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Inngangur  
 
 Margar ritgerðir og bækur hafa verið skrifaðar um hin stærri tónlistarform 

vestrænnar tónlistar á borð við sónötu og sinfóníu. Minna er að finna um smærri 

formgerðir tónlistar, þ.á.m. fantasíuna. Mörg þeirra eru óreglulegri en þau stærri og 

gæti það verið hluti af skýringunni. Því vakna ýmsar spurningar þegar við leiðum 

huganna að fantasíuforminu. Er hún eiginlegt form með einkennum og ákveðnum stíl? 

Eða er titlinum aðeins ætlað að gefa verkinu ævintýralegan blæ? 

 Í þessari ritgerð fer ég í sögu fantasíunnar, þróun og breytingar og skoða verk 

helstu tónskálda innan formsins á hverju tímabili fyrir sig. Ég mun reyna að varpa 

ljósi á einkenni hennar og sérstöðu. 
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Saga og þróun fantasíunnar 
 

Endurreisn og barokk 

 
 Fram á miðaldir var nær öll tónlist sem skráð var á blað ætluð til söngs. Textar 

voru flestir af trúarlegum toga og þótti hljóðfæratónlist „veraldlegri“ og þar af 

leiðandi óæðri. Það þýðir þó ekki að hljóðfæratónlist hafi ekki verið samin eða flutt 

heldur endurspeglar þetta aðeins tíðarandann.1 

 Uppúr miðri 15. öld hlaut hljóðfæratónlist aukið vægi. Í framhaldi af því tóku 

hljóðfærin sjálf miklum stakkaskiptum; ný hljóðfæri urðu til sem og ný tónsmíðaform, 

þar á meðal eru canzona, tokkata, ricercar og fantasían.  

 Þróunin tók engu að síður nokkurn tíma. Fyrst um sinn var sjálfstæð 

hljómborðstónlist að mestum hluta byggð á laglínum vinsælla sönglaga eða kórverka. 

Úr urðu tónverk sem unnu úr viðfangsefni sönglaga á hátt sem ekki hafði áður verið 

hægt. Þar má nefna „canzonas“ sem eru í raun chanson söngvar skrifaðir út fyrir 

hljóðfæri. 

  

 Elstu þekktu heimildir um að orðið „fantasía“ hafi verið notað til að lýsa 

tónlist eru frá því um 1300. En ein elsta notkun orðsins í titli verks er að finna í einu 

verka Josquin des Prez frá árunum 1480-85, Fantasies de Joskin (Ile fantazies de 

Joskin).2 3 Verkið er alveg án texta en vafi leikur á því hvort titillinn „fantasíur“ hafði 

nokkuð með form verksins að gera. Líklegra er að titillinn vísi í frumsamið efni en 

verkið er hvorki byggt á söngverki né ætlað til undirleiks líkt og algengt var með 

hljóðfæratónlist þessa tíma. 

 Fyrstu notkun orðsins sem heiti forms á verki er líklega að finna í 

nótnablöðum Þjóðverjans Hans Kotter („A Fantasia in Ut“) frá c.a. 1513-14.4 5  

                                                 
1 Burkholder o.fl.: A History of Western Music, bls. 264. 
2 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 545. 
3 Butler: The Fantasia as Musical Image, bls. 603. 
4 Kirby: Music for Piano: A short history, bls. 24. 
5 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 550. 



 

 Helga Ragnarsdóttir  4

 Á þessum tímapunkti var form fantasíunnar enn óskilgreint og áþekkt öðrum 

vinsælum formum. Titlar á borð við fantasíu, ricercar og preambel, forvera 

prelúdíunnar, voru notaðir sitt á hvað, jafnvel um sömu verk hjá mismunandi 

útgefendum.6 

 Þrátt fyrir að vera frjáls tónsmíði í augum tónskálda um 1500 var fantasía þess 

tíma ekki sú frjálsa fantasía sem við hugsum um í dag. Fantasía 16. aldar einkenndist 

af ströngum reglum kontrapunkts sem fljótt festu formið í sessi. Kontrapunkturinn 

byggðist upp á mótífi sem var endurtekið í öllum röddum í formi sekvensa 

(hermiröddun) líkt og tíðkaðist í sungnum spuna þess tíma.7  Tónskáldið nýtti sér 

síðan frelsi sitt og sköpunargáfu til að umbreyta stefjum og mótífum eftir 

hefðbundnum reglum, s.s. viðsnúningi (invert), útvíkkun, lengingu og styttingu 

nótnag

rm hermiröddunarkontrapunkts og ein vinsælasta tónsmíðaaðferð 17. og 

18. ald

eða fle

fantasíur og umritanir stærri verka fyrir píanó en nánar verður 

fjallað um það seinna. 

 

                                                

ilda, o.s.frv.8  

Að þessu leyti voru fantasía og ricercar mjög lík form, ef ekki það sama á 

þessum tímapunkti, en náttúru þeirra er að finna í heitinu ricercar sem þýðir á ítölsku 

„að leita uppi“,9 þ.e. leita uppi og tjá allar hugsanlegar hliðar viðfangsefnis. Út frá 

þessum formum (ricercar, fantasíu, canzone og cappricios) myndaðist svo fúgan, 

strangasta fo

ar.10 

Stærri formskipting fantasíunnar var þó aldrei mjög föst; hún gat verið í einum 

iri hlutum (oft 5-6) og gat skipt nær undirbúningslaust um tempó eða tónmiðju. 

Segja má að um miðja 16. öld sé hægt að sjá bein skil milli tveggja gerða 

fantasíunnar, hinnar „frjálsu fantasíu“ og „paródíufantasíunnar“ Sú síðarnefnda er í 

raun mjög lík þeirri fyrri utan þess að aðaltónefni hennar er fengið að láni úr öðru 

tónverki, s.s. mótettu, messu, madrígala eða jafnvel annarri fantasíu. Nótur af slíkum 

fantasíum voru oft gefnar út meðfram hinu upprunalega tónverki.11 Út frá þessari 

hugmynd spruttu kóral

 
6 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 546. 
7 Butler: The Fantasia as Musical Image, bls. 606. 
8 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 546. 
9 Kirby: Music for Piano: A short history, bls. 23. 
10 Walker: Fugue, bls. 318. 
11 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 546. 
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Á 16. og 17. öld urðu lútan og hljómborðshljóðfæri vinsælustu miðlar 

fantasíunnar. Lútan var þá þegar vinsælt hljóðfæri en tók engu að síður miklum 

breytingum á 16. öld12, að öllum líkindum vegna aukinna vinsælda hljóðfæratónlistar 

og sérhæfingu hljóðfæraleikara sem kallaði á enn betri hljóðfæri. 

Á Ítalíu má helst nefna Francesco da Milano (1497-1543) í fantasíum fyrir 

lútu. Hann samdi yfir 40 verk titluð fantasíur og voru verk hans enn prentuð 50 árum 

eftir dauða hans.13 Í píanófantasíum má aftur á móti nefna Girolamo Frescobaldi (c.a. 

1583–1643), en hann hafði gríðarleg áhrif á samtímamenn sína alla leið til 

Bretlandseyja. Í verkum Frescobaldi má sjá allt frá einu til fjögurra viðfangsefna, 

stefja eða mótífa, sem öll eru þróuð samkvæmt hinni kontrapunktísku aðferð lýst hér 

að ofan. Athyglisvert er þó að sjá að í þeim tilfellum sem fleiri en eitt viðfangsefni er 

fyrir hendi eru öll viðfangsefnin þróuð í einu, ekki hvert fyrir sig í aðgreindum 

köflum.14 

Þótt fantasíur væru nær eingöngu samdar fyrir einleikshljóðfæri komu út 

nokkrar ætlaðar stærri samsetningum. Má þar nefna Fantasia alla francesca (Fantasía 

fyrir allskonar hljóðfæri), ætluð hvaða hljóðfærum sem var auk orgel continuos. Þrátt 

fyrir þetta allt saman var ricarcar mikið vinsælla tónsmíðaform á Ítalíu en fantasían á 

þessum tíma.15 

 

 Í Hollandi varð vinsælt að skrifa fantasíu með aðeins eitt viðfangsefni eða stef 

sem einkenndi verkið í heild sinni. Notuð voru fleiri stef en þau þjónuðu aðalstefinu 

eða birtust í kontrapunkti móti því. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) stóð þar 

framar öllum samlöndum sínum en áhrifa hans gætir til að mynda hjá 

samtímamönnum hans á Bretlandi og í Þýskalandi. Fantasíum Sweelinck má skipta í 

þrjá flokka: Í þeim fyrsta, „ostinato fantasían“, var viðfangsefnið endurtekið og 

skreytt meira í hvert skipti, annar einkennist af krómatísku viðfangi vöfðu inn í fúgu 

ásamt tveimur andstefjum, aukinni hermiröddun og kadensu yfir pedali og þriðji 

flokkurinn var léttari útgáfa í ætt við madrigala og tokkötur þar sem raddir kölluðust á 

innbyrðis.16 

                                                 
12 Oxford Music Online: Lute. http://oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e6312 
13 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 547. 
14 Sama. 
15 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 548. 
16 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 550. 
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 Á Bretlandi þróaðist fantasían, eða „the fancy“ eins og þeir nefndu sitt 

afsprengi, áþekkt þeirri ítölsku. Þar fór þó að bera meira á idiomatic skrifum í stærri 

verkum. Sér breskar eru fantasíur fyrir þrjár gömbur sem voru mjög idiomatic. 

 Bresk tónlist var alla jafna léttari, einfaldari og krafðist minna af hlustanda en 

önnur vestræn samtímatónlist. En þar sem fantasían var frekar flókið form, oft á tíðum 

sligað þungum kontrapunkti og jafnvel ómstríðum, fékk hinn enski fancy á sig þann 

stimpil að vera lærðra manna form. Þar af leiðandi náði hann síður breska til 

meðalmannsins.17 

 Helstu frömuðir fantasíunnar á Bretlandi voru Antony Holborne (c.a. 1545-

1602) og John Dowland (1563-1626). 

 

Þótt að elsta varðveitta fantasían sé þýsk tóku Þjóðverjar seint við sér að semja 

fantasíur. Tvö verk frá árunum 1512-13 og 1520 hafa varðveist en ekki fyrr en 1583 

er að finna nýja þýska fantasíu fyrir píanó.18 Í millitíðinni voru nokkur söfn af verkum 

erlendra tónskálda prentuð í Þýskalandi, þ.á.m verk eftir Francesco da Milano. 

Þjóðverjar voru heldur duglegri við gerð fantasía fyrir lútur, en þær er að finna í 

safnbókum tónskálda á borð við Wolff Heckel (1515-62), Matthäus Waissel (1540-

1602) og Adrian Denss (1584-1603). 

 

Ítalinn Alberto da Ripa (1500-1551) fluttist til Frakklands í hirð François I og 

kynnti Frakka fyrir fantasíunni. Verk hans voru þó ekki gefin út fyrr en eftir dauða 

hans. Það voru aftur á móti nemendur da Ripa sem fyrstir gáfu út fantasíur í 

Frakklandi, allar fyrir gítar eða lútu. Eitthvað hefur varðveist af frönskum fantasíum 

fyrir orgel. 26 af orgelverkum Louis Couperin eru titluð fantasíur. Undir lok 17. aldar 

hafði fjölradda fantasían að mestu fallið í gleymsku í Frakklandi þótt nafnið væri enn 

notað til að lýsa tónsmíðum þar sem tónskáld veitti sér meira frelsi en annars 

tíðkaðist.19 

 

                                                 
17 Pulver: The Fancy, bls. 397. 
18 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 550. 
19 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 549. 
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Um 1700 hafði fantasían breyst mjög frá sínu upprunalega formi við upphaf 

16. aldar. Með tímanum sagði hún skilið við stranga hermiröddun og fúgu en leitaði 

meira í átt að tokkötuformi. Það kemur kannski ekki á óvart þegar tekið er til greina 

að eitt áhrifamesta tokkötutónskáld 17. aldar var Ítalinn Frescobaldi, en hann var eins 

og áður segir einnig áhrifamikill í þróun fantasíunnar víðsvegar um Evrópu.20 

Tokkatan hafði ætíð haldist frjálsari í sniðum en önnur tónsmíðaform, þar með 

talin fantasían. Fantasía seinni hluta barokktímabilsins var frjálsari að gerð en sú sem 

áður hafði verið. Meðan fantasía endurreisnarinnar hélt svipuðum stíl fjölröddunar út 

heilt verk var meira um öfgakenndari andstæður í tokkötunni. Í píanóverkum skiptust 

sumir kaflar í hljóma í annarri hönd á móti skölum eða öðru flúri í hinni. 

Tónskáld virðast þó engu að síður ekki hafa viljað gefa sér algjörlega lausan 

tauminn en þegar líða tekur á barokktímabilið hefja æ fleiri að para saman tvö verk, 

eitt léttara á borð við prelúdíu eða fantasíur og eitt fastara í formi, oftast fúgu. Verkin 

voru í sömu tóntegund en þrifust annars á andstæðum þeirra á milli, s.s. 

tónsmíðaaðferðum, tempói, fjölröddun o.fl.  

 

Barokktónskáldið Johann Sebastian Bach (1685-1750) samdi 15 fantasíur 

auk „sinfóníu“ í þremur hlutum sem upprunalega var titluð fantasía. Flestar fantasíur 

hans eru mjög kontrapunktískar með mikilli hermiröddun án þess þó að sýna um of 

einkenni fúgu.21  

Af fantasíum J. S. Bachs er helst að nefna verkið Krómatísk fantasía og fúga í 

d-moll sem hann samdi að öllum líkindum 1714-22 og endurskrifaði um 1730.22 Er 

það verk mjög stórt í sniðum, efniviðurinn krómatískur eins og nafnið gefur til kynna, 

mikið um breytingar á tóntegundum og tempói og mikil notkun arpeggía og skala 

gefur verkinu flúraðan og frjálsan blæ. Fantasíunni er skipt í tvo hluta og er sá seinni 

og hægari merktur „recitativo“ sem gefur til kynna að enn á þessum tíma var tenging á 

milli þessa frjálsa forms og söngs í hugum tónskálda.23 Fantasíur J. S. Bachs eru 

líflegar og frjálsari en flest önnur verk hans en engu að síður eru þær, heilt á litið, enn 

fastar í formi og bera augljós höfundareinkenni J. S. Bachs hvað varðar stefjaefni. 

                                                 
20 Caldwell: Toccata. 2. Early and middle Baroque: Italy, south Germany, Austria. 
http://oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/28035 
21 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 555. 
22 Kirby. Music for Piano: A short history, bls. 42. 
23 Sama. 
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Af öðrum barokktónskáldum má nefna George Frideric Händel (1685-1759) 

en hann samdi aðeins eina fantasíu, Fantasíu í C-dúr. Hana samdi hann mjög ungur, 

einungis 18-21 árs við störf sína annað hvort í Halle eða Hamburg en hún var ekki 

gefin út fyrr en 1732, nær þremur áratugum síðar. 

 

 

Klassíkin 
 

 Á átjándu öld jukust vinsældir annarra tónsmíðaforma og laut fantasían í lægra 

haldi fyrir formum á borð við sónötu og sinfóníu í kammertónlist og tokkötu og 

capriccio í hljómborðstónlist.24  Tónskáld héldu þó áfram að þróa formið og náði 

átjándu aldar fantasían nýjum hæðum hvað varðar frelsi; frjálsari rytmi og tempó, svo 

frjáls að tónskáld felldu jafnvel út taktstrik, virtúósismi tókst á flug og samtímamenn 

lýstu fantasíunni sem „algjörlega frjálsu formi“.  

 Samt sem áður var fantasían við upphaf klassíska tímabilsins langt frá því að 

vera fullkomnlega frjáls. Formið var oft frá öðrum tónsmíðaformum komið, t.d. 

dönsum, sónötuformi, tilbrigðaformi o.fl. 25 , og enn voru notaðar aðferðir 

kontrapunkts við þróun og meðhöndlun stefja. 

                                                

 Klassíski stíllinn var þónokkurn tíma í mótun og myndaðist því millibilsástand 

við lok barokktímabilsins og upphaf þess klassíska. Í þessu millibilsástandi þrifust 

framsýn tónskáld á borð við Joseph Haydn og Carl Philipp Emanuel Bach þar sem 

þeim leyfðist að kanna nýjar og ótroðnar slóðir. Í fyrri verkum þeirra er oft lítil 

tenging milli kafla, stefnuleysi og samhengisleysi. 26  Haydn vann þó aldrei með 

fantasíuformið. Með tímanum komst regla á þennan nýja tjáningarmáta tónlistar og 

klassíski stíllinn varð til. 

 

 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), þriðja barn J. S. Bachs, var eitt 

helsta fantasíutónskáld klassíska tímabilsins. Hann nam tónlist af föður sínum og var 

virtur af sínum samtímamönnum. Árið 1753 gaf hann út fræðiritið Versuch über die 

 
24 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 554. 
25 Sama. 
26 Rosen. The Classical Style, bls. 47-8. 
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wahre Art das Klavier zu spielen (Ritgerð um þá sönnu list að spila á 

hljómborðshljóðfæri), rit sem gefur góða innsýn í heim tónlistar þessa tíma.27 C. P. E. 

Bach lifði góðu lífi sem tónskáld og gegndi m.a. starfi við hirð Friðriks II (hins mikla), 

konungs Prússlands, í Berlín.28 

Tónlist C. P. E. Bachs var að miklu leyti frábrugðin föður hans en Charles 

Rosen kallar hana „yfirgangssama, tjáningarríka, stórkostlega, sífellt ófyrirsjáanlega 

og oft sundurlausa“29. Carl lék sér að formum, þandi þau og þétti, breytti og bætti eftir 

eigin nefi. Sónötuformið var honum ekki heilagt; í sónötum hans má finna 

ófullkláraðar úrvinnslur sem og heilar og hálfar ítrekanir.30 Hann trúði heils hugar á 

hugmyndina um „empfindsamkeit“ þar sem megintilgangur tónlistarinnar var að koma 

hlustanda við en þó án ofnotkunar hvers konar skreytinga.31 

Eftir C. P. E. Bach eru varðveittar 23 fantasíur og þar af eru einungis tíu 

taktskiptar út í gegn.32 Fantasíurnar eru mikilvægustu verk hans fyrir hljómborð. Í 

fræðiriti sínu veltir hann fram þeirri kenningu að fantasían sé frá spuna sprottin og það 

sé hennar helsti tilgangur. 33  Einnig segir hann: „frjáls fantasía samanstendur af 

fjölbreyttum hljómagöngum sem hægt er að koma til skila með alls konar skreytingum 

og mótívum.“34  

 

 

 Svo virðist sem Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) hafi ekki verið 

sérlega hrifinn af forminu og eru einungis til fjórar fantasíur eftir hann, þar af tvær 

kláraðar af öðrum eftir dauða hans. Verkin fjögur eru samin í anda barokkfantasíu. 

Mozart leit heldur meira til J. S. Bachs og hans nálgun á fantasíunni í tokkötustíl 

heldur en til sonar hans C. P. E. Bachs og hans útvíkkun á forminu.35 Verkin eru 

meistarastykki í því formi sem þau eru samin en bæta samt sem áður litlu við 

fantasíuna í sögulegu samhengi. 
                                                 
27 Kirby. Music for Piano: A short history, bls. 79. 
28 Sama. 
29 „[...] violent, expressive, brilliant, continuously surprising, and often incoherent.“ Rosen. The Classical Style, 
bls. 44. 
30 Rosen. The Classical Style, bls. 32. 
31 Brown o.fl.: Empfindsamkeit, bls. 190. 
32 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 555. 
33 Kirby. Music for Piano: A short history, bls. 83. 
34 „A free fantasia consists of varied harmonic progressions which can be expressed in all manner of 
figuration and motives.“ Kirby. Music for Piano: A short history, bls. 83. 
35 Kirby. Music for Piano: A short history, bls. 108. 
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 Mozart kláraði tvær stórar fantasíur á ævi sinni, Fantasíu í C-dúr (K. 

383a/394) og Fantasíu í c-moll (K. 475). 

 C-moll fantasíunni var teflt fram sem forleik að sónötu Mozarts í sömu 

tóntegund, Sónötu í c-moll, en slíkt varð mjög algengt á klassíska tímanum. 

Fantasíuna tekur hann þó öðrum tökum en hefðbundna sónötu. Strax við upphaf 

verksins notar Mozart upphafsstefið til að grafa undan grunntóntegund verksins með 

örum tóntegundaskiptum. Öll tilfinning tónmiðju og spennu hverfur og þar af leiðandi 

líka þörf hlustandans á lausn. 36  Upphafsstefið er einnig mjög sundurleitt; Mozart 

ákveður að þróa það ekki frekar og sleppir eiginlegum úrvinnsluhluta. Í stað hans 

kynnir hann nýtt efni, ný stef og byggir fantasíuna því heldur á flæði hugmynda en 

einni haldbærri hugmynd. Við það öðlast verkið einkenni spunaverks. 

 Samkvæmt sónötuformi klassíska tímabilsins skal verk setjast að í 

dúrforhljómstóntegund grunntóntegundar við miðbik framsögunnar. En þar sem 

Mozart grefur mjög undan tóntegundinni velur hann að fara ekki á forhljóm heldur 

forhljóm forhljóms, í þessu tilviki D-dúr. Að sama skapi velur hann að fara ekki á 

undirforhljóm, þ.e. F-dúr, heldur undirforhljóm undirforhljóms, í þessu tilfelli B-dúr. 

Með þessu hefur tónskáldi gert lítið úr öllum væntingum hlustandans en þó með mjög 

skipulögðum hætti. Ítrekun upphafsstefsins birtist stuttu fyrir lok verksins og þá í c-

moll út í gegn.37 

 Við fyrstu skoðun gæti þessi nálgun eða bjögun sónötuformsins virðst 

handahófskennd en engu að síður er hægt að sjá skipulagða samhverfu í verkinu hvað 

varðar tóntegundir, tóntegundaskipti og stefjaefni. Þessi fantasía Mozarts gæti virst 

frjáls en er engu að síður fremur föst í formi; hún er til að mynda taktskipt út í gegn. 

Einnig er líklegt að Mozart hafi aðeins sleppt fram af sér beislinu þar sem hann 

hugsaði þessa fantasíu sem inngang eða forleik sónötu sem hann hafði áður samið. 

Gat hann því treyst á að sónatan gerði grunntóntegundinni nægileg skil og að verkin 

jöfnuðu hvort annað út. 

 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827) skildi eftir sig nokkrar fantasíur og má 

þar helst nefna Fantasíu í g-moll/H-dúr (op. 77) og Fantasíu fyrir píanó, kór og 

                                                 
36 Rosen. The Classical Style, bls. 92. 
37 Rosen. The Classical Style, bls. 93. 
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hljómsveit (op. 80) sem og sónöturnar tvær sem titlaðar voru Quasi una Fantasia (op. 

27). 

 Í fantasíum sínum heldur Beethoven bæði í og segir skilið við venjurnar. G-

moll/H-dúr fantasía hans er dæmi um fantasíu í anda forvera hans. Fantasían er utan 

sónötuforms, þ.e. án beinnar úrvinnslu og ítrekunar. Mikil notkun brotinna hljóma 

(arpeggía) og skala einkenna verkið og örar breytingar á tempói, lit og styrkleika 

benda til áhrifa empfindsamkeit hugsunar C.P.E. Bachs.38 Verkið er annað hvort titlað 

í g-moll eða B-dúr í heimildum, jafnvel bæði tvennt, en það hefst í g-moll og vinnur 

sig nokkuð jafnt og þétt yfir í B-dúr, sammarka tóntegund. 

 Í Fantasíu fyrir píanó, kór og hljómsveit, oft nefnd Choral Fantasy (op. 80), 

verður Beethoven fyrstur til að innleiða söng í fantasíuformið í um þrjúhundruð ár.39 

Þótt formið hafi oft verið tengt söng eða ljóðlist (t.d. „recitativo“ í verkum J.S. Bachs) 

hafði það fram að þessu nær einskorðast við hljóðfæri, oftar en ekki einleikshljóðfæri. 

Því er þetta tímamótaverk hvað varðar umfang og hljóðfæraval tónskálda í fantasíur.  

Verkið hugsaði Beethoven sem lokakafla risastórra tónleika sinna árið 1808 

þar sem frumfluttar voru m.a. 5. og 6. sinfónur hans. Verkið samdi hann á mjög 

stuttum tíma. Fantasían hefst á einleiksinngangi fyrir píanó sem á frumflutningi 

verksins var spunninn af Beethoven sjálfum.40 Hljóðfærin bætast síðan inn hvert af 

öðru uns hápunkti er náð stuttu fyrir lok verksins með stórum kórkafla. Allt umfang 

fantasíunnar er meiri en áður hafði sést sökum aukins fjölda hljóðfæra. Engu að síður 

er píanóið í miklu aðalhlutverki sem einleikshljóðfæri verksins. Kóralfantasían er 

fyrsta tilraun Beethovens til að sameina hljómsveit og kór í stærra verki og er því að 

vissu leyti fyrirrennari 9. sinfóníu hans. Aðalstefjum þeirra virðist einnig svipa mjög 

saman. Verkið er um tuttugu mínútur í flutningi og því með lengri fantasíum sem 

samdar höfðu verið fram til þessa. 

Tvær sónötur Beethovens, sónata nr. 13 í Es-dúr og sónata nr. 14 cís-moll 

sónatan (op. 27/1&2), eru titlaðar Quasi una Fantasia eða „næstum fantasía“. Var það 

í fyrsta skipti sem titillinn var notaður um tónverk í mörgum þáttum. Sónöturnar sýna 

mikil einkenni fantasía. Í báðum sónötum er fyrsti hlutinn, sem vanalega er allegro 

kafli, þrískiptur. Í þeirri fyrri skiptist hann í Andante – Allegro – Andante og einkar 

                                                 
38 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 555. 
39 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 555. 
40 Kerman. Beethoven, Ludwig van, bls. 84. 
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athyglisvert er að sónatan skal öll leikin í gegn án þagna eða pása milli kafla hennar. 

Einnig brýtur hún upp formið með endurkomu Adagio kaflans við lok verksins en 

þetta þykir svipa mjög til fantasía og rondó eiginleika þeirra.41  

 

 

 

Rómantíkin 

 
Á rómantíska tímabilinu (c.a. 1815-1910) festi fantasían sig enn frekar í sessi 

sem vinsælt tónsmíðaform. Nánast hvert einasta tónskáld tímabilsins skildi eftir sig 

fleiri en eina fantasíu ólíkt því sem áður þekktist; klassíska tónskáldið Joseph Haydn 

virðist til að mynda alveg hafa látið formið eiga sig. Við upphaf rómantíkur var 

sónatan komin í mjög fastar skorður og bauð fantasían því upp á mikið meira frelsi 

sem hentaði hugmyndum rómantíkur um sjálfið, náttúruna og persónulega sköpun 

mjög vel. 

Rómantíska píanófantasían skiptist í raun í tvær gerðir, frumsamda fantasíu 

annars vegar og hins vegar fantasíu byggða á öðru efni þar sem tónskáld gripu vinsæl 

stef úr samtímanum, bæði sín eigin og annarra, og ófu úr þeim spunakennd verk sem 

urðu mörg einstaklega vinsæl.  

 

Þótt að Franz Schubert (1797-1828) hafi einungis lifað til 31 árs aldurs skildi 

hann eftir sig nær eitt þúsund fullkláruð verk, þar á meðal nokkrar fantasíur. Schubert 

samdi mjög mikið fyrir píanó og er elsta varðveitta verk hans fjórhent fantasía fyrir 

hljómborð sem hann lauk aðeins þrettán ára.42 Frægast fantasía Schuberts er án efa 

„Wanderer“ fantasían (D. 760/Op. 15) sem hann byggði á eigin sönglagi, Der 

Wanderer. 

Schubert var fyrstur til að innleiða hið hefðbundna þriggja eða fjögurra kafla 

form sónötunnar inn í eins kafla verk í fantasíum sínum. Dæmi um þetta er til að 

mynda að finna í píanódúetti hans Fantasía í f-moll. Hefðbundin sónata skiptist í þrjá 

til fjóra andstæða kafla. Þá hefst hún oftast á hröðum kafla, annar kaflinn hægari, 

                                                 
41 Kirby. Music for Piano: A short history, bls. 121. 
42 Winter. Schubert, Franz, bls. 657. 
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þriðji hraður o.s.frv. F-moll fantasíunni skiptir Schubert niður í Allegro-Largo-

Allegro. Tóntegundaframvindan er þó ekki lík klassískri sónötu sem í öðrum kafla 

hefst vanalega í tóntegund skyldri grunntóntegundinni, s.s. forhljómstóntegund heldur 

fer Schubert í A-dúr sem er fjarskyldur f-moll (νIII/F). 

Með rómantíkinni jukust líka vinsældir söngvasveiga (songcycle). Slíkir 

flokkar tónverka er að finna allt frá tímum madrigalanna en tókust ekki á flug fyrr en 

á fyrri hluta 19. aldar þegar ljóðasöngurinn náði hámarki.43 Í kjölfarið hófu tónskáld 

að innleiða áþekkar uppsetningar í hljóðfæraverk sín. Wanderer fantasía Schuberts 

ber einkenni söngvasveigs þar sem efniviður allra fjögurra kaflanna er áþekkur eða 

mjög skyldur. Það sama má sjá í fyrrnefndri f-moll fantasíu hans en þar birtist tónefni 

fyrsta kaflans aftur í lokakaflanum og lokar þar með hringnum líkt og í rondóformi. 

Samt sem áður er ekki hægt að kalla þessi verk söngvasveigs því einungis um eina 

langa tónsmíði er að ræða. 

 

Robert Schumann (1810-1856) var einn fyrstur manna til að færa hringform 

ljóðasöngvanna yfir í tær hljóðfæraverk. Sjálfur sagði hann að rótgróin form á borð 

við sónötuna, konsertinn og sinfóníuna væru á undanhaldi fyrir öðrum 

„nýjum“ formum á borð við capriccio og fantasíuna.44 Schumann samdi mikið fyrir 

píanó og þá mikið af styttri verkum. Mörg falla þau undir skilgreiningar 

„karakterverka“, prógramtónlistar og fantasía. 

Sterkt dæmi um yfirfærslu hans á söngvasveigsforminu í hljóðfæratónlist er 

verkahópur hans Fantasiestücke (op. 12). Verkin eru átta talsins og ólíkt fyrri 

„textalausum söngvasveigum“ getur hvert og eitt þeirra staðið sjálfstætt sem 

heilsteypt tónsmíði. Samt sem áður eru áhrif þeirra og dýpt meiri ef leikin saman.  

Tónskáld rómantíkur nýttu sér fantasíuformið til að færa sínar persónulegu og 

oft sérvitru hugmyndir á blað og Schumann gekk meira að segja svo langt að skipta 

sínum persónleika sem tónskáld í þrennt: „Meister Raro“ var þroskaði og vitri hluti 

Schumanns, „Eusebius“ draumóramaðurinn og sá þriðji, „Florestan“, róttæki 

hugsjónamaðurinn.45 46 Í Fantasiestücke (op. 12) lætur Schumann tvo af sínum innri 

                                                 
43 Youens. Song cycle, bls. 716-7. 
44 Daverio. Schumann, Robert, bls. 766. 
45 Daverio. Schumann, Robert, bls. 763. 
46 Burkholder o.fl.: A History of Western Music, bls. 619. 
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persónuleikum, Florestan og Eusebius, talast á. Persónuleikana má auðveldlega greina 

á sumum titlum verkanna. Florestan birtist t.d. í verkunum Aufschwung (beinþ. 

uppsveifla), Grillen (hugdettur) og Fabel (goðsögn) sem Eusebius mætir með 

verkunum Warum? (hví?), In der Nacht (á nóttunni) og Traumes Wirren (ringulreið 

drauma). Flokkurinn verður fyrir vikið mjög persónulegur og segir, með aðstoð 

titlanna, sögu án orða. 

 Verkin eru hvert öðru ólíkari en einnig má finna óvenjulegar andstæður innan 

þeirra. Í öðru verkinu, Aufschwung, leikur Schumann sér með mjög ólíka kafla sem 

undir flestum kringumstæðum gætu ekki staðið svo þétt saman. Form verksins er 

ABA’ CDC AB’A’’ og sökum þess að A stefið er einungis 18 taktar í hröðu tempói 

eru kaflaskipti við upphaf og lok verksins mjög ör. A stefið, upphafsstefið, er rytmískt, 

synkóperað og tilfinningarþrungið, nánast reitt. B stefið, sem A stefið fer bæði á 

undan og eftir, er aftur á móti létt og fljótandi. Schumann tekst með ótrúlegum hætti 

að skapa þessi andstæðu stef svo að hann geti skipt milli þeirra nær algjörlega óbrúað, 

líkt og hann hafi allt í einu skipt um skoðun eða fengið aðra hugmynd. Ýtir þetta mjög 

undir spunatilhneygingar verksins. 

 Svar Eusebiusar við þessu, Warum?, birtist sem áður segir sem algjör 

andstæða, verulega stutt í töktum talið, einungis 42 taktar af tónefni, og ber 

yfirskriftina „hægt og blítt“. Yfirskriftir annarra kafla eru m.a. „með kímni“ („mit 

humor“) og „mjög líflega“ („aeusserst lebhaft“) og gefa þær til kynna að Schumann 

hafi ekki litið verk sín of alvarlegum augum. 

 Þetta er þó alls ekki eina fantasíuverk Schumanns sem vert er að gefa gaum. Í 

öðru verki sínu, Fantasíu í C (op. 17), leikur hann sér með væntingar hlustanda með 

tónflutningi yfir í undirforhljómstóntegund í stað forhljómstóntegundar í öllum 

þremur köflum þess. Fjórðu sinfóníu sína nefndi hans upprunalega Symphonische 

Phantasie (sinfónísk fantasía) en tónefni innri kafla hennar eru augljóslega skyld líkt 

og tíðkaðist í söngvasveigum.47 

 

 Líkt og áður segir urðu fantasíur byggðar á öðrum stefjum og tónefni vinsælar 

í rómantíkinni. Tónskáld notuðu oft eigin verk til að byggja ofaná, líkt og Schubert 

gerði með Der Wanderer fantasíuna. Slík verk voru þó ekki óþekkt fram að þeim tíma. 

                                                 
47 Drabkin o.fl.: Fantasia, bls. 556. 



 

 Helga Ragnarsdóttir  15

Mozart og Beethoven sömdu báðir tilbrigði í kringum stef annarra tónskálda á borð 

við Gluck, Dittersdorf o.fl.48 

 Þessar svokölluðu umritunarfantasíur urðu vinsælar með upprisu óperunnar á 

fyrri hluta 19. aldar. Frægar laglínur úr vinsælum óperum voru algengur efniviður og 

er þar helst að nefna tónskáldið Franz Liszt. Þessar fantasíur voru náskyldar 

tilbrigðaforminu þar sem þematískt efni var tekið og unnið í allar áttir, teygt og togað 

svo úr yrði stærri en engu að síður heilsteypt tónsmíði. 

  

 Franz Liszt (1811-1886) var mikill píanisti og sá fyrir sér að miklu leyti með 

tónleikahaldi. Hann samdi mikið fyrir píanóið, þar á meðal nokkra dúetta, og þykir 

eitt besta tónskáld umritunarfantasía. Hann valdi sér margskonar viðfangsefni; 

ungversk þjóðlög, óperur Mozarts, Wandererfantasíu Schuberts og fleira. Um 50 

óperufantasíur hafa varðveist eftir Liszt og margar fleiri í kringum annars konar 

tónlist. 

 Á meðan Liszt var enn virkur píanisti samdi hann mikið af óperufantasíum. 

Þær voru mjög tæknilega erfiðar og kröfðust mikils af flytjandanum. Tvær gerðir er 

að greina í fantasíum hans; fantasíur sem einblína á eitthvert eitt ákveðið stef og 

fantasíur sem hylltu öll helstu stef eða aríur óperu. Eftir að Liszt hætti sjálfur að koma 

fram minnkaði áhugi hans á virtúósisma og hann einbeitti sér heldur að einu stefi eða 

aríu í hverri fantasíu en ekki heilu óperunum.49 

 Á sínum tíma var Liszt ofboðslega vinsæll og hafði val hans á efniviði í 

fantasíur sínar mikil áhrif á vinsældir upprunalega verksins. Einungis nokkrum árum 

eftir að hann gaf út umritun sína á Tannhäuser eftir Wagner, óperu sem hlaut ekki 

miklar vinsældir þegar hún var frumsýnd, var óperan fyrst sett upp á mörgum stöðum 

í einu. Einnig notaði hann „Mild und leise“ úr Tristan og Ísold eftir Wagner og kallaði 

það verk „Liebestod“. Vinsældir fanasíunnar urðu svo miklar að á endanum festir nafn 

Liszt við verkið en ekki nafn Wagners.50 

 

 

                                                 
48 Suttoni: Piano fantasies and transcriptions. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/O005677 
49 Suttoni. Piano fantasies and transcriptions. 
50 Sama. 
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20. öldin  

 

Á tuttugustu öldinni snérist hugmyndafræði fantasíunnar örlítið við og bera 

tók á fantasíum sem skrifaðar voru í kringum gömul stef.  

 Um aldamótin 1900 samdi Max Reger nokkrar fantasíur en út frá því virðist 

fantasían sem sjálfstætt tónsmíðaform hafa lognast út af og vikið fyrir öðrum formum. 

Á fyrri hluta 20. aldar virðist afturhvarf fantasíunnar vinsælt; margir sömdu ofan á 

stef barokktónskálda eða klassíkera og þjóðernishyggjan birtist í notkun annarskonar 

skölum en dúr og moll. Ralph Vaughan Williams (1872-1958) samdi til dæmis 

fantasíur í kringum stef endurreisnartónskáldsins Thomas Tallis, enska jólasöngva, 

þjóðlög og sálma.51 

 

 Ítalinn Feruccio Busoni (1866-1924) samdi árið 1910 verkið Fantasia 

Contrappuntistica. Hana byggði hann á ókláruðu verki J. S. Bachs, Contrapunctus 

XIX úr verkaröðinni Die Kunst der Fuga (List fúgunnar). Verkið skrifaði Busoni 

nokkrum sinnum; þrjár útgáfur fyrir einleikspíanó og eina fyrir píanódúett um áratugi 

síðar. Verkið ber bæði einkenni barokks og 20. aldar tónlistar; kontrapunktsaðferðir 

Bachs en einnig nýrri tæknir á borð við ómstríðar trillur, nýir tónskalar o.fl.52  

 Busoni samdi einnig fantasíu á sönglög frumbyggja Ameríku. Sú fantasía 

(Indianische Fantasie) er í þremur köflum en þó spiluð í gegn án eiginlegra kaflaskila 

í flutningi. Verkið er fyrir hljómsveit og einleikspíanó og byggir að miklu á 

pentatónískum skölum sem frumbyggjarnir notuðu.53 

  

 Hvar fantasíuna er að finna í dag er erfitt að segja. Titillinn birtist lítið sem 

ekkert á seinni hluta 20. aldar í klassískri tónlist. Svo virðist fremur að 

hugmyndafræði fantasíunnar lifi í jass- og annarri dægurlagatónlist, en þar er oft 

mikið notast við spuna.  

                                                 
51 Ewen. The World of Twentieth-century Music, bls. 859-64. 
52 Ewen. The World of Twentieth-century Music, bls. 131. 
53 Keillor. Amerindian Music, bls. 494. 



 

 

 

Samanburður og greining tónverka 
 

 

 Fantasie en Ré mineur (Fantasía í d-moll) eftir Sweelinck er glæsilegt verk 

fyrir orgel. Verkið er skrifað sem ein heild en rétt eftir miðju þess er laglínan merkt 

„recitativo“ sem gefur til kynna að annar blær og líklega önnur hugsun ættu þar heima. 

 Verkið fellur undir annan flokk Sweelincks af þeim þremur sem lýst var hér að 

ofan. Viðfangið er mjög krómatískt; fallandi bassi við upphaf verksins sem birtist 

síðar í öllum röddum. Strangur kontrapunktur og hermiröddun, jafnvel fúga, og að 

lokum kadensa yfir pedali. Fyrir koma allar hefðbundnar gerðir fjölröddunar í 

kontrapunkti (frjálsar raddir, kanon, hómófónía og biðtónar) og stíllinn er mjög 

skreyttur. 

 

 Krómatísk fantasía og fúga í d-moll eftir Bach (BWV 903) og Fantasía í C-

dúr eftir Händel (HWV 490) eru ólík verk en þau voru skrifuð með um 15 ára millibili. 

Bæði voru skrifuð fyrir píanó. Fantasía Händel er í tveimur hlutum í binary formi, þ.e. 

fyrri kaflinn endar á V-sæti og báðir kaflar eru endurteknir einu sinni. Bachfantasían 

er aftur á móti skrifuð sem ein heild, þó hægt væri að skipta henni í tvennt þar sem 

„recitativo“-kaflinn hefst. Hún er í einhverskonar sónötuformi; „recitativo“-kaflinn 

hefst þegar verkið hefur náð V-sæti og ítrekunin leiðir verkið aftur í 

upphafstóntegundina. 

 Bach skrifaði mjög áþekkt fyrir píanó og orgel og ber þetta verk þess merki. 

Svolítið er um einradda kafla, skala sem ganga nokkra takta líkt og í mörgum 

orgelfúgum Bachs. Fjölröddunaraðferðirnar eru af mörgum toga; apreggíur, 

hómófónía, skalar og fjölbreytilegur rytmi. Händel fantasían er heldur einfaldari; 

fjölröddunin breytist lítið út í gegn. Nær allt verkið eru gangandi sextándupartar sem 

veita verkinu hlaupatilfinningu. 
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Händel er fremur hefðbundnari en Bach. Bæði verkin fylgja reglum 

kontrapunkts að mestu en Bach notar mikla krómatík. Krómatísk tóntegundaskipti 

einkenna verkið eins og nafnið bendir til. Einnig notar Bach flúraðri stíl en Händel en 

hans fantasía er mjög knöpp og hrein. 

 

 Ef borin eru saman verkin Fantaisie et fugue en Ut mineur eftir C. P. E. Bachs 

og Fantasía í c-moll (K475) eftir Mozart má sjá margt ólíkt. Fantasía Mozarts er um 

þrettán mínútur í flutningi, u.þ.b. tíu mínútum lengur en Bachs. Mozart notar taktstrik 

út í gegn en Bach einungis að hluta. Báðir skreyta þeir þónokkuð en stíll Bachs virðist 

áberandi skrautlegri, sérstaklega í píanóútsetningunni. Ekkert beint form er að finna 

hjá Bach en fantasía Mozarts er í bjöguðu sónötuformi sem lýst var hér að ofan. 

Fjölröddunaraðferðir eru einni ólíkar; Bach notar hljóma mjög mikið ásamt skölum á 

meðan að Mozart notar meira af brotnum hljómum, hröðum sextándupörtum og 

stórum stökkum í stefjum, aldrei hæga hómófóníu. 

 Samt sem áður eiga þær líka ýmislegt sameiginlegt. Báðar eru forleikir á 

undan sónötum í sömu tóntegund. Báðar eru þær þrískiptar og í báðum er að finna 

krómatík; í laglínu hjá C. P. E. Bach og hljómagangi hjá Mozart. 

 Í fantasíu Mozarts sjáum við fyrst nákvæmar fyrirskipanir tónskálds um 

styrkleika og áherslur en áður. K475 fantasían var samin í um 1785. 

 

 Rómantísku tónskáldin Robert Schumann og Franz Liszt höfðu einnig 

mismunandi skoðanir á fantasíunni. Liszt samdi að miklum hluta umritunartónlist og 

voru fantasíur hans engar undantekningar. Báðir skrifuðu þeir fantasíur nær eingöngu 

fyrir píanó. Á þessu stigi hafði kontrapunkturinn vikið fyrir hljómrænni hugsun og 

auknu frelsi. 

 Ef við lítum á verkin Fantasy on Hungarian Folk Themes eftir Liszt og 

Fantasiestücke Op. 12 eftir Robert Schumann blasir strax við mikill munur á 

virtúósisma. Fantasía Liszts er tæknilega mjög krefjandi með mjög hröðum köflum og 

snörpum breytingum. Hinn textalausi söngvasveigur Schumanns er vissulega 

tilfinningaríkur en er engu að síður ekki eins mikið skreyttur og þaninn og Liszts. 
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 Söngvasveigur Schumanns byggir á átta minni verkum sem hvert um sig er 

með mismunandi uppbyggingu, sum í sónötuformi en önnur ekki. Fantasía Liszts er í 

4 hlutum og eins konar sónötuformi. 

 Fjölröddunin er skemmtilega fjölbreytt hjá Liszt sem nýtir sér vel andstæður 

hraðra skala og algjörrar hómófóníu. Einnig er að finna ótaktskipta hluta í verki hans 

merkta „sóló“ og annan stuttan kafla, þó taktskiptann, merktan „fantasia“. Sumir innri 

hlutar verksins eru í ABA hringformi. Schumann nýtir sér heldur að tileinka einfalda 

fjölröddunartækni og stefjagerð hverju innra verki fyrir sig og veita þannig hverju og 

einu þeirra meiri sérstöðu. Hjá honum er líka að finna hringform, t.d. ABABCBA í 

Aufschwung. Hans verk eru öll taktskipt út í gegn. 

 Verk Schuberts eru að mestu í ætt við verk Schumanns. 

 

 Við þetta yfirlit er auðvelt að sjá þróun fantasíunnar frá ströngum 

miðaldakontrapunkti til hinnar frjálsu fantasíu rómantíkurinnar sem í flestra hugum er 

blómatímabil formsins.  

Kannski mætti ætla að rómantíkin sé raunverulegur hápunktur fantasíunnar en 

þó er athyglisvert að sjá að á klassíska tímanum var algengara að taktstrikum væri 

sleppt og að stærsta verk titlað fantasía (Chorale fantasie e. Beethoven) var samin á 

mörkum klassíkur og rómantíkur. 
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Lokaorð 
 

 Fantasían var og er athyglisvert viðfangsefni því hún veitir aukna innsýn í 

hugarheim þess er hana skapar, hvort sem það er tónskáld eða flytjandi, og þann 

mannlega eiginleika að vilja tjá sig án hafta. Því eru slík verk oft mjög tilfinningarík 

og persónuleg. Oft getur verið erfitt að henda reiður á því hvað fantasían er og því 

virðast fræðimenn lengi hafa litið framhjá henni. Formið er það frjálst og óskilgreint 

að ekki er eins auðvelt að kortleggja hana og strangari form á borð við sónötuna eða 

dansa. 

Erfitt er að segja til um áhrif fantasíunnar á tónskáld nútímans. Á tuttugustu 

öldinni ríktu lengi hugmyndir um stranga tónlist sem laut fyrirfram ákveðnum reglum 

innan klassíska heimsins og frelsið og þáttur flytjanda í sköpun verksins minnkuðu til 

muna. En þrátt fyrir að titillinn og formið séu að mestu horfin í sinni gömlu mynd má 

ætla að hugsjón gömlu fantasíutónskáldanna lifi enn. Spuni og hugmyndarflug 

einstaklingsins fær að njóta sín í ýmsum myndum tónlistar og hin rómantíska hugsun 

um að tilfinningar og tónlist séu samofin má finna í kjarna sumra tónlistarstefna, til að 

mynda jass og þjóðlagatónlistar. Því má áætla að fantasían hafi lifað góðu lífi í 

gegnum árin þótt hún hafi ekki endilega verið skjalfest.  

 Fólk þráir ætíð útrás og tónlist sem hreyfir við þeim, líkt og C. P. E. 

Bach vildi gera árið 1780 og popptónlistarmenn á borð við Sigur Rós í dag. Og þar 

sem tjáning er í eðli mannsins má ætla að fantasían hafi alltaf og muni alltaf lifa með 

manninum eins lengi og tónlist gerir það. 
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