενεργειακά η SV6 είναι 
τελικά αυτή που µε την «εξαφάνισή» της στο µέτρο 14  γεννά την SV8 και SV9. Η SV7 παί-
ζει µόνο καταλυτικό ρόλο για την εµφάνιση των νέων φωνών. Ένα ανάλογο φαινόµενο στην 
Πυρηνική Φυσική είναι η δίδυµος γένεση, όπου ένα φωτόνιο εξαφανίζεται παρουσία ύλης, 
που παίζει µόνο καταλυτικό ρόλο, και αντικαθίσταται από ένα ζεύγος σωµατιδίων (ηλεκτρό-
νιο-ποζιτρόνιο). 
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