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Útdráttur 

 ....... Í þessari ritgerð er skoðaður fyrsti kaflinn í Píanókonsert númer 2 op.83 eftir Johannes 

Brahms. Markmiðið er að bera saman byggingu kaflans við hið hefðbundna klassíska 

sónötu-konsertform eins og það birtist í konsertum Mozarts, en það var einmitt hann sem 

fyrst og fremst lagði línurnar hvað varðar þróun klassíska konsertsins. Hér er skipulag 

formsins tekið sérstaklega fyrir og í einstaka tifellum er notkun tóntegunda tekin fyrir. Við 

samanburðinn er stuðst við kenningar William E. Caplin í bók hans frá 2013 Analyzing 

Classical Forms og kenningar James Hepokoski og Warren Darcy í bók þeirra Elements og 

Sonata Theory frá árinu 2006. 

Fjallað er um ritornellóin og sólóin og farið ítarlega í það hvernig Brahms víkur frá 

klassíska forminu með tilliti til notkun enda og samtal einleikara og hljómsveitar. 

Tóntegundanotkun er tekin fyrir að einhverju leyti en með þeim fyrirvara að um allt annað 

tónmál er að ræða í tónlist Brahms samanborið við Mozart.  

 Upplýsingar voru sóttar í fræðagreinar, bækur og ritgerðir sem þegar hafa verið 

birtar um Brahms píanókonsertinn og klassíska formið ásamt því að formgreina fyrsta 

kaflann og búa til yfirlit yfir hvert svæði fyrir sig og það borið saman við yfirlit yfir helstu 

atriði klassíska konsertsins.  

Niðurstöður leiddu í ljós að Brahms hafði mikið fyrir því að víkja frá klassíska 

forminu á skipulagðan hátt og  þá sérstaklega með notkun enda og blöndun á ritornelló og 

sóló hlutum.  
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Inngangur  

 

Þegar Johannes Brahms hafði lokið við Píanókonsert nr. 2. op. 83 í júlí 1881 skrifaði 

hann til vinkonu sinnar Elisabet von Herzogenberg: „Ich habe ein ganz ein kleines 

Klavierkonzert geschrieben mit einem ganz kleinen zarten Scherzo.“ (Ég hef skrifað 

pínulítinn píanókonsert með örlitlu smáscherzoi1). Hér skrifar Brahms af nokkurrri hógværð 

því konsertinn er eitt stærsta og kröfuharðasta verk sem Brahms samdi og er raunar af 

mörgum talinn vera meðal erfiðari píanókonsertum sem skrifaðir hafa verið.  

Konsertinn tekur langan tíma í flutningi eða um það bil 50 mínútur en það var, og er 

raunar enn, óvenju langt fyrir konserta af þessu tagi. Þá þykir hann afar „sinfónískur“ að því 

leyti að hljómsveitin spilar mun stærra hlutverk og það sama á við um píanóið2. Með þessu 

er átt við að píanóið og hljómsveitin taka saman þátt í að byggja upp ferli sem er óvenjulegt 

miðað við hefbundna konsertfomið, þar sem hljómsveit og einleikari hafa mikið til aðskilin 

hlutverk. Hafa menn raunar skipst á skoðunum um hvort verkið sé píanókonsert eða hvort 

réttara sé að tala um sinfóníu með píanói.3 Þá er hann ólíkur sambærilegum konsertum frá 

sama tíma að því leyti að hann er í fjórum köflum, en venjulega voru konsertar í þremur 

köflum.4 Er ljóst að með þessum konsert vildi Brahms brjóta upp hið hefðbundna form og 

gera eitthvað alveg nýtt.5 Hitt er svo skemmtilegt að kveikjan að þessu verki var í raun 

aukaþátturinn, scherzoið. Brahms hafði áður ætlað að semja fiðlukonsert með scherzo þætti 

en hætti við og fékk sú hugmynd líf í Píanókonsert númer 2.  

Í konsertinum leggur Brahms mikla áherslu á andstæður. Þar leikast á ljóðræn 

yfirvegun og dramatísk tilþrif. Tónlistin er „umfangsmikil“ og gerir gríðarlega miklar kröfur 

til einleikarans hvað varðar tækni, úthald og músíkalítet.  

Í ritgerðinni er 1. kafli þessa píanókonserts tekinn til skoðunar. Brahms var mikill 

aðdáandi Joseph Haydn og W.A. Mozart og fylgdi almennt þeim klassísku hefðum um sem 

 
1 Jóhannes Brahms, Píanókonsert nr.2, „www.sinfonia.is, 10..október 2019.  
https://www.sinfonia.is/tonleikar-og-midasala/tonverk/johannes-brahms-pianokonsert-nr.-2 
2 Toma Popovici, “Johannes Brahms, Piano Concerto No. 2: Symphony with Piano Obbligato? For and 
Against Arguments”, Musicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest, 9/4 (36) 
(2018), bls. 312 
3 Toma Popovici, “Johannes Brahms, Piano Concerto No. 2: Symphony with Piano Obbligato?“ bls. 314. 
4„Jóhannes Brahms, Píanókonsert nr. 2“   
5„Jóhannes Brahms, Píanókonsert nr. 2“   
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þróast höfðu. Í sínum konsert virðist Brahms þó hafa ákveðið að víkja frá formfestu klassíska 

konsertsins. Þetta birtist meðal annars í því að hann bætir við scherzo kafla. Ýmis sérkenni 

önnur koma einnig í ljós þegar farið er ofan í saumana á verkinu og byggingu þess með tilliti 

til notkunar hljóðfæra, tóntegunda, uppbyggingu og skipulagningu formsins, þar sem 

áhugaverð notkun á ritornellóum og sólóum er áberandi. 

Í þessari ritgerð verður athyglinni beint að fyrsta kafla konsertsins. Markmiðið er í 

fyrsta lagi að bera saman byggingu kaflans við hið hefðbundna klassíska sónötu-konsertform 

eins og það birtist í konsertum Mozarts, en það var einmitt hann sem fyrst og fremst lagði 

línurnar hvað varðar þróun klassíska konsertsins á seinni hluta 19. aldar. Hér verður fyrst og 

fremst beint augum að skipulagningu formsins, Í einstaka tifellum er þó ekki ekki hægt að 

horfa fram hjá notkun tóntegunda sem er að ýmsu leyti á skjön við það sem er að finna hjá 

Mozart. Ýmislegt fleira áhugavert er að finna sem varðar skipulag hendinga og mótífa, 

hljómfræði og dýpri notkun tóntegunda sem vert væri að skoða nánar þótt það verði ekki 

gert hér. Það gæti orðið efni annarrar ritgerðar. Við samanburðinn er stuðst við kenningar 

William E. Caplin í bók hans frá 2013, Analyzing Classical Forms og kenningar James 

Hepokoski og Warren Darcy í bók þeirra Elements og Sonata Theory frá árinu 2006. 

Johannes Brahms og tilurð Píanókonserts númer 2 op. 83 

Jóhannes Brahms fæddist 7. maí 1833 í Hamborg og lést 3. apríl 1897 í Vínarborg. 

Hann er talinn vera eitt mikilvægasta tónskáld og píanisti rómantíska tímabilsins. Brahms 

skrifaði mikinn fjölda verka og meðal þeirra eru sinfóníur, konsertar, kammerverk, 

einleiksverk, kórverk og yfir 200 sönglög.  

Brahms hafði mikil áhrif á það hvernig sinfóníu- og sónötuformið þróaðist seinni 

hluta 19. aldar. Má líta á hann sem mikilvægan talsmann hinna klassísku hefða þeirra Haydn, 

Mozarts og Beethovens á tímum þar sem gildi þessara hefða sættu gaganrýni og hin 

rómantísku tónskáld freistuðu þess að brjóta hið klassíka form upp.  

Faðir Brahms var Jakob Brahms sem var virtur horn og bassaleikari en sonur hans 

Johannes Brahms sýndi frá ungum aldri mikla hæfni í píanóleik. Hann byrjaði að læra hjá 

föður sínum fimm ára gamall. Sjö ára hóf hann nám hjá F.W. Cossel sem sendi hann þrem 

árum seinna til síns eigin tónlistarkennara Eduard Marxsen. Þegar Brahms var um 16 ára 

kynntist hann Eduard Reményi, sem var ungverskur fiðluleikari sem hann spilaði marga 
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tónleika með. Úr því samstarfi vaknaði áhugi Brahms á tónlist rómafólks (sígauna) sem átti 

eftir að hafa áhrif á Brahms ævilangt.  

Ferill Brahms sem tónskálds hófst um 1853 þegar hann kynntist fiðluleikaranum 

Joseph Joachim sem sá strax að Brahms bjó yfir miklum hæfileikum. Joachim kom Brahms 

í samband við Robert Schumann og þeir urðu strax miklir vinir. Schumann skrifaði síðan 

jákvæða grein um Brahms í tímarit sem hét Neue Zeitschrift fur Musik, þar sem að hann 

lofaði tónsmíðar Brahms. Þessi umfjöllun kom Brahms í sviðsljósið og varð til þess að hann 

varð hratt mikið afl í heimi tónlistarinnar.  

Á þessum tíma var mikill ágreiningur á milli „Nýja þýska skólans“ þar sem Franz 

Liszt og Richard Wagner voru fremstir í flokki og íhaldssama skólans sem Schumann var 

helsti talsmaður fyrir. Var Brahms dreginn inn í deilur þar á milli sem áttu eftir að hafa mikil 

áhrif á hann.6 

 Arnold Schönberg leit til baka til þessa tíma í grein sinni Brahms the 

Progressive (Hinn framsækni Brahms) frá árinu 1947 þar sem hann rökstyður þá skoðun 

sína, með ítarlegum dæmum, að Brahms hafi verið framsæknara tónskáld en almennt var 

álitið og hann hafi haft mikil áhrif á tónskáld Seinni Vínarskólans.7 

Brahms flutti píanókonsert sinn númer 1 (Op.15 í d-moll) í Leipzig 27. janúar 1859. 

Tónlistargagnrýnendur og almenningur hrifust ekki af verkinu og tók Brahms það mjög 

nærri sér. Sendi þá vinum sínum bréf þar sem að hann sagði þeim frá neikvæðum 

undirtektum eftir flutning verksins. Í einu bréfanna skrifaði hann „Þrátt fyrir allt mun þessi 

konsert ná vinsældum þegar ég er búinn að bæta byggingu verksins og mun ég skrifa annan 

konsert sem verður allt, allt öðruvísi“. Þetta bréf má túlka sem svo að hann hafi strax farið 

að hugsa um annan píanókonsert. Dagbækur Brahms bera með sér að hann hafi hafist handa 

við að skrifa Píanókonsert númer 2 í maí 1878 og hafi lokið við hann í júní 1881 þegar að 

hann dvaldi í Pressbaum rétt utan við Vínarborg.8 

 

 

 

 
6 Simpson, R. and Geiringer, . Karl. "Johannes Brahms." Encyclopedia Britannica, 25. apríl, 2021. 
https://www.britannica.com/biography/Johannes-Brahms. 
7Arnold Schönberg, „Brahms the Progressive“. Í Style and Idea: Selected Writings, Leonard Stein ritstýrði, 
bls. 398-441, (London: Faber and Faber, 1975). 
8 Johannes Behr, Brahms Klavierkonzert nr.2, útg. (Henle Verlag, 2014), bls.V-V 
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2. Klassíska konsertformið og Brahms  

Klassíski konsertinn á sér langa þróunarsögu sem byrjar á barokktímanum og kemst í 

tiltölulega fast form á klassíska tímanum. Einleikskonsert er verk sem er skrifað fyrir 

hljómsveit og yfirleitt eitt (stundum fleiri) einleikshljóðfæri. Einleikskonsertar fóru fyrst að 

verða meira áberandi á barokktímanum þegar tónskáld eins og Georg Handel og J.S. Bach 

fóru að gefa einu hljóðfæri meira vægi en öðrum. Gott dæmi um þetta eru 

hljómborðskonsertar Bachs, þar sem að hann byrjar að láta vinstri hendina spila það sama 

og hægri hendina sem þar af leiðandi dregur hljómborðið betur í forgrunn og gefur því nýjar 

áherslur, meira vægi og dregur fram tilgang hljómborðsins. Kadensur urðu fastur liður í 

konsertum þar sem að þær voru yfirleitt spuni af hendi einleikarans þar sem hann hafði frelsi 

til þess að vinna með þematískt efni úr konsertinum og tjá það eins og hann vildi.9 

 Á 18. öld fór ný kynslóð tónskálda að láta að sér kveða og með þeim hófst nýtt tímabil 

í tónlistarsögunni sem er kallað klassíska tímabilið. Tónskáld eins og C.P.E Bach, J.C. Bach, 

Tartini, Locatelli, Stamitz, Haydn og Mozart ásamt mörgun öðrum áttu allir sinn hlut í þróun 

þessara nýja tónmáls sem var frábrugðið tónlist barokksins. Fjölbreytni, einfaldleiki og 

andstæður voru meðal aðal einkenna klassískrar tónlistar. Notkun hljóma og tóntegunda varð 

mun skýrari og styrkleikablæbrigði (dynamic range) voru notuð mun meira en áður.10 

Einleikskonsertinn passaði því vel inn í þessa stefnu, þar sem að hann var byggður á 

andstæðum sem naut vaxandi vinsælda á klassíska tímanum. Einleikskonsertinn tók yfir hið 

eldra form sem kallaðist Concerto grosso og varð píanóið sérstaklega áberandi í forminu. 

Aðalástæður fyrir vinsældum píanósins eru eiginleikar hljóðfærisins, en það hefur breitt 

tónsvið, býður upp á mikla möguleika varðandi fjölröddun og hljómur hljóðfærisins passaði 

vel inn í hljóðheim hljómsveitarinnar. 

Þegar konsertforminu er lýst er mikilvægt að gera sér grein fyrir hugtökum og 

þýðingum á einstökum orðum. Hér er stuðst við skilgreiningar James Hepokoski og Warren 

Darcy sem birtust m.a. í Elements of Sonata Theory frá árinu 2006. Til þess að halda 

samræmi og tengja við skilgreiningar á öðrum tungumálum er hér notað ítalska orðið 

ritornelló (R) yfir hljómsveitarkaflana og sólisti (S) yfir hluta einleikarans. Eftirtalin hugtök 

eru notuð: 

 
9 Caplin, William E. Analyzing Classical Form (Oxford University Press), bls. 673. 
10 Marilina Tzelepi. The Evolution of the concerto, Academia. 22. Apríl 2021 
https://www.academia.edu/19847402/The_Evolution_of_the_Concerto?email_work_card=thumbnail bls.9 
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- Ritornelló, skammstafað R = hljómsveitin leikur ein, skiptist í R1, R2 og R3, í 

sumum tilfellum greina tónfræðingar fjögur ritornelló (sjá að neðan). 

- Sólisti, skammstafað S = einleikari með hljómsveit, skiptist í S1, S2, S3. 

- Hljómsveitarinnskot (e. tutti injection), stutt innskot hljómsveitar sem hafa ekki 

vægi ritornellós. 

- Fyrra stefjasvæði (e. primary-theme zone), skammstafað F, hægt er að gera 

greinarmun á mismunandi hlutum stefs t.d. framsögufasa og framhaldsfasa með 

stefin F1.1 , F1.2 og jafnvel F1.3. Ef stefi er lokað með fullkomnum aðalenda er 

nýtt óskylt stef merkt F2.1, F2.2 o.s.frv.  

- Seinna stefjasvæði (e. secondary-theme zone), skammstafað S og skiptist í S1.1, 

S1.2. S2 kemur oft í kjölfar nýrrar brúar og tilheyrandi miðpunkti. Allt ferlið er 

þá kallað þrískipt seinna stefjasvæði (e. trimodular block). 

- Loka stefjasvæði (e. closing-theme zone), skammstafað L og skiptist í L1.1 , L1.2 

o.s.frv. 

Klassíska konsertformið hefur nokkuð stranga uppbyggingu sem iðulega var fylgt 

þótt vissulega séu til dæmi um að brugðið hafi verið út af venjunni. Hið hefðbundna form er 

í þremur köflum hraður-hægur-hraður. Forminu var fylgt nánast undantekningarlaust í 

konsertum Haydn, Mozarts og Beethovens. Uppbygging fyrsta kaflans er yfirleitt í 

hefðbundnu sonata-allegro formi með tvöfaldri framsögu, fyrst hljómsveitar (R1), síðan 

sólista (S1). Örfáar undantekningar frá þessu eru þó til þar sem píanóið kemur við sögu í 

hljómsveitarframsögu samanber K. 272 eftir Mozart og píanókonsertar númer 4 og 5 eftir 

Beethoven.  

William Caplin lýsir klassíska sónötuforminu á þennan veg: „Eins og á 

barokktímanum er klassíska konsertformið byggt upp af hljómsveitarköflum, ritornellóum, 

þar sem hljómsveitin spilar ein; þeir marka formið og skiptast á við hluta einleikarans sem 

leikur með undirleik hljómsveitarinnar. Eins og í klassíska sónötuforminu er hlutverk hinna 

þriggja kafla einleikarans meira og minna það sama og framsaga, úrvinnsla og ítrekun.“ 

Caplin tiltekur síðan hvernig konsertformið skiptist í sex aðalhluta, með þremur 

ritornellóum: R1 - S1 - R2 - S2 - S3 - R3 með þeim rökum að ekki sé um að ræða „alvöru“ 

ritornelló milli S2 og S3 heldur aðeins hljómsveitarinnskot sem fái ekki það vægi sem 

ritornelló allajafna hefur. 11 

 
11 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 673. 
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Þýski tónfræðingurinn Heinrich Christian Koch listar upp fjögurra ritornellóa 

konsertform árið 1793 og bendir á C.P.E. Bach og Mozart í því sambandi. Hepokoski og 

Darcy benda á að í flestum konsertum Mozarts sé um að ræða fjögur ritornelló og planið sé 

í grófum dráttum: R1 - S1 - R2 - S2 - R3 => S3 - R4. R3 byrjar ítrekun í frumtóntegund sem 

breyttist síðan í S3 (R3 => S3) sem er algengasta leið Mozarts í seinni konsertum hans. Þetta 

getur verið stuttur kafli áður en píanóið kemur inn.12 Konsert Brahms op. 83 er frekar í ætt 

við þriggja ritornellóa form og verður hér eftir borinn saman við það skipulag. 

Hér að neðan má sjá hvernig Caplin útskýrir í grófum dráttum hlutverk og tilgang hvers 

hluta. 

1. Opnunar Ritornellóið (R1) hefur svipað skipulag og framsaga í klassískri sónötu 

nema það að í R1 er ekki skipt um tóntegund og sneitt hjá atriðum sem losa um 

hefðbundna formfestu (e. loosening devices)  

2. Sólo framsagan (S1) hefur nánast sama skipulag og framsaga í hefðbundnu 

sónötuformi þar af leiðandi er módúlerað frá grunntóntegund í tóntegund seinna 

stefjasvæðis sem er lokað með fullkomnum aðalenda (FF) í nýju tóntegundinni. 

Framvindan er lausari í forminu með möguleikum á virtúósískum tilþrifum 

einleikarans.13 

3. R2, í tóntegund seinna stefjasvæðis, hefur sama hlutverk og loka stefjasvæði í 

framsögu sónötukafla og festir nýju tóntegundina í sessi.  

4. Sólo úrvinnslan (S2) þjónar sama tilgangi og úrvinnslan í klassísku sónötunni. 

5. Sóló ítrekun (S3) hefur sama hlutverk og ítrekun í klassísku sónötunni en þarf að 

ítreka þau atriði sem komu fram bæði í R1 og S1. 

6. Loka ritornellóið (R3) hefur svipað hlutverk og lokasvæði ítrekunar í sónötukafla 

ásamt því að ramma inn formið. Yfirleitt „truflar“ einleikarinn S3 með kadensu.  

Konsertinn inniheldur almennt ekki svæði sem virkar eins og kódi í klassískum sónötum. 

Kódi stendur utan við klassíska sónötuformið, er viðbót við það og hefur allt annan tilgang 

en loka ritornellóið. Sjaldgæft dæmi um kóda er í „Keisarakonsertinum“ (nr. 5) eftir 

Beethoven.14  

 

 
12 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory (New York, Oxford University Press 
2006), bls 436-9. 
13 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 673 
14 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 673 
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2.1 Ritornelló 

Opnunar ritornellóið (R1) er samansett af nokkrum þematískum atriðum sem 

skilgreind eru sem fyrra stef, brú og seinna stef. Ólíkt framsögu í venjulegri sónötu er 

allajafna ekki skipt um tóntegund í seinna stefi. Í R1 er þar af leiðandi ágreiningi á milli 

tóntegunda, sem er lykilatriði í klassískum sónötuframsögum, frestað þar til sólistinn tekur 

við í S1.15 R1 lýkur yfirleitt með fullkomnum aðalendi (FF) og afmarkar með skýrum hætti 

innkomu sólistans. 

Í ritornellói 2 (R2), í tóntegund seinna stefs, er hljómsveitinni gefið rými til þess að 

færa sig frá hlutverki meðleikara yfir í aðalhlutverk á ný og styrkir og samþykkir tóntegund 

seinna stefs. Stefin sem notuð eru í R2 eru yfirleitt stef sem fram komu í R1 en ekki stef úr 

S1. R2 endar ýmist á fullkomnum aðalenda (FF) eða opið á forhljómnum og gefur 

einleikaranum inn fyrir sóló úrvinnslu (S2).16 

Loka ritornellóið (R3) rammar inn heildarformið og vísar langoftast til efnis úr R1 

en snertir einnig í mörgum tilfellum á efni R2. Loka ritornellóinu er yfirleitt skipt í tvennt 

þar sem sólistinn tekur við og spila einleikskadensu þar sem farið er yfir stefin sem fram 

komu í S1 og S217. Oft er þetta spuni frá einleikaranum en til eru kadensur sem voru skrifaðar 

út af tónskáldum.  

 

2.2 Sóló í klassíska konsertinum 

S1: 

Innkoma einleikarans í sóló framsögu (S1) kynnir annan mikilvægan hluta 

konsertsins. S1 þjónar í raun sama tilgangi og framsaga í klassískri sónötu og inniheldur 

hefðbundið fyrra stef, brú og seinna stefjasvæði sem er í nýrri tóntegund. S1 endar á vel 

undirbúnum FF, trilla í laglínu einleikarans er mikilvægt einkenni. Aðalendirinn skarast 

gjarnan við byrjun R2 með úrfellingu (e.elision) 

Fyrsti hluti S1 er yfirleitt notaður sem fyrra stef og er þá oft notast við fyrra stef 

opnunar ritornellósins. Hinsvegar getur yfirbragð hendinga breyst, oftast með því að losa um 

formið, útvíkka niðurlög eða með notkun á nýju óheyrðu efni. Aðalstefið úr R1 getur líka 

 
15 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 674 
16 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 676 
17 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 677 
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verið notað tilbreytt og það gert virtúósískara fyrir einleikarann sem sýnir sína útgáfu af 

stefinu. 

 Einnig er mögulegt að S1 byrji á alveg nýju stefi. Það tíðkast aðallega þegar að í R1 

er notast við stærð og kraft hljómsveitarinnar og píanóið á erfitt með að draga fram þá miklu 

vídd sem hljómsveitin ræður yfir, þar að auki í þeim tilfellum þegar R1 er fjölradda og notast 

við mismunandi hljóðfærahópa þar sem píanóið getur ekki náð fram sömu áhrifum. 18 

Algengt er að í seinna stefjasvæðið komi fram ný stef og í lokin gefst einleikaranum oft 

kostur á að sýna færni sína í virtúósískri „sýningar“ episóðu (e. display episode).19 

S2: 

Sóló úrvinnslan (S2), hefur sama tilgang og úrvinnslan sem finnst í klassísku 

sónötunni. Það er þó tvö atriði sem vert er að nefna. Í fyrsta lagi fær S1 í klassískum konsert 

byggingu sína frá „seinna sólói“ úr barokk ritornelló forminu. Þessi hluti byrjar með 

endurkomu einleikarans, sem spilar ekki með í R2. Í öðru lagi lýtur úrvinnslan í konsertum 

sjaldan að því að vinna beint úr stefjum og mótífum heldur er eins konar „rapsódískur“ spuni 

í fyrirrúmi þar sem sem notað er mikið flúr tónstiga og brotinna hljóma. Í hefðbundnum 

sinfónískum verkum Beethoven eða Haydn er þessu hluti oftar en ekki mjög pólífónískur og 

með áherslu á fjölbreytta möguleika hljómsveitarinnar. En í klassískum píanókonsertum er 

einleikarinn frekar í forgrunni með sín tæknilegu tilþrif og hljómsveitin að mestu leyti í 

bakgrunni.20 

S3: 

Sóló ítrekun gegnir að sumu leyti sama hlutverki og ítrekun hefur í klassískum 

sónötum, að leysa úr þeirri spennu og ágreiningi tóntegunda sem varð til í framsögu og 

stigmagnaðist í úrvinnslu. 21  Algengast er að skipulagi fyrri „framsaganna“ sé breytt, 

einleikarinn þarf að ítreka það sem fram kom í opnunar ritornellóinu sem hann hefur ekki 

notað í S1 eða S2, afleiðingin verður því sú að staðsetning einstakra viðburða verður allt 

öðruvísi en í framsögunum. Í flestum tilfellum hefst ítrekunin á fyrra stefi R1 í hljómsveitinni 

þar sem stærð og kraftur R1 markar upphaf ítrekunarinnar á áhrifaríkan hátt.22 Í kjölfarið 

 
18 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 685 
19 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory, bls 533-35. 
20 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 692 
21 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 692 
22 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 692 
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fylgir brú og seinna stefja- og lokasvæði í frumtóntegund eins og lög gera ráð fyrir með 

enduskipulagningu á staðsetningu einstakra atriða.  

 

2.3 Ritornelló í Píanókonsert númer 2 eftir Brahms 

Þótt Brahms hafi verið mikill talsmaður hins hefbundna forms klassíska tímans er 

greinilegt að hann var alls óhræddur við að breyta, bæta við og þróa formið. Því er áhugavert 

að bera saman ritornellóin í Brahms Píanókonsert númer 2 við hefðbundið klassískt 

konsertform. 

Opnunar ritornellóið, hljómsveitarframsagan, kynnir öll stef kaflans. Hjá Brahms 

byrjar R1 á því að kynna fyrra stef með grunnhugmynd í hornum með bergmáli í píanóinu 

(F1.1). Í seinni hluta fyrra stefs (F1.2), kemur framhaldið, fyrst tveir taktar í B-dúr sem síðan 

eru endurteknir í b-moll. Hendingunni er ekki lokað á hefðbundinn hátt með hálfendi eða 

aðalendi því píanóið ryðst inn og truflar kyrrðina sem hefur skapast, með kadensu, fyrst í b-

moll en síðan í B-dúr. Hér kynnir Brahms nýja hugmynd sem leiðir að pedalpunkti á V sæti. 

Hér má leiða rök að því að Brahms setji fram annað fyrra stef (F2) sem er áhugavert þar sem 

píanóið tekur sér stöðu með hjómsveitinni í opnunar-ritornellóinu með framsetningu 

stefjaefnis kaflans. 

Að loknum pedalpunkti á forhljómnum í kadensunni tekur hljómsveitin við og 

endurtekur grunnhugmynd fyrra stefs. Hér fer Brahms strax að umbreyta og vinna úr 

hugmyndinni og býr til nýtt framhald sem rennur saman við brúna þar sem módúlerað er í 

d-moll og seinna stefjasvæði undirbúið með hálfendi. Þar kynnir hljómsveit seinna 

stefjasvæðið sem er samsett úr þremur hugmyndum. Fyrstu hugmyndinni (S1.1-1.2) lýkur með 

hálfendi, þeirri annarri (S1.3) með gabbendi og úrfellingu þar sem sú þriðja byrjar (L1). Hún 

hefur yfirbragð lokastefs og er síðan lokað með fullkomnum aðalenda sem skoðast sem 

aðalframsöguendi (AFE) samkvæmt kenningum Hepokoski og Darcy23. Í kjölfarið fylgir 

tengikafli sem undirbýr S1, píanóið kemur inn í fjórða takti og tekur yfir með einskonar 

inngang að hinum eiginlega sóló 1 kafla.  

R1 er vægast sagt viðburðarríkt þar sem að við fáum að heyra öll stefin sem eftir á 

að nota í verkinu og það eru tóntegundaskipti eins og í venjulegri framsögu. Óvenjulegt er 

að skipt sé um tóntegund í undirbúningi seinna stefs og seinni hluti framsögunnar leiddur til 

 
23 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory, bls. 120-24. 
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lykta í hinni nýju tóntegundi. Þetta gerðu klassísku tónskáldin allajafna ekki. Ef skipt var um 

tóntegund í R1 var alltaf farið aftur í frumtóntegund til að ljúka hljómsveitarframsögunni. 

Þetta gerir Brahms þó ekki. Ennfremur er óvenjulegt að nota ekki forhljómstóntegundina, F-

dúr, sem tóntegund seinna stefs, d-moll er reyndar sammarka F-dúr, en líklega er það 

mollliturinn með sínum dramatísku eiginleikum sem Brahms er að leitast eftir.  

Annað atriði er að píanóið kemur með kadensu strax eftir kynningu hljómsveitar á 

fyrra stefi. Í klassíska konsertinum sér hljómsveitin yfirleitt alltaf um að kynna stefin í R1. 

Kadensan í klassíska konsertinum hefur það hlutverk að rifja upp stefjaefni sem hafði þegar 

komið fram og gaf píanistanum tækifæri til þess að sýna hæfileika sína, en í konsert Brahms 

er tilgangi kadensunar snúið við og hún er notuð til þess að kynna nýtt efni og til þess að 

sýna að píanóið sé í algjöru aðalhlutverki.24 

Einnig er athyglisvert að bera notkun Brahms á píanóinu í hljómsveitarframsögunni 

saman við aðferðir Beethovens í Píanókonsert númer 5. Þar hefst R1 á kadensu píanistans 

en tilgangurinn er allt annar, Beethoven kynnir engin ný stef með píanóinu, heldur spilar 

brotna hljóma í lengdu hljómferli á máttarstólpum tóntegundarinnar (I - IV - V7). 25 Þannig 

kemur píanóið með stuttan inngang að hljómsveitarframsögunni en hefur ekkert að gera með 

framsetningu og kynningu stefja.  

Athyglisvert er að skoða einnig notkun niðurlaga í hljómsveitarframsögunni. Brahms 

kýs að nota ekki fullkomna aðalenda, heldur notar hann ýmist hálfenda eða gabbenda. Þessi 

notkun á endum lokar ekki stefjum á hefðbundinn hátt heldur skilur þau eftir opin. Í sumum 

tilfellum skapar þetta ákveðna tvíræðni þegar reynt er að greina stef og stefjasvæði og er 

besta dæmið um það að erfitt er að greina hvort síðasta stefið í hljómsveitarframsögu sé 

lokastef eða enn eitt S-stef. Stefið ber með sér einkenni lokastefs, sem samþykkt á 

undangengnu, bæði hvað varðar lagrænt og hljómrænt niðurlagsferli en í klassískum konsert 

kemur lokastef alltaf í kjölfar fullkomins aðalenda. Oftast er þá um úrfellingu að ræða.26  

 

  

 

 
24Toma Popovici, “Johannes Brahms, Piano Concerto No. 2: Symphony with Piano Obbligato? Bls.312 
25 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory, bls. 471. 
26 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory, bls. 492-3. 
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2.4 Sólo í Brahms Píanókonsert númer 2. 

Sóló framsagan hefst á dramatískum áttundum sem brúa bilið á milli hljómsveitar framsögu 

og sóló framsögu27 og leiða inn í fyrra stef.. Það er athyglisvert að hér er Brahms ekki að 

kynna neitt nýtt efni þar sem hann er búinn að kynna öll stefin sem unnið verður með í 

kaflanum. Hann byrjar að skoða grunnhugmynd fyrra stefs, F1.1, og kannar 

þróunarmöguleika hennar, hin þriggja takta grunnhugmynd vex og þróast í tvö aðskilin, 

samtals 15 takta, ferli. Síðan snýr hann sér að framhaldi fyrra stefs, F1.2, og sýnir nýja útgáfu 

þess þar sem hljómsveit og einleikari skiptast á og leysist að lokum upp í einskonar „hvíld“ 

á fullminnkuðum sjöundarhljómi, Ziv°43 (Zvii°43/V), sem undirbýr brúnna sem hefst á 

forhljómnum, F-dúr.  

 Brúin er úrvinnslukennd þar sem Brahms vitnar í mótíf fyrra stefs, brúar og seinna 

stefs í R1, í dramatísku samtali hljómsveitar og einleikara. Tóntegundaferlið snýst að mestu 

um forhljómstóntegundina bæði í dúr og moll með sterkri áherslu á V/V, brúin endar með 

pedalpunkti á I-sæti í F-dúr en tóntegundin breytist í f-moll undir lokin þar sem seinna stef 

byrjar. 

Seinni stefjaflokkur, nú í f-moll, fylgir skipulagi R1 hvað varðar fyrstu hugmyndina 

(S1.1-2), annarri hugmyndinni (S1.3) lokar Brahms nú með FF og byrjar nýja útfærslu á 

svipaðri hugmynd (S1.4-5-6). Þessi hluti samsvarar „sýningar“ episóðu (display episode) þar 

sem sólistinn fær virkilega að njóta sín. Henni lokar Brahms með GE þar sem R2 kemur inn 

með lokastefshugmyndina.  

Athyglisvert er að að bera sóló framsögu Brahms saman við klassíska konsertformið. 

Í fyrsta lagi byrjar S1 á óvenjulegan hátt þar sem að Brahms markar engin skýr skil á því 

hvar R1 endar og S1 hefst og renna þessir tveir hlutar saman í eitt. Það vekur athygli hvernig 

Brahms kýs að leysa úr þeim „vanda“ að hafa kynnt allt stefjaefni í fyrstu 68 töktum 

hljómsveitarframsögunnar og ákveður að hefja úrvinnslu á stefjaefni strax í S1. Þetta er mjög 

óvenjulegt: Brahms virðist vera mjög einbeittur í því að láta reyna á ítrustu mörk hins 

klassíska konsertforms. Hann fylgir ferli R1 í megindráttum en í stað þess að endurtaka stefin 

byrjar hann að vinna úr mótífunum og stækkar ferlið svo um munar. Efnið úr töktum 1-10 

er notað sem byggingarefni á fyrra stefjasvæði í töktum 69-103.  

 
27 Toma	Popovici,	“Johannes	Brahms,	Piano	Concerto	No.	2:	Symphony	with	Piano	obbligato?	Bls.313 
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 Brúin er úrvinnslubrú og er samsett úr aðskildum atriðum sem reikna má með að 

komi, t.d. er skýr og klár burðarforhljómur á V/V, en ekki í lok brúarinnar, þar sem hann 

undirbýr venjulega seinna stef, heldur fær hann stórt hlutverk um miðbik brúarinnar. Þetta 

hefur reyndar í för með sér að ekki er skýr miðpunktur. Í R1 er seinna stef undirbúið með 

HE í d-moll, tóntegund seinna stefs. Hér er engu slíku til að dreifa.  

Vissulega fylgir Brahms þeirri hefð að skipta um tóntegund. Hér er tóntegundaferlið 

B-dúr á fyrra stefjasvæði og f-moll á seinna stefjasvæði. Eins og áður sagði fylgir Brahms 

ferli seinna svæðisins úr R1 án þess að breyta stefjunum eða vinna úr þeim nema að því leyti 

hann bætir við virtúósískri „sýningar“ episóðu. 

 

Ritornelló 2 

Ritornelló 2 hefst í t.174 með gabbendi. Hljómsveitin spilar þar L1 (sem aftur styður 

frekar þá kenningu að um lokastef sé að ræða en ekki S1.4 ) í Db dúr sem er VI af tóntegund 

seinna stefjasvæðis, f-moll. Hljómsveitin festir tóntegurnd seinna stefjasvæðis ekki í sessi 

og Brahms forðast að nota nokkurskonar aðalenda í R2. Hornin koma inn með 

grunnhugmynd fyrra stefs og píanóið tekur við í S2.  

Það sem er óvenjulegt er að S1 endar á gabbendi sem gefur hljómsveitina inn í R2. 

Tóntegund seinna stefjasvæðis er ekki fest í sessi, en í klassíska konsertinum er R2 notað 

til þess að samþykkja undangengið og loka seinna stefjasvæði með FF, aðalframsöguenda, 

eða enda opið á forhljómnum til undirbúnings S2.28 Brahms lokar ekki R2 á hefðbundinn 

hátt. Skilin á milli R2 og S2 eru mjög óskýr. Þessi endurteknu óskýru skil á ritornelló og 

sóló eru á skjön við hið hefðbundna klassíska konsertform. 

 

Sóló 2 

Í úrvinnslunni er megináherslan sett á samtal hljómsveitar og einleikara þar sem þau 

skiptast á skýrt afmörkuðum ferlum. Píanóið tekur við, þróar og auðgar það sem hljómsveitin 

leggur fram“.29 

S2 byrjar á upphafstefinu, en nú í f-moll, tóntegund seinna stefs sem er samkvæmt 

hefðinni. Eftir F1 hljómar kadensustefið, F2, og hin eiginlega úrvinnsla hefst. Hér er 

 
28 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 676 
29 Toma	Popovici,	“Johannes	Brahms,	Piano	Concerto	No.	2:	Symphony	with	Piano	Obligato?	Bls.313 
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athyglisvert hvernig Brahms notar píanóið og hljómsveitina. Brahms gerir hlutverkaskiptin 

milli einleikara og hljómsveitar enn óskýrari með því að setja píanóið á stall með 

hljómsveitinni. Hljómsveitin og píanóið skiptast síðan á að vinna úr stefjum og er oft óljóst 

hver er í aðalhlutverki. Laglínan er oft falin í miðju tónsviði sem gerir það að verkum að 

úrvinnsla efnisins getur verið óljós þar sem að hljómsveitin og píanóið skiptast á að vinna úr 

sitthvorum hluta stefjanna sem skapar á sama tíma áhugaverða heild.30 Í úrvinnslunni fer 

Brahms í gegnum margar tóntegundir. Hann byrjar í f-moll en vinnur sig í gegnum t.d. h-

moll (t.215), D-dúr (t.221), H-dúr (t.231), C#-dúr (t.238) og kemur sér síðan í F-dúr til 

undirbúnings fyrir ítrekun sem fer fram í B-dúr (F-dúr er V-sæti af B-dúr).31 

Nálgun Brahms á sóló úrvinnslunni (S2) er frábrugðin klassíska forminu að ýmsu 

leyti. Hann fylgir þó þeirri hefð að vinna út stefjum með því að skreyta stefin og bæta við 

flúri. Aftur á móti gerir hann það ekki með því að setja einleikarann í aðalhlutverk, eins og 

var almennt gert í klassíska konsertinum í sóló úrvinnslum heldur verða hlutverk einleikara 

og hljómsveitar jafnvíg. 32 Aðferðir Brahms í S2 eru í samræmi við skipulögð frávik hans frá 

hefðum klassíska konsertsins sem koma fram í R1, S1 og R2. Þá gerir hann skil á milli hluta 

ítrekað mjög óljós. Það má líka velta því fyrir sér hvort að sóló úrvinnsla sé í raun rétta 

hugtakið fyrir úrvinnslu Brahms í Píanókonsert númer 2. 

Sóló 3 

Brahms fer enn á ný óhefðbundna leið til undirbúnings ítrekunar. Hvorki 

hljómsveitarinnskot né ritornelló er til staðar til að afmarka heimkomuna í B-dúr. Þó er til 

staðar hljómrænn undirbúningur sem hefst með pedalpunkti á forhljómnum sem færist 

reyndar til þar sem pedalpunktur á V/iii fær töluvert vægi en færist til baka á 

forsjöundarhljóminn með krómatískri raddleiðingu. Ítrekunin hefst í B-dúr þar sem 

kunnuglega hornstefið, F1, hljómar alveg eins og í byrjun33 og píanóið tekur fullan þátt með 

hljómsveitinni.  

Ítrekun hljómsveitar og píanós er blandað saman á skemmtilegan hátt þar sem 

hljómsveitin fer í gegnum fyrra stefjasvæði R1, brúin, hinsvegar, samsvarar brú S1 með 

 
30 Toma	Popovici,	“Johannes	Brahms,	Piano	Concerto	No.	2:	Symphony	with	Piano	Obbligato?	Bls.313 
31 Jin Uk Kim, „The Half Step in Brahms‘s Piano Concerto No.2 in B-flat Majoor, Op. 83: A Study of the 
Motivic, Harmonic and Tonal Relationships, Their Dramatic significance, and The Implications for 
Performance“, New England Conservatory, (2015), (bls 8) 
32 Caplin, William E. Analyzing Classical Form, bls. 692 
33 Jin Uk Kim, „The Half Step in Brahms‘s Piano Concerto No.2 in B-flat Majoor, Op. 83: A Study of the 
Motivic, Harmonic and Tonal Relationships, Their Dramatic significance, and The Implications for 
Performance“ (bls. 9) 
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tilheyrandi breytingum þar sem seinna stefjasvæðið kemur nú í grunntóntegund og 

framhaldið miðast við S1 til og með “sýningar“ episóðunni en þar skilja leiðir, Brahms fer 

með efni episóðunnar á alls óskylt tóntegundasvæði sem kallast á við tóntegundir 

úrvinnslunnar (S3) og endar í Cís-dúr, hann notar síðan enharmónískan skyldleika Cís-dúr 

hljómsins við Des, V/Ges, til að byrja kóda í Ges-dúr. L-stefið úr R1 og S1 er skilið útundan.  

Eins og áður sagði er óvenjulegt við þessa ítrekun er að Brahms notar ekki 

hljómsveitarinnskot eða ritornelló 3 til að afmarka formið, heldur kýs hann að blanda saman 

S2 og S3. Oftast hefst ítrekun (S3) á upphafsstefinu með fullskipaðri hljómsveit sem 

endurspeglar kraft og stærð hennar en Brahms fer allt aðra leið með því að læða hornunum 

inn á látlausan en einkar áhrifaríkan hátt. 

Í ítrekun vinnur Brahms sig í gegnum stefin í þeirri röð sem þau komu fram í R1 og 

S2. Hinsvegar fær píanóið mun meira einleikshlutverk í S3 heldur en í úrvinnslu (S2) sem 

birtist í skýrum stefjum, stórum hljómum, styrkleikabreytingum og fullnýtingu tónssviðsins 

á mjög Brahmsískan hátt. 34  Þrátt fyrir að píanóið spili svona stórt einleikshlutverk er 

hljómsveitin virkur þáttakandi.  

Brahms leysir að mestu leyti úr þeim ágreiningi tóntegunda sem til varð í S1 og S2 

úrvinnslu sem fylgir hefðum klassíska konsertsins. Að mestu leyti, því undir lokin fer hann 

á tóntegundaflakk inn á allskostar óskylt tóntegundasvæði og undirbýr kóda sem byrjar á 

Ges-dúr hljómi, bVI/B-dúr. Í klassíska konsertforminu ætti hér í flestum tilfellum að vera FF 

með úrfellingu þar sem loka ritornellóið, í frumtóntegund, myndi hefjast. Ítrekun konsertsins 

er því enn eitt dæmið um óskýr skil á milli einstakra formhluta gangnstætt venju klassísku 

tónskáldanna.  

2.5 Kódi 

Hér reikna flestir með loka ritornellói sem samþykkir S3 með efni sem hefur heyrst 

áður í R1 og 2, og undirbýr kadensu einleikarans og lokar síðan kaflanum. Ekkert af þessu 

er til staðar heldur kódi þar sem unnið er enn á ný með fyrra stef sem að minnir á þróun 

stefjaefnisins í S1.  

 
34 Erickson, Melinda Ann, A formal analysis of four selected piano concertos of the romantic era, (Texas 
Tech University, 1974), bls. (76) 
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Í klassíska konsertinum kom kódi í kjölfar loka ritornellós (sbr. „Keisara-konsert“ 

Beethovens). Talsverður munur er á kóda og loka ritornellói. Ritornellóið rifjar yfirleitt upp 

efni alveg eins og það kom fram í framsögu en í kódanum er leitast við að nota efni 

framsögunnar á nýjan og ferskan hátt. Það á svo sannarlega við hér. Báðir hlutar fyrra stefs 

fá nýja meðferð en það er grunnhugmynd F1.1 sem er í aðalhlutverki og rammar inn kódann 

á eftirminnilegan hátt. Eftir B-dúr tónstiga í píanóinu, þar sem farið er í gegnum mestallt 

tónsvið píanósins og leiðir inn í lokatrilluna, spila strengir grunnhugmynd F1.1 þrisvar 

sinnum í röð og við tekur loka arpeggían í píanóinu sem er fylgt af þremur hamarhöggum á 

grunnnhljómi í píanói og hljómsveit og bindur enda á magnaðan og viðburðarríkan fyrsta 

kafla.35 

  

 
35 Erickson, Melinda Ann, A formal analysis of four selected piano concertos of the romantic era, (Texas 
Tech University, 1974), bls. 76-78 
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Lokaorð 

Óhætt er að segja að Brahms hafi verið óhræddur við að fara nýjar leiðir í skrifum 

sínum á Píanókonsert númer 2. Hann kaus þó að byggja formið á hinu hefðbundna klassíska 

konsertformi en gerir á því áhugaverðar breytingar. Hann stofnar til samtals við hefðina með 

nákvæmum tilfærslum á skipulagi, sem birtast í heildarformi verksins. Hann bætir við einum 

kafla en viðamestu og athyglisverðustu breytingarnar eiga sér þó stað í formskipulagi fyrsta 

kaflans. 

Það sem vekur strax athygli er það hvernig Brahms notar hljómsveitina og píanóið. 

Eins og margir hafa bent á blandar hann „hlutverkum“ saman, píanóið tekur þátt í 

hefðbundnu hlutverki hljómsveitarinnar, eins og í hljómsveitarframsögunni, og hljómsveitin 

fær aukið vægi í úrvinnslunni sem líkist meira úrvinnslu í sinfónískum kafla en 

einleikskonsert.  

Hljómsveitarframsagan í konsertinum er mjög óhefðbundin. Við fáum að heyra öll 

þau stef sem notuð eru í fyrsta kaflanum sem er óvenjulegt. Mozart geymdi t.d. oftast efni 

sem einleikarinn kynnti í sinni framsögu. Píanóið kemur inn með kadensu og kynnir til 

sögunnar nýtt stef sem síðar er unnið með í kaflanum. Hin hefðbundna kadensa í klassískum 

einleikskonsert kemur í loka ritornellói hljómsveitarinnar og þar er unnið úr efni sem áður 

hefur heyrst. Einnig verða tóntegundaskipti í hljómsveitarframsögu sem var nánast 

óhugsandi í klassísku hljómsveitarframsögunni og tóntegundavalið á seinna stefi, mollinn 

einu formerki ofar, er einnig óvenjulegt. Að velja seinna stefi molltóntegund í sónötukafla í 

dúr þekktist varla. Val á d-moll í upphafi, f-moll í framsögu sólistans og svo b-moll í ítrekun, 

skapar fjölbreytni ásamt því að ramma inn frumtóntegund verksins, B-dúr (B-d-f). Þessi 

aðferð Brahms er algjörlega á skjön við klassísku hefðirnar og sýnir vel, strax í byrjun, að 

Brahms hafi ætlað sér að gera nýja hluti og koma áheyrendum á óvart.  

Notkun Brahms á niðurlögum er einnig athyglisverð í konsertinum. Hann forðast að 

miklu leyti fullkomna aðalenda en notar hálf- og gabbenda sem gerir skilin á milli hendinga 

og formhluta afar óskýr. Þetta er frábrugðið klassíska konsertinum því þar notast tónskáldin 

við fullkomna aðalenda til að ramma inn formhluta. Þetta gerir það að verkum að verkið 

virðist við fyrstu hlustun vera óskipulagt en þegar farið er ofan í saumana má sjá að 

skipulagið er svo sannarlega til staðar.  

 Önnur dæmi um nýja framsetningu og þróun og úrvinnslu stefja má síðan sjá í S1; 

fyrra stef í útvíkkuðum búningi, S2; úrvinnsla einsog í hljómsveitarverki og síðan að 
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lokum er ekkert lokaritornelló með kadensu einleikarans, heldur úrvinnslukenndur kódi 

sem hefur yfir sér allt annað yfirbragð og tilgang.  

Píanókonsert númer 2 sýnir okkur að þótt Brahms styddist við klassískt form sem 

grunn eða módel þá leitaðist hann í lengstu lög eftir því að þróa, bæta og umraða. Þetta á 

að sönnu við um þennan píanókonsert Brahms sem og aðra tónlist hans. Brahms var 

framsækið tónskáld sbr. grein Schönbergs, Brahms the Progressive, og hafði skýrar 

hugmyndir um hvert hans framlag til þróunar konsertformsins ætti að vera.  
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