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Ζωρζ Μπιζέ [George Bizet] (1836-1875) 

Γάλλος συνθέτης 

Συµφωνία αρ. 1, σε Ντο µείζονα  

 

Η µία και µοναδική συµφωνία του γάλλου συνθέτη του 19ου αιώνα Ζωρζ Μπιζέ, ήταν ένα από τα 

πρώτα του έργα και γράφτηκε το 1855 ενώ ο συνθέτης ήταν 17 χρονών και σπούδαζε σύνθεση στο 

Κονσερβατόριο του Παρισιού. Το έργο δεν εκτελέστηκε, ούτε εκδόθηκε ενόσω ζούσε ο συνθέτης 

του, ούτε και αναφέρθηκε η ύπαρξή του από τον ίδιο. Πιθανοί λόγοι θεωρούνται: 

� Το γεγονός ότι ίσως αποτελούσε εργασία στο πλαίσιο των σπουδών του. 

� Η χρήση µουσικών αναφορών από τη Συµφωνία σε Ρε Μείζονα, γνωστό έργο του καθηγητή 

του, επίσης γνωστού γάλλου συνθέτη, Charles Gounod. Σηµειώνεται ότι ο Μπιζέ είχε 

αναλάβει τη µεταγραφή του συγκεκριµένου έργου για δύο πιάνα, γεγονός που είχε συµβάλει 

στη γνωριµία µε το έργο σε βάθος. http://www.youtube.com/watch?v=K5Tkc_Dqra4 

� Επίσης το γεγονός ότι χρησιµοποίησε ο ίδιος µουσικά στοιχεία από το έργο σε άλλες 

µεταγενέστερες συνθέσεις του.  

 

Το έργο αυτό ανακαλύφθηκε πολύ αργότερα, το 1933, στη συλλογή 

χειρογράφων του συνθέτη που βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του 

Κονσερβατορίου του Παρισιού.    

 

Παρόλο που χρονολογικά τοποθετείται στο ροµαντικό ρεπερτόριο, η 

Συµφωνία ακολουθεί τη κλασική φόρµα. Αποτελείται από τέσσερεις 

κινήσεις ή µέρη: Allegro, Adagio, Allegro vivace και Allegro vivace.   
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Η ορχήστρα, χαρακτηριστική για την κλασσική εποχή, αποτελείται 

από 2 φλάουτα, 2 όµποε, 2 κλαρινέττα,4 κόρνα (συνήθως 2 στην 

κλασσική ορχήστρα, αυξάνονται σε αριθµό από τον Μπετόβεν), 2 

τροµπέτες, 2 φαγκότα, τύµπανα και έγχορδα.   

   Συγκρίνετε την κλασσική και τη ροµαντική 

ορχήστρα: 

Κλασσική ορχήστρα 

 

                                                      

                                             

 

Ροµαντική ορχήστρα 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Συμφωνία 

Εκτεταμένη οργανική σύνθεση 

που αναπτύσσεται κατά την 

Κλασική εποχή (18
ος

 αιώνας).  

Κατάγεται από την ουβερτούρα, 

ιταλική οπερατική εισαγωγή, 

στις αρχές του 18
ου

 αιώνα, η 

οποία αποτελείται από τρία 

μέρη:  

γρήγορο – αργό – γρήγορο.  

Με τη Συμφωνία αναπτύσσεται 

ένα έργο με τρία αρχικά μέρη 

στα οποία προστίθεται στη 

συνέχεια ένα τέταρτο, το 

μινουέτο και τρίο 

Η κλασική Συμφωνία 

Πρώτο μέρος:  

Το πρώτο μέρος στην κλασική 

συμφωνία είναι γρήγορο σε μορφή 

σονάτας. 

Δεύτερο μέρος: 

Το δεύτερο μέρος είναι αργό και 

έχει συνήθως τριμερή μορφή 

ΑΒΑ. Βρίσκεται επίσης σε 

διαφορετική τονικότητα από το 

πρώτο μέρος. 

Τρίτο Μέρος: 

Το Μινουέτο και Τρίο είναι 

γραμμένο συνήθως στην αρχική 

τονικότητα, έχει τριμερή μορφή 

και τριμερές μέτρο.  

Τέταρτο μέρος 

Γρήγορο μέρος, πιο ενεργητικό 

και ευχάριστο από το πρώτο. 

Έχει συνήθως μορφή σονάτας. 
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Εδώ µπορείτε να βρείτε την παρτιτούρα της Συµφωνίας σε Ντο Μείζονα του 

Ζωρζ Μπιζέ:  

http://imslp.org/wiki/Symphony_in_C_major_(Bizet,_Georges) 

 

 

Η συζήτηση που ακολουθεί αναφέρεται στην πιο κάτω εκτέλεση: 

http://www.youtube.com/watch?v=Y3Dv5aPZrAQ 

 

 

1. Allegro [0:13 – 10:27] 

Το πρώτο µέρος ακολουθεί την κλασσική φόρµα σονάτας. Βασίζεται σε δύο κυρίως θέµατα: 

 

Α) το πρώτο [0:14], στην Ντο Μείζονα, έχει ζωηρό, ρυθµικό χαρακτήρα και συµπεριλαµβάνει ένα 

χαρακτηριστικό µοτίβο  

Θέµα 1 (βιολιά) 

 

 

Β) το δεύτερο [2:09], στην Ρε Μείζονα, παρουσιάζεται πιο αργό, µελωδικό και εκτελείται από σόλο 

όµποε. 

Θέµα 2 (όµποε) 

 

Ακολουθεί η Ανάπτυξη [6:12] και η Επανέκθεση [7:55]  κλείνοντας µε το πρώτο θέµα.  
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Φουγκάτο [fugato]: Τμήμα μεγαλύτερης 

σύνθεσης, το οποίο έχει πολυφωνικό- 

αντιστικτικό χαρακτήρα. Έχει τον αρχικό 

χαρακτήρα της φούγκας αλλά στη συνέχεια 

δεν αναπτύσσεται όπως αυτή. 

2. Αdagio [ 10:36  -  20:09] 

Στο δεύτερο µέρος πρωταγωνιστεί το σόλο όµποε, το θέµα του οποίου χαρακτηρίζεται από τη 

χρήση της χρωµατικής κλίµακας. Το στοιχείο αυτό προσδίδει ένα εξωτικό χαρακτήρα στο κοµµάτι 

και προϊδεάζει, κατά τους σχολιαστές του έργου, µεταγενέστερες γνωστές συνθέσεις του Μπιζέ 

όπως η σκηνική µουσική  Αρλεζιάνα [L’Arlesienne] και η όπερα Αλιείς µαργαριταριών [Pecheur des 

perles].  

Θέµα (όµποε) 

 

Αφού µεσολαβεί ένα µέρος σε αντιστικτικό 

στυλ φουγκάτο [15:33], επανέρχεται το σόλο 

όµποε [16:50] στο τέλος της κίνησης. 

 

 

 

 

3. Allegro vivace [20:15 – 26:03]  

Το τρίτο µέρος αποτελείται από Σκέρτσο και Τρίο, µια µορφή που συνηθίζεται ιδιαίτερα σε αυτό το 

σηµείο της Συµφωνίας. Σε χαρακτηριστικό µέτρο 3/4 και γρήγορο τέµπο, διακρίνεται το ζωηρό 

κυρίως θέµα,  

 

 

 

 

 

 

• Ακούστε την  Άρια «De mon ami» από την Όπερα «Αλιείς μαργαριταριών». Τι παρατηρείτε; 

               http://www.youtube.com/watch?v=VFOpFj602Bk    [1:05:15] 

Σκέρτσο (Scherzo): Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται από τον Μπετόβεν στο 3ο μέρος της 

κλασσικής συμφωνίας και αντικαθιστά το μέχρι τότε συνηθισμένο μινουέτο. Το τέμπο 

γίνεται εμφανώς γρηγορότερο και έχει έντονο το ρυθμικό στοιχείο 

Για εμβάθυνση: 

• Συγκρίνετε το Μινουέτο από το έργο του Μπιζέ «Αρλεζιάνα» (L’Arlesienne) 

http://www.youtube.com/watch?v=35aaG7-7qhM [0:11 – 4:10] με το Σκέρτσο στο 

3ο μέρος της Συμφωνίας  
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∆οκιµάστε την πιο κάτω ενορχήστρωση του θέµατος του Σκέρτσου: 
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4. Allegro vivace [26:11 – τέλος] 

Το τέταρτο και τελευταίο µέρος είναι όπως και το πρώτο σε µορφή σονάτας. Το πρώτο ζωηρό, 

ρυθµικό θέµα  

Θέµα 1 (βιολιά) 

 

ακολουθεί ένα δεύτερο [27:24] µε λυρικό χαρακτήρα. Και τα δύο θέµατα παρουσιάζονται από τα 

πρώτα βιολιά. 

Θέµα 2 (βιολιά) 

 

Η Συµφωνία, η οποία γράφτηκε από τον 17χρονο Μπιζέ το 1855,  παρουσιάστηκε, τελικά, για 

πρώτη φορά ογδόντα χρόνια αργότερα το 1935. Από τότε αποτελεί µέρος του Συµφωνικού 

ρεπερτορίου και εκτελείται συχνά από ορχήστρες σε όλο τον κόσµο. 

 

Σηµαντικό όργανο µε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριµένη συµφωνία είναι: 

Το όµποε  

Το όµποε έχει  διαπεραστικό  και  ένρινο  ήχο  λόγω  του  διπλού  

καλαµιού  που υπάρχει στο επιστόµιο του οργάνου και του στενού 

κωνικού σωλήνα του. Είναι πολύ εκφραστικό αλλά και 

µελαγχολικό όργανο! Είναι  το  όργανο  που  βοηθά  την  

ορχήστρα  να κουρδίσει.  

Οι  οµποΐστες  συνήθως  παίζουν  και  τα  µέρη  του  αγγλικού  

κόρνου,  το  οποίο  

µοιάζει µε το όµποε αλλά είναι µεγαλύτερο, οπότε έχει και πιο 

βαθύ ήχο. 



 

Ζωρζ Μπιζέ (1836-1875)

 

Γάλλος συνθέτης γνωστός κυρίως για το οπερατικό

Παρακολουθούσε από τα εννιά του χρόνια µαθήµατα στο 

Κονσερβατόριο του Παρισιού και εκτός από συνθέτης υπήρξε αναγνωρισµένος πιανίστας. 

κέρδισε το σηµαντικό βραβείο σύνθεσης 

ενορχήστρωση και µεταγραφή έργων για βιοποριστικούς λόγους. 

 

Κατάφερε να ανεβάσει στη σκηνή δύο όπερες, 

«Αλιείς µαργαριταριών»1 και «Η γλυκιά κόρη του 

Περθ»2, µε περιορισµένη επιτυχία. Αρκετά 

επιτυχηµένη ήταν η παρουσίαση της σκηνικής 

µουσικής που έγραψε για το θεατρικό 

τίτλο «Αρλεζιάνα»3.  

            

                                                                       

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=PV5zUa4zMnw

2
 http://www.youtube.com/watch?v=a78Rrv6RGrY

3
 http://www.youtube.com/watch?v=35aaG7

1875) 

 

 

 

 

Γάλλος συνθέτης γνωστός κυρίως για το οπερατικό

Παρακολουθούσε από τα εννιά του χρόνια µαθήµατα στο 

Κονσερβατόριο του Παρισιού και εκτός από συνθέτης υπήρξε αναγνωρισµένος πιανίστας. 

κέρδισε το σηµαντικό βραβείο σύνθεσης Prix de Rome. Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια µε την 

ενορχήστρωση και µεταγραφή έργων για βιοποριστικούς λόγους.  

σκηνή δύο όπερες, 

και «Η γλυκιά κόρη του 

, µε περιορισµένη επιτυχία. Αρκετά 

ση της σκηνικής 

µουσικής που έγραψε για το θεατρικό έργο µε 

                                                     Σκηνή από την όπερα Αλιείς µαργαριταριών

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PV5zUa4zMnw 

http://www.youtube.com/watch?v=a78Rrv6RGrY 

http://www.youtube.com/watch?v=35aaG7-7qhM 
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Γάλλος συνθέτης γνωστός κυρίως για το οπερατικό του έργο. 

Παρακολουθούσε από τα εννιά του χρόνια µαθήµατα στο 

Κονσερβατόριο του Παρισιού και εκτός από συνθέτης υπήρξε αναγνωρισµένος πιανίστας. Το 1857 

Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια µε την 

Σκηνή από την όπερα Αλιείς µαργαριταριών 
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Το τελευταίο του έργο η όπερα ‘Κάρµεν’4 αποτελεί µια από τις 

δηµοφιλέστερες όπερες µέχρι σήµερα. Παρ’όλη τη µετέπειτα 

επιτυχία της, η πρώτη παρουσίαση της συγκεκριµένης όπερας 

δεν έτυχε θερµής υποδοχής και ο πρόωρος θάνατός του τρεις 

µήνες αργότερα δεν του επέτρεψε να βιώσει την αναγνώριση 

του έργου του.   

Σκηνή από την όπερα Κάρµεν  
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Ευχαριστώ τις συναδέλφους Αντωνία Φοράρη και Μαρία Λουκαΐδου για τα εποικοδοµητικά τους 

σχόλια. 

Χρύσω Γρηγορίου 

                                                           
4
 http://www.youtube.com/watch?v=6qIIUvyK3PU 
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