
 

                              

  

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 – 1750) 

         Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη 

 

 

 

 

        

           Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ 

νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά, ζπλζέηεο θαη 

δάζθαινο. Γύξσ κνπ βξίζθνληαη πιήζνο καζεηώλ θαη βέβαηα ε δηθή κνπ νηθνγέλεηα, 

ηα παηδηά κνπ. Οκνινγώ όηη έδεζα κηα θαιή δσή. Γελλήζεθα ην 1685 ζην Άηδελαρ, 

ζηε Γεξκαλία. Απέθηεζα 20 παηδηά!! Ση πεξηζζόηεξν ζα κπνξνύζα λα ζέισ; κηα 

ζηαζεξή δνπιεηά. Ήκνπλ νξγαλίζηαο θαη δάζθαινο ζηελ απιή ηνπ Γνύθα ηεο 

Βατκάξεο. Ο πξίγθηπαο Λενπόιδνο κε πξνζέιαβε λα είκαη ν Γηεπζπληήο ηεο 

κνπζηθήο. 

        Ο κηζζόο κνπ ήηαλ θαιόο δεδνκέλνπ όηη είρα 20 παηδηά θαη όιε ε δνπιεηά πνπ 

είρα λα θάλσ ήηαλ λα ζπλζέησ κνπζηθή. Ναη κνπζηθή!!! Απηό θάλσ. Γελ κπνξείο λα 

θαληαζηείο πόζεο πνιιέο λόηεο έγξαθα θάζε βδνκάδα! Αιιά ήηαλ κνπζηθή θαη 

αιίκνλν ε κνπζηθή ήηαλ ε δσή κνπ!!!  Έγξαςα πνιιά ρνξσδηαθά θαη νξρεζηξηθά 

έξγα όπσο ζνπίηεο, ζνλάηεο, θνλζέξηα, θνύγθεο από ηηο νπνίεο ε πην θεκηζκέλε κνπ 

είλαη: «H ηνθθάηα θαη θνύγθα ζε Ρε ειάζζνλα».  Δπίζεο ζπλέζεζα νξαηόξηα, 

ιεηηνπξγίεο, πάζε θαη θαληάηεο. ήκεξα από ηηο 200 πεξίπνπ θαληάηεο πνπ έγξαςα ε 

πην γλσζηή θαη αγαπεκέλε γηα ην θνηλό ζεσξείηαη ε θαληάηα κνπ αξ. 147 κε ην 

ρνξσδηαθό κέξνο: «Ιεζνύ κείλε ε αγαιιίαζή κνπ».  

      Οη θίινη κνπ κε ραξαθηήξηδαλ πάληα αλνηρηόθαξδν, θηιηθό, κεηξηόθξσλ, 

γελλαηόδσξν θαη θηιόμελν αιιά θαη ηδηαίηεξα καρεηηθό θαη θινγεξό όηαλ ην 

απαηηνύζαλ νη πεξηζηάζεηο. Δπίζεο βαζηά ζξεζθεπόκελν! Πηζηεύσ όηη ν Θεόο κνπ 

έδσζε ην δώξν λα γξάθσ κνπζηθή θαη αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα πξνζθέξσ ηε 

κνπζηθή κνπ σο επραξηζηήξην ύκλν θαη δνμνινγία  ζην Θεό θαη ηελ πλεπκαηηθή 

σθέιεηα ησλ ζπλαλζξώπσλ κνπ. 

      Γελλήζεθα κε αζζεληθή όξαζε θαη ε θαηάζηαζή κνπ ρεηξνηεξεύεη κε ηνλ θαηξό 

σο απνηέιεζκα ηνπ κεγάινπ δήινπ κνπ γηα κάζεζε θαη κειέηε ζε δπζκελείο 

ζπλζήθεο. Έδεζα 65 ρξόληα. Πέζαλα ην 1750 αιιά αθνύσ όηη αθόκε θαη ζήκεξα νη 

άλζξσπνη αγαπνύλ ηε κνπζηθή κνπ! Κάπνηνη κάιηζηα ιέλε όηη κπνξνύλ λα αθνύλε ην 

Θεό λα κηιάεη … όηαλ αθνύλ ηε κνπζηθή κνπ! 

 

 

 
 



 

 

Α΄  ΘΕΜΑ 

 

 

 

 

Β΄  ΘΕΜΑ 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

 

  

1. Απνδώζηε ηε θόξκα ηνπ κνπζηθνύ  

έξγνπ (δηκεξή ή ηξηκεξή) αλάινγα κε 

ηα δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ηε ζεηξά 

πνπ ν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί. Πνηό 

από ηα παξαθάησ ζα επηιέγαηε; 

ΑΒΑΒ, ΑΑΒΒ, ΑΒΑΑ 

2. Παξαηεξείζηε ηε θσηνγξαθία κε ην 

κνπζηθό ζύλνιν πνπ ηαπηόρξνλα 

αθνύηε. εκεηώζηε ηα όξγαλα πνπ 

αθνύγνληαη:……………………………

………………………………………

…………………………………… 

3. Πεπιγπάτηε ηην κίνηζη ηηρ μελυδίαρ (γξήγνξε, αξγή, λνζηαιγηθή, αηζηόδνμε) 

…………………………………………………………………………………

……………………………….. 

“Badinerie’’ (εσθσμία, παιτνιδιάρικη 

διάθεζη), τρηζιμοποιείηαι ως ηίηλος 

μέροσς από ηη γαλλική ζοσίηα για 

ορτήζηρα Νο 2.’’ 

Σσνθέηης: Ιωάννης Σεβαζηιανός Μπατ  

(1685 – 1750) – Εποτή: Μπαρόκ 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Air” – J. S. Bach 

ζηίτοι: Ζωή Τζιλίκη 

Alleluia! Θα υάλλφ! 

Μύρια τρώμαηα ηοσ Bach ώρα μσζηική, 

ήτος, άρφμα, ασγή, νοζηαλγίας μοσζική, 

γαληνεύει ηις καρδιές μας, αγκαλιάζει ηη υστή! 

Alleluia! Θα υάλλφ! 

Μύρια τρώμαηα ηοσ Bach ώρα μσζηική, 

ήτος, άρφμα, ασγή, νοζηαλγίας μοσζική, 

γαληνεύει ηις καρδιές μας, αγκαλιάζει ηη υστή! 

 Alleluia! 

 

 

“Air”: θσλεηηθή ή νξγαληθή ζύλζεζε κεισδηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ ζπκίδεη πεξηζζόηεξν ηξαγνύδη. 

“Air”: κεισδία ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηεο ζνπίηαο γηα 

νξρήζηξα αξ. 3 ζε ξε κείδνλα ηνπ Μπαρ. 

Θεσξείηαη έλα από ηα πην δηάζεκα θνκκάηηα ηεο 

Μπαξόθ κνπζηθήο. 

 

 

Έρεη δηκεξή θόξκα: AABB  

 

 „‟AIR‟‟ – J. S. BACH 



Σελίδα εργαζιών 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα εργαζιών 

1. Σςμπληπώζηε ηα κενά ζηιρ παπακάηυ πποηάζειρ: 

 

 Αλήθσ ζηνπο ζπλζέηεο ηεο επνρήο -------------------- 

 Γελλήζεθα ην 1685 ζην ----------- ζηε Γεξκαλία. Απέθηεζα ------- παηδηά!! 

 Απέθηεζα κεγάιε θήκε ζαλ ν--------------, η------------------, θάληνξαο ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά, ζ-------------- θαη δάζθαινο. 

 Έγξαςα πνιιά ρνξσδηαθά θαη νξρεζηξηθά έξγα όπσο ζ-----------, ζνλάηεο, 

θ--------------, θ-------------- από ηηο νπνίεο ε πην θεκηζκέλε κνπ είλαη: «H 

ηνθθάηα θαη --------- ζε Ρε ειάζζνλα».   

 Δπίζεο ζπλέζεζα ν-----------------, ιεηηνπξγίεο, π---------- θαη θ----------- 

 ήκεξα ε πην γλσζηή θαη αγαπεκέλε γηα ην θνηλό ζεσξείηαη ε θ------------

κνπ αξ. ----- κε ην ρνξσδηαθό κέξνο: «Ιεζνύ κείλε ε αγαιιίαζή κνπ». 

 Οη θίινη κνπ κε ραξαθηήξηδαλ πάληα αλνηρηόθαξδν, θηιηθό, κεη--------------, 

γελ------------------  αιιά θαη  βαζηά ζ-----------------! 

 Πέζαλα ην ------------ αιιά αθνύσ όηη αθόκε θαη ζήκεξα νη άλζξσπνη 

αγαπνύλ ηε κνπζηθή κνπ! Κάπνηνη κάιηζηα ιέλε όηη κπνξνύλ λα αθνύλε ην  

------- λα κηιάεη … όηαλ αθνύλ ηε κνπζηθή κνπ! 

 

2. Αναγνυπίζηε ηην ςθή ζηο παπακάηυ μοςζικό παπάδειγμα: 

(μονοθυνία, πολςθυνία, ομοθυνία) 

 

3. Ακποάζειρ έπγυν Μπασ - Πεπιγπάτηε ηιρ διαθοπέρ υρ ππορ ηο Μοςζικό 

Σύνολο (ζόλο ηπαγούδι – σοπυδία – οπσήζηπα) 

παξάδεηγκα 1
ν
 «Air» ------------------------------------------------------------- 

παξάδεηγκα 2
ν
 «Air» ------------------------------------------------------------- 

παξάδεηγκα 3
ν
 «Ave Maria»  --------------------------------------------------- 

παξάδεηγκα 4
ν
 «Ave Maria»   -------------------------------------------------- 

 

4. Ακπόαζη: Βπαδεμβούπγιο κονζέπηο απ. 2. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ concerto 

grosso ζην νπνίν έλα κεγάιν ζύλνιν εθηειεζηώλ(tutti) αληηπαξαηίζεηαη ζε έλα 

κηθξό ζύλνιν (soli).  

Ποιά είναι ηα 4 ζολιζηικά όπγανα; Επιλέξηε ηην ζυζηή ζειπά: 

α. ηξνκπέηα, θιάνπην, βηνιί, όκπνε 

β. θιάνπην, βηνιί, ηξνκπέηα, όκπνε 

γ. βηνιί, όκπνε, θιάνπην, ηξνκπέηα 


