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Γιοχάνες Μπραµς [Johannes Brahms] (1833-1897) 

Γερµανός συνθέτης 

Συµφωνία αρ. 2, σε Ρε µείζονα  

Η συγκεκριµένη Συµφωνία γράφτηκε το 1877 κατά την 

επίσκεψη του συνθέτη στην περιοχή Pörtschach am 

Wörthersee, µια πόλη της Νότιας Αυστρίας. Ο ίδιος ο 

συνθέτης αναφέρει ότι η φυσική οµορφιά της συγκεκριµένης 

περιοχής αποτέλεσε πηγή έµπνευσης, γι’ αυτό δεν είναι 

τυχαίο που το έργο χαρακτηρίζεται από ευχάριστη ποιµενική 

διάθεση.   

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τη Ορχήστρα της 

Βιέννης το ∆εκέµβριο του 1877. Παρόλο που ο Μπραµς ανήκει στην εποχή του Ροµαντισµού, η Συµφωνίες 

του γενικότερα ακολουθούν τη κλασική φόρµα. H συγκεκριµένη αποτελείται από τέσσερις κινήσεις ή µέρη: 

Allegro non troppo, Adagio, Allegretto/Presto και Allegro con spirito.   

Αφού µελετήσετε την πρώτη σελίδα της παρτιτούρας και το σχεδιάγραµµα της κλασικής Ορχήστρας που 

βλέπετε πιο κάτω µπορείτε να καταγράψετε τα όργανα που παίζουν στη συγκεκριµένη συµφωνία. 

Ροµαντική Ορχήστρα 

 

Posaune:Τροµπόνι    Horn: Γαλλικό κόρνο    Bratche: Βιόλα       Pauken:Τύµπανα  
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Όργανα που παίζουν στη Συµφωνία 

 

Ποιο χάλκινο πνευστό όργανο που χρησιµοποιεί ο Μπραµς στη 

συγκεκριµένη Συµφωνία δεν παρουσιάζεται στο σχεδιάγραµµα της 

Ροµαντικής ορχήστρας; _____________                                                  

                                  

Εδώ µπορείτε να βρείτε την παρτιτούρα της 

Συµφωνίας σε Ρε Μείζονα του Johannes 

Brahms:  

http://bit.ly/1O0Cb3Z 

 

Η συζήτηση που ακολουθεί αναφέρεται στην πιο κάτω εκτέλεση 

http://bit.ly/1BrsX70 

 

1. Allegro non troppo [0:03 – 20:36] 

Έκθεση 

Το πρώτο µέρος αρχίζει µε το πρώτο θεµατικό υλικό [0:03 – 

1:20]  

Μπορείτε να αναγνωρίσετε ποια οµάδα µουσικών οργάνων 

πρωταγωνιστεί;  

Έγχορδα          Πνευστά         Κρουστά 

Ακολουθεί µια δεύτερη µελωδία την οποία κάποιοι θεωρούν ως 

κύρια µελωδία, ενώ κάποιοι άλλοι ως µεταβατικό θέµα [1:21 – 

2:20].  

Αυτή η µελωδία εισάγεται από τα   _____________ . 

Εδώ εισάγεται και η τρίτη (ή δεύτερη αν θεωρήσουµε το πρώτο 

θεµατικό υλικό σαν εισαγωγικό) σηµαντική µελωδία του πρώτου 

µέρους [2:21] 

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. 

 



 

Ακούστε το γνωστό έργο του Μπραµς µε τίτλο 

την πιο πάνω µελωδία. 

http://bit.ly/1EWpLYn 

 

∆οκιµάστε να παίξετε το πιο κάτω µε αυλούς

 

 

 

 

 

Ακούστε το γνωστό έργο του Μπραµς µε τίτλο «Νανούρισµα» (Wiegenlied) και συγκρ

∆οκιµάστε να παίξετε το πιο κάτω µε αυλούς, ξυλόφωνο και µεταλλόφωνο: 
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Wiegenlied) και συγκρίνετε το µε 

 



 

Ένα ρυθµικό ενδιάµεσο µέρος ακολουθεί 

αρχίζει ξανά η έκθεση [5:16].   

Ακολουθεί η Ανάπτυξη [10:25] και 

παρουσιάζεται από τα όµποε αντί τα 

Το όµποε  

Το όµποε έχει  διαπεραστικό  και  ένρινο  ήχο  λόγω  του  διπλού  

καλαµιού  που υπάρχει στο επιστόµ

κωνικού σωλήνα του. Είναι πολύ εκφραστικό

µελαγχολικό όργανο! Είναι  το  όργανο  που  βοηθά

ορχήστρα  να κουρδίσει.  

 

Το Γαλλικό κόρνο  

Χάλκινο πνευστό µε «µαλακό ηχόχρωµα» σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα 

χάλκινα πνευστά. Αποτελείται από σωλήνα µάκρους 6 περίπου 

µέτρων και το τονικό ύψος ρυθµίζεται µε τη χρήση των βαλβίδων

του φυσήµατος και του δεξιού χεριού τοποθετηµένου µέσα στην 

καµπάνα.  

 

Χαρακτηριστικά της µουσικής του Μπραµς που παρουσιάζονται 

έµφαση στη µελωδία, ενδιαφέροντα ρυθµικά στοιχεία και ‘ζεστή’ ενορχήστρωση µε έµφαση στα 

όργανα µε χαµηλότερο έκταση και 

 

2. Αdagio non troppo 

Το πρώτο θέµα παρουσιάζεται από  τις βιόλες και τα βιολοντσέλα 

Το πρώτο θέµα παρουσιάζεται ξανά από όλη την ορχήστρα [

Ένα δεύτερο θέµα παρουσιάζεται αυτή τη φορά από τα ____________

Ακολουθεί εναλλαγή µεταξύ πιο έντονων και πιο ήρεµων µερών και επανάληψη των αρχικών 

θεµάτων. 

 

 

να ρυθµικό ενδιάµεσο µέρος ακολουθεί µια αναφορά στην τρίτη µελωδία [4:3

και η Επανέκθεση [13:23]. Αυτή τη φορά το πρώτο θεµατικό υλικό 

παρουσιάζεται από τα όµποε αντί τα γαλλικά κόρνα.  

χει  διαπεραστικό  και  ένρινο  ήχο  λόγω  του  διπλού  

αλαµιού  που υπάρχει στο επιστόµιο του οργάνου και του στενού 

κωνικού σωλήνα του. Είναι πολύ εκφραστικό αλλά και 

ίναι  το  όργανο  που  βοηθά  την  

Χάλκινο πνευστό µε «µαλακό ηχόχρωµα» σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα 

χάλκινα πνευστά. Αποτελείται από σωλήνα µάκρους 6 περίπου 

µέτρων και το τονικό ύψος ρυθµίζεται µε τη χρήση των βαλβίδων, 

και του δεξιού χεριού τοποθετηµένου µέσα στην 

αρακτηριστικά της µουσικής του Μπραµς που παρουσιάζονται και στο συγκεκριµένο έργο είναι 

έµφαση στη µελωδία, ενδιαφέροντα ρυθµικά στοιχεία και ‘ζεστή’ ενορχήστρωση µε έµφαση στα 

έκταση και ηχόχρωµα όπως βιολοντσέλο, γαλλικό κόρνο, βιόλα.   

 [ 21:02 - 31:04] 

Το πρώτο θέµα παρουσιάζεται από  τις βιόλες και τα βιολοντσέλα [21:02] 

Το πρώτο θέµα παρουσιάζεται ξανά από όλη την ορχήστρα [22:10] 

παρουσιάζεται αυτή τη φορά από τα ____________ [23:50

Ακολουθεί εναλλαγή µεταξύ πιο έντονων και πιο ήρεµων µερών και επανάληψη των αρχικών 
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ία [4:32] και στη συνέχεια 

]. Αυτή τη φορά το πρώτο θεµατικό υλικό 

στο συγκεκριµένο έργο είναι η 

έµφαση στη µελωδία, ενδιαφέροντα ρυθµικά στοιχεία και ‘ζεστή’ ενορχήστρωση µε έµφαση στα 

ηχόχρωµα όπως βιολοντσέλο, γαλλικό κόρνο, βιόλα.    

23:50] 

Ακολουθεί εναλλαγή µεταξύ πιο έντονων και πιο ήρεµων µερών και επανάληψη των αρχικών 
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3. Allegretto grazioso/Presto [31:21 – 36:54]  

Το τρίτο µέρος αποτελείται από εναλλαγή των δυο µερών Σκέρτσο (3/4) και Τρίο (2/4), µια µορφή 

που συνηθίζεται ιδιαίτερα σε αυτό το σηµείο της Συµφωνίας.  

Στο συγκεκριµένο κοµµάτι διακρίνεται ιδιαίτερα ο βουκολικός χαρακτήρας. Σε χαρακτηριστικό 

µέτρο 3/4 και γρήγορο τέµπο, διακρίνεται το ζωηρό κυρίως θέµα.  

Αντί της συνηθισµένης µορφής  ABA στο κοµµάτι αυτό παρουσιάζεται επανάληψη:  

Α Ζωηρό µέρος σε µέτρο 3/4 µε πρωταγωνιστή το _________ [31:21 – 32:29], ακολουθεί το Β 

µέρος πολύ γρήγορο σε µέτρο 2/4 [32:30 – 33:17], η µελωδία στο µέρος Β θυµίζει έντονα λαϊκό 

χορό.  

Ακούγεται ξανά το Α [33:18 – 34:13], στη συνέχεια το Β [34:13 – 34:57], και τέλος ξανά το Α 

[34:58 – τέλος] µε τη διαφορά ότι το θέµα αυτή τη φορά παίζεται από τα  ______________.  

 

 

 

 

4. Allegro vivace [26:11 – τέλος] 

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

ρυθµικό θέµα [37:09] ακολουθεί ένα δεύτερο [38:38] από τα έγχορδα µε λυρικό χαρακτήρα.  

Μετά την Ανάπτυξη ακολουθεί η Επανέκθεση [41:27] η οποία κλείνει τη Συµφωνία µε ένα ιδιαίτερα 

θριαµβευτικό τέλος.  

Ποια όργανα ενισχύουν τον έντονο χαρακτήρα στο κλείσιµο της Συµφωνίας; 

____________________ 

 

 

 

 

 

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 
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Γιοχάνες Μπραμς 
 

Γερµανός συνθέτης, γεννήθηκε στο Αµβούργο το 1833. Η γνωριµία του µε το 

ζεύγος Σούµαν τον βοήθησε να αναπτυχθεί µουσικά. Στη συνέχεια 

εγκαθίσταται στη Βιέννη όπου ζει και εργάζεται για τριάντα πέντε χρόνια. 

Έργα του Ορχηστρική µουσική που περιλαµβάνει 4 Συµφωνίες, δύο 

εισαγωγές, τέσσερα κονσέρτα, µουσική 

δωµατίου, έργα για πιάνο και χορωδιακά 

έργα µεταξύ των οποίων το Γερµανικό 

Ρέκβιεµ. 
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Χρύσω Γρηγορίου 

 

Ακούστε εδώ έναν από τους πιο γνωστούς Ουγγρικούς χορούς του Μπραµς για 

ορχήστρα.    http://bit.ly/1GfFMpE 


