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ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7 & 8 - Ροκοκό και Κλασικισμός - Beethoven 

Γενικές 

 

1. Ποια μουσική ιστορική περίοδο ονομάζουμε κλασική;  

Με τον όρο κλασική εποχή της μουσικής αναφερόμαστε στην κλασική περίοδο της 

Δυτικής μουσικής, η οποία ξεκίνησε περίπου το 1750 και τερματίστηκε μεταξύ του 

1810 και 1830. Η κλασική εποχή ακολούθησε την Μπαρόκ περίοδο και προηγήθηκε 

του ρομαντισμού. Αποτέλεσε την περίοδο κατά την οποία ξεχώρισαν οι μορφές 

πολύ σημαντικών συνθετών, όπως του Joseph Haydn, του Wolfgang Amadeus 

Mozart και του Beethoven. Επιπλέον μπορεί να ενταχθεί σε μια γενικότερη 

πολιτιστική αλλαγή που συντελέστηκε από τα μέσα του 18ου αιώνα, έχοντας ως 

σημαντική επιρροή τις ιδέες του Διαφωτισμού, με αποτέλεσμα την δημιουργία 

εξαιρετικών μουσικών επιτευγμάτων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει 

τη «σοβαρή» μουσική ή αυτή που μπορεί να ξεπερνάει τις εποχές ή τους 

πολιτισμούς, σε αντίθεση με τη «λαϊκή» ή την εφήμερη. Ο όρος κλασικισμός 

εξυμνούσε τη ζωή και της έδινε μάκρος. Το κύριο αντικείμενό της ήταν η αρμονική 

συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση, το είδος του ανθρώπου που είναι ωραίος 

στην ψυχή και το σώμα και συνειδητοποιεί την εσωτερική του αρμονία, 

αποτελώντας το μέτρο όλων των πραγμάτων. 

 

 

Το Ύφος Ροκοκό 

1. Τι γνωρίζετε για το ύφος galante; 

Με τον όρο στυλ galante (γκαλάν) ορίζεται το μουσικό ρεύμα που κυριάρχησε στη 

Δυτική Ευρώπη, κατά τα μέσα του 18ου αιώνα. Χρονικά είναι αντίστοιχο του 

καλλιτεχνικού ρεύματος που ονομάζουμε ροκοκό και η αισθητική του 

χαρακτηρίζεται από την απαγκίστρωση από την αυστηρή αντίστιξη και την χρήση 

πιο ελεύθερων δομών, με έμφαση στην αντίθεση μεταξύ μελωδίας και διακριτικής 

συνοδείας. Το εν λόγω καλλιτεχνικό ρεύμα συμπίπτει με τα τέλη της 

λεγόμενης μπαρόκ τεχνοτροπίας, ενώ συνδέεται με το γερμανικό αισθητικό 

ρεύμα Sturm und Drang. Το στυλ galante βρίσκει την έκφρασή του κυρίως σε πολλά 

έργα του Georg Philipp Telemann  και του  και ανθίζει με τον Γάλλο συνθέτη Jean-

Philippe Rameau. 

2. Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης rococo; 

 

Ροκοκό < γαλλική rococo < rocaille (< roc < λατινικά rocca) + barroco 

Τεχνοτροπία που διαδέχθηκε το μπαρόκ και εκδηλώθηκε στη ζωγραφική, τη 

διακόσμηση και την αρχιτεκτονική. Χαρακτηρίζεται από την κατάχρηση 

διακοσμητικών στοιχείων και την εκζήτηση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Sturm_und_Drang&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA_%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%BD
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3. Σχολιάστε σύντομα το ύφος του Jean-Philippe Rameau. Ποιες μουσικές μορφές 

καλλιέργησε; Να αναφέρετε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του. Ποια 

είναι η συμβολή του Rameau στην θεωρία της Αρμονίας;  

 

Η μουσική του Rameau χαρακτηρίζεται κατ' αρχάς από το υψηλό τεχνικό επίπεδο 

ενός συνθέτη, που πάνω απ' όλα ήθελε να μείνει στην ιστορία ως γνώστης του 

θεωρητικού αντικειμένου. Ωστόσο, η τέχνη του δεν απευθύνεται μόνο σ' ένα 

εξειδικευμένο κοινό: κατά τα λόγια του ιδίου, "προσπαθώ να περικλείω την τέχνη 

μέσα στην τέχνη". Το παράδοξο στα έργα του είναι ότι υπήρξε νεωτεριστική, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές άγνωστες μέχρι τότε, μέσα στο πλαίσιο όμως των 

δεδομένων μουσικών φορμών. Για τους "Λουλιστές", ο Rameau φάνταζε 

επαναστατικός με την τολμηρή χρήση της αρμονίας· οι "φιλόσοφοι" της εποχής, 

από την άλλη, τον θεωρούσαν αντιδραστικό -ίσως επειδή εστίαζαν στο περιεχόμενο 

και όχι στον ήχο της μουσικής, αυτόν καθεαυτό. Για πολλούς σύγχρονούς του η 

μουσική του ήταν ακατάληπτη και πειράματα -όπως το δεύτερο Trio des 

Parques στον Ιππόλυτο και Αρικία- έλαβαν άμεσα τέλος. Το συγκεκριμένο μέρος 

αναγκάστηκε να το αποσύρει, ύστερα από μερικές αποτυχημένες παραστάσεις, 

όπου οι τραγουδιστές δεν μπορούσαν, ή δεν ήθελαν να το αποδώσουν κατά 

γράμμα.  

Το κύριο επίτευγμά του ήταν η μουσική που έγραψε για το θέατρο. Το πρώτο του 

δραματικό έργο ήταν η όπερα «Ιππόλυτος και Αρικία». Χρησιμοποιούσε την 

ορχήστρα  εντυπωσιακά και μπροστά από την εποχή του.  

Τα έργα του Rameau χωρίζονται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες, των οποίων η 

σπουδαιότητα διαφέρει σημαντικά: μερικές καντάτες, μερικά μοτέτα για μεγάλη 

χορωδία, ορισμένα έργα για τσέμπαλο σόλο ή με οργανική συνοδεία και τέλος τα 

σκηνικά του έργα, στα οποία αφιερώθηκε σχεδόν αποκλειστικά τα 30 τελευταία του 

χρόνια. Όπως και οι περισσότεροι συνθέτες της εποχής, ο Rameau ανακυκλώνει 

μελωδίες του που έτυχαν μεγάλης δημοτικότητας, χωρίς ωστόσο να τις αντιγράφει 

καθ' ολοκληρίαν. «Δάνεια» από άλλους συνθέτες δεν εμφανίζονται στη μουσική 

του, αν και στα πρώιμα έργα του διακρίνεται η επιρροή από παλαιότερους 

συνθέτες. 

Η "Διατριβή στην Αρμονία" του 1722 σηματοδοτεί μια επανάσταση στη θεωρία της 

μουσικής. Στο έργο αυτό, ο Rameau θέτει τη θεμέλιο λίθο όλης της Δυτικής 

μουσικής, με μια μεθοδολογική προσέγγιση που περιλαμβάνει μαθηματικές 

έννοιες, σχολιασμούς, αναλύσεις και έναν διδακτισμό που στοχεύει στην 

επιστημονική διαφώτιση των δομών και των αρχών της μουσικής. Προηγούμενα 

συγγράμματα στο θεωρητικό αντικείμενο είχαν ως βάση την εκτελεστική πρακτική 

της μουσικής· ο Rameau προσθέτει μια φιλοσοφική διάσταση, αποτιμώντας τις 

αρχές της αρμονίας βάσει φυσικών αιτίων. Η φήμη του γρήγορα εκτάθηκε σε όλη τη 

Γαλλία (όπου έλαβε το προσωνύμιο «Ισαάκ Νεύτων της Μουσικής») και κατόπιν σε 

όλη την Ευρώπη, όπου η Διατριβή καθιερώθηκε ως το απόλυτο και πληρέστερο 

εγχειρίδιο του είδους του. 
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4. Ποια είναι η συμβολή του Johann Stamitz στην διαμόρφωση της συμφωνικής 

μουσικής του 18ου αιώνα;  

 

Ο Johann Stamitz είναι μια σημαντική φυσιογνωμία της εποχής της γένεσης της 

συμφωνίας και η ορχήστρα του στο Manheim είχε δικαιολογημένη φήμη. Ο δούκας 

της πόλης αυτής πραγματοποιούσε σπουδαίες οπερατικές παραστάσεις, γεγονός 

που βοήθησε να αποκτήσουν οι συμφωνίες του Stamitz την ξεχωριστή 

σφριγηλότητα και δημιουργικότητά τους. Ο Stamitz με το έργο του έγινε γνωστός 

και άσκησε επίδραση ακόμα και στο Παρίσι. Έβαλε το κλαρίνο στην ορχήστρα που 

αποκτά πια μια πιο ολοκληρωμένη μορφή χρησιμοποιώντας ξύλινα, χάλκινα κι 

έγχορδα κι επιπλέον δίνει στα πνευστά μεγαλύτερη σημασία. Το ορχηστρικό του 

κρεσέντο που ήταν τότε ακόμη μία καινοτομία ενόχλησε το συντηρητικό πατέρα του 

Mozart με αποτέλεσμα να συμβουλεύσει το γιο του να το αποφεύγει. 

 

Κλασική Περίοδος (Haydn, Mozart, Beethoven) 

1. Πότε εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος σονάτα;  

Η σονάτα είναι πολυμερής οργανική μορφή. Η κατ' εξοχήν μορφή της είναι η σόλο 
σονάτα, για ένα σολιστικό όργανο, η σονάτα για δύο ή περισσότερα όργανα, 
η Συμφωνία, που είναι σονάτα για ορχήστρα και το Κοντσέρτο, σονάτα για σόλο 
όργανο και ορχήστρα.  
Πρωτοεμφανίστηκε τον 16ο αι., χωρίς σταθερή μουσική μορφή. Ήταν όμως 
οργανωμένη σε τμήματα, κάτι που επέτρεψε τη μεταγενέστερη εξέλιξή της.  
Στην περίοδο του Μπαρόκ υπήρχαν δύο βασικοί τύποι σονάτας για περισσότερα 
όργανα: 

 η σονάτα δωματίου (sonata da camera), με Πρελούδιο και χορευτικά μέρη 

 η εκκλησιαστική σονάτα (sonata da chiesa), με εναλλαγή αργό-γρήγορο-
αργό-γρήγορο. 

Από την εποχή του Μπαρόκ υπήρχε και η σόλο σονάτα, για ένα όργανο. 

Η κλασική σονάτα έχει 3 ή 4 μέρη, με την εξής ακολουθία: 

 1ο μέρος γρήγορο, με δομή της "φόρμας σονάτας" 

 2ο μέρος αργό και λυρικό 

 3ο μέρος (συχνά παραλείπεται) Μενουέτο και Τρίο ή Σκέρτσο 

 4ο μέρος γρήγορο, στην κύρια τονικότητα, με μορφή Ρόντο ή φόρμα 
σονάτας. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82
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2. α) Σχολιάστε σύντομα τα παρακάτω: Opera seria, Opera buffa, Recitativo, 

Recitativo accompagnato, Aria, Grand opéra, Opéra comique. 

Opera seria: H όπερα σέρια (Opera seria: σοβαρή όπερα) είναι τυπική 
ναπολιτάνικη όπερα που ολοκληρώνεται σε τρεις πράξεις. Γραμμένη από 
σημαντικούς κατά καιρούς ποιητές που γράφουν ποιήματα για όπερες (λιμπρέτα). 
Υπάρχουν διάλογοι, σκηνική δράση και υπόθεση. Σχηματίζεται βασικά από την 
εναλλαγή δυο μορφολογικών μερών, του recitativο secco και της Άριας. 
Τους τραγουδιστές συνοδεύει το συνεχές βάσιμο (basso continuo), που αποτελείται 
από τσέμπαλο ή λαούτο και ένα μπάσο όργανο όπως βιολοντσέλο ή κοντραμπάσο. 

Opera buffa: Η όπερα μπούφα είναι κωμική όπερα. Γεννήθηκε στο τέλος της εποχής 
του Μπαρόκ (1720-1730) και προέκυψε από τα σύντομα κωμικά μουσικά επεισόδια 
που παίζονταν ανάμεσα στις τρεις πράξεις μιας σοβαρής όπερας. 
Μεταφέρει στοιχεία της ιταλικής θεατρικής κωμωδίας (Comedia dell arte). Έχει τα 
ίδια στοιχεία με την σοβαρή όπερα, δηλαδή ρετσιτατίβο και άρια. Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της είναι το ανσάμπλ και τα περίφημα φινάλε που καμιά φορά είναι 
τόσο μεγάλα που μπορεί να καταλαμβάνουν τη μισή και παραπάνω διάρκεια της 
κάθε πράξης. 
 
Recitativo: Το recitativo (ρετσιτατίβο) είναι μια μορφή μουσικής σύνθεσης, 
περισσότερο μουσικής επένδυσης, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ιδιαίτερα 
όμως συνηθισμένη στην όπερα, το ορατόριο ή την καντάτα. Αποτελεί ένα είδος 
μελωδικής αφήγησης για φωνή, την οποία συνοδεύει ένα μικρό μουσικό σύνολο 
(recitativo secco), συνήθως με την παρουσία τσέμπαλου και βιολοντσέλου, ή μια 
ορχήστρα (recitativo accompagnato), ακολουθώντας όμως τις διακυμάνσεις του 
λόγου.  
Ως μέρος της δομής της όπερας, το recitativo έχει τη μορφή διαλόγου ή μονολόγου 
που προάγει την πλοκή του έργου και αναφέρεται συχνά σε αντιδιαστολή με το 
είδος της άριας. Χαρακτηρίζεται ανάλογα με το είδος του έργου, π.χ., δραματικό, 
ελαφρύ, κλπ. Η χρήση του recitativo σε όλα τα μουσικά είδη, ειδικά όμως στην 
όπερα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική αλλά και χρηστική τρόπον τινά, εφόσον 
συμβάλλει αποφασιστικά στην εξέλιξη και προώθηση της πλοκής, διευκολύνοντας 
συγχρόνως τον θεατή να κατανοήσει ευκολότερα το έργο και να συνδέσει το 
εξελισσόμενο τμήμα του με τα προηγούμενα. 
Ο όρος χρησιμοποιείται καμιά φορά και για τμήματα καθαρά οργανικών έργων, 
όπως η σονάτα ή συμφωνία. Τα μέρη αυτά είναι γραμμένα για σόλο όργανο και 
χαρακτηρίζονται από μια μελωδική γραμμή που θυμίζει φωνητική μουσική. 
Ο όρος αυτός άρχισε να καθιερώνεται με την κοσμική μουσική της καμεράτας του 
Κόμη Μπάρντι, στα τέλη του 16ου αιώνα στη Φλωρεντία. Τον 17ο και 18ο αιώνα 
εμφανίζεται στην Ιταλία ως θρησκευτική μουσική το λεγόμενο "recitativo secco" 
(ρετσιτατίβο σέκο), όπως επίσης το "recitativo accompagnato" (ρετσιτατίβο  
ακομπανιάτο) ή "recitativo stromentato" (ρετσιτατίβο στρoμεντάτο), καθώς και το 
"recitativo arioso" (ρετσιτατίβο αριόζο, αναφερόμενο σε άριες). 
Το recitativo εξακολουθεί να συναντάται και σήμερα. 
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Aria: Η άρια (aria ή air) είναι μουσικός όρος που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να 
περιγράψει κάθε εκφραστική μελωδία για φωνή. Σήμερα, ο ίδιος όρος περιγράφει 
ένα αυτόνομο μουσικό φωνητικό κομμάτι με συνοδεία οργάνων και συνήθως 
ολοκληρωμένης ορχήστρας. Η άρια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όπερας, μαζί 
με το ρετσιτατίβο, ενώ συναντάται και σε ορατόρια ή καντάτες. Ορισμένοι 
συνθέτες, όπως ο Beethoven και ο Mozart έχουν επίσης δημιουργήσει και "άριες 
για κοντσέρτα" (concert arias). 
Η άρια ως είδος μουσικής σύνθεσης, γεννήθηκε τον 14ο αιώνα και σήμαινε ένα 
συγκεκριμένο είδος τραγουδιού. Συνδεόταν παράλληλα με αμιγώς ορχηστρική 
μουσική, γεγονός που δεν ισχύει σήμερα. Στην κλασική περίοδο της μουσικής, η 
μορφή της άριας που κυριαρχούσε ήταν η λεγόμενη aria da capo, δηλαδή άρια με 
επανάληψη. Η μουσική της βασιζόταν σε ένα ποίημα δύο στροφών με την πρώτη να 
επαναλαμβάνεται μετά τη δεύτερη. Αυτού του είδους η άρια αναπτύχθηκε 
περισσότερο μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Αργότερα, πολλοί συνθέτες 
προσπάθησαν να την συντομεύσουν περιορίζοντας ή εξαλείφοντας την επανάληψη. 

Grand Opéra: Η γκραν όπερα είναι ένα είδος όπερας του 19ου αιώνα σε τέσσερις ή 
πέντε πράξεις, που χαρακτηρίζεται από ορχήστρες σε μεγάλη κλίμακα, και από 
πλούσιο και εντυπωσιακό σχεδιασμό και σκηνικά εφέ. Η πλοκή τους συνήθως 
βασίζεται σε δραματικά ιστορικά γεγονότα. Ο όρος εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε 
ορισμένες παραγωγές της Όπερας του Παρισιού από τα τέλη της δεκαετίας του 
1820  έως το 1850. Ο όρος «Grand Opéra» ορισμένες φορές χρησιμοποιείται για να 
υποδηλώσει την ίδια την Όπερα του Παρισιού. 

Opéra Comique: Η όπερα κομίκ είναι ένα είδος γαλλικής όπερας που περιέχει, εκτός 
από άριες, και διαλογικά μέρη χωρίς τη συνοδεία μουσικής. Παρά το όνομα, τα 
θέματα των έργων όπερας που ανήκουν σε αυτό το είδος είναι κυρίως τραγικά και 
λίγες φορές κωμικά. Αυτό το είδος όπερας αναπτύχθηκε κυρίως στα μέσα του 18ου 
αιώνα, ενώ μέχρι τα τέλη του 19ου εξέλειψαν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του 
είδους αυτού και της opéra seria, αφού τα διαλογικά μέρη αντικαταστάθηκαν από 
ρετσιτατίβο. Πρόδρομο έργο του είδους υπήρξε Ο μάντης του χωριού του Jean 
Jacques Rousseau, ενώ η πιο φημισμένη όπερα είναι η Carmen του Bizet. 
 

β) Αναφέρατε σημαντικούς συνθέτες της opéra seria και της opera buffa.  

Opéra seria: 

 The Beggar’s Opera (Η Όπερα του Ζητιάνου) του Johann Christoph Pepusch   

 Serse (Ξέρξης) του Handel  

 Tancredi (Ταγκρέδος) του Gioachhino Rossini 

Opéra buffa: 

 Il trionfo dell' onore (Ο θρίαμβος της τιμής) του Alessandro Scarlatti 

 La serva padrona (Η Υπηρέτρια Κυρά) του Giovanni Battista Pergolesi 

 La Finta Giardiniera (Η ψευτοπεριβολάρισσα) του Mozart 

 Carmen του Georges Bizet 
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γ) Ποιες από τις όπερες του Mozart είναι seria και ποιες buffa; 

Opéra seria: 

 Mitridate, re di Ponto (1770) 

 Idomeneo (1781) 

 La clemenza di Tito (1791) 

Opéra buffa: 

 Οι γάμοι του Φίγκαρο (1786) 

 Ντον Τζοβάνι (1787) 

 Έτσι κάνουν όλες (1790) 

 Ο Μαγεμένος Αυλός (1791) 

 

3. Τι γνωρίζετε για το Singspiel; Ποια είναι τα Singspiele του Mozart;  Ποιο είναι 

περιληπτικά το λιμπρέτο του Μαγικού Αυλού  του Mozart;  

 

To Singspiel (προφέρεται «Ζινγκσπιλ», επί λέξει σημαίνει τραγούδι-έργο) είναι μια 

μορφή μουσικού δράματος γερμανικής γλώσσας που τώρα θεωρείται ως ένα είδος 

όπερας. Χαρακτηρίζεται από προφορικό διάλογο που εναλλάσσεται με μουσικά 

σύνολα, τραγούδια, μπαλάντες και άριες. Η πλοκή των Singspiel ήταν κυρίως 

κωμικού ή ρομαντικού χαρακτήρα και συχνά περιλάμβαναν στοιχεία μαγείας 

φανταστικά πλάσματα και κωμικά υπερβολικούς χαρακτηρισμούς του καλού και 

του κακού. 

Ο Mozart έγραψε διάφορα Singspiele: 

Zaide (1780) 

Die Entführung aus dem Serail (1782) (Απαγωγή από το Σεράι) 

Der Schauspieldirektor (1786)   (Ο Ιμπρεσάριος) 

Die Zauberflöte (1791)   (Ο Μαγεμένος Αυλός) 

 

Η υπόθεση του Μαγικού Αυλού εξελίσσεται στην αρχαία Αίγυπτο, σε 

απροσδιόριστη εποχή. Η Βασίλισσα της Νύχτας αναθέτει στον πρίγκιπα Ταμίνο να 

ελευθερώσει την κόρη της Παμίνα, που κρατά αιχμάλωτη ο κακός ιερέας Ζαράστρο. 

Όσο ο Σαράστρο κρατά την Παμίνα, η βασίλισσα χάνει τη δύναμή της. Για να 

βοηθήσει τον Ταμίνο, του δίνει ένα μαγικό αυλό. Ο Ταμίνο με τον βοηθό του 

Παπαγκένο συναντά την Παμίνα και μαγεύεται από την ομορφιά της. Για να την 

ελευθερώσει από τα βασανιστήρια του Μονόστατου, περνά από δοκιμασίες που 

του επιβάλλει ο Ζαράστρο, για να αποδείξει ότι είναι ενάρετος, εχέμυθος και 

αγαθός. Ο Ζαράστρο δεν είναι τελικά το πνεύμα του κακού. Αναγνωρίζει τη δύναμη 

των δύο νέων και το πάθος τους για την αναζήτηση της αιώνιας αλήθειας και τους 

ανταμείβει. Στο τέλος, το φως θριαμβεύει πάνω στο σκότος με την εξαφάνιση των 

κακών, που δεν είναι άλλοι από τη Βασίλισσα της Νύχτας και τον Μονόστατο. 
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4. Τι γνωρίζετε για το γερμανικό  και το ιταλικό ορατόριο;  

 

Από το 1600 έως το 1700 

Η ιστορία του Ορατόριου αρχίζει στα μέσα του 16ου αιώνα όταν ο Philippo Neri 

εγκαινίασε στη Ρώμη μια ειδική σειρά ,τα "oratoriani" . Αυτά περιελάμβαναν 

αναγνώσματα από τις γραφές, ένα κήρυγμα και το τραγούδι ενός laude. Ένας τύπος 

laude ήταν το dialogue -laude. Αυτά ήταν γραμμένα σε 3 ή 4 μέρη και εκτελούνταν 

από διαφορετικές ομάδες τραγουδιστών οι οποίοι μπορεί να ντύνονταν σαν τους 

χαρακτήρες του έργου που αναπαριστούσαν. Από αυτές τις αναπαραστάσεις 

(presentations) που τις ονόμαζαν rappresentatione, storia, esempio, misterio 

εξελίχθηκε το ορατόριο και στηρίχθηκε από την αντιμεταρρύθμιση. 

Στους πρόδρομους του ορατορίου περιλαμβάνονται τα λειτουργικά δράματα του 

ύστερου μεσαίωνα και τα μυστηριακού χαρακτήρα έργα (mystery plays) του 14ου 

και 15ου αιώνα. Αν και από τότε έχουν καταγραφεί μερικά έργα που έχουν τα 

χαρακτηριστικά ενός ορατορίου, ως πρώτο ορατόριο θεωρείται από μερικούς το 

έργο "Raptresentatione di Anima et di Corpo" του Emilio de Cavalieri σε λιμπρέτο 

του Agostino Manni . Από την άλλη μεριά αρκετοί θεωρούν το έργο του Claudio 

Monteverdi "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" ως το πρώτο κοσμικό 

ορατόριο. Και τα δύο έργα αμφισβητούνται ότι ανήκουν στο είδος του ορατορίου 

επειδή χρησιμοποιούν το δραματικό στοιχείο. 

Μετά το 1650 παρατηρήθηκαν αλλαγές. Εμφανίστηκαν τάσεις προς 

"κοσμικοποίηση" του θρησκευτικού ορατορίου. Άρχισαν να ανεβαίνουν 

παραστάσεις εκτός εκκλησίας, σε αυλές και δημόσια θέατρα. Είτε όμως κοσμικό 

είτε θρησκευτικό το θέμα του ορατορίου ήταν "βαρυσήμαντο". Περιλάμβανε 

θέματα όπως η Δημιουργία, η ζωή του Χριστού, κάποιου κλασσικού ήρωα ή 

προφήτη. Εκείνη την περίοδο οι περισσότεροι συνθέτες ορατορίου ήταν και 

δημοφιλείς συνθέτες της όπερας. Αυτοί ξεκίνησαν να εκδίδουν τα λιμπρέτα των 

έργων τους , όπως έκαναν και με τα λιμπρέτα της όπερας. Σύντομα έδωσαν έμφαση 

στις άριες , ενώ μειώθηκε το μέρος της χορωδίας. Παράλληλα έκαναν την εμφάνισή 

τους γυναίκες τραγουδίστριες ενώ ο άνδρας αφηγητής αντικαταστάθηκε από το 

ρετσιτατίβο. Στα μέσα του 17ου αιώνα είχαν δημιουργηθεί 2 τύποι ορατορίου. 

1. Oratorio Volgare (στα ιταλικά) 

Τέτοια ορατόρια είχαν διάρκεια 30-60 λεπτά. Εκτελούνταν σε 2 μέρη τα οποία 

χωρίζονταν μεταξύ τους από ένα κήρυγμα. Η μουσική τους ήταν όμοια με αυτή των 

σύγχρονών τους έργων όπερας και καντάτας δωματίου. 

2. Oratorio latino (στα λατινικά). 

Τα περισσότερα ήταν γραμμένα σε ένα μέρος. Ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος του 

ορατορίου latino ήταν ο Giacomo Carissimi. Το έργο του "Jepthe" θεωρείται το 

πρώτο αριστούργημα του είδους. 

Ο πρώτος γερμανός συνθέτης ορατορίου ήταν ο Heinrich Schütz με τα έργα: Historia 

der Auferstehung ( 1623) και  "Χριστουγεννιάτικο ορατόριο" (1664), έργο με πολύ 

μεγάλη καλλιτεχνική αξία , που μπορεί να συγκριθεί με το Χριστουγεννιάτικο 

Ορατόριο του Johann Sebastian Bach, γραμμένο έναν αιώνα αργότερα. 
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Το Ορατόριο από το ύστερο Μπαρόκ έως το 1800. 

Ο Αlessandro Scarlatti έγραψε πολλά ορατόρια από τα οποία τα 18 σώζονται με τη 

μουσική. Το ύφος τους είναι πολύ κοντά σε αυτό της όπερας του Scarlatti όμως δε 

γνώρισαν την ίδια επιτυχία. Ο Johann Sebastian Bach ήταν εκείνος που συνέχισε την 

παράδοση του Heinrich Schütz με το "Χριστουγεννιάτικο ορατόριο" ( άλλοι συνθέτες 

πριν από το Bach, όπως ο Buxtehude, προτιμούσαν τη μικρότερη φόρμα της 

καντάτας από το ορατόριο). 

Ο πιο γνωστός συνθέτης ορατορίου της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη γεωργιανή 

περίοδο ήταν ο γεννημένος στη Γερμανία George Frideric Handel, με πιο γνωστό 

έργο του το "Μεσσία" . Ο Handel έγραψε επίσης ορατόρια βασισμένα στην ελληνική 

και ρωμαϊκή μυθολογία σε θέματα από τη βίβλο. Επίσης θεωρείται ότι έγραψε το 

πρώτο ορατόριο στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για το έργο "Esther". Ορατόρια 

έγραψε κι ο Joseph Haydn. 

5. Ποια είναι τα συνήθη τέσσερα μέρη μια συμφωνίας του Haydn και ποια τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του κάθε μέρους;  

 

Οι Mozart και Haydn αντικατέστησαν την τριμερή φόρμα με την τετραμερή φόρμα 

προσθέτοντας ένα μέρος στη μέση του έργου. Η συμφωνία με 4 μέρη επεκράτησε 

στα τέλη του 18ου αιώνα και το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα. 

Σύμφωνα με το Willi Apel η κλασική συμφωνία συνήθως έχει 4 μέρη : 

1. Allegro, μερικές φορές με μια αργή εισαγωγή 

2. Adagio, αργό μέρος 

3.Minuet-trio (μερικές φορές παραλείπονται) 

4. Finale, δεξιοτεχνικό μέρος 

Το πρώτο και τελευταίο μέρος αρκετές φορές είναι γραμμένα σε "φόρμα σονάτα". 

Το τελευταίο μέρος, μερικές φορές, είναι ροντό ή μίξη ροντό και φόρμα σονάτας. 

Επίσης οι Mozart και Haydn τελειοποίησαν κάποια από τα τεχνικά στοιχεία της 

συμφωνίας, όπως παρουσίαση της εισαγωγικής ιδέας και του τελικού υλικού με 

διακριτό τρόπο, την ανάπτυξη του μοτίβου, την αποκρυστάλλωση της αρμονίας, των 

transitions, της ενορχήστρωσης κλπ. 

6.Πόσες περίπου σονάτες για πιάνο έγραψε ο Haydn; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά μιας τυπικής σονάτας για πιάνο του Haydn της τελευταίας 

περιόδου;  

Ο Joseph Haydn έγραψε περίπου 60 σονάτες για πιάνο. 

Στις αρχές του κλασικισμού η σονάτα των Haydn και Mozart έχει συχνά τρεις 

κινήσεις: γρήγορη-αργή-γρήγορη, γρήγορη-menuet-γρήγορη, γρήγορη-αργή-

menuet, αργή-menuet-γρήγορη και αργή-γρήγορη-menuet. Ιταλοί συνθέτες (Alberti, 

Bocherini) ακολουθούν συνήθως κάποιους τύπους σονάτας σε δύο κινήσεις 

(ιταλικός τύπος): δύο κινήσεις γρήγορες ή συχνότερα γρήγορη-μέτρια. 

Τέλος καθιερώνεται ο ολοκληρωμένος τύπος σε τέσσερις κινήσεις (συμφωνικός 

τύπος): γρήγορη-αργή-menuet ή scherzo-γρήγορη. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Scarlatti
http://en.wikipedia.org/wiki/J.S._Bach
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Frideric_Handel
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonata_form
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7.Γνώριζε ο Mozart την μουσική του Bach; Αν ναι, τον επηρέασε στη δική του 

μουσική; 

Το 1782 ο Mozart έρχεται σε επαφή με το έργο του Bach και του Handel και 

επηρεασμένος σφόδρα από τους μεγάλους συνθέτες, παράγει μια σειρά από 

μπαρόκ συνθέσεις. 

Ακούγοντας το «Μαγικό Αυλό» εντυπωσιαζόμαστε από την ποικιλία μουσικών 

ειδών και υφών και από το γεγονός ότι συνθέτουν μια τέλεια ενότητα. Υπάρχουν 

στιγμές που η μουσική είναι γραμμένη σε ύφος λουθηρανής εκκλησιαστικής 

μουσικής, άλλες στιγμές που θυμίζουν Bach, και οι ανάλαφρες στιγμές του έργου 

που είναι γραμμένες σε ύφος απλού γερμανικού λαϊκού στροφικού τραγουδιού. 

8.Πώς επηρέασε ο Haydn το Mozart στις συμφωνίες και τα κουαρτέτα της Βιέννης;  

Στη Βιέννη ο Mozart λέγεται ότι άκουσε τα κουαρτέτα op. 17 και op. 20 του Joseph 

Haydn, και εντυπωσιάστηκε βαθιά. Παρότι μέχρι τότε ο Mozart προσπάθησε να 

μοιάσει στο Haydn, δεν μπόρεσε να φτάσει στο επίπεδο του. Αφού γνώρισε το 

Haydn αυτοπροσώπως και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις μαζί του, ο Mozart επέστρεψε 

στο είδος των κουαρτέτων στις αρχές του 1780. Ο Haydn είχε μόλις εκδώσει το 

σύνολο των έξι κουαρτέτων του Opus 33, που θεωρείται το ερέθισμα για να 

επιστρέψει ο Mozart στο είδος αυτό. Τα κουαρτέτα αυτά συχνά θεωρούνται ως τα 

εξέχοντα του είδους. 

Ο Haydn θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής δωματίου όπως τη γνωρίζουμε 

σήμερα. Στα 83 κουαρτέτα εγχόρδων, 45 piano trio και πολλά άλλα έργα ο Haydn 

εδραίωσε το στυλ σύνθεσης μουσικής δωματίου που θα επρόκειτο να κυριαρχήσει 

για τα επόμενα 200 χρόνια, και δεν είναι άλλο από ένα είδος συνομιλίας ανάμεσα 

στα όργανα, όπως είχε αναφέρει και ο Goethe. Σε αντίθεση με την αντιστικτική 

γραφή, όπου το κάθε όργανο έχει ίδια μελωδική αξία, αφού το κάθε όργανο 

μοιράζεται την ίδια μελωδία σε διαφορετική χρονική στιγμή στη μουσική του Haydn 

το κάθε όργανο συμβάλει με το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, αφήνει το δικό του 

στίγμα στη μουσική καθώς αναπτύσσεται. Επίσης χρησιμοποίησε μια νέα γενική 

μορφή για τα έργα μουσικής δωματίου, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα με 

μικρές διαφοροποιήσεις. Το χαρακτηριστικό κουαρτέτο εγχόρδων του Haydn 

αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

 Ένα εισαγωγικό μέρος σε μορφή σονάτας που αποτελείται συνήθως από δύο 

θέματα, ακολουθεί το μέρος της ανάπτυξης όπου το θεματικό υλικό 

παραλλάσσεται, αναπτύσσεται, αλλάζει τονικότητες, και τελειώνει με μία 

ανακεφαλαίωση των δύο πρώτων θεμάτων. 

 Ένα αργό, λυρικό μέρος που συνήθως αποτελείται από τρία μέρη που 

επαναλαμβάνονται (Α-Β-Γ-Α-Β-Γ) και μερικές φορές ένα σύνολο από παραλλαγές. 

 Ένα minuet ή scherzo ένα ανάλαφρο μέρος σε τρίσημο ρυθμό, με ένα κύριο 

μέρος, ένα trio και επανάληψη του πρώτου μέρους. 

 Ένα γρήγορο φινάλε σε μορφή rondo. 

Όλες αυτές οι καινοτομίες καθιέρωσαν το Haydn ως τον πατέρα των “κουαρτέτων 

εγχόρδων” και αναγνωρίστηκε από τους σύγχρονούς του ως ο κορυφαίος συνθέτης 

της εποχής του. 
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Αν ο Haydn δημιούργησε όλες αυτές τις καινοτομίες, ο Mozart εμπλούτισε κι άλλο 

τη μουσική γλώσσα και γραφή της μουσικής δωματίου. Στα εφτά piano trio και δύο 

piano quartet ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τις καινοτομίες του Haydn στη 

μουσική δωματίου με πιάνο. Τα piano trio του Haydn είναι περισσότερο σονάτες για 

πιάνο με το βιολί και το τσέλο απλά να υποστηρίζουν το δεξί και το αριστερό χέρι 

του πιάνου αντίστοιχα. Ο Mozart έδωσε στα έγχορδα ξεχωριστό ρόλο, βάζοντας τα 

στην ουσία “απέναντι” από το πιάνο και εμπλουτίζοντας τις δύο φωνές με το είδος 

συνομιλίας που εισήγαγε ο Haydn. 

Ο Mozart εισήγαγε στη μουσική δωματίου το πρόσφατα ανακαλυφθέν κλαρινέτο με 

το Kegelstatt Trio για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο και με το κουιντέτο για κλαρινέτο 

και κουαρτέτο εγχόρδων Κ.581. Επίσης άλλοι καινοτόμοι συνδυασμοί οργάνων ήταν 

το κουιντέτο για βιολί, δύο βιόλες, τσέλο και κόρνο, το κουαρτέτο για φλάουτο και 

κουαρτέτο εγχόρδων κ.ά.. Έγραψε έξι κουιντέτα για δύο βιολιά, δύο βιόλες και 

τσέλο θέλοντας έτσι να τονίσει και το ρόλο της βιόλας σε ένα σύνολο εγχόρδων.  

 

Κουαρτέτα της Βιέννης, Κ.168-173 (1773) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 8 σε F μείζονα, K. 168 (1773) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 9 σε A μείζονα, K. 169 (1773) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 10 σε C μείζονα, K. 170 (1773) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 11 σε EH μείζονα, K. 171 (1773) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 12 σε BH μείζονα, K. 172 (1773) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 13 σε D ελάσσονα, K. 173 (1773) 

 

Haydn Quartets, K. 387, 421, 428, 458, 464, 465, Opus 10 (1782–1785) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 14 σε G μείζονα, ("Sprσεg") K. 387 (1782) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 15 σε D ελάσσονα, K. 421/417b (1783) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 16 σε EH μείζονα, K. 428/421b (1783) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 17 σε BH μείζονα ("Hunt"), K. 458 (1784) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 18 σε A μείζονα, K. 464 (1785) 

 Κουαρτέτο εγχόρδων No. 19 σε C μείζονα ("Dissonance"), K. 465 (1785) 

 

9.Ποιες είναι οι πέντε πιο γνωστές όπερες που έγραψε ο Mozart στη Βιέννη; 

Η απαγωγή από το σεράι (1782) 

Οι γάμοι του Φίγκαρο (1786) 

Ντον Τζιοβάννι (1787) 

Έτσι κάνουν όλες (1790) 

Ο Μαγικός Αυλός (1791) 
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10.Τι κατηγορίες έργων περιλαμβάνουν οι συνθέσεις για solo πιάνο του Mozart; 

Πόσες σονάτες για πιάνο έγραψε; 

Οι συνθέσεις για solo πιάνο του Mozart περιλαμβάνουν έργα όπως σονάτες, 

φαντασίες και διάφορες παραλλαγές. Έγραψε 18 σονάτες για πιάνο. 

11.Ποια είναι τα έργα για solo πιάνο του Beethoven; Ποιες από τις σονάτες του 

για πιάνο είναι οι πιο γνωστές; 

Ο Beethoven έγραψε σονάτες, παραλλαγές και μπαγκατέλες για solo πιάνο. Από τις 

πιο γνωστές του είναι η περίφημη σονάτα “Υπό το σεληνόφως”, η “Παθητική”, η 

“Waldstein”, η “Hammerklavier” και η “Appassionata”. 

12. α) Πόσα κουαρτέτα εγχόρδων έγραψε ο Beethoven; Σε πόσες ομάδες 
διαιρούνται; 
Τα κουαρτέτα εγχόρδων του Beethoven αποτελούν ένα συνολικό έργο που 
περιλαμβάνει δεκαέξι κουαρτέτα χωρισμένα σε τρεις χρονικές περιόδους. 
 

β) Σχολιάστε σύντομα το έργο op.133 (Μεγάλη Φούγκα) του Beethoven. 
Η κορύφωση του κλασικού ύφους και στον τομέα των κουαρτέτων έρχεται και πάλι 
με τον Beethoven. Αυτός παίρνει τη φόρμα από τα χέρια του Haydn και της δίνει 
νέες διαστάσεις και νέο βάρος. Στη μουσική του Beethoven, μετά τις συμφωνίες και 
τις σονάτες για πιάνο, τα κουαρτέτα κατέχουν τη σπουδαιότερη θέση. Υπήρξαν 
μάλιστα και το μέσο εκείνο με το οποίο ο μεγάλος συνθέτης προτίμησε να 
εκφραστεί στο τέλος της ζωής του. Σ' αυτά διάλεξε και να πειραματιστεί στη φόρμα, 
προσθέτοντας στο κλασικό πρότυπο του Haydn στοιχεία μπαρόκ, όπως οι φούγκες 
και οι σειρές παραλλαγών. Συνολικά ο Beethoven έγραψε 16 κουαρτέτα. Ως 17ο 
μπορεί να θεωρηθεί η Μεγάλη διπλή φούγκα. 
Η Μεγάλη φούγκα, για κουαρτέττο εγχόρδων, του Ludwig van Beethoven δεν 
σχεδιάσθηκε εξ αρχής ως αυτόνομο έργο, αλλά ως έκτο και τελευταίο μέρος 

του Κουαρτέττου εγχόρδων σε BH μείζονα, opus 130, του τρίτου δηλαδή από τα 

ισάριθμα κουαρτέττα που συνετέθησαν το 1825 για τον ρώσο πρίγκηπα Νικολάι 
Γκαλίτσιν. Το υπερβολικά εκτενές αυτό έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1825 
και εκτελέσθηκε για πρώτη φορά στις 21 Μαρτίου 1826 από το 
Κουαρτέτο Schuppanzigh, προξενώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ειδικά όμως το 
τελευταίο του μέρος φάνηκε τελείως ακατάληπτο και ανυπόφορο στους κριτικούς 
της εποχής, γεγονός που ώθησε τον εκδότη Matthias Artaria να προτείνει στον 
συνθέτη την αντικατάστασή του από ένα νέο finale και την ξεχωριστή έκδοσή του 
έναντι πρόσθετης χρηματικής αμοιβής. Πράγματι, ο Beethoven πείσθηκε τελικά να 
αποδεσμεύσει την Μεγάλη φούγκα από το υπόλοιπο κουαρτέτο και να επιτρέψει 
την ανεξάρτητη δημοσίευσή της υπό τον αριθμό opus 133, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1827, λίγο μετά τον θάνατό του και με αφιέρωση 
στον μεγάλο του ευεργέτη, τον Αρχιδούκα Ροδόλφο της Αυστρίας. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η Μεγάλη φούγκα αντιμετωπιζόταν με 
δέος αλλά και με έντονη αποστροφή, ως μουσική προορισμένη για τα μάτια, 
μάλλον, παρά για τα αυτιά! Ως εκ τούτου, η τολμηρή αρμονική της γλώσσα αλλά και 
η ανυπέρβλητη δομική της πολυπλοκότητα άρχισαν να εκτιμώνται μόλις κατά τον 
20ό αιώνα, όταν δηλαδή συνειδητοποιήθηκε με θαυμασμό η επικαιρότητα του κατ’ 
εξοχήν πρωτοποριακού αυτού μουσικού έργου. Στην πραγματικότητα, η Μεγάλη 
φούγκα δεν είναι καν φούγκα, αφού τα επιμέρους φουγκοειδή της χαρακτηριστικά 
υποσκελίζονται από μια σονατοειδή μακροδομική διάρθρωση που ενσωματώνει 
επιπλέον στοιχεία παραλλαγών, scherzo και finale. Το βασικό της θέμα 
παρουσιάζεται κατ’ αρχάς σε τέσσερεις διαφορετικές εκδοχές σε ένα εισαγωγικό 
τμήμα, το οποίο ουσιαστικά συνοψίζει την περαιτέρω εξέλιξη του κομματιού, αν και 
σε αντίστροφη φορά. Έπειτα, η κύρια θεματική περιοχή μιας εκθέσεως σονάτας 
προσλαμβάνει συγχρόνως την μορφή μιας φούγκας με δύο θέματα αλλά και ενός 
“θέματος” με τρεις – έντονα διαφοροποιημένες (σε ρυθμικό επίπεδο) μεταξύ τους – 

παραλλαγές, διατηρώντας επί μακρόν στο περιβάλλον της BH μείζονος τον 

εντυπωσιακό δυναμισμό και την ακατάλυτη ορμή της. Από την άλλη πλευρά, στην 

πλάγια θεματική περιοχή που ακολουθεί στην GH μείζονα, όλες οι μουσικές 

συνιστώσες χαλαρώνουν απότομα και ένα νέο θεματικό στοιχείο έρχεται να 
συνδυασθεί με την βασική ιδέα, σε μια λυρική εναλλαγή τμημάτων ομοφωνικής και 
αντιστικτικής υφής. Ο τρίτος μετασχηματισμός του βασικού θέματος προσλαμβάνει 

κατόπιν τα χαρακτηριστικά ενός scherzo στην BH μείζονα, η κεντρική αναπτυξιακή 

ενότητα του οποίου ταυτίζεται με εκείνη της υπερκείμενης μορφής σονάτας και 
υλοποιείται σε μιαν ακολουθία έξι επιμέρους φουγκοειδών τμημάτων, η προϊούσα 
ένταση και αιχμηρότητα των οποίων κορυφώνεται σε έναν εκστατικό συνδυασμό 
και των τριών θεματικών ιδεών του έργου, που όμως “κατακρημνίζεται” σε ένα 
διστακτικό πέρασμα. Από εκεί και ύστερα, η τελική επαναφορά του “scherzo” 
ανοίγει μια πολύ ευρύτερη καταληκτική ενότητα, στο πλαίσιο της οποίας η παλαιά 
μιμητική γραφή αφομοιώνεται προοδευτικά από το κλασσικό ομοφωνικό ύφος, 
αλλά παράλληλα οι δύο θεματικές ομάδες της μορφής σονάτας αποτυγχάνουν 
παταγωδώς να επανεκτεθούν και περιορίζονται σε αποσπασματικές υπομνήσεις, 
λίγο πριν την αποφασιστική ομοφωνική περάτωση αυτής της τόσο πολυσήμαντης 
συνθέσεως – μιας μοναδικής (ακόμη και στο ύστερο έργο του Beethoven) 
διαλεκτικής υπέρβασης αντιτιθέμενων τεχνοτροπιών και διαφορετικών εποχών. 
  

13. α) Ποια είναι η τυπική σύνθεση της ορχήστρας σε μια συμφωνία του  

Mozart; 

Η ορχήστρα που προδιέγραφε ο Mozart για τα έργα του, η οποία και 

χαρακτηρίστηκε ως κλασική (π.χ. συμφωνία 21, ή συμφωνία Haffner), αποτελείτο 

από την πενταφωνία των εγχόρδων (πρώτα και δεύτερα βιολιά, βιόλες, 

βιολοντσέλα και κοντραμπάσα), από πνευστά (ανά 2 φλάουτα, όμποε, φαγκότα, 

κόρνα, κλαρινέτα, τρομπέτες) και τύμπανα. Με αυτή την τυπική συγκρότηση της 

πρώιμης κλασικής ορχήστρας (20-30 όργανα) επετεύχθη ηχητική εξισορρόπηση και 

πλούτος χρωματικών εντυπώσεων. 
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β) Ποια είναι η τυπική σύνθεση της ορχήστρας σε μια συμφωνία Beethoven; 

Ο Beethoven χρησιμοποιεί επιπλέον 3 κόρνα (3η συμφωνία), 1 πίκολο φλάουτο, 1 

κοντραφαγκότο, 3 τρομπόνια (5η συμφωνία) αργότερα 4 κόρνα, μεγάλα τύμπανα 

και διάφορα άλλα κρουστά (9η συμφωνία). 

14. Από πόσες συμφωνίες έγραψαν οι Haydn, Mozart και Beethoven;  

Ο Haydn έγραψε 108, ο Mozart 41 και ο Beethoven 9 συμφωνίες. 

15.Σχολιάστε σύντομα την 9η Συμφωνία του Beethoven. Ποιο είναι το ιδιαίτερο   
χαρακτηριστικό αυτής της συμφωνίας.  
Η 9η Συμφωνία σε Ρε ελάσσονα, Op. 125 (γερμανικά: 9. Sinfonie in d-Moll op. 125), 
γνωστή και ως Χορωδιακή, είναι μία συμφωνία, αποτελούμενη από τέσσερα μέρη, 
του Ludwig van Beethoven, γραμμένη το 1824. Είναι η τελευταία ολοκληρωμένη 
συμφωνία του συνθέτη. Η εν λόγω συμφωνία είναι ένα από τα γνωστότερα μουσικά 
κομμάτια, που γράφτηκαν ποτέ. Μερικοί κριτικοί, θεωρούν αυτό το έργο, ως το 
σπουδαιότερο του Beethoven, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι είναι ό, τι σπουδαιότερο 
έχει γραφτεί στη δυτική μουσική. 
Ήταν η πρώτη συμφωνία, στην οποία υπήρξαν χορωδιακά μέρη (εξ ου και το 
Χορωδιακή Συμφωνία). Η χορωδία εισέρχεται στο τελευταίο μέρος της Συμφωνίας, 
και περιέχει στίχους από το ποίημα Ωδή στη Χαρά, του Friedrich Schiller, που 
γράφτηκε το 1785 και αναθεωρήθηκε το 1803. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο 
πολυεκτελεσμένες συμφωνίες στον κόσμο. 
 

16.Πώς επηρέασαν μεταγενέστερους συνθέτες οι συμφωνίες του Beethoven;  
Ο Beethoven, με τις 9 συμφωνίες του, επηρέασε αποφασιστικά τους σύγχρονούς 
του αλλά και τους μεταγενέστερους συνθέτες που αποπειράθηκαν να γράψουν 
συμφωνίες, σε σημείο που να διστάζουν να ασχοληθούν με το είδος, φοβούμενοι 
την σύγκριση με τις “μπετοβενικές” συμφωνίες. Οι πρώτες του συμφωνίες είναι 
φανερά επηρεασμένες από τον Haydn. Από την 3η συμφωνία όμως και εξής, ο 
Beethoven προχωρεί στην αναμόρφωση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, αντικαθιστά 
το μενουέτο-τρίο με το σκέρτσο, προτείνει για κάθε συμφωνία και μια διαφορετική 
μορφολογική παραλλαγή του είδους, καθώς και μια διαφορετική σύνθεση της 
ορχήστρας. Οι πιο γνωστές του συμφωνίες, που θεωρούνται ταυτόχρονα και τα 

κορυφαία του έργα, είναι η 3η (σε EH μείζονα, «Ηρωϊκή»), η 5η (σε Ντο ελάσσονα), 

η 6η (σε F μείζονα, «Ποιμενική») και η 9η (σε Ρε ελάσσονα). Η επιδίωξη της 
μοναδικότητας και του μνημειώδους, όπως αυτή εμφανίζεται στις συμφωνίες του 
Beethoven, σχετίζεται και με τις νέες αστικές κοινωνικές δομές που επέφερε η 
Γαλλική Επανάσταση, αλλά και με το πνεύμα της νεωτερικότητας στην 
ευρωπαϊκή φιλοσοφία και τέχνη του τέλους του 18ου αιώνα. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%B4%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A7%CE%AC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BD
http://www.wikipedia.gr/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://www.wikipedia.gr/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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17.Πώς σχετίζεται η Τρίτη Συμφωνία (Ηρωική) και η όπερα Fidelio του Beethoven 
με τα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης; 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δημιουργικής περιόδου του, ο Beethoven έχει 
αναγνωριστεί σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη ως συνθέτης και πιανίστας. 
Παράλληλα αναπτύσσει ένα περισσότερο προσωπικό ύφος το οποίο χαρακτηρίζεται 
συχνά ως "ηρωικό". Η περίοδος αυτή ξεκινά με την 3η Συμφωνία (ή Ηρωική 
Συμφωνία), η οποία είναι πολύ μεγάλη σε διαστάσεις για τα πρότυπα της εποχής 
και χαρακτηρίζεται από αρκετές παρεκτροπές από την κλασική δομή των 
συμφωνιών. Το δεύτερο μέρος (Πένθιμο Εμβατήριο) έχει εμβατηριακό χαρακτήρα 
και θεωρείται αναφορά στην Γαλλική Επανάσταση. Αφιερώθηκε αρχικά 
στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 
Την ίδια περίοδο ο Beethoven συνθέτει και την μοναδική του όπερα Fidelio. 
Κεντρικός χαρακτήρας της είναι η Λεονόρα, η οποία μεταμφιεσμένη σε άνδρα σώζει 
τον σύζυγο της από τη φυλακή. Η όπερα παραπέμπει επίσης στην Γαλλική 
Επανάσταση, με την Λεονόρα να ενσαρκώνει τα ιδανικά της. 
 

18.Πώς η προϊούσα κώφωση του Beethoven επηρέασε την προσωπικότητα και 
την δημιουργικότητα του;  
Ο Beethoven ήταν μόλις 26 ετών όταν άρχισε να χάνει την ακοή του, αλλά συνέχισε 
να συνθέτει για πάνω από τριάντα χρόνια. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο κατόρθωμα 
στην ιστορία της τέχνης. Δυστυχώς, η κώφωση δεν μετρίασε την άγρια διάθεση του 
Beethoven. Όσο έχανε την ακοή του, οι κρίσεις θυμού γίνονταν ανεξέλεγκτες και τα 
ξεσπάσματα του όλο και πιο παράλογα. Κι όμως, όσο πιο παράξενη η συμπεριφορά 
τόσο πιο θεσπέσια η μουσική. 
 
 

19.Σε ποιες σονάτες του για πιάνο ο Beethoven χρησιμοποιεί φούγκα; 

Ο Beethoven χρησιμοποιεί φούγκα στη σονάτα του “Hammerklavier” και στη 

σονάτα έργο 110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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20.Πόσες δημιουργικές περιόδους διακρίνουμε στο έργο του Beethoven (με 

χρονολογίες); Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου; Ποια σημαντικά έργα 

γράφτηκαν σε κάθε μια από αυτές τις περιόδους; 
 

 

Α’ περίοδος (έως περ. 1800/02) 

Τις πρώτες σονάτες που συνέθεσε, ο Beethoven τις αφιέρωσε στον Haydn, που 
αποτέλεσε και τον σημαντικότερο δάσκαλό του. Οι σονάτες αυτές χαρακτηρίζονται 
και από μεγάλες ομοιότητες με αντίστοιχες συνθέσεις του Haydn. Η σημαντικότερη 
ίσως από αυτές είναι η "Παθητική" (op. 13). Άλλες εμφανείς επιδράσεις είναι 
ο Mozart, ο  Muzio Clementi και ο  Jan Dussek. Τον Απρίλιο του 1800 ο Beethoven 
παρουσίασε την 1η Συμφωνία και δύο χρόνια αργότερα την 2η Συμφωνία. Η πρώτη 
ακολουθεί περισσότερο τα κλασικά πρότυπα, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται από 
περισσότερες καινοτομίες, κυρίως ως προς τη δομή της. Τα πρώτα έργα του 
Beethoven διακρίνονται γενικά από συχνές εναλλαγές στη δυναμική και έντονες 
αντιθέσεις ή εξάρσεις. Στην πρώτη περίοδο ανήκουν επιπλέον τα έξι 
πρώτα κουαρτέτα εγχόρδων (op. 18) και τα δύο πρώτα κοντσέρτα για πιάνο. 

Χαρακτηριστικά 

 Σχέση με παράδοση (Haydn, Mozart) 
 Ισορροπία γραμμών, ωριμότητα δομής, εσωτερικότητα 
 Σκληρή εργασία για διαμόρφωση υλικού 
 Πιάνο βασικό όργανο σε όλες τις περιόδους 

 Allegro Sonata Form: 

1. Εκθέσεις μεγάλες και πολυθεματικές, Επεξεργασίες σχετικά μικρές 
2. Αργά μέρη μεγάλα και λυρικά με καλλωπισμούς (ornamentation) 
3. Αντικατάσταση minuet από scherzo αλλά με διατήρηση 

χαρακτηριστικών minuet 
4. Finales πνευματώδη και κομψά 

 Ιδιωματική χρήση δυναμικών / αυτοσχεδιαστικά στοιχεία 
 Χειρίζεται δεξιοτεχνικά κοινότυπο υλικό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%A7%CE%AC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/1800
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
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Β΄ Περίοδος (1802-1812/14) 
 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δημιουργικής περιόδου του, ο Beethoven έχει αναγνωριστεί 
σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη ως συνθέτης και πιανίστας. Παράλληλα αναπτύσσει ένα 
περισσότερο προσωπικό ύφος το οποίο χαρακτηρίζεται συχνά ως "ηρωικό". Η περίοδος 
αυτή ξεκινά με την 3η Συμφωνία (ή Ηρωική Συμφωνία), η οποία είναι πολύ μεγάλη σε 
διαστάσεις για τα πρότυπα της εποχής και χαρακτηρίζεται από αρκετές παρεκτροπές από 
την κλασική δομή των συμφωνιών. Το δεύτερο μέρος (Πένθιμο Εμβατήριο) έχει 
εμβατηριακό χαρακτήρα και θεωρείται αναφορά στην Γαλλική Επανάσταση. Αφιερώθηκε 
αρχικά στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 
Την ίδια περίοδο ο Beethoven συνθέτει και την μοναδική του όπερα Fidelio. Κεντρικός 
χαρακτήρας της είναι η Λεονόρα, η οποία μεταμφιεσμένη σε άνδρα σώζει τον σύζυγο της 
από τη φυλακή. Η όπερα παραπέμπει επίσης στην Γαλλική Επανάσταση, με την Λεονόρα να 
ενσαρκώνει τα ιδανικά της. Η πρώτη παράσταση της όπερας δόθηκε το 1805 αλλά 
ακολούθησαν άλλες δύο εκδοχές της, το 1806 και το 1814. 
Την περίοδο 1806 - 1808, ο Beethoven ολοκλήρωσε την 4η, την 5η και την 6η 
Συμφωνία (ή Ποιμενική), ενώ το 1812 γράφτηκε η 7η και η 8η Συμφωνία. Στην δεύτερη 
περίοδο του Beethoven ανήκουν ακόμα τα τρία τελευταία κοντσέρτα για πιάνο, το 
μοναδικό κοντσέρτο για βιολί, πέντε κουαρτέτα εγχόρδων (7-11) και έξι 
επιπλέον σονάτες για πιάνο στις οποίες περιλαμβάνεται η σονάτα Waldstein και 
η Appasionata. 

Χαρακτηριστικά 

 Χάραξη νέων δρόμων 
 Έμφαση σε εξωμουσικά στοιχεία, νέες δομές και μορφές 
 Αμεσότητα. Ανθρωποκεντρική μουσική 
 Τα περισσότερα έργα ρεπερτορίου προέρχονται από αυτήν τη περίοδο 
 Αυτοσχεδιαστικό υλικό με λεπτομερή επεξεργασία (διαφορά από Α΄ 

Περίοδο) 
 Σχετικά απλή αρμονία (μερικές φορές απλούστερη από Mozart). 

Νεωτεριστικός όμως ο τρόπος που χρησιμοποιεί την αρμονία σε σχέση με το 
μουσικό μέτρο. 

 Η συγχορδία σαν βάση για την δημιουργία των κυρίων θεμάτων του με 
ποικίλους τρόπους χρήσης εντάσεων και δυναμικών 

 Κάθε έργο είναι πρότυπο και πρωτότυπο 

1. Allegro Sonata Form: 
Εκθέσεις μικρότερες από Α΄ Περίοδο, Επεξεργασίες μεγαλύτερες και Codas 

2. Αργά μέρη μικρότερα και μερικές φορές εγκαταλείπονται 

 Το 3ο μέρος είναι τώρα πάντα ένα scherzo με συχνή χρήση αιφνίδιων 
τονισμών και συγκοπών 

 Finales με μεγαλύτερη βαρύτητα, συχνά γίνονται το κύριο μέρος ενός έργου 
 Οι καλλωπισμοί σταδιακά εγκαταλείπονται. Κάθε νότα γίνεται λειτουργική 

μελωδικά και αρμονικά 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1805
https://el.wikipedia.org/wiki/1806
https://el.wikipedia.org/wiki/1814
https://el.wikipedia.org/wiki/1806
https://el.wikipedia.org/wiki/1808
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/1812
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
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Γ΄ Περίοδος (1814-1827) 

Το 1816, το προχωρημένο στάδιο απώλειας ακοής του Beethoven, αναγκάζει τον 
συνθέτη να αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι 
συνθέσεις αυτής της περιόδου είναι μεγαλοπρεπείς, με μεγαλύτερο πνευματικό 
βάθος, ενώ η δομή τους θεωρείται γενικά πιο αφηρημένη και ασαφής. Στα 
τελευταία έργα του, ο Beethoven χρησιμοποίησε επίσης πολύ συχνά το στοιχείο 
των παραλλαγών. Οι παραλλαγές Diabelli θεωρούνται από τα σημαντικότερα έργα 
αυτού του είδους και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για αρκετά έργα 
της ρομαντικής περιόδου. Η τρίτη δημιουργική περίοδος χαρακτηρίζεται από την 
ολοκλήρωση της 9ης Συμφωνίας, η οποία παρουσιάστηκε δημόσια τον Μάιο 
του 1824. Αναφέρεται πως ο Beethoven, που φαινομενικά διηύθυνε το έργο, δεν 
ήταν σε θέση να ακούσει τα χειροκροτήματα του πλήθους και χρειάστηκε να τον 
στρέψει προς το κοινό για υπόκλιση μία από τις σολίστ. Στην ένατη συμφωνία 
υπάρχει ένα στοιχείο καινοτομίας που είναι η χρήση χορωδίας και τεσσάρων 
μονωδών στην μελοποίηση του ποιήματος Ωδή στη Χαρά του Schiller. Θεωρείται ως 
σήμερα ένα από τα αριστουργήματα στην ιστορία της μουσικής αν και, σε ορισμένα 
σημεία, ο συνθέτης έχει (πιθανόν λόγω της κώφωσής του) γράψει για ορισμένα 
όργανα (όπως το κόρνο) νότες που δεν τις διαθέτουν. Άλλα έργα που ανήκουν στην 
τελευταία περίοδο δημιουργίας του Beethoven είναι τα τελευταία έξι κουαρτέτα 
εγχόρδων, οι τελευταίες έξι σονάτες για πιάνο καθώς και η Missa Solemnis (Επίσημη 
Λειτουργία), έργο θρησκευτικής αντιστικτικής μουσικής. 
 

Χαρακτηριστικά 

 Αναφορά σε μια ιδανική κοινωνία ανθρώπων. Ποιητικό περιεχόμενο 
 Πλήρως συγκεντρωμένη μουσική σκέψη 
 Διεύρυνση του αρμονικού και textural φάσματος 
 Σχέση με Bach και Handel. Χρήση Αντίστιξης 
 Δεν χάνεται η απλότητα και αμεσότητα 
 Κεντρική συνθετική τεχνική η Variation 
 Χρήση πληθώρας συνθετικών 

τεχνικών: Fugue, Variation, Dance, Allegro Sonata, March. Επίσης: 
Τροπικότητα, Πεντατονικότητα, μελωδία με 5 φθόγγους 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1816
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1824
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
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21.Κάνετε μια γενική εκτίμηση του έργου του Haydn, Mozart και Beethoven. 
Ο αυστριακός συνθέτης Franz Joseph Haydn είναι ένας από τους ακρογωνιαίους 
λίθους της Δυτικής Μουσικής, με καθοριστική παρουσία και συμβολή στην 
κλασσική της περίοδο. Ευτύχησε να ζήσει πολλά χρόνια για την εποχή του και να 
παραστεί μάρτυς πολλών σημαντικών αλλαγών στη μουσική και την κοινωνία 
(Διαφωτισμός, Γαλλική και Αμερικανική Επανάσταση). 
Με το έργο του επηρέασε την εξέλιξη της συμφωνίας, της σονάτας και του 
κουαρτέτου εγχόρδων κι έγινε κύρια πηγή έμπνευσης για συνθέτες όπως 
ο Mozart και ο Beethoven, που με την πληθωρική παρουσία τους επισκίασαν την 
προσφορά του δασκάλου τους. 
Ο Haydn από το 1780 μέχρι το θάνατό του εθεωρείτο ως ο πιο σπουδαίος και 
δημοφιλής συνθέτης. Η αναγνώριση αυτή φανερώνεται από τις παραγγελίες για 
σύνθεση νέων έργων από όλη την Ευρώπη, από τις πωλήσεις των έργων του, αλλά 
και από τις αφιερώσεις των συγχρόνων του μουσικών. Δεν ήταν μόνο ο Mozart με 
τον οποίον συνδεόταν με θερμή φιλία, που του είχε αφιερώσει συνθέσεις του, αλλά 
και μια σειρά άλλων όπως ο Pleyel, Cramer και Hummel. Η περίπτωση του 
Beethoven είναι ιδιαίτερη: Ο Haydn μεταξύ των δύο επισκέψεων του στο Λονδίνο, 
παρέμεινε στη Βιέννη και υπήρξε για αυτό το διάστημα (Νοέμβριος 1792-1794) 
δάσκαλος του 22 ετών τότε Beethoven. Αν και υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ τους, 
ο Beethoven του αφιέρωσε το πρώτο έργο που εξέδωσε (έργο 2) και λέγεται ότι σε 
μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του Haydn, στην εκτέλεση 
της Δημιουργίας, ο Beethoven του φίλησε το χέρι. 

Μετά το θάνατο του ο Haydn χάνει την αίγλη του και τα σκήπτρα καταλαμβάνει ο 
Beethoven. Τα στερεότυπα που μέχρι σήμερα ακολουθούν την εικόνα που έχουμε 
για τη μουσική του Haydn διαμορφώνονται στις αρχές του 19ου αιώνα τόσο από 
κριτικούς (Hoffman, Hanslick κ.α.) όσο και από μουσικούς (Schumann, Berlioz, 
Wagner) και αντανακλούν την θέση που έχει το έργο του στις αίθουσες συναυλιών, 
το ότι δηλαδή επισκιάζεται από τα έργα του Mozart και του Beethoven. 

Η «πατρική» φιγούρα με την οποία είχε συνδεθεί ο Haydn ήδη από τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του, αρχικά είχε θετικό αντίκτυπο, αποδίδοντας τη σημασία του ως 
μεγάλου δασκάλου. Στη συνέχεια όμως η πατρική αυτή εικόνα συνδέθηκε με την 
έννοια του παρωχημένου της απομόνωσης, του ιστορικού μνημείου και της 
περιθωριοποίησης, αποσυνδέοντας έτσι τη μουσική του με τις επόμενες γενιές. Έτσι 
στην «κλασσική» τριανδρία Haydn – Mozart– Beethoven , θεωρείται ως ο πρώτος 
και ο λιγότερο σημαντικός συνθέτης – ο πρόδρομος των επόμενων δύο. 

Ένα άλλο κλισέ που ακολούθησε το έργο του, είναι η περιγραφή της μουσικής του 
με τον γερμανικό όρο Heitere, (εύθυμη, ελαφριά), ο οποίος αρχικά συσχετιζόταν με 
τα ιδανικά της κλασικής αρχαιότητας, και γι αυτό συνέβαλε στο να καθιερωθεί ο 
Haydn ως «κλασσικός». Αργότερα όμως αυτή η περιγραφή απέκτησε πάλι αρνητική 
χροιά και οδήγησε στο να θεωρείται το έργο του άσχετο με τη σύγχρονη εποχή με 
τον πεσιμισμό και τα προβλήματά της. Ως συνέχεια αυτής της περιγραφής έρχονται 
άλλοι χαρακτηρισμοί της μουσικής του όπως απλή, παιδική, νεανική, ειδυλλιακή, 
χαρούμενη, όροι που αφορούν αποσπασματικά έργα και οπωσδήποτε αδικούν το 
συνολικό έργο αγνοώντας τη σημαντικότητα και τη βαρύτητά του. 

https://www.sansimera.gr/biographies/218
https://www.sansimera.gr/biographies/1520
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Ωστόσο κατά τα μέσα του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε στον γερμανόφωνο χώρο μια 
ομάδα φανατικών υποστηρικτών του έργου του Haydn. Η ομάδα αυτή για δικές της 
ιδεολογικές απόψεις χρησιμοποίησε το έργο του Haydn για να υπερασπιστεί τα 
κλασσικά μουσικά ιδεώδη και να αντιπαρατεθεί με την νεότερη γερμανική μουσική 
σχολή -μοιραία ο Haydn συνδέθηκε με έναν ακαδημαϊκό συντηρητισμό. 
Άλλη μια κοινή θέση των μέσων του 19ου αιώνα ήταν το ότι η μουσική του Haydn 
(αλλά και του Mozart ) εξέφραζε την προ της Γαλλικής Επανάστασης κοινωνία – τον 
απολυταρχισμό και την αριστοκρατία, χωρίς να αντανακλά τον σύγχρονο κόσμο της 
κοινωνικής εξέγερσης και της δημοκρατίας. 
Τέλος από κάποιους άλλους κριτικούς θεωρήθηκε ότι ο Haydn ήταν ανίκανος να 
εκφράσει την ανθρώπινη αγάπη – πιθανότατα λόγω του αποτυχημένου του γάμου, 
και ότι στη μουσική του παρατηρείται έλλειψη αρρενωπού πάθους και γυναικείας 
ευαισθησίας. Με λίγα λόγια, κάθε σύγκριση γινόταν με τα μέτρα και τα σταθμά του 
ρομαντικού κινήματος, το οποίο έβρισκε ως αρχικούς εκφραστές τον Mozart του 
DonGiovanni και τον Beethoven των τελευταίων τεσσάρων συμφωνιών του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Γερμανικός Ρομαντισμός 

Γενικές 

 

1. Ποιον αιώνα εμφανίζεται το ρομαντικό κίνημα στην Τέχνη;  

O Ρομαντισμός αποτελεί καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου 

αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και 

τη Γερμανία, για να εξαπλωθεί αργότερα κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία. 

Καταρχάς αποτέλεσε λογοτεχνικό ρεύμα, ωστόσο επεκτάθηκε τόσο στις εικαστικές 

τέχνες όσο και στη μουσική. 

2. Ποιος συνθέτης της κλασικής περιόδου θεωρείται πρότυπο για τους 

ρομαντικούς συνθέτες;  

Ο Beethoven (1770-1827) έζησε και δημιούργησε στο απόγειο της ωριμότητας της 

κλασικής εποχής, αλλά μέσα στα έργα του και ιδιαίτερα από τη μέση περίοδο της 

δημιουργίας του, αναγγέλλεται η νέα εποχή, ο ρομαντισμός. Γι’ αυτό και θεωρείται 

ο τελευταίος μεγάλος κλασικός και ο πρώτος μεγάλος ρομαντικός 

3. Σε ποιες περιόδους χωρίζεται ο ρομαντισμός; Να αναφέρεται συνοπτικά τα 

χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου καθώς και αντιπροσωπευτικούς συνθέτες. 

 

Πρώιμος Ρομαντισμός (1800-1830)  

Πρώτη ρομαντική όπερα «Ο ελεύθερος σκοπευτής» του Weber (Γερμανία) και τα 

τραγούδια του Schubert (Αυστρία) όπως και τα όψιμα έργα του Beethoven 

(Γερμανία).  

 

Ακμή του Ρομαντισμού(1830-1850)  

Στη Γαλλία (Παρίσι) ο Berlioz δημιουργεί τη Φανταστική Συμφωνία (περιγραφική 

μουσική) και ο Γαλλοπολωνός Chopin στο Παρίσι, εδραιώνεται σαν ποιητής του 

πιάνου με την ονειρική λυρική μαγεία της μουσικής του. Ο βιολιστής-συνθέτης 

Paganini (Ιταλία) και ο αντίστοιχός του στο πιάνο Liszt(Αυστρία- Ουγγαρία), με 

πρωτοφανή ανήκουστη για τα χρονικά δεξιοτεχνία, ξεσηκώνουν, όπου παίζουν, το 

κοινό. Στη Γερμανία ο Schumann (ρομαντική ποιητική μουσική), ο Mendelssohn 

(ρομαντικός κλασικισμός) και ο Wagner (ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της 

γερμανικής όπερας). Στην Ιταλία ο Donizettiι με την Λουτσία ντι Λαμμερμούρ 

καθιερώνεται κύριος εκπρόσωπος της ρομαντικής όπερας, ο Bellini (Νόρμα, 

υπνοβάτιδα) συνεχίζουν την παράδοση του μπελκάντο (ωραίο τραγούδι) και ο Verdi 

με τις μελοδραματικές όπερες του ενθουσιάζει το κοινό και το ενθαρρύνει στην 

ενοποίηση της χώρας του (Όπερα Ναμπούκο).  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Όψιμος Ρομαντισμός (1850-1890)  

Ο Liszt συνθέτει τα συμφωνικά του ποιήματα (προγραμματική μουσική) και ο 

Wagner αναπτύσσει στην όπερα το μουσικό δράμα, πιστεύοντας στην δημιουργική 

συνέχεια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Ο Bruch (Γερμανία) πέρασε στο 

πάνθεον των αθανάτων με το κοντσέρτο για βιολί Νο 1 έργο 26.(Από τα 

συγκλονιστικότερα στο είδος ). Τον Ρομαντισμό στη Ρωσία εκπροσωπεί ο 

Τchaikovsky (Λίμνη των κύκνων, η όπερα Ευγένιος Ονέγκιν, Συμφωνίες κ.λ.π) και 

στην Αγγλία ο Elgar (παραλλαγές Enigma). Στο Παρίσι έχουμε τους Gounod (όπερα 

Φάουστ) και Saint-Saëns -πρώτος συνθέτης βωβού κινηματογράφου- (Όπερα 

Σαμψών και Δαλιδά,) τον Βέλγο Franck (Συμφωνιστής και μαέστρος στις 

παραλλαγές) και στην Βιέννη τον μεγάλο συνθέτη Συμφωνιών Bruckner(Αυστρία) με 

το μεγαλειώδες 1ο μέρος και το αξέχαστο σκέρτσο της 9ης του, όπως επίσης στην 

ίδια πόλη και τον μεγάλο τελευταίο των Ρομαντικών γερμανό Brahms (το 

νανούρισμά του «καλό βράδυ, καληνύχτα» ηχεί παγκοσμίως για νεογέννητα 

βρέφη). 

 4. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του ρομαντικού κινήματος; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ρομαντισμού στη μουσική; 

Πώς εξελίσσονται οι βασικές συνιστώσες της μουσικής (φραστική δομή, αρμονία, 

μελωδία και ρυθμός) το 19ο αιώνα; 

 

 Τα χαρακτηριστικά του ρομαντικού κινήματος είναι: 

1.Το ιδεώδες της καλλιτεχνικής έκφρασης. 

2.Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της λογικής, η αναζήτηση ιδιωτικών τρόπων 

καλλιτεχνικής έκφρασης και η δημόσια προβολή ατομικών προσωπικών 

συναισθημάτων. 

3.Οι συναισθηματικές μεταπτώσεις. 

4.Η διάθεση φυγής από την πραγματικότητα-στροφή στο μύθο και τη φαντασία. 

5.Η νοσταλγία για το παρελθόν. 
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Τα χαρακτηριστικά του Ρομαντισμού στη μουσική είναι: 

1.Καθιερώνεται το τονικό σύστημα (μείζονα, ελάσσονα). 

2.Τα μεγάλα μελωδικά τόξα (μουσικές φράσεις με μεγάλες, ως επί το πλείστον, 

χρονικής διάρκειας νότες) που αυτό σημαίνει ροπή προς ακινησία, παθητική 

συναισθηματική παρατήρηση, ονειροπόλημα, εσωστρέφεια. 

3.Οι χρωματικές αλλοιώσεις. 

4. Πιο ελεύθερη χρήση των διαφόρων μουσικών μορφών, όπως η σονάτα και η 

συμφωνία. 

5. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται τη περίοδο αυτή είναι τα κρουστά, τα 

ξύλινα πνευστά αλλά το πιο δημοφιλές είναι το πιάνο. 

6. Συνεχείς μετατροπίες (αλλαγές τονικών κέντρων - κλιμάκων). 

7. Πληθωρικότητα στη μελωδική έκφραση. 

8. πλούσιες σε ηχοχρώματα ενορχηστρώσεις και πολυπληθείς ορχήστρες. 

Κύριο χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην πρόκληση ισχυρής 

συγκίνησης μέσω της τέχνης καθώς και η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα, σε 

σχέση με τις περισσότερο κλασικές αντιλήψεις. Στον ρομαντισμό, κυρίαρχο στοιχείο 

είναι η έμφαση στο συναίσθημα όχι τόσο εναντίον της λογικής, όσο εναντίον της 

μονόπλευρης κυριαρχίας της λογικής. 

Η ρομαντική μουσική στοχεύει να προκαλέσει τη συγκίνηση και μια περισσότερο 

ονειρική ατμόσφαιρα. Προς το στόχο αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αντικατάσταση 

του κλειδοκύμβαλου από το πιάνο, γεγονός που επέτρεψε στους μουσικούς της 

εποχής να εναλλάσσουν έντονα τις δυναμικές στην ερμηνεία τους. Αρκετά ακόμα 

όργανα τροποποιήθηκαν με τον ίδιο απώτερο σκοπό. Η ενορχήστρωση της 

ρομαντικής μουσικής είναι επίσης περισσότερο τολμηρή. Τα ώριμα έργα του Ludwig 

van Beethoven μπορούν να θεωρηθούν ως η αρχή του μουσικού ρομαντισμού, σε 

αντιπαραβολή με τις πρώτες του δημιουργίες, που ακολουθούν το κλασσικό ύφος. 

Φραστική Δομή  

Στον υψηλό κλασικισμό η περιοδικότητα της φράσης εκλεπτύνεται πάρα πολύ. 

Αντίθετα, στον ρομαντισμό οι περισσότεροι συνθέτες επιστρέφουν σε μια πολύ 

απλή περιοδικότητα. Τα έργα πιάνου των Weber, Schubert, Schumann, Brahms, κι 

ακόμη περισσότερο ο Mendelssohn, Ignaz Moscheles και Stephen Heller, ακόμη και 

ο Brahms. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν πολύ συχνά πολύ απλή περιοδικότητα, 

πράγμα που πρέπει να σχετίζεται με την κλίση τους προς το λαϊκό τραγούδι. Το ίδιο 

συμβαίνει και στη συμφωνία, τις μεγάλες σονάτες και στα κουαρτέτα. Στον 

ρομαντισμό λοιπόν, το βασικό δομικό στοιχείο, η 8μετρη φράση δεν αναπτύχθηκε, 

σε σύγκριση μάλιστα με τον Beethoven, μπορούμε να πούμε ότι παρατηρείται μια 

οπισθοδρόμηση. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
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Ο Ρυθμός  

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με ένα άλλο θεμελιώδες στοιχείο της μουσικής, τον 

ρυθμό. Ο ρυθμός, στην κλασική περίοδο χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά λεπτές 

αποχρώσεις και ευαισθησίες, και έτσι γίνεται ένας από τους σημαντικότερους 

φορείς της έκφρασης. Αντιθέτως, οι ρομαντικοί στο ρυθμικό επίπεδο 

συμπεριφέρονται πολύ στερεότυπα. Ο ρυθμός είναι μια αδύνατη πλευρά της 

μουσικής της ρομαντικής περιόδου, αλλά και του ιμπρεσιονισμού (όπως και να τον 

δει κανείς: είτε ως ένα ύστερο στάδιο της κλασικορομαντικής περιόδου, είτε ως μια 

ειδική εξέλιξη αφ’ εαυτής).  

Στην πιανιστική φιλολογία, η τάση για το λαμπερό (που την ακολουθούν σχεδόν 

όλοι οι συνθέτες του αιώνα), με τις δεξιοτεχνικές υπερβολές, οδηγεί συχνά σε 

παραμερισμό του ρυθμικού στοιχείου. Από αυτό δεν ξέφυγαν ούτε ο Chopin και ο 

Liszt. Σημειώνεται το εναλλασσόμενο και ιδιότροπο παιγνίδι των μικρών και των 

μεγάλων ρυθμών (Brahms), η έμφαση των επίσημων αργών ρυθμών και η 

χρησιμοποίηση τους στον ύμνο ή στο κοράλ (Wagner, Bruckner), η εκλεπτυσμένη 

ρυθμική απαγγελία (R. Strauss), η απόκρυψη ή το τέντωμα απλών ρυθμικών 

σχημάτων με πεντάηχα, επτάηχα κλπ. Από τον πρώιμο Chopin ως τον Claude 

Debussy και αργότερα, η συχνή χρήση γραμμένων Ritardandi ή Accelerandi, και 

τέλος η καλειδοσκοπική εναλλαγή όλων αυτών των μέσων και η αυθαίρετη χρήση 

τους χαρακτηρίζουν κυρίως το πιο ύστερο στάδιο, το οποίο εξαφανίζει κάτω από 

όλες αυτές τις ρυθμικά ευρήματα την ρυθμική ευαισθησία των κλασικών, χωρίς 

όμως να μπορεί να αποφύγει πάντοτε το μηχανικό, το βιαστικό ή το δυσκίνητο.  

Στο ρομαντισμό επομένως, τα ρυθμικά μοτίβα δεν έχουν έντονη προσωπικότητα και 

είναι εύκολο να μπερδευτεί το ένα με το άλλο μέσα σε μια σύνθεση. Όμως, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η τάση προς υποκειμενισμό δημιουργεί προσωπικούς 

ρυθμούς, χαρακτηριστικούς του κάθε συνθέτη, όπως οι ανώμαλοι τονισμοί και η 

αντιπαράθεση δίσημων και τρίσημων μέτρων στον Brahms.  

Τα νέα ρυθμικά στοιχεία στο μουσική των 19ου αιώνα ήρθαν από τις εθνικές 

σχολές, που εισήγαγαν νέους λαϊκούς ρυθμικούς παλμούς στην ευρωπαϊκή 

μουσική. Modest Mussorgsky, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Béla 

Bartók κ.α. 

Αρμονία 

Οι αρμονικές γλώσσες του Mozart και του Beethoven είναι αυτές πάνω στις οποίες 

κυρίως βασίστηκαν οι ρομαντικοί. Αυτό που προσέθεσαν δεν είναι νέο αρμονικό 

υλικό, αλλά η συχνότερη χρήση (πυκνότερη) του υπάρχοντος. Νέο υλικό 

εμφανίζεται και πάλι με τους εθνικούς μουσικούς. Ωστόσο, στο 2ο μισό του 19ου 

αιώνα, η ρομαντική αρμονία διευρύνει την κλασική, με χρωματικές αλλοιώσεις, 

εναρμόνιους φθόγγους, φτάνοντας έως τα όρια της ατονικότητας (τονική ασάφεια). 

Το όριο θα υπερκεραστεί (έστω και ασυνείδητα) ήδη από μερικούς συνθέτες που 

κατατάσσονται στο ρεύμα το ύστερου (ή όψιμου) ρομαντισμού. 
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5. Ποια είναι τα νέα μουσικά είδη που αναπτύσσονται στο ρομαντισμό;  

Οι παρτιτούρες των ρομαντικών είναι γεμάτες σημειώσεις σχετικά με την εκτέλεση 

του έργου έτσι ώστε να μην αφήνουν μεγάλο περιθώριο αυτοσχεδιασμού ενώ ένα 

είδος που αναπτύσσεται έντονα στην περίοδο αυτή είναι η "Προγραμματική 

Μουσική". Σε αντίθεση με την "Απόλυτη Μουσική" που στηρίζεται στην καθαρή 

έμπνευση, η προγραμματική μουσική προσπαθεί να απεικονίσει παραστάσεις ή 

συναισθήματα χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά μέσα που προσφέρουν τα μουσικά 

όργανα, όπως αντίστοιχα χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι τα χρώματα. 

Ένα άλλο νέο μουσικός είδος που αναπτύχθηκε την περίοδο του ρομαντισμού είναι 

το Lied. Ο όρος αναφέρεται στο έντεχνο Γερμανικό τραγούδι του 19ου αιώνα. 

(Συνοδεία: πιάνο ή ορχήστρα) 

 

6. Ποιο λογοτέχνη εξιδανικεύουν οι ρομαντικοί συνθέτες; Να αναφέρετε 

ενδεικτικά συνθέτες οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τα λογοτεχνικά του έργα. 

Η αγάπη, ο ηρωισμός και ο θάνατος, ήταν και τα τρία θέματα που μαγνήτιζαν τους 

ρομαντικούς καλλιτέχνες και δεν είναι καθόλου περίεργο ότι όλοι αυτοί 

εξιδανίκευαν τον Shakespeare. Οι νεαροί τραγικοί εραστές του “Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα” ενέπνευσαν τους Bellini, Berlioz, Gounod και Tchaikovsky. Το “Όνειρο 

Καλοκαιρινής Νύχτας” έδωσε υλικό στο Weber για την όπερα “Όμπερον”. Ο 

“Μάκβεθ”, o “Οθέλλος” και ο χαρακτήρας του Φάλσταφ υπήρξαν πηγές από τις 

οποίες ο Verdi άντλησε θέματα για τις όπερες του. Ο Schumann έγραψε την 

εισαγωγή “Ιούλιος Καίσαρας”. Και τόσο ο Liszt όσο και ο Tchaikovsky συνέθεσαν 

συμφωνικά ποιήματα πάνω στον Άμλετ. 

 

7. Ποια είναι η εξέλιξη της ιταλικής όπερας το 19ο αιώνα;  

Ποιους συνθέτες ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα γνωρίζετε και ποιες οι 

σημαντικότερες   όπερες τους;  

Πέρα από τη ρομαντική όπερα της Γερμανίας, η ιταλική όπερα, στις αρχές του 19ου 

αιώνα χαρακτηρίζεται από την παρουσία συνθετών όπως ο Giuseppe Verdi, 

ο Gioacchino Rossini, ο Gateano Donizetti και ο Vincenzo Bellini. Στην ιταλική όπερα 

της εποχής αυτής, οι άριες χωρίζονται συνήθως σε δύο μέρη, ένα μέρος αργού 

ρυθμού που διαδέχεται ένα γρήγορο ρυθμικά μουσικό τμήμα. Ανάμεσα στις 

σημαντικότερες όπερες αυτής της περιόδους ανήκουν ο Κουρέας της 

Σεβίλλης (1816), κωμική όπερα του Rossini, καθώς και αρκετές τραγωδίες του 

Donizettiι όπως η Lucia di Lammermoor (1835). Στο δεύτερο μισό του αιώνα 

κυριαρχεί η μορφή του συνθέτη Giuseppe Verdi με σημαντικές όπερες όπως 

το Rigoletto (1851), η Traviata και η Aida. H τραγική όπερα του Verdi, Οθέλος (1887) 

και η κωμική όπερα του Φάλσταφ (1893) περιέχουν λιμπρέτι του Arrigo 

Boito βασισμένα σε έργα του William Shakespeare. Στα τέλη του 19ου αιώνα, έκανε 

την εμφάνισή του και το στυλ όπερας βερισμός που χαρακτηρίζεται ως ένα 

συναισθηματικό και ρεαλιστικό μελόδραμα. Το είδος αυτό υπηρέτησε μεταξύ 

άλλων και ο Giacomo Puccini, ένας από τους σημαντικότερους διαδόχους του Verdi, 

ειδικότερα με τις όπερες La Boheme (1896) και Tosca (1900). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1816
https://el.wikipedia.org/wiki/1835
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AD%CF%80%CE%B5_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1851
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%90%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
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8. Ποια είναι η εξέλιξη της γαλλικής όπερας τον 19ο αιώνα; Ποιους συνθέτες 

γαλλικής όπερας του 19ου αιώνα γνωρίζετε και ποιες οι σημαντικότερες   όπερες 

τους;  

Η γαλλική μουσική του 19ου αιώνα έχει επηρεαστεί πολύ από την Γαλλική 

Επανάσταση. Η ακτινοβολία της επηρεάζει και την όπερα άλλων χωρών. Το 

κυρίαρχο ρεύμα είναι η «Μεγάλη όπερα» (πρώτο μισό του αιώνα), διάδοχος της 

λυρικής τραγωδίας του 17ου-18ου αιώνα. Μεγαλοπρέπεια, μνημειακός 

χαρακτήρας, σκηνές με μεγάλα πλήθη επί σκηνής, χορωδίες, μπαλέτα, μεγάλη 

πλούσια σε ηχοχρώματα ορχήστρα κλπ. είναι τα χαρακτηριστικά της. (Auber, 

Rossini: “Guillaume Tell”, Meyerbeer: “Robert le Diable”, “Les Huguenottes”, “Le 

Prophete”, Halevy : “La Juive”). Τα θέματα είναι από τη μεσαιωνική και νεότερη 

ιστορία. Στον αντίποδα της «Μεγάλης όπερας» βρίσκεται η «κωμική όπερα», με 

καθημερινά θέματα και μικρές μορφολογικές διαφορές (Boieldieu, Herold, Adam, 

Offenbach και οπερέττα) Μετά τα μέσα του αιώνα εμφανίζεται μια όπερα σε 

μικρότερες διαστάσεις, αλλά με καλύτερη σκιαγράφηση των χαρακτήρων: Λυρικό 

δράμα, συνήθως με διαλόγους αντί ρετσιτατίβων (Bizet: “Carmen”, Gounod: 

“Faust”). 

9.Ποια είναι η εξέλιξη της γερμανικής όπερας τον 19ου αιώνα; Ποιους συνθέτες 

γερμανικής όπερας του 19ου αιώνα γνωρίζετε και ποιες οι σημαντικότερες 

όπερες τους; Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές της γερμανικής από την 

ιταλική όπερα το 19ο αιώνα; 

Ένα είδος κωμικής όπερας, το singspiel, δημιουργήθηκε στη Γερμανία Το πιο γνωστό 

δείγμα του είδους αποτελεί ο Μαγικός Αυλός (1791) του Mozart. Η όπερα αυτή 

θεωρείται η πρώτη αξιόλογη γερμανική όπερα και αυτή που αποτέλεσε τη βάση για 

την ανάπτυξη της μεγαλειώδους γερμανικής ρομαντικής όπερας. Μετά το Μαγικό 

Αυλό- και τις υπόλοιπες όπερες του Mozart- η Γερμανία στις αρχές του 19ου αιώνα 

έχει έντονη οπερετική δραστηριότητα, από τη μοναδική όπερα του Beethoven, 

Fidelio, μέχρι τις όπερες του Carl Maria von Weber και του Heinrich Marschner. Οι 

όπερες τους περιέχουν όλα τα χαρακτηριστικά του singspiel και του μελοδράματος 

ενώ παράλληλα επηρέασαν το Wagner στα έργα του. 

Η περίοδος του ρομαντισμού ήταν η πιο παραγωγική και σίγουρα η πιο 

ενδιαφέρουσα, κυρίως ως προς την όπερα. Στη Γερμανία, δεσπόζει το όνομα του 

Ριχάρδου Wagner-όπερες του οποίου είναι οι: Τριστάνος και Ιζόλδη, το δαχτυλίδι 

του Νιμπελούγκεν, ο ιπτάμενος Ολλανδός και άλλες- ενός από του σημαντικότερους 

συνθέτες οπερετικών μορφών ή όπως ο ίδιος αποκαλούσε «μελοδραμάτων». Οι 

όπερες του μπορούν τουλάχιστον να χαρακτηριστούν ως μεγαλειώδεις. Αναμιγνύει 

την άρια με το ρετσιτατίβο, χρησιμοποιεί πάντα κείμενα ιδιαίτερα έντεχνα, δίνει 

στην ορχήστρα ακόμα μεγαλύτερο ρόλο και δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε 

‘ατελείωτη μελωδία’, δηλαδή τη διαρκή συνοδεία της ορχήστρας προκαλώντας την 

αίσθηση μιας διαρκούς μελωδίας που διακόπτεται σπάνια και μόνο σε καίρια 

σημεία της πλοκής. Ο Wagner ουσιαστικά ‘επιφορτίζει’ με έντονο βάθος τις όπερες 

του και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων 

και όχι μόνο την πλοκή. 
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Μετά το Wagner, πολλοί Γερμανοί συνθέτες έγραψαν αξιόλογες όπερες. Ο Richar Strauss, 

γνωστός για τις ψυχολογικές του όπερες, συνέθεσε μερικές από τις πιο συναρπαστικές 

όπερες, όπως Σαλώμη, Ηλέκτρα, Der Rosenkavalier και πολλές άλλες. 

Στον κεντροευρωπαϊκό χώρο, διακρίνονται δύο ρεύματα. Η νεογερμανική σχολή 

(Liszt, Wagner - ρομαντικός ρεαλισμός) και ο ρομαντικός κλασικισμός (Brahms). 

Γέννηση του όρου της «εκφραστικής μουσικής» ως αντιπαρατιθέμενου στον όρο 

«μουσική ως φόρμα» και ως ωραίος ήχος. Αισθητική της έκφρασης. Η μουσική 

χρειάζεται ένα συναίσθημα ή μια εξωμουσική κατάσταση για να λειτουργήσει. Η 

ιταλική όπερα του 19ου αιώνα κατόρθωσε να συνενώσεις τις δύο τάσεις. 

Οι ψυχολογικές εντάσεις και διαφοροποιήσεις δεν εκφράζονται με την 

ενορχήστρωση και την θεματική επεξεργασία, αλλά με την υψηλή ποιότητα της 

μουσικής. Ο παλιός χωρισμός σε ρετσιτατίβα και άριες υποχωρεί και αντικαθίσταται 

από ολοκληρωμένες μουσικές σκηνές, μέσα στις οποίες περιέχονται πολλά τέτοια 

επιμέρους στοιχεία. Η ορχήστρα συνοδεύει με πολλά ηχοχρώματα που 

υπογραμμίζουν τις καταστάσεις και τις διαθέσεις, αλλά όχι με συμφωνικό τρόπο 

όπως στον Wagner. 

 

10. Ποια είναι η εξέλιξη του ορατόριου τον 19ο αιώνα; Ποιους συνθέτες 

ορατόριου του 19ου αιώνα γνωρίζετε και ποια είναι τα σημαντικότερα    

ορατόρια που γράφτηκαν αυτή την περίοδο;  

Στο ορατόριο ακολουθείται η παράδοση του Haydn και του Beethoven. Το ορατόριο 

δεν είναι από τα κεντρικά είδη του ρομαντισμού.  

Έργα που γράφτηκαν την περίοδο αυτή:  

Mendelssohn: Ηλίας, Παύλος 

Liszt: Χριστός, Ο μύθος της Αγ. Ελισάβετ 

Berlioz: Η παιδική ηλικία του Χριστού 

Παρατηρείται η τάση για μερική επανένωση του ορατορίου και της όπερας (σκηνικό 

ορατόριο) είναι κάτι που και σήμερα υπηρετείται, π.χ. με σκηνικές παραστάσεις 

ορατορίων. 

 

11. Ποια είναι η εξέλιξη του γερμανικού lied το 19ο αιώνα; Ποιοι είναι οι 

σημαντικότεροι Γερμανοί συνθέτες lieder το 19ο αιώνα;  

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού είναι και η εσωτερική λυρική 

εκφραστική διάθεση, που μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με την αντίστοιχης 

διάθεσης ποίηση. Ο συνθέτης που καθιέρωσε και σφράγισε αυτό το νέο σχετικά 

είδος είναι ο Schubert, ο οποίος στο τραγούδι ακριβώς διαφοροποιεί τη μουσική 

του από τους κλασικούς και συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία του 

ρομαντικού ύφους στη μουσική γενικότερα. Ένα έντεχνο τραγούδι (lied) εξελίσσεται 

σε διττό επίπεδο. Η μελωδία είναι συνήθως απλή και λιτή, κατά τα κλασικά 

πρότυπα. Η πιανιστική συνοδεία όμως είναι εκείνη που αναπαράγει τη λυρική 

διάθεση του ποιήματος και υπογραμμίζει τα συναισθήματα, εκείνη δηλαδή που 

φέρει τη μουσική ουσία της σύνθεσης. Έτσι, η σύνθεση αποκτά ενότητα, αλλά 

παράλληλα τονίζεται ο δυαδισμός μελωδία- συνοδεία, που δημιουργεί μια δομή 
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αντίθετη απ’ εκείνη του κλασικισμού και είναι χαρακτηριστικό του ρομαντικού 

ύψους. Τα 602 τραγούδια και μπαλάντες του Schubert δημιουργούν ένα εντελώς 

καινούριο κόσμο μουσικού λυρισμού, απλησίαστο στον πλούτο και το εύρος της 

μουσικής έκφρασης, αλλά και της φόρμας. 

Μεταξύ των σημαντικότερων συνθετών τραγουδιού μετά τον Schubert ας 

αναφερθούν οι Schumann, Brahms, Mahler (ορχηστρικό τραγούδι) κλπ. Ο Hugo 

Wolf είναι ίσως ο σημαντικότερος επίγονος της τεχνικής και της αισθητικής του 

Wagner στον τομέα του τραγουδιού. Με τη μουσική γλώσσα του Wagner τον 

συνδέει η ευαίσθητη απαγγελία του λόγου, η μοτιβική διείσδυση του οργανικού 

μέρους (πιάνου), ενώ με τις ιδέες του Wagner τον συνδέει η έμπνευση από την 

ποίηση. Ωστόσο, ο λόγος δεν είναι δικός του (όπως στο Wagner), αλλά προέρχεται 

από σημαντικούς λυρικούς ποιητές του 19ου κυρίως αιώνα. Είχε μια πολύ λεπτή 

αίσθηση για το στίχο και την ικανότητα να τον αισθανθεί, αλλά και να τον 

μεταφέρει σε μια εξαιρετικά εκφραστική και ταιριαστή μουσική ατμόσφαιρα. 

 

12. Πώς εξελίσσεται η μουσική για πιάνο το 19ο αιώνα; Ποιοι οι σημαντικότεροι 

συνθέτες μουσικής για πιάνο τον 19ο αιώνα; Ποια είναι τα σημαντικότερα 

κοντσέρτα για πιάνο που γράφτηκαν τον 19ο αιώνα; Ποιοι συνθέτες έγραψαν 

σημαντικούς κύκλους σπουδών για πιάνο τον 19ο αιώνα; 

Οι μεγάλες φόρμες (σονάτα, ρόντο) υποχωρούν. Η προσωπική έκφραση ευνοεί 

νέες, συντομότερες δομές και απλούστερες φόρμες. Τα σχήματα που 

χρησιμοποιούνται έχουν πιο μελωδικά θέματα από την κλασική σονάτα, αλλά είναι 

ακατάλληλα για θεματική επεξεργασία. Στη μουσική εισέρχονται εξωμουσικά 

ερεθίσματα (ποιητικά, εικόνες κλπ.). Δημιουργείται έτσι ένας ολόκληρος καινούριος 

κόσμος σύντομων κομματιών με διάφορους χαρακτήρες και διαθέσεις. Η σχέση 

τους με το ρομαντικό λυρικό τραγούδι για φωνή και πιάνο είναι στενή. Κύριο 

στοιχείο αποτύπωσης συναισθημάτων και ψυχικών διαθέσεων είναι το αρμονικό, 

το οποίο πυκνώνει και διευρύνεται, ενώ το ρυθμικό υποχωρεί. Ιδιαίτερη σημασία 

δίνεται επίσης στον ήχο ως χρώμα και ως ποίηση.  

Στην περίοδο αυτή συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η επικράτηση του πιάνου στο 

μουσικό στερέωμα. Είναι το όργανο που ευκολότερα και πληρέστερα 

ανταποκρίνεται στο ιδανικό της εποχής, δηλ. στην έκφραση έντονων 

συναισθηματικών μεταπτώσεων. Οι τεχνικές όμως απαιτήσεις των έργων για πιάνο 

ξεφεύγουν πια από τις δυνατότητες του ερασιτέχνη (η προσαρμογή στις 

δυνατότητες αυτές ήταν ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κλασικής 

περιόδου), ευνοώντας το ιδανικό του βιρτουόζου, που χαρακτηρίζει όλη αυτή την 

περίοδο. Η μουσική για πιάνο (αλλά και γενικότερα η μουσική για ένα ή για μικρή 

ομάδα οργάνων) γράφεται την εποχή αυτή περισσότερο για να ακούγεται, παρά για 

να παίζεται.  

Το αντιπροσωπευτικότερο είδος μουσικής για πιάνο στον ρομαντισμό είναι το 

σύντομο κομμάτι σε απλή μορφή και με έντονη λυρική διάθεση, που συνήθως 

ονομάζεται «Χαρακτηριστικό κομμάτι», που δημιουργείται ως παράλληλο προς το 

έντεχνο τραγούδι (πρβλ. «τραγούδια χωρίς λόγια»). Τα κομμάτια αυτά εκδίδονται 
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συχνά σε συλλογές με κοινούς τίτλους, είτε και μεμονωμένα. Οι τίτλοι επιδιώκουν 

να καθορίσουν το περιεχόμενο του έργου και να προϊδεάσουν τόσο τον ακροατή 

όσο και τον εκτελεστή καθοδηγώντας τον στην καλύτερη κατανόηση. Οι τίτλοι 

μπορεί να περιέχουν ένα απλό και γενικόλογο λυρικό χαρακτηρισμό (π.χ. μπαλάντα, 

νυκτερινό, σκέρτσο, αυτοσχεδιασμός, πρελούδιο, φαντασία, τραγούδια χωρίς λόγια 

κλπ) ή να είναι πιο συγκεκριμένοι, δηλώνοντας μια εντύπωση, εικόνα ή ιστορία (π.χ. 

καρναβάλι, ονειροπόληση, σκηνές του δάσους, τα χρόνια της περιπλάνησης κλπ.). 

Φυσικά, δεν εγκαταλείπεται εντελώς η μορφή της σονάτας, αλλά καλλιεργείται 

αραιότερα και της δίνεται ένα μεγάλο ειδικό βάρος: Οι συνθέτες καταπιάνονται μ’ 

αυτήν σπανιότερα και με περισσό σεβασμό προς την κεντρική φόρμα των μεγάλων 

κλασικών. 

Οι πρώτοι εκπρόσωποι του χαρακτηριστικού κομματιού στον πρώιμο ρομαντισμό 

είναι οι Hummel, Field (σημαντικά είναι τα «νυκτερινά του, πρόδρομοι εκείνων του 

Chopin), Weber κλπ. Από τους πρώτους δημιουργούς πρέπει να θεωρηθεί ο 

Schubert, ο οποίος συνθέτει έργα τέτοιου είδους εκ παραλλήλου προς τα τραγούδια 

του (Impromptus, Moments musicaux, Φαντασία του Οδοιπόρου, αρκετές σονάτες 

για πιάνο). Η σχέση του Schubert προς το πιάνο δεν είναι τόσο δεξιοτεχνική, όσο 

εσωτερική και εκφραστική. Οι συνθέσεις του προετοιμάζουν το έδαφος για τον 

Chopin και τον Schumann. Τα σημαντικότερα έργα του Mendelssohn, που 

ακολούθησε γενικότερα στη παραγωγή του κλασικιστικές τάσεις, είναι οι Σοβαρές 

παραλλαγές (op. 54) και τα Τραγούδια χωρίς λόγια (εκδόθηκαν σε πολλά τεύχη και 

με πολλούς αριθμούς opus). 

Από τους σπουδαιότερους συνθέτες αυτού του είδους είναι ο Robert Schumann 

(1810-1856). Ο Schumann, που εκτός από συνθέτης ήταν και συγγραφέας, 

μουσικοκριτικός και ποιητής ήταν μεταξύ των πρώτων που αναγνώρισαν το 

μυστήριο της ιδιοφυίας και την επίδρασή του στη μουσική της εποχής του. Οι 

προγραμματικές καταβολές της μουσικής του είναι προφανείς από τους τίτλους των 

έργων του. Ωστόσο, δηλώνει ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο η διάθεση και η 

ατμόσφαιρα, παρά το περιεχόμενο, ενώ αναγνωρίζει ότι το κυριότερο κριτήριο 

είναι, αν η μουσική έχει κάποια ποιότητα χωρίς κείμενο και επεξηγήσεις. Το 

πιανιστικό ύφος του Schumann εμπλούτισε σε επαναστατικό βαθμό τις εκφραστικές 

δυνατότητες του πιάνου. Σε αντίθεση με τη δομική αυστηρότητα του Beethoven, 

αποδέσμευσε τον ήχο του οργάνου και δημιούργησε ένα εκφραστικό φάσμα από 

την πιο λεπτή τρυφερότητα ως την πιο φλογερή ορμητικότητα. Αναφέρονται εδώ τα 

σημαντικότερα έργα του Schumann: Papillons, Davidsbündlertänze, Carnaval, 

Kreisleriana, Συμφωνικές σπουδές, Σπουδές πάνω σε καπρίτσια του Paganini, 

Παιδικές σκηνές, Σκηνές του δάσους, Αραμπέσκ, Ιστοριούλες (Noveletten), Άλμπουμ 

για τους νέους, Φύλλα από ένα άλμπουμ (Albumblätter) κλπ. Ας αναφερθεί επίσης 

μια άλλη σημαντική δραστηριότητα του Schumann, αυτή του εκδότη μουσικού 

περιοδικού (Neue Zeitschrift fnr Musik, εκδ. 1834-1844) και μουσικοκριτικού, μέσω 

της οποίας υποστήριξε ανιδιοτελώς πολλούς νέους συνθέτες και με την εξαιρετική 

κριτική του διεισδυτικότητα διαμόρφωσε βαθειά το μουσικό αισθητήριο της εποχής 

του. 
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Ο Franz Liszt(1811-1886) υπήρξε ο μεγαλύτερος βιρτουόζος του πιάνου του 19ου 

αιώνα. Ο Liszt είναι (μαζί με τον Paganini για το βιολί) η σημαντικότερη 

προσωπικότητα που εκπροσωπεί το ιδανικό του δεξιοτέχνη της μουσικής στον 19ο 

αιώνα. Ωστόσο, η δημοφιλία του και οι πειρασμοί που την συνόδευαν δεν τον 

παρέσυραν σε μια εύκολη σταδιοδρομία βιρτουόζου. Δεν ήθελε να προσκολληθεί 

στον συνήθη και δημοφιλή ήχο του σαλονιού. Στην πραγματικότητα, συναντάμε στο 

πρόσωπό του μια από τις πιο ευγενείς, παράξενες και πολύπλοκες καλλιτεχνικές 

προσωπικότητες του ρομαντισμού. Ήταν πιο κοινότυπος εκεί που είχε τεράστια 

επιτυχία (στο δεξιοτεχνικό πιάνο), ενώ ήταν πολύ πιο πρωτότυπος εκεί που 

απέτυχε. Ενσαρκώνει την αντίφαση της εποχής του (την αντίθεση μεταξύ σχεδίων, 

οραμάτων και φιλοδοξιών από τη μια και πραγματικών δυνατοτήτων από την άλλη) 

πιο καθαρά από ότι ο φίλος του Berlioz και εκπροσωπεί την μουσική πρόοδο πολύ 

περισσότερο από ότι ο επιτυχημένος σύγχρονός του Richard Wagner. 

Σημαντικότατη και σήμερα εν πολλοίς ξεχασμένη είναι η τεράστια παραγωγή 

διασκευών συμφωνικών, ορχηστρικών και οπερατικών έργων διαφόρων συνθετών 

για πιάνο από τον Liszt, πράγμα που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του 

ιδιαίτερου πιανιστικού του ύφους. 

Ο Liszt, σε προχωρημένη ηλικία, αφιερώθηκε στη σπουδή της θρησκευτικής 

μουσικής, ανέλαβε δε και το μοναχικό σχήμα. Στα τελευταία του χρόνια συνέθετε 

"για το συρτάρι". Ακριβώς αυτά τα έργα του, που εκδόθηκαν μόλις στον 20ο αιώνα, 

ρίχνουν εντελώς νέο φως στο συνθέτη Liszt. Οι υπερβατικές δεξιοτεχνικές ιδέες του 

κάποτε άφηναν άφωνη όλη την Ευρώπη και χωρίς αμφιβολία προώθησαν 

απίστευτα την πιανιστική τεχνική. Όμως τα τελευταία έργα του βλέπουν 

περισσότερο στο μέλλον. Στο έργο του "Χριστουγεννιάτικο δέντρο" του 1876 

ακούμε ήδη ιμπρεσιονιστικούς ήχους, ενώ άλλα αντίστοιχα έργα είναι το "Csardas 

macabre" (με τις κενές πέμπτες) και το "Unstern" του 1882 με τις συνεχείς 

αυξημένες συγχορδίες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε πια λειτουργική 

αρμονία, αλλά οι συγχορδίες στέκουν αυτόνομες, απλώς ως ήχοι, ακριβώς όπως 

στυς ιμπρεσιονιστές. Οι "Nuages gris" μοιάζουν να υπερβαίνουν και τον Debussy, 

ενώ οι Γόνδολες του Πένθους 1 και 2 μοιάζουν να σαρκάζουν κάθε έννοια 

τονικότητας. Ο ύστερος Liszt απομακρύνεται από την παράδοση και δημιουργεί 

έναν στεγνό, ασκητικό πιανιστικό ήχο, που ηχεί πολύ μοντέρνος κατά την έννοια 

του 20ου αιώνα. 

Από τις γνωστότερες πιανιστικές του συνθέσεις, οι περισσότερες των οποίων 

συγκεντρώνονται στο πρώτο μισό του αιώνα ας αναφερθούν οι εξής: Etudes d’ 

execution trancendante, grandes Etudes d’ après Paganini, Annèes de pèlerinage, 

Harmonies poetiques et religieuses, Μεφίστο-βαλς, Άλμπουμ ενός ταξιδιώτη, 

Παραλλαγές, Πρελούδια κλπ. 

Στο δεύτερο μισό του αιώνα κυριαρχεί ο Johannes Brahms (1833-1897), επίσης 

κλασικιστικών τάσεων, που δίνει στα πιανιστικά έργα του γενικούς υφολογικούς 

χαρακτηρισμούς και όχι τίτλους εντυπώσεων ή εικόνων. Τα σπουδαιότερα έργα του 

είναι οι τρεις σονάτες, οι παραλλαγές Paganini, οι παραλλαγές Haydn, οι 

Παραλλαγές Handel, οι 4 μπαλάντες, οι 2 ραψωδίες, οι φαντασίες, ιντερμέδια κλπ. 

Στο σημείο αυτό, ο Brahms σχετίζεται με την μεγάλη μορφή του Frederic Chopin 
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(1810-1849), που ανήκει βέβαια στο πρώτο μισό του αιώνα. Ο Chopin θεωρείται ο 

πιο εκφραστικός ποιητής του πιάνου. Ως Πολωνός, συμπεριλαμβάνει λαϊκότροπα 

και χορευτικά στοιχεία στη μουσική του, που τα συνδυάζει όμως με εξαιρετικά 

ευρηματική αρμονία (που προϊδεάζει συχνά για την έλευση των ιμπρεσιονιστών του 

τέλους του αιώνα) και εξαιρετικά λεπτή ύφανση του πιανιστικού λόγου. Το 

παραμικρό πιανιστικό στολίδι στο έργο του γίνεται ποίηση και ατμόσφαιρα και 

αποκτά συγκεκριμένη και εύγλωττη μορφή. Χρησιμοποιεί λεπτή ύφανση και μια 

τεχνική ιριδισμών που βρίσκει τη συνέχειά της μόνο στους ιμπρεσιονιστές του 

τέλους του αιώνα. Γενικότερα όμως σε πολλά έργα του περιέχονται σελίδες 

εξαιρετικά μοντέρνες, που μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομοι της ατονικότητας. 

Από τα γνωστά σε όλους έργα του Chopin ας αναφερθούν οι Σπουδές, τα 

Πρελούδια, οι σονάτες (που εξελίσσονται σε απλές διαδοχές τεσσάρων 

ανεξάρτητων μερών), τα νυκτερινά, τα σκέρτσα, οι μπαλάντες, οι Impromptus, οι 

Μαζούρκες, οι Πολωνέζες, η βαρκαρόλα κα. 

Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε την 

ανάπτυξη του ντουέτου για πιάνο, που (παρόλο που έχει και έργα ειδικά φτιαγμένα 

γι' αυτό) κυρίως ασχολείται με επεξεργασίες κάθε είδους: από όπερες ή συμφωνίες, 

που συντελούν στην ευρύτερη διάδοση του συμφωνικού ρεπερτορίου (σε μια 

εποχή που ούτε δίσκοι ούτε ραδιόφωνα υπάρχουν) μέχρι μεταγραφές 

δεξιοτεχνικών έργων για να προσεγγίσουν τις δυνατότητες των ερασιτεχνών. 

Το πιάνο αποτέλεσε, όπως είπαμε, το κεντρικό σολιστικό όργανο του 19ου αιώνα. 

Το κοντσέρτο για πιάνο ακολουθεί σε γενικές γραμμές μορφολογικά το κλασικό 

κοντσέρτο, μπολιασμένο βέβαια με το πάθος και το ύφος του ρομαντισμού. 

Αναφέρουμε εδώ ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα στο είδος αυτό:  

 Weber: 2 κοντσέρτα (C μείζονα και EH μείζονα) και ένα «Μέρος κοντσέρτου», με 

προγραμματικές ιδέες.  

 Mendelssohn: 2 κοντσέρτα (G ελάσσονα και D ελάσσονα), ένα κοντσέρτο για δύο 

πιάνα και κομμάτια για πιάνο και ορχήστρα.  

 Chopin: 2 κοντσέρτα (F ελάσσονα και E ελάσσονα), Παραλλαγές πάνω σε μια άρια 

από τον Ντον Τζιοβάννι του Mozart, Κρακόβιακ, Μεγάλη λαμπρή Πολωνέζα  

 Schumann, 1 κοντσέρτο (σε A ελάσσονα) και δύο εισαγωγές και allegro για πιάνο 

και ορχήστρα.  

 Liszt, 2 κοντσέρτα (A μείζονα και EH μείζονα) και πολλά έργα με προγραμματικό 

και φανταστικό περιεχόμενο (π.χ. Malediction, Grande fantaisie symphonique, 

Rondo fantastique, Φαντασία πάνω σε ουγγρικές λαϊκές μελωδίες κλπ.  

 Brahmns, 2 κοντσέρτα (D ελάσσονα και BH μείζονα), με συμφωνική δομή.  

 Franck, Συμφωνικές παραλλαγές.  

 Grieg, (A ελάσσονα).  

 Tchaikovsky, (BH ελάσσονα, G μείζονα, EH μείζονα). 
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13. Πώς εξελίσσεται η συμφωνία το 19ο αιώνα; Ποιοι οι σημαντικότεροι συνθέτες 

συμφωνικής μουσικής τον 19ο αιώνα; Ποιες προγραμματικές συμφωνίες του 

19ου αιώνα γνωρίζετε και ποιοι οι τίτλοι τους; Τι ονομάζουμε Συμφωνικό Ποίημα; 

Ποιοι οι σημαντικότεροι συνθέτες συμφωνικών    ποιημάτων; 

Η συμφωνία είναι το κατεξοχήν είδος απόλυτης μουσικής, όπως εκφράστηκε και με 

τα έργα του Beethoven. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την τάση για έκφραση 

συναισθημάτων και την εξάρτηση από εξωμουσικά θέματα που χαρακτηρίζει τον 

ρομαντισμό. Είναι γνωστή η ρήση του Wagner, ότι μετά τον Beethoven κανείς άλλος 

δεν μπορούσε να γράψει συμφωνία. Η φράση αυτή είναι αληθινή, διότι με όλη την 

ευρηματικότητα του 19ου αιώνα, στον τομέα αυτό δεν γράφτηκε τίποτε που να 

ξεπερνά τον Beethoven. Οι συμφωνιστές του πρώτου μισού του 19ου αι. (κυρίως 

Schumann, Mendelssohn) προσπάθησαν να πρωτοτυπήσουν, αλλά κανείς δεν 

τολμούσε να γράψει κάτι σε σύνδεση με το έργο του Beethoven, ώστε να συγκριθεί 

μαζί του ως συνεχιστής του. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να περιπέσει 

στην κατηγορία του επίγονου; Τα συμφωνικά έργα του Schubert (ορισμένα από τα 

οποία έθεταν προκλήσεις) έγιναν γνωστά πολύ αργότερα, το 1865, κι έτσι δεν 

επηρέασαν τους συνθέτες του πρώτου μισού του αιώνα. Ο Schumann στράφηκε 

προς τον συμφωνικό λυρισμό (σαν προέκταση του λυρισμού στο πιανιστικό του 

έργο;) ο Mendelssohn προς τη μορφική ισορροπία και το εθνικό χρώμα ορισμένων 

ευρωπαϊκών λαών (ιταλική, σκωτική συμφωνία). Γενικά, οι συμφωνικές μορφές της 

περιόδου (όπως άλλωστε και οι σονάτες και τα κουαρτέτα) δεν ήταν συνήθως 

τίποτε άλλο από πνευματώδεις και αισθαντικές επιμηκύνσεις και στολισμοί μικρών 

λυρικών μορφών, ενώ οι περισσότεροι συνθέτες προτιμούν της ασματικές 

μελωδίες, συχνά λαϊκότροπες. Επίσης, ακόμη και σ’ αυτούς λειτουργούν 

εξωμουσικά ή προγραμματικά ερεθίσματα. Αξιόλογα έργα έγραψαν εκτός των 

προαναφερθέντων και οι Louis Spohr, Carl Maria von Weber. Το είδος της 

συμφωνίας ζει μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Μετά παραμερίζεται σε μεγάλο 

βαθμό ή παραλλάσσεται. 

Η μουσική του Beethoven θαυμαζόταν χωρίς όρια σ’ ολόκληρο τον 19ο αιώνα, από 

όλους του συνθέτες. Όμως, ο κάθε ένας, έβρισκε στο έργο του μεγάλου κλασικού τα 

μηνύματα που συμφωνούσαν με την δική του ιδεολογία. Έτσι, στο δεύτερο μισό του 

αιώνα, την συμφωνία καλλιεργούν αφενός οι κλασικιστές συνθέτες που επιδιώκουν 

να διατηρήσουν τις φόρμες της κλασικής περιόδου, κατά του πρότυπο του 

Beethoven, και κυρίως ο Johannes Brahms (1833-1897), οι τέσσερις συμφωνίες του 

οποίου αποτελούν την τελείωση του μπετοβενικού πνεύματος στο ρεύμα του 

κλασικισμού της ρομαντικής περιόδου (συνέχεια και εξέλιξη των Mendelssohn και 

Schumann) και του πνεύματος τη απόλυτης (και όχι προγραμματικής) μουσικής (η 

1η συμφωνία του Brahms ονομάστηκε από τον Hans von Bülow «η δεκάτη» του 

Beethoven). Ομοιότητες συνθετικές και δομικές δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό 

αυτό. Έτσι ο Brahms αναδεικνύεται σε πραγματικό διάδοχο του Beethoven στην 

περιοχή της Συμφωνίας και όχι σε επίγονο. Η απόλυτη μουσική του δεν χρειάζεται 

κανενός είδους πρόγραμμα, η ύπαρξή της βασίζεται στην μορφολογική τελειότητα 

και στην απόλυτη ορθότητα της κάθε νότας μέσα στο σύνολο. Δεν μπορούμε να 

αφαιρέσουμε ούτε ένα μέτρο από τη σύνθεση χωρίς να την καταστρέψουμε. Στην 
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εποχή του, ο Brahms εθεωρείτο συντηρητικός, αλλά σήμερα θεωρείται πιο 

προοδευτικός από τους νεογερμανούς. Αυτό δείχνει ότι ήταν ένα πραγματικός 

κλασικός. Παρόλα αυτά, το πιο αξιόλογο μέρος του έργου του, αυτό που φαίνεται 

ολόκληρος ο Brahms είναι το πιανιστικό του έργο, τα σύντομα κομμάτια. Εκεί 

συνδέεται λιγότερο με τον Beethoven και περισσότερο με τον Schubert. 

Στη Γαλλία αναφέρουμε τους Cesar Franck (1822-1890) και Camille Saint Saens 

(1835-1921), που θα εντάσσονταν στο ίδιο ρεύμα του ιστορίζοντος κλασικισμού του 

Brahms. Ο Franck είναι ένα μη γαλλικό φαινόμενο. Συμφωνιστής, κατατάσσεται στη 

διαδοχή του Beethoven και του Schumann. Ένωσε γαλλικά και γερμανικά στοιχεία. 

Το σημαντικό συμφωνικό έργο του είναι η συμφωνία σε ρε ελάσσονα, σε τρία μέρη. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι συνθέτες που επιχειρούν να εντάξουν στη 

συμφωνία τις νέες τάσεις, με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν από τα παραδεδομένα 

κλασικά όρια. Ο σημαντικότερος είναι ο Anton Bruckner (1824-1896, 9 συμφωνίες), 

που χαρακτηρίζεται από έντονη θρησκευτικότητα και χρησιμοποιεί μέσα στις 

τεράστιες φόρμες του αυστριακή λαϊκή μουσική. O Bruckner, όσο ζούσε, ήταν ένας 

παραγνωρισμένος συνθέτης. Η επιτυχία του χαμογέλασε μόλις με την 7η συμφωνία, 

όταν ήταν ήδη 60 ετών. Ως βαθιά θρήσκος και στο έργο του έβλεπε νόημα μόνο σε 

σύνδεση με το θείο. Κάθε μουσική ήταν γι' αυτόν μια θεία λειτουργία. Για το λόγο 

αυτό, στη μουσική του Bruckner εξαφανίζεται ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ 

κοσμικής και εκκλησιαστικής μουσικής. Χρησιμοποιεί στις συμφωνίες του και 

θέματα από τις εκκλησιαστικές του συνθέσεις, ενώ, αντίθετα, η θρησκευτική του 

μουσική επενδύεται μια γλώσσα του υψηλού ρομαντισμού. 

Τα έργα του Bruckner έχουν τεράστιες διαστάσεις. Έχουν ονομαστεί Καθεδρικοί 

ναοί από ήχο. Ωστόσο, η κλασική φόρμα δεν αλλάζει, εκτός από την προσθήκη μιας 

τρίτης θεματικής ομάδας. Αλλά οι διαστάσεις μεγαλώνουν πάρα πολύ και η 

επεξεργασία προχωρεί πολύ περισσότερο από ό,τι στον Beethoven. 

Παρόλο που γενικά ο Bruckner θεωρείται ως βαθιά επηρεασμένος από τον Wagner, 

οι ομοιότητες που τους ενώνουν είναι επιφανειακές και ανάγονται κυρίως στη 

μεγάλη διάρκεια των έργων, στη διευρυμένη αρμονική τους γλώσσα και στα 

άφθονα ορχηστρικά μέσα που και οι δύο χρησιμοποιούν. Όμως, τα ορχηστρικά 

χρώματα που χρησιμοποιεί ο Bruckner είναι σαφώς καθορισμένα και όχι 

αναμεμιγμένα, όπως στον Wagner. Αυτό προέρχεται από τα ακούσματά του ως 

οργανίστα. Αντί νευρικότητας και διαρκούς τονικής αστάθειας, εδώ τα έργα 

αποπνέουν σταθερότητα και επισημότητα. Αντί της ατέρμονης μελωδίας, εδώ 

έχουμε απόλυτα οριοθετημένο θεματικό υλικό. Αντί ερωτικής έκστασης, η 

μυστικιστική υπερβατική έκσταση προς το θείο. 

Ο Gustav Mahler (1860-1911) κλείνει τον κύκλο των συμφωνιστών του 19ου αιώνα 

με 9 συμφωνίες (και μία 10η που σώθηκε σε σκίτσα). Η μουσική του εξαρτάται από 

την «λέξη», το ποιητικό κείμενο και την εξωμουσική ιδέα. Ο Mahler χρησιμοποιεί 

τεράστιες συμφωνικές δυνάμεις. Δεν είναι ανατρεπτικός ως προς τις αρμονίες. 

Έκανε τη συμφωνία και την συμφωνική μουσική σκοπό της ζωής του. Ανέπτυξε 

ακόμη περισσότερο την τεχνική του Bruckner, να διευρύνει τα θέματα σε θεματικές 

ομάδες. Εξαιρετική λεπτοδουλειά στην ενορχήστρωση. Έδωσε μεγάλη σημασία στα 

ορχηστρικά χρώματα. 
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Προγραμματική συμφωνία - Συμφωνικό ποίημα 

Έτσι ονομάζεται η μουσική η οποία αφηγείται με ήχους ένα εξωμουσικό γεγονός, 

μια κατάσταση, μια ιστορία, η οποία συνήθως αναφέρεται και στον τίτλο. Η 

μουσική κατά την άποψη αυτή έχει αξία μόνον ως περιγραφική και εικονιστική 

τέχνη. Το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί στην ιστορία της μουσικής και παλιότερα, 

κυρίως στη μουσική για πιάνο (π.χ. βιργιναλιστές και γάλλοι κλαβεσενίστες). Στην 

προκλασική περίοδο εμφανίζεται το φαινόμενο και στον τομέα της συμφωνίας 

(Leopold Mozart - στρατιωτική συμφωνία). Επίσης, στην Ποιμενική του Beethoven. 

Ήδη αναφερθήκαμε στα «χαρακτηριστικά κομμάτια» στη μουσική για πιάνο, όπου 

ήδη παρατηρούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής μουσικής.  

Κυρίως όμως, το είδος αυτό της μουσικής βρίσκει εφαρμογή στην ορχηστρική τέχνη. 

Έχει σωστά παρατηρηθεί ότι η εμφάνιση και η έμφαση στην προγραμματική 

μουσική, ιδίως από τα μέσα του 19ου αιώνα, έρχεται ως αντίδραση προς την 

μεγαλειώδη επικράτηση της απόλυτης μουσικής και η απομάκρυνση από κάθε 

εξωμουσικό ερέθισμα, που προκάλεσαν οι κλασικοί. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να 

προσθέσουμε ότι η προγραμματική μουσική δημιουργεί μια νέα σχέση της 

μουσικής με το λόγο, και απαντά στην ανάγκη επανασύνδεσης με το ποιητικό 

κείμενο, μια παράμετρο που είχε παραμεριστεί δραστικά με τους κλασικούς και την 

σχεδόν πλήρη επικράτηση της ενόργανης μουσικής από το 1800 και μετά.  

Στη ρομαντική περίοδο την προγραμματική μουσική για ορχήστρα ξεκινά ο Berlioz 

με την «Φανταστική συμφωνία» (1830), όπου εμφανίζεται και η «αναλλοίωτη ή 

έμμονη ιδέα» (idee fixe). Άλλες προγραμματικές συμφωνίες του Berlioz (που 

ξεφεύγουν από κάθε έννοια φόρμας) είναι «Ο Χάρολντ στην Ιταλία», «Οκτώ σκηνές 

από τον Φάουστ», «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», «Μεγάλη πένθιμη και θριαμβευτική 

συμφωνία». Ο Berlioz χαρακτηρίζεται από μία τάση προς το γιγαντιαίο, που από 

μερικούς επικρίθηκε ως μεγαλομανία. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι εκλέπτυνε πολύ το 

ορχηστρικό εργαλείο και μάλιστα με επαναστατικό τρόπο και επηρέασε πολύ τους 

σύγχρονους και μεταγενέστερους.  

Ο κυριότερος όμως εκπρόσωπος της συμφωνικής προγραμματικής μουσικής είναι ο 

Liszt, κατ’ αρχάς με την προγραμματική συμφωνία και στη συνέχεια με το 

συμφωνικό ποίημα. Η φόρμα του συμφωνικού ποιήματος, που ξεκίνησε από μια 

επέκταση της ουβερτούρας, στην οποία ήδη υπήρχαν συχνά προγραμματικές 

τάσεις, είναι ένα είδος που εκφράζει πολύ καλά τις τάσεις αυτής της κατεύθυνσης 

του ρομαντισμού. Η Ουβερτούρα, ως είδος με εξωμουσικό περιεχόμενο, ταιριάζει 

πολύ με το πνεύμα του ρομαντισμού και παίρνει μεγάλη ανάπτυξη. Ας αναφερθούν 

οι εισαγωγές Έγκμοντ και Κοριολανός του Beethoven, Όνειρο θερινής νύκτας και 

Εβρίδες του Mendelssohn, ο Μάνφρεντ του Schumann, ο Βασιλιάς Ληρ και το 

Ρωμαϊκό Καρναβάλι του Berlioz, η Ακαδημαϊκή και η Τραγική εισαγωγή του Brahms, 

η Εισαγωγή Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Tchaikovsky κλπ.  

Κατά την άποψη του Liszt και των ακολούθων του (π.χ. Richard Strauss), η 

προγραμματική μουσική δεν είναι μια ρεαλιστική περιγραφή, αλλά αποτυπώνει τα 

συναισθήματα που προκύπτουν από την περιγραφόμενη κατάσταση. Στο νέο αυτό 

είδος, και στα έργα ιδίως του Liszt, υπάρχουν τα μεγαλόπνοα θέματα, η λυρική 

διάθεση, η ζωγραφική με ήχους, η εντελώς νεωτερική αρμονία. Τα μέσα που 
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χρησιμοποιούνται είναι όλο και περισσότερα. Ο Liszt επιδίωξε το ιδανικό του 

συνολικού έργου τέχνης πολύ πριν από τον Wagner. Είχε επηρεαστεί βαθιά από τον 

Berlioz, αλλά παραμένει παρόλα αυτά πιστός στην απόλυτη μουσική. Δεν θεωρεί 

απαραίτητο το πρόγραμμα για την κατανόηση του έργου, και θεωρεί ότι το έργο 

πρέπει να στέκει και αυτόνομα ως μουσική αξία. Τα συμφωνικά του ποιήματα θέλει 

να γίνονται κατανοητά από μόνα τους. Περιορίζεται στη μουσική έκφραση μιας 

ιδέας. (Μερικοί τίτλοι συμφωνικών ποιημάτων του Liszt είναι: Τα Πρελούδια, Ό,τι 

ακούει κανείς στα βουνά, Ο Θρήνος των Ηρώων, Προμηθέας, Μαζέππα, Άμλετ, Από 

την κούνια ως τον τάφο, Faust, Dante). 

Ειδικά για τον Richard Strauss (1864-1949), ισχύει ότι προσπάθησε να προσδώσει 

μια δόση φορμαλισμού στη μουσική του, χρησιμοποιώντας σε πολλά συμφωνικά 

του ποιήματα μπαρόκ ή κλασικές φόρμες. Συμφωνικά ποιήματα του Richard 

Strauss: Από την Ιταλία, Δον Ζουάν, Μάκβεθ, Θάνατος και εξαϋλωση, Αγώνας και 

νίκη, Τιλλ Όυλενσπήγκελ, Τάδε έφη Ζαρατούστρας, Δον Κιχώτης, Η ζωή ενός ήρωα, 

και οι προγραμματικές συμφωνίες: Συμφωνία των Άλπεων και Οικιακή συμφωνία. 

Τα συμφωνικά του ποιήματα επικεντρώνονται στην αρχή της δημιουργίας του, 

μέχρι το 1900 περίπου (αν και υπάρχει και η Alpensymphonie, 1915). Μετά 

ασχολείται κυρίως με την όπερα.  

Άλλοι σπουδαίοι δημιουργοί του συμφωνικών ποιημάτων είναι οι Hugo Wolf (1860-

1903), Ferrucio Busoni (1866-1924), Hans Pfitzner (1869-1949), Max Reger (1873-

1916).  

Στο συμφωνικό ποίημα δεν υπάρχει η αυστηρότητα και το περίγραμμα της φόρμας. 

Η μουσική που συντέθηκε στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι οτιδήποτε μεταξύ 

τρυφερού λυρισμού μέχρι παθητικής εξιστόρησης, αλλά κι εσωτερικότητα μιας 

ψυχολογικής σπουδής. Η απομάκρυνση από την κυκλική μορφή επέτρεψε την 

ελεύθερη παράθεση πολλών περιγραφών μεμονωμένων εικόνων, και η φαντασία 

μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα. Η έμπνευση, η ευρηματικότητα στην αρμονία και 

το ηχητικό εφέ ήταν σημαντικότερα από την αρχιτεκτονική και τη μορφή. Ο 

συνθέτης μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως ερέθισμα λογοτεχνικά κείμενα, να 

εικονίσει περιεχόμενα, συμβάντα ή χαρακτήρες. Ήταν ένα πείραμα των συνθετών 

να ξεφύγουν από τη φόρμα και να συνθέσουν ήχο και μουσική που δεν βασιζόταν 

σε παλαιότερα πρότυπα.  

Κατά βάση, το συμφωνικό ποίημα είναι είδος συγγενές του σύντομου λυρικού 

χαρακτηριστικού κομματιού και γι' αυτό ταίριαζε περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία 

των περισσότερων ρομαντικών συνθετών, από ό, τι η συμφωνία ή η σονάτα. 

Σταδιακά επήλθε η διάλυση των παλιών μορφών και προτύπων. Μια εξέλιξη είναι 

και η ζωγραφική με ήχους του Debussy. Το συμφωνικό ποίημα είναι η πρώτη 

μεγάλη και ουσιαστική καινοτομία στη συμφωνική μουσική μετά τον Beethoven. 
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14.Ποιοι οι σημαντικότεροι συνθέτες μπαλέτων του 19ου αιώνα και ποια 

σημαντικά μπαλέτα γράφτηκαν αυτό τον αιώνα; 

 Tchaikovsky:  Λίμνη των Κύκνων, Ωραία Κοιμωμένη, Καρυοθραύστης 

 Stravinsky:  Ιεροτελεστία της Άνοιξης, Πετρούτσκα, Το πουλί της φωτιάς 

 Prokofiev:  Le pas d’acier, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Σταχτοπούτα 

 Khachaturian: Spartacus, Gayane 

 Delibes:  Coppélia, Sylvia 

 Adam:   Giselle 

15. Ποιος συνθέτης-εκτελεστής βιολιού αλλάζει την ιστορία παιξίματος αυτού του    

οργάνου; Ποια κονσέρτα για βιολί του 19ου αιώνα γνωρίζετε; 

Εκείνη την περίοδο γίνεται όλο και πιο γνωστός στην Ιταλία ο Niccolò Paganini 

(1782–1840) ο οποίος μέσα από τα έργα του προανάγγειλε την μετέπειτα στιλιστική 

άποψη του Liszt ότι η δεξιοτεχνία δεν είναι μηχανική κίνηση των χεριών αλλά 

αναπόσπαστο στοιχείο της μουσικής ζωής. Ο Paganini εισήγαγε πολλές νέες 

καινοτομίες στο παίξιμο του βιολιού ενώ υπήρξε ο δεινότερος βιρτουόζος της 

εποχής του πάνω στο συγκεκριμένο όργανο. Υπήρξε επίσης ένας από τους πρώτους 

σολίστες που έπαιζε από μνήμης και συνέβαλε στο να καθιερωθεί στις σολιστικές 

εμφανίσεις ο συγκεκριμένος τρόπος παιξίματος. Το 1828 έκανε την πρώτη του 

περιοδεία στην Ευρώπη, η οποία περιελάμβανε εμφανίσεις σε Βιέννη, Βερολίνο, 

Παρίσι και Λονδίνο. Σε όλες τις προαναφερόμενες πόλεις, οι διάσημοι μουσικοί 

αυτών, έμεναν κατ’ ελάχιστο εντυπωσιασμένοι από το πρωτόγνωρο για την εποχή 

δεξιοτεχνικό παίξιμο του Paganini. Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στο 

Παρίσι, επηρεάζει το Franz Liszt, ο οποίος μετά από την ακρόαση του Paganini 

γράφει τις «σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας» που βασίζονται στα καπρίτσια για 

βιολί του Ιταλού συνθέτη και εκτελεστή. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν ήδη 

διατυπωθεί ορισμένες επιφυλακτικές απόψεις για την τόσο εκτενή χρήση 

υπέρμετρης δεξιοτεχνίας. Ανάμεσα στις έγκριτες μουσικές μορφές της εποχής που 

διατύπωσαν μια τέτοια άποψη συγκαταλέγεται και ο Mendelssohn. Ο Paganini 

πρόβαλε τις τεχνικές δεξιότητές του μέσα από τα έξι του κοντσέρτα για βιολί. Τα 

κοντσέρτα αρ. 1, αρ. 2 και αρ.6 γράφτηκαν στην Ιταλία, ενώ τα κοντσέρτα αρ. 3, αρ. 

4 και αρ. 5 γράφτηκαν στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής περιοδείας. Συνοπτικά, οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται εκτενώς στα κοντσέρτα του Paganini και ο 

συνδυασμός των οποίων προκάλεσε τον πανευρωπαϊκό θαυμασμό εκείνη την 

εποχή είναι οι ακόλουθες: α) κούρδισμα των χορδών σε διαφορετικό τονικό ύψος 

από το προκαθορισμένο (scordatura), β) εκτενής χρήση αρμονικών, ιδίως τεχνιτών 

όλων των τύπων (π.χ. διαστήματος μικρής ή μεγάλης τρίτης και πέμπτης), γ) 

συνηχήσεις εκτενών διαστημάτων, δ) pizzicato αριστερού χεριού, ε) μη συμβατικές 

δοξαριές (π.χ. ricochet), στ) χτίσιμο ολόκληρων μουσικών φράσεων πάνω σε μόνο 

μια χορδή. Όσο πρωτότυπος και πρωτοπόρος τεχνικά ήταν για την εποχή του ο 

Paganini, άλλο τόσο κοινότυπος υπήρξε μορφολογικά. Τα κοντσέρτα του, γραμμένα 

αποκλειστικά για να παρουσιάσουν τις προαναφερόμενες τεχνικές ιδιαιτερότητες 

και δεξιότητες δεν εμπεριέχουν καμία καινοτομία στη μορφολογία και δομή τους. 
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Και τα έξι ακολουθούν τη φόρμα σονάτα και αποτελούνται από τρία μέρη με 

αλληλουχία: γρήγορο – αργό- γρήγορο.  

Τα κοντσέρτα του Paganini επηρέασαν μια γενιά νεότερων βιολιστών – συνθετών, οι 

οποίοι συνέθεσαν και αυτοί κοντσέρτα ακολουθώντας τις ιδιαιτερότητες των 

κοντσέρτων του Paganini. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει ο Wilhelm Ernst (1814 –

1865), ο οποίος, αφού παραβρέθηκε στην εμφάνιση του Paganini στη Βιέννη, στη 

συνέχεια συνέθεσε το Concerto pathétique, σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 23 (1846), 

σε ένα μέρος, το οποίο είναι ένα από τα δεξιοτεχνικότερα ρομαντικά κοντσέρτα για 

βιολί που γράφτηκαν μετά τον Paganini. 

Μερικά γνωστά κονσέρτα για βιολί: 

Ludwig van Beethoven:  Κονσέρτο για Βιολί σε D μείζονα, op.61 

Johannes Brahms:  Κονσέρτο για Βιολί σε D μείζονα, op.77 

Max Bruch:   Κονσέρτο για Βιολί No.1 σε G ελάσσονα, op.26 

Κονσέρτο για Βιολί No.2 σε D ελάσσονα, op.44 

Κονσέρτο για Βιολί No.3 σε D ελάσσονα, op.58 

Antonín Dvořák:   Κονσέρτο για Βιολί σε A ελάσσονα, op.53 

Eduard Franck:   Κονσέρτο για Βιολί σε E ελάσσονα, op.30  

Κονσέρτο για Βιολί σε D μείζονα, op.57 

Karl Goldmark:   Κονσέρτο για Βιολί No.1 σε A ελάσσονα, op.28 

Felix Mendelssohn:  Κονσέρτο για Βιολί σε D ελάσσονα  

Κονσέρτο για Βιολί σε E ελάσσονα, op.64 

Niccolò Paganini:   Κονσέρτο για Βιολί No.1 σε D μείζονα, op.6, MS 21 

Κονσέρτο για Βιολί No.2 σε B ελάσσονα, op.7, MS 48  

Κονσέρτο για Βιολί No.3 σε E μείζονα, MS 50 

Κονσέρτο για Βιολί No.4 σε D ελάσσονα, MS 60 

Κονσέρτο για Βιολί No.5 σε A ελάσσονα, MS 78 

Κονσέρτο για Βιολί No.6 σε E ελάσσονα, MS 75 

Camille Saint-Saëns:  Κονσέρτο για Βιολί No.1 σε A μείζονα, op.20 

Κονσέρτο για Βιολί No.2 σε C μείζονα, op.58 

Κονσέρτο για Βιολί No.3 σε B ελάσσονα, op.61 

Robert Schumann:  Κονσέρτο για Βιολί, WoO 23 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky:  Κονσέρτο για Βιολί σε D μείζονα, op.35 
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16.Ποια κονσέρτα για τσέλο του 19ου αιώνα γνωρίζετε; 

 

Μερικά γνωστά κονσέρτα για τσέλο: 

Antonín Dvořák:  Κονσέρτο για Τσέλο No.1 σε A μείζονα 

Κονσέρτο για Τσέλο No.2 σε B ελάσσονα, Opus.104 

Édouard Lalo:   Κονσέρτο για Τσέλο σε D ελάσσονα 

Camille Saint-Saëns:  Κονσέρτο για Τσέλο No.1 σε A ελάσσονα, Op.33 

Robert Schumann:  Κονσέρτο για Τσέλο σε A ελάσσονα, Op.129 

 

17.Ποια κονσέρτα για πνευστά του 19ου αιώνα γνωρίζετε; 

 

Μερικά γνωστά κονσέρτα για πνευστά: 

Carl Maria von Weber:  Κονσέρτο για φαγκότο 

Wilhelm Bernard Molique: Κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε D 

ελάσσονα 

 Κονσέρτο για όμποε και ορχήστρα σε G 

ελάσσονα 

Carl August Nielsen: Κονσέρτο για κλαρινέτο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_in_A_major_(Dvo%C5%99%C3%A1k)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Dvo%C5%99%C3%A1k)
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Lalo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Lalo)
https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_No._1_(Saint-Sa%C3%ABns)
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Schumann)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_in_A_major_(Dvo%C5%99%C3%A1k)
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18.Τι γνωρίζετε για την Fanny Hensel και την Clara Schumann; 

Fanny Hensel 

Η Fanny Mendelssohn (14 Νοεμβρίου 1805 – 14 Μαΐου 1847), αργότερα Fanny 

Mendelssohn Bartholdy και, μετά το γάμο της, Fanny Hensel, ήταν μια Γερμανίδα 

πιανίστα και συνθέτης. Γεννήθηκε στο Αμβούργο και ήταν η μεγαλύτερη από 

τέσσερα αδέρφια, μεταξύ των οποίων και ο συνθέτης Felix Mendelssohn. Συνέθεσε 

περισσότερα από 460 μουσικά κομμάτια. Οι συνθέσεις της περιλαμβάνουν ένα τρίο 

πιάνο και διάφορα βιβλία  με κομμάτια και τραγούδια για σόλο πιάνο. Ένας 

αριθμός τραγουδιών της δημοσιεύτηκαν υπό το όνομα του Felix στις συλλογές του 

opus 8 και 9. Τα έργα της για πιάνο είναι συχνά γραμμένα για τραγούδι και πολλά 

τιτλοφορούνται ως Τραγούδια δίχως Λέξεις(Lied ohne Worte ). Μεταξύ άλλων 

έργων της για πιάνο, έγραψε επίσης έναν κύκλο κομματιών που απεικονίζουν τους 

μήνες του χρόνου, "Ο Χρόνος" ("Das Jahr").  

Η μουσική ήταν γραμμένη σε χρωματιστά φύλλα χαρτιού και εικονογραφήθηκαν 

από τον σύζυγό της Wilhelm Hensel. Κάθε κομμάτι συνοδευόταν επίσης από ένα 

σύντομο ποίημα. 

Η Fanny Hensel πέθανε στο Βερολίνο το 1847 από επιπλοκές μετά από ένα 

εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας ενός ορατορίου του 

αδερφού της, Η Πρώτη Βαλπούργεια Νύχτα.  

Ο ίδιος ο Felix πέθανε λιγότερο από έξι μήνες αργότερα από την ίδια αιτία (από την 

οποία επίσης πέθαναν και οι δύο γονείς τους και ο παππούς του Moses), αλλά όχι 

πριν ολοκληρώσει το Κουαρτέτο Εγχόρδων No. 6 σε Φα ελάσσονα, γραμμένο στη 

μνήμη της αδερφής του. 

Clara Schumann 
Γεννήθηκε στη Λειψία, από πατέρα μουσικό (Friedrich Wieck) και μητέρα 
τραγουδίστρια και πιανίστα (Marianne Troplitz). Οι γονείς της χώρισαν το 1824. Την 
ανατροφή της ανέλαβε ο αυστηρός και απαιτητικός πατέρας της, ο οποίος, όταν 
ανακάλυψε το εξαιρετικό μουσικό ταλέντο της, φρόντισε να το καλλιεργήσει και να 
την κάνει διάσημη ως παιδί-θαύμα. Την δίδασκε ο ίδιος, επέβλεπε και διοργάνωνε 
όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της και καθόριζε το ρεπερτόριό της. Η πρώτη της 
εμφάνιση στο κοινό έγινε το 1829, σε κομμάτι για τέσσερα χέρια, μαζί με μια άλλη 
μαθήτρια. Έκτοτε έκανε πολλές περιοδείες στη Γερμανία και στο εξωτερικό. 
Καθοριστική για την εξέλιξη της ζωής της ήταν η γνωριμία της με τον Robert 
Schumann. Ο νεαρός τότε συνθέτης ήταν μαθητής του Wieck και μάλιστα για ένα 
διάστημα έμενε και στο σπίτι του. Εκείνος ήταν τότε 20 ετών και η Clara 11. Η σχέση 
τους ξεκίνησε όταν η Clara ήταν 16 ετών. Ο πατέρας της δεν αποδέχθηκε τον δεσμό 
και επέβαλε τον χωρισμό του ζευγαριού. Πίστευε ότι ο γάμος θα ήταν εμπόδιο στην 
καριέρα της κόρης του και επιπλέον θεωρούσε τον Schumann ακατάλληλο, επειδή 
ήταν πολύ νέος και δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να ακολουθήσει καριέρα πιανίστα 
εξαιτίας ενός τραυματισμού στο δεξί χέρι. 
Παρά την απαγόρευση της σχέσης το ζευγάρι συνέχισε να αλληλογραφεί κρυφά και 
τελικά το 1839 έκανε αίτηση στο δικαστήριο της Λειψίας, ζητώντας είτε να 
υποχρεώσει τον Wieck να δώσει την άδειά του είτε να επιτρέψει να γίνει ο γάμος 
χωρίς την άδειά του. Το δικαστήριο έδωσε την άδεια τον Αύγουστο του 1840 και τον 
Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς έγινε ο γάμος. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Opus_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hensel
https://en.wikipedia.org/wiki/String_Quartet_No._6_(Mendelssohn)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Για την Clara ο γάμος αυτός σήμαινε την απελευθέρωση από τον αυταρχικό πατέρα, 
δεν την απάλλαξε όμως από τα προβλήματα. Είχε βέβαια πλέον τη δυνατότητα να 
επιλέγει το ρεπερτόριό της (άρχισε να μελετά τα έργα των Beethoven, Bach, 
Chopin), ο σύζυγός της όμως δεν ήταν υπέρ της συνέχισης της σολιστικής καριέρας 
της. Αρχικά περιόρισε τις ώρες μελέτης της για να μην ενοχλεί τον Schumann και 
επιπλέον οι πολλές εγκυμοσύνες (απέκτησαν οκτώ παιδιά) προκαλούσαν 
περισσότερες δυσκολίες. 
Αργότερα όμως άρχισε ξανά τις περιοδείες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό το 
επέβαλε η οικονομική κατάστασή τους αλλά και η ανάγκη να ερμηνεύει τα έργα του 
Schumann, αφού εκείνος εξ αιτίας του τραυματισμού του δεν μπορούσε να παίξει 
πιάνο. Αυτό το γεγονός προκαλούσε βέβαια και τη ζήλεια του συνθέτη για τη 
μεγάλη επιτυχία της συζύγου του. 
Η χρονιά 1854 ήταν πολύ δύσκολη για το ζευγάρι: Ο Schumann παρουσίασε ψυχικές 
διαταραχές, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στον Ρήνο και τελικά 
νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική μέχρι το 1856, όταν πέθανε. Αιτία της 
ασθένειάς του ήταν η σύφιλη. 
Μετά τον θάνατο του συζύγου της η Clara συνέχισε τις επιτυχημένες περιοδείες. 
Παράλληλα δίδασκε πιάνο και εξέδιδε τις συνθέσεις του Schumann. Έδωσε την 
τελευταία της συναυλία το 1891 σε ηλικία 71 ετών. Πέθανε το 1896 έπειτα από 
εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Αδιευκρίνιστη παραμένει η σχέση της με τον συνθέτη Johannes Brahms, μετά τον 
θάνατο του Schumann. Ο νεαρός Brahms γνώριζε το ζεύγος Schumann από το 1853 
και ο Schumann είχε παρουσιάσει το έργο του στο μουσικό περιοδικό που 
διηύθυνε. Από το 1854 οι σχέσεις του Brahms με την Clara έγιναν αρκετά στενές και 
όπως μαρτυρείται από την αλληλογραφία τους, ο συνθέτης ήταν ερωτευμένος μαζί 
της. 

 

Schubert  

1. Σύντομο βιογραφικό του Schubert. 
Ο Franz Peter Schubert (31 Ιανουαρίου 1797 – 19 Νοεμβρίου 1828), 
ήταν Αυστριακός συνθέτης. Ήταν εξαιρετικά παραγωγικός σε όλη τη διάρκεια της 
σύντομης ζωής του. Συνέθεσε περισσότερα από εξακόσια Lieder (ρομαντικά 
τραγούδια) καθώς και πολλές συμφωνίες, σονάτες, έργα μουσικής δωματίου, 
θρησκευτικά έργα, μερικές όπερες και πολλά άλλα έργα. 
Γεννήθηκε σε ένα προάστιο της Βιέννης στις 31 Ιανουαρίου του 1797. Ο πατέρας 
του, ο οποίος ήταν δάσκαλος μουσικής σε σχολείο, του προσέφερε τις πρώτες 
γνώσεις μουσικής. Στα 11, επειδή ήταν καλλίφωνος, εισήχθη στην Παιδική Χορωδία 
του Βασιλικού Παρεκκλησίου κατόπιν διαγωνισμού. Εκεί παρέμεινε μέχρι τα 13, και 
έμαθε επίσης βιολί και πιάνο. Κατόπιν άρχισε να μελετά σύνθεση με δάσκαλο 
τον Antonio Salieri και παράλληλα σπούδασε παιδαγωγός στην Ανωτέρα Σχολή. Από 
το 1814 ως το 1818 εργαζόταν ως δάσκαλος στο ίδιο σχολείο όπου δούλευε και ο 
πατέρας του. Το επάγγελμα αυτό βέβαια δεν τον ενδιέφερε καθόλου, ενώ αντίθετα 
είχε πάρει την απόφαση να ασχοληθεί με τη σύνθεση. Τα χρόνια αυτά ήταν τα πιο 
παραγωγικά του: συνέθεσε τότε πέντε συμφωνίες, 
τέσσερις λειτουργίες και όπερες και πολλά Lieder. Από το 1818, όταν εγκατέλειψε 
το διδασκαλικό επάγγελμα, αφοσιώθηκε στη μουσική και ζούσε κυρίως με τη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA_%CE%A3%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1797
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1828
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
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βοήθεια φίλων, που ζούσαν και αυτοί με μποέμ τρόπο, χωρίς ουσιαστικά άλλη πηγή 
εσόδων, εκτός από κάποια ιδιωτικά μαθήματα. Ο κόμης Esterhazy τον προσέλαβε 
εκείνη τη χρονιά για να διδάξει μουσική στις κόρες του. Από τότε ζούσε μόνιμα 
στη Βιέννη και από το 1820, όταν τα έργα του εκτελέστηκαν για πρώτη φορά 
δημόσια, είχε τις πρώτες επιτυχίες. Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν οι μουσικές βραδιές, 
γνωστές ως "σουμπερτιάδες", στις οποίες συνόδευε στο πιάνο τον βαρύτονο 
Michael Vogl, κύριο ερμηνευτή των Lieder του. 
Οι συνθήκες ζωής του δυσκόλεψαν το 1823, όταν εκδήλωσε κάποιο αφροδίσιο 
νόσημα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι πάσχει από σύφιλη, ανίατη και 
θανατηφόρα ασθένεια εκείνη την εποχή. Αυτό το γεγονός του δημιούργησε 
κατάθλιψη και τον επηρέασε σημαντικά. Πιθανολογείται ότι ακριβώς, αυτή η 
άσχημη ψυχολογική του κατάσταση τον εμπόδισε να ολοκληρώσει την 8η 
συμφωνία του, που έμεινε για πάντα γνωστή με το όνομα Ημιτελής. Παράλληλα, για 
οικονομικούς λόγους αναγκάστηκε να ξαναεργαστεί ως δάσκαλος. Τα χρόνια 
περνούσαν με εναλλαγές ανάμεσα στην επιτυχία και τις δυσκολίες ως το 1828, όταν 
η ήδη κλονισμένη υγεία του επιδεινώθηκε από τυφοειδή πυρετό, που τον οδήγησε 
τελικά στο θάνατο, στις 19 Νοεμβρίου και σε ηλικία 31 ετών. Τα τελευταία του 
λόγια ήταν: ''ιδού, ιδού το τέλος μου''. Οι εκδοχές για την φύση της νόσου που 
τελικά τον οδήγησε στο θάνατο διχάζονται. Οι περισσότεροι βιογράφοι 
αναφέρονται στον τυφοειδή πυρετό ή στον "κοιλιακό τύφο" (typhus abdominalis), 
συνήθη έκφραση της εποχής για τον τυφοειδή πυρετό σε αντιδιαστολή τον συχνό 
τότε στην Κεντρική Ευρώπη, εξανθηματικό τύφο. Την εκδοχή του τυφοειδούς 
πυρετού, που βασίζεται στην διάγνωση και την περιγραφή που έκανε ο θεράπων 
ιατρός του Rinna von Sarenbach, υιοθετούν οι Fenelon, Schonberg, Osborne και 
Kennedy. Αντίθετα με όλους αυτούς, ο Sams τείνει υπέρ της εκδοχής της συφιλίδος. 
 

2. Ποια είναι η προσφορά του Schubert στην συμφωνική μουσική, στο κουαρτέτο 

εγχόρδων και στο τραγούδι (lied);  

Η προσφορά του Schubert στο χώρο της συμφωνίας και του κουαρτέτου είναι 

μέγιστη. Αλλά στο χώρο του τραγουδιού υπέρτατη. Ο Schubert έγραψε συνολικά 9 

συμφωνίες. Οι πρώτες 6 θυμίζουν το Mozart, ιδιαίτερα η 5η. Η 8η («Ημιτελής») έχει 

μόνο δύο μέρη. Στην Ημιτελή συμφωνία αποδείχτηκε επάξιος διάδοχος του 

Beethoven. 

Από τα 15 κουαρτέτα εγχόρδων που έγραψε τα πιο συνταρακτικά είναι τα τέσσερα 

κουαρτέτα του 1820-1826. Αλλά τα κουαρτέτα σε A ελάσσονα και  G Μείζονα δεν 

είναι λιγότερο εξαιρετικά. Ο Schubert αποκτά μεγαλύτερη κυριαρχία στα 

εκφραστικά μέσα και γίνεται πιο συγκλονιστικός και βαθυστόχαστος.  

Με το τραγούδι, ο Schubert παρέλαβε ένα ασήμαντο και παραμελημένο είδος, που 

προοριζόταν αποκλειστικά για ερασιτεχνική-ιδιωτική χρήση και δημιούργησε κάτι 

νέο, που το εισήγαγε στην υψηλή τέχνη (κάτι ανάλογο συμβαίνει με τη μουσική του 

για τέσσερα χέρια). Με την οργανική μουσική συμβαίνει το αντίθετο. Βρήκε έτοιμα 

είδη υψηλής μουσικής τέχνης. Στο πρώτο στάδιο της οργανικής του μουσικής, 

εκείνο που έκανε ήταν να την ξανακατεβάσει στο επίπεδο του ερασιτέχνη, απ’ 

όπου, με τα τελευταία έργα του θα την ξανανέβαζε στο επίπεδο της υψηλής τέχνης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rinna_von_Sarenbach&action=edit&redlink=1
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(π.χ. με τις τελευταίες συμφωνίες του. Τα πρώτα του έργα όμως παραμένουν στο 

επίπεδο του προσωπικού-ιδιωτικού. 

Ελάχιστα από τα οργανικά του έργα δημοσίευσε ο ίδιος, και μάλιστα σχεδόν μόνο 

όσα αντιπροσώπευαν νέα και ως τότε παραμελημένα είδη (πιάνο για τέσσερα 

χέρια, εμβατήρια, αλλά σχεδόν κανένα άλλο έργο για πιάνο). Σχεδόν όλα 

γράφτηκαν για να παιχτούν σε ένα ιδιωτικό κύκλο φίλων και πολλά δεν παίχτηκαν 

παρά μόνο μια φορά όσο ζούσε ο συνθέτης. 

Στον Schubert, η συνέχεια της σύνθεσης δημιουργείται μέσω της προέλευσης από 

το εκάστοτε προηγούμενο. Δεν υπάρχουν «μουσικά συμβάντα», που θα μας 

υποχρέωναν να θεωρήσουμε ότι αυτή η μουσική αποτελείται από στέρεα μουσικά 

μέλη. Παρά την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά μέσα, που θα 

διατηρήσουν το ενδιαφέρον του ακροατή, αντιλαμβανόμαστε μια συνεχή ηχητική 

ροή. Η ύφανση αυτής της μουσική θυμίζει τις προκλασικές συμφωνίες, αλλά η τάση 

να χωρίσει μελωδία και συνοδεία θυμίζει τα τραγούδια του Schubert. Αντίθετα, στη 

μουσική των κλασικών, η αντίθεση δεν είναι απλώς δυναμική, αλλά συμβαίνει 

μεταξύ δύο στέρεων σωμάτων, δύο μουσικών οντοτήτων. Η δομή του δεύτερου δεν 

προέρχεται από αυτή του πρώτου. Στον Schubert, ακόμη και εκεί που υπάρχουν 

αντιθέσεις, εξακολουθεί να υπάρχει η αρχή ότι το επόμενο προέρχεται από το 

προηγούμενο. Με τα τραγούδια του Schubert, όπου η γλώσσα αποχωρίζει τη 

μελωδία από τη συνοδεία, καταργείται η δομή παρτιτούρας των κλασικών. Η 

μελωδία, ως φορέας της γλώσσας παίρνει τον κύριο ρόλο. 

Ο Schubert σαν οργανικός συνθέτης είναι τραγουδιστής, αλλά χωρίς γλώσσα. Ο 

μουσικός που αιωρείται μέσα στην ηχητική ροή, αλλά που αξιοποιεί την 

τραγουδιστική εμπειρία του και την εφαρμόζει στα όργανα. Με τον τρόπο αυτό 

ανοίγει νέες μουσικές περιοχές, αλλά η μουσική του είναι φτωχότερη ως προς τη 

γλώσσα. Ο ακροατής αφήνεται να παρασυρθεί από την γοητευτική αλλά όχι 

ομιλούσα μουσική, της δίνεται, αλλά παθητικά, την ακούμε «κεκηλημένοι», αλλά 

δεν συμμετέχουμε ενεργά σ’ αυτήν, δεν την «συναντούμε». 

Η οργανική μουσική του Schubert μόνο εξωτερικά συνδέεται με τη μουσική των 

κλασικών της Βιέννης. Στη θέση του χειροπιαστού ήχου μπαίνει ο «ήχος που 

λιώνει». Στη θέση της σταθερής δομής η ασαφώς αρθρωμένη μελωδία. Στη θέση 

της ενιαίας ύφανσης της παρτιτούρας, ο χωρισμός Μελωδίας και Συνοδείας. Στη 

θέση του «αφύσικα» δομημένου μουσικού κτίσματος, η «φυσιολογικά» 

εξελισσόμενη ροή της αρμονίας. Στη θέση του «απέναντι», η ταύτιση του πηγαίου 

ήχου με το Εγώ. Στη θέση της σύγκρουσης τμημάτων «μουσικής ουσίας», φόρτιση, 

εξέλιξη, αντιθέσεις, βαθιές διακοπές. Στη θέση της αλληλεξάρτησης μέσω της 

ασυνέχειας, το Συνεχές. Η δομή του μουσικού λυρισμού βασίζεται στην κατάργηση 

του ήχου ως «γεγονότος». Αυτή η βασική αρχή χαρακτηρίζει ολόκληρη τη 

δημιουργία του Schubert, όχι μόνο το τραγούδι. Δεν είναι διαφορετικός ο Schubert 

της οργανικής μουσικής από τον Schubert του τραγουδιού. 
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3. Ποια είναι συνοπτικά τα έργα για πιάνο του Schubert; 

1. Allegro in E major, D 154 

2.  Minuet in A minor, D 277A 

3. Rondo in C major, D 309A 

4. Allegretto in C major, D 346 

5. Fünf Klavierstücke (Five Piano Pieces), D 459 

6. Drei Klavierstücke (Three Piano Pieces), D 459A 

7. Adagio in D-flat major, D 505 

8. Rondo/Allegretto in E major, D 506 

9. Scherzo/Allegro vivace in D major & Allegro in F-sharp minor, D 570 

10. (Andante) in A major, D 604 

11. Adagio in E major, D 612 

12. Moments musicaux, D 780 (Op. 94) 

13. Impromptus, D 899 (Op. 90) & D 935 (Op. posth. 142) 

14. Impromptus/Klavierstücke, D 946 

 

4. Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Schubert; Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της 8ης 

Συμφωνίας του; 

1. No. 1 in D major 

2. No. 2 in B-flat major 

3. No. 3 in D major 

4. No. 4 in C minor (Τραγική) 

5. No. 5 in B-flat major 

6. No. 6 in C major (Μικρή) 

7. No. 9 in C major (Μεγάλη)  

8. No. 8 in B minor (Ημιτελής) 

Η 8η συμφωνία του Schubert, γνωστή ως και “Ημιτελής” είναι ένα ανολοκλήρωτο 

συμφωνικό έργο του, σύμφωνα με την πλειονότητα των μουσικολόγων. Υπάρχει και 

η αντίθετη άποψη, που θεωρεί το έργο ολοκληρωμένο. Ο πρωτότυπος τίτλος του 

είναι Συμφωνία αρ. 8 σε Σι ελάσσονα και φέρει τον αριθμό 759 στον κατάλογο 

Deutsch με τα έργα του σπουδαίου αυστριακού συνθέτη. Παρά τις διιστάμενες 

απόψεις, η Ημιτελής Συμφωνία παραμένει ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα στον 

χώρο της συμφωνικής μουσικής. 

Το 1822 ήταν μια μεστή χρονιά για τον Schubert, παρά τα οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετώπιζε. Συνέθεσε πολλά και αξιόλογα έργα (Λειτουργία σε λα ύφεση, 

Φαντασία του Οδοιπόρου, lieder σε ποίηση Goethe, Engelhart, Bruchmann και 

Schober), ενώ σε προσωπικό επίπεδο συμφιλιώθηκε με τον υπερπροστατευτικό 

πατέρα του, με τον οποίον τα είχε «τσουγκρίσει» πριν από τέσσερα χρόνια. Στις 30 

Οκτωβρίου άρχισε να συνθέτει τη Συμφωνία σε Σι ελάσσονα, που δημιούργησε 

αμφισβητήσεις, προβλήματα και δίχασε τους ιστορικούς της μουσικής. 
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Ονομάστηκε «Ημιτελής» επειδή αποτελείται από δύο μέρη (Allegro moderato - 

Andante con moto) αντί των τεσσάρων μιας συνηθισμένης συμφωνίας του καιρού 

του. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, όπως ότι ο Schubert δεν μπόρεσε να 

εμπνευστεί περισσότερα μέρη, ισάξια με τα δύο πρώτα ή ότι ολοκλήρωσε το έργο, 

αλλά τα δύο τελευταία μέρη χάθηκαν ή ακόμη ότι συνήθιζε να αρχίζει μία σύνθεση, 

να την ξεχνάει σ’ ένα συρτάρι και να καταπιάνεται με μια νέα. Πάντως, υπάρχει ένα 

προσχέδιο «σκέρτσο» για την αρχή του τρίτου μέρους, με βάση το οποίο διάφοροι 

συνθέτες επιχείρησαν να τη συμπληρώσουν, χωρίς όμως επιτυχία. 

Το ερώτημα αν τελικά πρόκειται για ανολοκλήρωτη συμφωνία ή όχι δημιούργησε το 

γεγονός ότι ο Schubert την προσέφερε και την αφιέρωσε στη Μουσική Εταιρεία της 

Στυρίας για την τιμή που του είχε κάνει ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο μέλος της. Οι 

μουσικολόγοι, λοιπόν, που αντιτίθενται στο όρο «Ημιτελής», προβάλλουν το 

επιχείρημα ότι θα ήταν αδιανόητο ο συνθέτης να προσφέρει σε ένα μουσικό ίδρυμα 

ένα ατελές έργο του. Έτσι, οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ο συνθέτης την είχε 

συλλάβει στη μορφή που την παρουσίασε, δηλαδή με μόνο δύο μέρη. 

Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1865 στη Βιέννη, 34 χρόνια μετά 

τον πρόωρο θάνατο του συνθέτη. Η Ημιτελής παρουσιάζεται εξαιρετικά σκοτεινή με 

έντονα δραματικά στοιχεία και διαμετρικά διαφορετική από τις υπόλοιπες 

συμφωνίες του συνθέτη. Γι’ αυτό θεωρείται ως η πρώτη ρομαντική συμφωνία του 

Schubert. 

 

Weber  

1. Σύντομο βιογραφικό του Weber. 

Ο Carl Maria von Weber (18-19 Νοεμβρίου 1786 - 5 Ιουνίου 1826) ήταν Γερμανός 

συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, κιθαρίστας και κριτικός, ένας από τους 

σημαντικότερους συνθέτες της ρομαντικής περιόδου. Τα πιο γνωστά του έργα είναι 

οι όπερες "Ελεύθερος σκοπευτής", "Ευριάνθη", "Όμπερον" κτλ., τα οποία 

επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη του Ρομαντισμού στη Γερμανία. 

Ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Franz Anton von Weber και της 

δεύτερης γυναίκας του, Genovefa Brenner, μιας τραγουδίστριας από τη Βιέννη. Ο 

αδερφός του, Franz, απέκτησε με την γυναίκα του τέσσερις κόρες που ασχολήθηκαν 

όλες με το τραγούδι και μάλιστα η Constanze παντρεύτηκε με τον Mozart. Ο Franz 

είχε πολλές φιλοδοξίες για τον μικρό Carl και σχεδίαζε να τον μετατρέψει σε παιδί-

θαύμα. Ωστόσο ο Carl είχε γεννηθεί με μία ασθένεια που δεν του επέτρεψε να 

περπατήσει μέχρι τα τέσσερα χρόνια του. Από τότε έγινε ήδη ένας ικανός 

τραγουδιστής και πιανίστας. 

Τον Μάρτιο του 1798, η μητέρα του πέθανε. Τον ίδιο χρόνο αυτός πήγε στο Salzburg 

ως μαθητής του Michael Haydn, αδελφού του Joseph Haydn, ο οποίος τον ανέλαβε 

αφιλοκερδώς. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1826
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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2. Σε ποιο μουσικό είδος διακρίθηκε ο Weber;  

Ο Carl Maria von Weber διακρίθηκε στην όπερα και έχει την ίδια σημασία για τη 

γερμανική όπερα όπως ο Haydn για τη συμφωνία. Δηλαδή, δεν ήταν αυτός που 

εισήγαγε το είδος, αλλά η πρώτη εξέχουσα φυσιογνωμία που ασχολήθηκε με αυτό 

ασκώντας πάνω του σημαντική επίδραση. 

 

3. Ποιες όπερες του Weber γνωρίζετε; 

 Το κορίτσι του δάσους, 1800 

 Silvana, 1810 

 Ο Ελεύθερος Σκοπευτής, 1821 

 Ευρυάνθη, 1823 

 Όμπερον, 1826 

 Die drei Pintos, 1888 

 

 

Mendelssohn  

1. Σύντομο βιογραφικό του Mendelssohn. 
Ο Jakob Ludwig Felix Mendelson-Bartholdy (3 Φεβρουαρίου 1809 - 4 
Νοεμβρίου 1847) ήταν Γερμανός συνθέτης, πιανίστας, αρχιμουσικός και 
μουσικοδιδάσκαλος, από τις κορυφαίες μουσικές φυσιογνωμίες του 19ου αιώνα. 
Παρότι ήταν σύγχρονος του Chopin, του Liszt, του Wagner και του Verdi, το έργο του 
χαρακτηρίζεται κυρίως από κλασικά στοιχεία και λιγότερο από ρομαντικά. 
Γεννήθηκε στο Αμβούργο. Καταγόταν από πλούσια και καλλιεργημένη οικογένεια 
εβραίων της πόλης, η οποία ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό και συγκεκριμένα το 
Λουθηρανικό δόγμα, για να αποφύγει το αντισημιτικό πνεύμα της εποχής. Ο 
πατέρας του Αβραάμ ήταν τραπεζίτης και ο παππούς του Μωυσής από την πλευρά 
της μητέρας του ποιητής και φιλόσοφος. Το δεύτερο επίθετο, Bartholdy, προέκυψε 
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για ένα θείο του, που τους κληροδότησε μία μεγάλη 
ακίνητη περιουσία. Ο Felix είχε έναν αδελφό, τον Paul, και δύο αδελφές, τη Rebecca 
και τη Fanny, τη μετέπειτα γνωστή πιανίστρια και συνθέτρια. 
Το 1811 η οικογένεια μετακόμισε στο Βερολίνο, όπου ο νεαρός Felix άρχισε να 
μαθαίνει πιάνο μαζί με τη Fanny, παράλληλα με τα μαθήματα ζωγραφικής και 
λογοτεχνίας που λάμβανε. Έτσι, η προσωπικότητά του αναπτύχθηκε με βαθιά 
γνώση της τέχνης, με τη μελέτη και τη μάθηση. Συνέχισε τις σπουδές πιάνου στο 
Παρίσι, όπου άρχισε να συνθέτει. Οι γονείς του δεν βλέπουν θετικά την προοπτική 
να γίνει ο γιος τους μουσικός. Φαντάζονται για εκείνον μια καριέρα σύμφωνη με τις 
παραδόσεις της οικογένειας Mendelssohn. Αλλάζουν γνώμη, όταν ο μέγας εκείνη 
την εποχή Luigi Cherubini διαβάζει προσεκτικά κάποιες συνθέσεις του Felix και 
αποφαίνεται: «Αυτό το αγόρι είναι πλούσιο, θα πάει καλά, ήδη πηγαίνει πολύ 
καλά». 
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Mendelssohn έγινε στο Βερολίνο το 1818, σε ηλικία 
9 ετών. Το 1821 γνωρίστηκε με τον Goethe και μεταξύ του γηραιού συγγραφέα και 
του νεαρού μουσικού αναπτύχθηκε μία δυνατή φιλία. «Ο Felix είναι ένα παιδί 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_drei_Pintos
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1809
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1847
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θαύμα. Διαθέτει μια ενήλικη γλώσσα και όχι τα μουρμουρίσματα ενός παιδιού. 
Μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον μικρό Mozart για όσα έχει ήδη καταφέρει» 
δηλώνει με θαυμασμό ο Goethe. Ο νεαρός μουσικός αισθάνεται πολύ υπερήφανος 
για το ενδιαφέρον του Goethe και του αφιερώνει το «Κουαρτέτο σε σι μινόρε». 
Το 1825 και σε ηλικία 16 ετών, οπότε έγραψε το «Οκτέτο για έγχορδα», εθεωρείτο 
ήδη ένας ολοκληρωμένος συνθέτης. Τον επόμενο χρόνο παρουσίασε την «Εισαγωγή 
στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», στο οποίο οι μουσικοκριτικοί ανακάλυψαν ένα 
πρωτοπόρο συνθέτη και μια μουσική γεμάτη κομψότητα και γοητεία. Δεκαέξι 
χρόνια αργότερα έγραψε μουσική για το έργο αυτό του Shakespeare, στο οποίο 
περιλαμβάνεται και το δημοφιλές Γαμήλιο Εμβατήριο, που δεν λείπει από κανένα 
γάμο σήμερα. 
Στις 11 Μαρτίου 1829 ο Mendelssohn διηύθυνε την πρώτη μετά τον θάνατο του 
Bach εκτέλεση του αριστουργήματός του «Τα κατά Ματθαίον Πάθη», 
συμβάλλοντας, πρώτος αυτός, στην αναβίωση του Bach, η μουσική του οποίου είχε 
περιπέσει σε λήθη μετά τον θάνατό του το 1750. Από τότε, ο Bach τιμήθηκε, 
θαυμάστηκε και αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 
πυλώνες της Δυτικής Μουσικής. 
Ο Mendelssohn ήταν τέρας μνήμης. Όταν ήρθε η ώρα να διευθύνει για πρώτη φορά 
τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» ανακάλυψε ότι στο αναλόγιο είχε λάθος παρτιτούρα. 
Κανένα πρόβλημα. Σήκωσε τη μπαγκέτα του κι άρχισε να διευθύνει το έργο του 
Bach, γυρίζοντας τις σελίδες της υποτιθέμενης παρτιτούρας, ώστε να μην 
ανησυχήσουν οι μουσικοί. Τα κατάφερε να διευθύνει ολόκληρα τα «Κατά Ματθαίον 
Πάθη», διάρκειας άνω των δύο ωρών, από μνήμης και χωρίς λάθη. 
Την άνοιξη του 1829 πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι του στη Μεγάλη Βρετανία, 
όπου διηύθυνε τη «Συμφωνία σε ντο Ελάσσονα». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς 
επέστρεψε και επισκέφθηκε τη Σκωτία, όπου εμπνεύστηκε την «Εισαγωγή: Εβρίδες» 
και τη «Συμφωνία αρ. 3», γνωστή και ως «Σκωτική ». 
Από το 1830 έως το 1832 ταξίδεψε στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και την 
Ελβετία, για να καταλήξει και πάλι στο Λονδίνο, όπου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. 
Εκεί πρωτοπαρουσίασε τη «Συμφωνία αρ. 4», γνωστή και ως «Ιταλική», ένα από τα 
πιο δημοφιλή έργα του, και δημοσίευσε το πιανιστικό «Τραγούδια χωρίς λόγια». 
Κατά την παραμονή του στη Ρώμη γνωρίζει το Hector Berlioz, τη μουσική του 
οποίου δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα. «Ο Berlioz είναι μία καρικατούρα χωρίς ίχνος 
ταλέντου, που γράφει απαίσια μουσική» σχολιάζει δηκτικά σε μια ομήγυρη. Και σε 
κάποια άλλη περίπτωση: «Όταν πιάνεις μια παρτιτούρα του Berlioz οφείλεις να 
πλένεις τα χέρια σου μετά». Αισθήματα αντιπάθειας έτρεφε και για το έργο του 
Giacomo Meyerbeer, παρότι τους συνέδεε συγγένεια. Όταν κάποτε του είπε ότι 
έμοιαζε με τον Meyerbeer, αυτός έσπευσε να κόψει τα μαλλιά του και να αλλάξει 
κόμμωση. 
Το 1835 ο Felix Mendelssohn ανέλαβε τη διεύθυνση της περίφημης ορχήστρας 
Gewandhaus της Λειψίας, την οποία ανέδειξε σε μια πρώτης τάξεως ορχήστρα και 
την πόλη όπου μεγαλούργησε ο Bach σε μουσικό κέντρο της Γερμανίας. Εκεί 
συνδέθηκε φιλικά με τους Chopin, Liszt και Schumann. 
Το 1836 γνώρισε τη 16χρονη Cécile Jeanrenaud (Σεσίλ Ζανρενό), κόρη προτεστάντη 
ιερωμένου, την οποία παντρεύτηκε στις 28 Μαρτίου 1837. Έζησαν μία ήσυχη και 
ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τα πέντε παιδιά τους. Τον επόμενο χρόνο 
ξεκίνησε το «Κοντσέρτο για βιολί», το οποίο τον απασχόλησε για έξι χρόνια, γεγονός 
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ασυνήθιστο γι' αυτόν που ολοκλήρωνε με ευκολία τα έργα του. 
Το 1846 επέστρεψε στο Λονδίνο για να παρουσιάσει το ορατόριο «Ηλίας», που του 
χάρισε ένα ακόμη θρίαμβο. Όμως, ο θάνατος της αγαπημένης του αδελφής Fanny 
τον Μάιο του 1847 τον κατέβαλε ψυχικά. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν και στις 
4 Νοεμβρίου 1847 πέθανε στη Λειψία από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ο παππούς 
του, ο πατέρας του και η αδελφή του. 
Ο Mendelssohn υπήρξε ένας από τους ελάχιστους συνθέτες που απέκτησαν φήμη 
και περιουσία, χωρίς να χρειαστεί να πεθάνουν πρώτα. Η επιτυχία του και οι 
εβραϊκές του ρίζες ενόχλησαν τον Wagner, ο οποίος τρία χρόνια αργότερα 
δημοσίευσε την αντιεβραϊκή μπροσούρα «Η Εβραϊκότητα στη Μουσική». Ήταν η 
πρώτη προσπάθεια να μειωθεί η σημασία του έργου του Mendelssohn, που 
κορυφώθηκε με την απαγόρευση των έργων του στη Ναζιστική Γερμανία. Τα 
τελευταία πενήντα χρόνια, το έργο του έχει επανεκτιμηθεί και επανέλθει δυναμικά 
στο προσκήνιο, όχι μόνο για τις δημοφιλείς συνθέσεις του, όπως το «Κοντσέρτο για 
βιολί» και η «Ιταλική Συμφωνία», αλλά και για λιγότερο γνωστά, όπως το ορατόριο 
«Ηλίας». 

2. Με ποια μουσικά είδη ασχολήθηκε ο Mendelssohn; 

Ο Mendelssohn ασχολήθηκε με τη σκηνική μουσική, έγραψε κονσέρτα, μουσική 

δωματίου, έργα για πιάνο (“48 Τραγούδια χωρίς Λόγια” )και πίστευε ότι η μουσική 

έπρεπε να είναι υψηλόφρονη και ηθικά ανυψωτική. Ήθελε να ενώσει το ρομαντικό 

συναίσθημα με τη θρησκεία και γι’ αυτό συνέβαλε στην αναβίωση των έργων του 

J.S.Bach.  

  

3. Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Mendelssohn και ποιους τίτλους φέρουν;  

Ο Mendelssohn έγραψε 5 συμφωνίες. 

1. Συμφωνία Νο.1 σε C ελάσσονα, 1824 

2. Συμφωνία Νο.2 σε BH μείζονα, 1840 (Ύμνος του Επαίνου) 

3. Συμφωνία Νο.3 σε A ελάσσονα, 1829 (Σκωτική) 

4.  Συμφωνία Νο.4 σε A μείζονα, 1833 (Ιταλική) 

5. Συμφωνία Νο.5 σε C μείζονα, 1830 
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4. Γιατί η τρίτη συμφωνία του Mendelssohn ονομάσθηκε Σκωτική και η τέταρτη 

Ιταλική; 

Στις 30 Ιουλίου του 1829 ο Mendelssohn επισκέφτηκε τα ερείπια του Holyrood 

Chapel στο Εδιμβούργο, όπου όπως φαίνεται σε μια επιστολή που είχε στείλει στην 

οικογένειά του εμπνεύστηκε τη συμφωνία. 

“Στο βαθύ λυκόφως πήγαμε σήμερα στο παλάτι όπου η Βασίλισσα Μαίρη έζησε και 

αγαπήθηκε… Το παρεκκλήσι από κάτω είναι πια χωρίς σκεπή. Γρασίδι και κισσοί 

έχουν γεμίσει το σπασμένο βωμό, στον οποίο η Μαίρη στέφθηκε Βασίλισσα της 

Σκωτίας. Τα πάντα είναι ερειπωμένα, σάπια και βρέχονται από τους καθαρούς 

ουρανούς. Νομίζω ότι εκεί βρήκα την αρχή της “Σκωτικής” μου συμφωνίας.” 

Μαζί με αυτή την περιγραφή, ο Mendelssohn περιέλαβε στο γράμμα και ένα 

κομμάτι χαρτί με τα πρώτα μέτρα ενός κομματιού που αργότερα θα γινόταν η 

εισαγωγή της συμφωνίας. 

Την τέταρτη συμφωνία ο Mendelssohn την εμπνεύστηκε από τα χρώματα και την 

ατμόσφαιρα της Ιταλίας. 

5. Για ποια όργανα έγραψε κονσέρτα o Mendelssohn; 

Ο Mendelssohn έγραψε κονσέρτα για βιολί, πιάνο, δύο κονσερτίνα για κλαρινέτο. 

6. Ποιες άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτήν του συνθέτη ανέπτυξε ο 

Mendelssohn;  

Ο Mendelssohn ήταν μελετητής, διοικητικός και μουσικός με δράση, μαέστρος και 

σολίστας. Πάνω απ’ όλα όμως ήταν συνθέτης με πληθωρική παραγωγή σε μία 

σύντομη ζωή. 

7. Ποια έργα θρησκευτικής μουσικής του Mendelssohn γνωρίζετε; 

Ο Mendelssohn έγραψε και έργα θρησκευτικής μουσικής. Μερικά από αυτά:  
Hear my Prayer, 1847 

St. Paul, 1835 

Elijah, 1846 

Christus, 1847 

O God, from heaven look on us, 1832 

O Head, so bruised and wounded, 1830 

We all believe in one true God, 1831 

Jesu, thou my pleasure, 1828 

From heav’n on high, 1831 

If thou but suffer God to guide thee, 1829 

Christ, thou Lamb most holy, 1827 

In thy mercy grant us peace, 1831 

Lauda Sion, 1846 

Gloria σε EH μείζονα, 1822 

Kyrie σε D ελάσσονα, 1825 

Magnificat σε D μείζονα, 1822 

Tu es Petrus, 1827 

Lobgesang, 1840 

Lord God, thy praise we sing, 1843      
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Schumann  

1. Σύντομο βιογραφικό του Schumann.  

Ο  Robert Schumann (8 Ιουνίου 1810 - 29 Ιουλίου 1856), ήταν Γερμανός ρομαντικός 

συνθέτης. Γεννήθηκε στο Τσβίκαου της Σαξωνίας. Μεγάλωσε σε καλλιεργημένο 

περιβάλλον και από νωρίς ήρθε σε επαφή με την μουσική. Ο πατέρας του τον 

ενίσχυε στις προσπάθειές του να αποκτήσει αξιόλογη μουσική εκπαίδευση και είχε 

προσπαθήσει (αποτυχημένα) να του εξασφαλίσει μαθήματα με τον συνθέτη Carl 

Maria von Weber. Έπειτα απ' αυτό ο Schumann στράφηκε προς τη λογοτεχνία: 

Διηύθυνε μια φιλολογική εταιρεία και αποπειράθηκε να γράψει ποίηση, 

μυθιστορήματα, και τραγωδίες. Βέβαια το ενδιαφέρον του για τη μουσική δεν είχε 

μειωθεί, αντιθέτως, διεύρυνε συνεχώς τις γνώσεις του και "ανακάλυπτε" συνεχώς 

διάφορα έργα και είδη. Καθοριστική για την εξέλιξή του ήταν η χρονιά 1828: τότε 

εγκαταστάθηκε στη Λειψία για να σπουδάσει νομικά, επιθυμία της μητέρας του. 

Στην πόλη αυτή, γενέτειρα του Johan Sebastian Bach, υπήρχε αξιόλογη μουσική 

παράδοση και πλούσια δραστηριότητα. Εκεί άρχισε να παίρνει μαθήματα πιάνου 

από τον διάσημο δάσκαλο Friedrich Wieck και τότε άρχισε να συνθέτει και τα πρώτα 

του έργα για πιάνο. Θα μπορούσε μάλιστα να κάνει αξιόλογη καριέρα ως πιανίστας, 

αν μια μέθοδος που είχε επινοήσει ο ίδιος για να δυναμώσει τα δάκτυλά του δεν 

του προκαλούσε παράλυση στο δεξί χέρι. Το 1830 εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο και 

αφοσιώθηκε στη μουσική. Συνεργαζόταν μάλιστα με το πιο γνωστό μουσικό 

περιοδικό της εποχής, το Allgemeine Musikalische Zeitung στο οποίο έγραψε μια 

ενθουσιώδη κριτική για τον συνομήλικό του νεαρό και άγνωστο ακόμα Frederick 

Chopin. Όμως τα πολύ συντηρητικά αισθητικά κριτήρια του εκδότη του περιοδικού 

δεν ταιριάζαν με τις ιδέες και τις αντιλήψεις του Schumann και έτσι σύντομα 

επήλθε η ρήξη. Το 1834 ο Schumann ίδρυσε το Neue Zeitschrift für Musik, ένα 

περιοδικό που υπερασπιζόταν τους νέους συνθέτες αλλά και τους μεγάλους 

δασκάλους του παρελθόντος, έχοντας μεταξύ των συνεργατών του τον Wieck και 

τον Felix Mendelssohn. Ο ίδιος διηύθυνε το περιοδικό και έγραφε κριτικές 

υπογράφοντας συχνά με τα ψευδώνυμα Ευσέβιος και Φλορεστάν, δύο φανταστικά 

πρόσωπα που αντιπροσώπευαν τους δύο αντίθετους πόλους του ανήσυχου 

χαρακτήρα του. Στο σπίτι του δασκάλου του γνώρισε την κόρη του Clara, εξαιρετικά 

ταλαντούχα πιανίστρια και συνθέτρια. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν σύντομα, ο 

πατέρας της όμως ήταν κατά της σχέσης τους γιατί πίστευε ότι θα ήταν εμπόδιο στη 

μουσική καριέρα της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τελικά, χωρίς την άδειά του, το 1840. 

Τα χρόνια ως το 1845 ήταν τα πιο παραγωγικά: συνέθεσε πολλά έργα, έκανε πολλές 

περιοδείες μαζί με τη σύζυγό του, βασική ερμηνεύτρια των έργων του, κερδίζοντας 

συνεχώς φήμη. Από το 1845 όμως η δραστηριότητά του περιοριζόταν σταδιακά, 

ενώ παράλληλα εμφανίστηκε και πρόβλημα ψυχασθένειας. (Η ψυχολογία του είχε 

διαταραχθεί ήδη από τη νεότητά του, όταν πέθανε ο πατέρας του, και το πρόβλημα 

ήταν μάλλον κληρονομικό, αφού και η αδερφή του Emilia υπέφερε από παρόμοια 

πάθηση). Η ασθένειά του τον οδήγησε σε μια απόπειρα αυτοκτονίας το 1854. Από 

τότε νοσηλευόταν σε νευρολογική κλινική και τελικά πέθανε στις 29 Ιουλίου 1856. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1810
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1856
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Κεφάλαιο 9 – Γερμανικός Ρομαντισμός 

2. Με ποια μουσικά είδη ασχολήθηκε ο Schumann;  

Ο Schumann έγραψε έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, τραγούδια (lied), κονσέρτα 

και συμφωνίες. 

 

3. Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Schumann και ποιους τίτλους φέρουν; 

Ο Schumann έγραψε 4 συμφωνίες ολοκληρωμένες και 1 ανολοκλήρωτη. 

1. No.1 σε BH μείζονα, Op.38 (Spring) 

2. No.2 σε C μείζονα, Op.61 

3. No.3 σε EH μείζονα, Op.97 (Rhenish) 

4. No.4 σε D ελάσσονα, Op.120 και  

5. Συμφωνία σε G ελάσσονα, WoO 29 (Zwickau) (ανολοκλήρωτη) 

 

4. Για ποια όργανα έγραψε κονσέρτα o Schumann;  

Ο Schumann έγραψε κονσέρτα για πιάνο, τσέλο και βιολί. 

5. Ποιες άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτήν του συνθέτη ανέπτυξε ο 

Schumann; 
Ο Schumann εκτός από συνθέτης ήταν και συγγραφέας, μουσικοκριτικός και ποιητής. 

Γράφτηκε σε δύο Νομικές Σχολές μέσα σε δύο χρόνια, πρώτα στη Λειψία το 1828 και μετά 

στη Χαϊδελβέργη το 1829, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τη μουσική και τη λογοτεχνία. 

Όταν επέστρεψε στη Λειψία το 1830, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τον διάσημο δάσκαλο, 

Friedrich Wieck, και μετακόμισε σε ένα δωμάτιο στο σπίτι του δασκάλου του. 

6. Ποια ήταν η σύζυγος του Schumann και πως επηρέασε την καλλιτεχνική του 

δραστηριότητα;  

Ο Robert Schumann ήταν παντρεμένος με την Clara Wieck Schumann, κόρη του 

δασκάλου του, Friderick Wieck. 

Η αγάπη μεταξύ του Robert Schumann και της Clara Wieck Schumann είναι μια 

αξιαγάπητη ιστορία που υμνεί τη μουσική τους και το γάμο τους. Επέζησε από 

γονική αποδοκιμασία, κουτσομπολιό και άβολες κοινωνικές καταστάσεις για να 

γίνει ένας από τα μεγαλύτερα ειδύλλια στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Για τον 

Robert και την Clara Schumann, η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής ήταν η 

προσωπική γλώσσα της αγάπης. 

Ο Schumann εξέφραζε μέσα από τη μουσική του το βάθος της αγάπης του για την 

Clara. Τον πρώτο χρόνο του γάμου τους έγραψε περισσότερα από 130 τραγούδια 

για φωνή και πιάνο. Τα είχε εμπνευστεί από τον πρώτο καιρό που ανέπτυξαν 

δεσμό. Καθώς μεγάλωνε η οικογένειά τους συνέθεσε το Kinderszenen (Παιδικές 

Σκηνές, 1838) σαν σύνολο κομματιών για πιάνο για να εκφράσει τον ενθουσιασμό, 

την περιέργεια, διάσημα παιχνίδια και όνειρα των παιδιών. 

Το κοινό άκουγε τη μουσική του Robert και της Clara Schumann, αλλά η μουσική 

αυτή περιείχε κρυφά μηνύματα από το συνθέτη στη μούσα του, όπως θεματικό 
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υλικό που συλλάβιζε το όνομά της ή έργα που ήταν αφιερωμένα σε εκείνη ή είχαν 

ονομαστεί για χάρη της. Συχνά συμπεριλάμβανε το διάστημα κατιούσας πέμπτης 

για να την αντιπροσωπεύσει, επειδή ήταν μέρος ενός θέματος σε μία από τις δικές 

τις συνθέσεις. Και οι δύο χρησιμοποιούσαν τη μουσική σαν προέκταση των 

βαθύτερων σκέψεων τους. 

Επικοινωνούσαν επίσης μέσω ενός ημερολογίου γάμου. Αντί να έχει ο καθένας 

ξεχωριστό ημερολόγιο για να καταγράφει τις προσωπικές του σκέψεις, κρατούσαν 

ένα ημερολόγιο και για τους δύο. Ο  Robert, ειδικά, αισθανόταν άβολα ανάμεσα 

στο πλήθος. Το ημερολόγιο τους επέτρεπε να καταγράφουν τις ανησυχίες , τους 

φόβους και τις ευχές τους, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και πηγή δημιουργικότητας για 

μελλοντικές συνθέσεις. 

 

7. Ποια είναι συνοπτικά τα έργα για πιάνο του Schumann; 

 

• Παραλλαγές με το όνομα "Abegg" σε F μείζονα, Op.1 

• Arabeske σε C μείζονα, Op.18 

• Blumenstück σε D♭ μείζονα, Op.19 

• Humoreske σε B♭ μείζονα, Op.20 

• Geistervariationen σε E♭ μείζονα, WoO 24 

• Papillons, Op.2 

• Davidsbündlertänze, Op.6 

• Carnaval, Op.9 

• Fantasiestücke, Op.12 

• Symphonic Studies, Op.13 

• Kinderszenen, Op.15 

• Kreisleriana, Op.16 

• Novelletten, Op.21 

• Nachtstücke, Op.23 

• Faschingsschwank aus Wien, Op.26 

• Album for the Young, Op.68 

• Waldszenen, Op.82 

• Gesänge der Frühe, Op.133 

• Fantasie σε Ντο μείζονα, Op.17 

• Sonata No. 2 σε G ελάσσονα, Op.22 
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8. α) Ποια έργα μουσικής δωματίου του Schumann γνωρίζετε;  

β) Πόσα κουαρτέτα εγχόρδων έγραψε ο Schumann;  

Έργα μουσικής δωματίου: 

Fantasy Pieces for Clarinet and Piano, Op. 73 

Three Romances for Oboe and Piano, Op. 94 

Violin Sonata No. 1 σε Λα ελάσσονα, Op. 105 

Violin Sonata No. 2 σε Ρε ελάσσονα, Op. 121 

Märchenbilder για Βιόλα και για Πιάνο, Op. 113 

Κουαρτέτα εγχόρδων: 

String Quartet No.1 σε A ελάσσονα, Op.41 

String Quartet No.2 σε F μείζονα, Op.41 

String Quartet No.3 σε A μείζονα, Op.41 

Piano Quartet σε E♭ μείζονα, Op.47 

Piano Quintet σε E♭ μείζονα, Op.44 

9. Από ποιους συνθέτες καθιερώθηκε το lied;  

 Οι  Schubert, Schumann και Brahms συνέβαλαν ώστε το lied να καθιερωθεί ως 

διεθνής όρος με τη γερμανική του ονομασία. 

 

Brahms  

1. Σύντομο βιογραφικό του Brahms. 

Ο Johannes Brahms (7 Μαΐου 1833 – 3 Απριλίου 1897) ήταν Γερμανός συνθέτης και 

πιανίστας, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής του 19ου 

αιώνα. Η μουσική του συνδυάζει τη δραματική δύναμη και τη λυρική ένταση μαζί με 

μία ανακουφιστική ζεστασιά. Ο Brahms ήταν ριζοσπαστικός ως προς 

την αρμονική του τόλμη και την εκφραστική του δεινότητα, αλλά συντηρητικός στη 

χρήση των παραδοσιακών ή και αρχαϊκών ακόμη μουσικών δομών. Για να 

καταλάβουμε καλύτερα το χαρακτήρα και την τεχνική σύνθεσης του Brahms, 

μπορούμε να ανατρέξουμε στο δοκίμιο του Schönberg: «Brahms, ο Προοδευτικός», 

στο οποίο αναιρείται η μέχρι τότε κρατούσα εικόνα του Brahms ως συντηρητικού 

και αναδεικνύεται η προοδευτικότητα της μουσικής του τουλάχιστον όσον αφορά 

στην οργάνωση των μουσικών φράσεων. 

 

2. Με ποια μουσικά είδη ασχολήθηκε ο Brahms; 

Ο Brahms έγραψε σονάτες, μπαλλάντες, ραψωδίες, φαντασίες, ιντερμέδια, 

συμφωνίες, κονσέρτα και μουσική δωματίου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1833
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1897
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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3. Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Brahms. Ποιου συνθέτη συνεχίζουν την συμφωνική 

παράδοση; 

Ο Brahms έγραψε 4 συμφωνίες.  

1. Συμφωνία Νο.1 σε C ελάσσονα, Op.68, 1876 

2. Συμφωνία Νο.2 σε D μείζονα, Op.68, 1877 

3. Συμφωνία Νο.3 σε F μείζονα, Op.68, 1883 

4. Συμφωνία Νο.4 σε E ελάσσονα, Op.68, 1885 

 

4. Για ποια όργανα ή ομάδες οργάνων έγραψε κονσέρτα o Brahms; 

Ο Brahms έγραψε κονσέρτα για πιάνο, τσέλο και βιολί. 

 

5. Ποια έργα μουσικής δωματίου του Brahms γνωρίζετε; 

• Cello Sonata No. 1 

• Cello Sonata No. 2 

• Clarinet Quintet 

• Clarinet Sonatas 

• Clarinet Trio 

• Horn Trio 

• Piano Quartet No. 1 

• Piano Quartet No. 2 

• Piano Quartet No. 3 

• Piano Quintet 

• Piano Trio No. 1 

• Piano Trio No. 2 

• Piano Trio No. 3 

• String Quartet No. 3 

• String Quintet No. 1 

• String Quintet No. 2 

• String Sextet No. 1 

• String Sextet No. 2 

• Two String Quartets, Op. 51 

• Violin Sonata No. 1 

• Violin Sonata No. 2 

• Violin Sonata No. 3 
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6. α) Ποια είναι συνοπτικά τα έργα για πιάνο του Brahms;  

β) Πόσες σονάτες για πιάνο έγραψε ο Brahms, σε ποιες τονικότητες και σε ποια 

δημιουργική του περίοδο;  

 

Έργα για πιάνο: 

• Ballades, Op. 10 

• Four Pieces for Piano, Op. 119 

• Rhapsodies, Op. 79 

• Six Pieces for Piano, Op. 118 

• Sixteen Waltzes, Op. 39 

• Variations and Fugue on a Theme by Handel 

• Variations on a Theme of Paganini 

Σονάτες για πιάνο: 

 

• Piano Sonata No.1, σε C μείζονα, 1853 

• Piano Sonata No.2, σε F♯ μείζονα, 1853 

• Piano Sonata No.3, σε F ελάσσονα, 1853 

 

7. Ποια ήταν η σχέση του Brahms με τον Schumann; 
Ο Brahms ήταν ανακάλυψη του Robert και προστατευόμενός του και ήταν 
αθεράπευτα ερωτευμένος με τη γυναίκα του Robert. Δεν το περίμεναν, δεν το 
ήθελαν. Ο Brahms αγαπούσε και θαύμαζε το Robert. Λίγο πριν πηδήξει στο Ρήνο για 
να ξεφύγει από τα δαιμονικά ορατόρια που ήταν στο κεφάλι του, ο Robert είχε 
κάνει το όνομα Brahms γνωστό σε όλη την Ευρώπη, ανακηρύσσοντας αυτόν τον 
φοιτητή από το Αμβούργο, ο επερχόμενος σωτήρας της γερμανικής μουσικής. 
Όταν ο Brahms ήταν μόλις 20 ετών, ο Schumann, που ήταν 23 χρόνια μεγαλύτερός 
του και που είχε μελετήσει ορισμένες από τις συνθέσεις του,  έγραψε για εκείνον: 

«Πέρασαν χρόνια… Και ήρθε το νέο αίμα, εκείνος που είχε για φύλακες, στην κούνια του, 
όλες τις χάριτες και τους ήρωες. Τον έλεγαν Johannes Brahms, και ήταν από το Αμβούργο. 
Μόλις καθόταν στο πιάνο, άρχιζαν να αποκαλύπτονται εξαίσιοι, άγνωστοι τόποι. Μας 
μετέφερε σε κύκλους ολοένα πιο μαγικούς». 
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8. Ποιο είναι το σημαντικό έργο θρησκευτικής μουσικής του Brahms; 

Το σημαντικό έργο θρησκευτικής μουσικής του Brahms είναι το Ave Maria, Op. 12. 
 

9. Με ποιον τρόπο συνεχίζει ο Brahms την κλασική παράδοση; Τι συνεισφέρει 
στον ρομαντισμό; 
Το Σεπτέμβριο του 1848 έγινε η πρώτη του μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Ήταν τότε 
που οι Ούγγροι πρόσφυγες πλημμύριζαν το Αμβούργο, ψάχνοντας απελπισμένα 
καταφύγιο από τη βάναυση καταστολή της επανάστασής τους, από τους 
Αυστριακούς. Ο Brahms λάτρεψε τη  λαϊκή μουσική και τους χορούς 
τους. Αποτέλεσε μάλιστα πηγή έμπνευση για να δημιουργήσει διάφορες συνθέσεις. 
Ανάμεσα σα αυτές είναι και οι εξαιρετικά δημοφιλείς «Ουγγρικοί Χοροί» για 
τέσσερα χέρια, που ολοκληρώθηκαν το 1869 και γνώρισαν  μετά τον Brahms πολλές 
ενορχηστρώσεις. 
Πρόκειται για ένα σύνολο από 21 ζωηρούς μουσικούς χορούς με διάρκεια 
περίπου ενός έως τεσσάρων λεπτών. Το δημοφιλές έργο του Brahms γράφτηκε  
αρχικά για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ύστερα, έγιναν πολλές διασκευές, για σόλο 
πιάνο ή για ορχήστρα. Ο πιο διάσημος ουγγρικός χορός είναι ο Νο5 σε F♯ ελάσσονα, 
βασισμένος στον csárdás του Béla Kéler με τίτλο “Bártfai emlék”. Ο μεγάλος 
συνθέτης είχε την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Γαλλικός Ρομαντισμός 

Γενικές 

 

1. Ποιες οι διαφορές του γαλλικού από το γερμανικό ρομαντισμό; 

Ο γαλλικός ρομαντισμός ήταν πιο εντυπωσιακός και, θα λέγαμε, βίαιος από το 

γερμανικό. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Γαλλική Επανάσταση (1789) αποτέλεσε το 

πιο κομβικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας επιφέροντας τρομακτικές αλλαγές στο 

πολιτικό και κοινωνικό status quo σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα σε αυτές τις 

συνθήκες ήταν φυσικό επόμενο η τέχνη να μην μείνει ανεπηρέαστη και έτσι έχουμε, 

μέσα από μια σειρά διεργασιών που διέφεραν από χώρα σε χώρα, την σχεδόν 

ολοκληρωτική επικράτηση (τουλάχιστον στις βόρειες χώρες) αυτού του 

πολύμορφου, πολύχρωμου αλλά και πολλές φορές αντιφατικού ρεύματος που 

αποκαλείται Ρομαντισμός ως αντιδιαστολή στο μπαρόκ και το ροκοκό του «παλαιού 

καθεστώτος» (το οποίο όμως θα επανορθωθεί προσωρινά το 1815 με την Συμφωνία 

της Βιέννης). 

Όμως οι βάσεις για τους γερμανούς ρομαντικούς είχαν τεθεί πριν λοιπόν την 

Γαλλική Επανάσταση και τους ναπολεόντειους πολέμους. Τα γεγονότα αυτά και οι 

συνέπειες τους (π.χ. η ταπεινωτική γερμανική ήττα από τα γαλλικά στρατεύματα) 

έφεραν όμως την γαλλογερμανική διαμάχη και στο πολιτισμικό πεδίο. Εκεί έρχεται 

και ανδρώνεται η γερμανική ρομαντική τέχνη του πρώτου μισού του 19ου με την 

στροφή του στην παράδοση, τον  ιδεαλισμό, το ασυνείδητο και το συναίσθημα 

απέναντι στην ορθολογιστική σκέψη του Διαφωτισμού αλλά και τα αυστηρά 

οροθετημένα πρότυπα του κλασικισμού που θεωρήθηκαν προϊόντα του γαλλικού 

ιμπεριαλισμού. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με την τάση επιστροφής των ρομαντικών 

στον εαυτό τους κατά στην παράδοση του κινήματος του Sturm Und Drang που 

έβλεπε την τέχνη ως «έκφραση του ανορθολογικού… …των παρορμήσεων και των 

συναισθημάτων…»,  έρχεται και το έργο γερμανών στοχαστών όπως οι αδελφοί 

Schlegel, o W. H. Wackenroder, κλπ του ιστορικού ρομαντισμού που 

επαναξιολογούν την γερμανική παράδοση απέναντι στον κλασικιστικό 

ουνιβερσαλισμό της εποχής. 
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Berlioz  

1. Σύντομο βιογραφικό. 
Ο  Hector Berlioz (11 Δεκεμβρίου 1803 - 8 Μαρτίου 1869) ήταν Γάλλος συνθέτης. 
Άρχισε να σπουδάζει ιατρική, αλλά γρήγορα ακολούθησε τη φυσική του κλίση προς 
τη μουσική. Το ταλέντο του όμως μόνο τελευταία εκτιμήθηκε και ο Berlioz μπήκε 
στη χορεία των μεγάλων μουσουργών. Ο Berlioz εκφράζει με το έργο του τα 
προσωπικά του αισθήματα, τον ενθουσιασμό της φλογερής του ιδιοσυγκρασίας και 
τις ρομαντικές του εξάρσεις. Θεωρείται ο δημιουργός της προγραμματικής 
μουσικής και το νεανικό του έργο Φανταστική Συμφωνία (1830) σημείωσε σταθμό 
στην ιστορία της μετα-μπετοβενικής συμφωνικής μουσικής. Το 1830 του 
απονεμήθηκε στην Ιταλία το μεγάλο Βραβείο της Ρώμης (Prix de Rome), αλλά η 
παρουσία του έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Γαλλία και στη Ρωσία. Άλλα έργα 
του: Μπενβενούτο Τσελίνι (μελόδραμα), Τρώες, Ρωμαίος και Ιουλιέτα και Καταδίκη 
του Φάουστ (δραματικές συμφωνίες), Η Παιδική Ηλικία του Χριστού (ορατόριο). Σ' 
ένα τελευταίο θριαμβευτικό ταξίδι στη Ρωσία παρουσίασε την όπερα Βεατρίκη και 
Βενέδικτος, της οποίας η υπόθεση είναι παρμένη από το έργο του Shakespeare 
Πολύς Θόρυβος για το Τίποτα. 

 

2. Σχολιάστε σύντομα την Φανταστική Συμφωνία του Berlioz.  

Ποιο ρόλο παίζει η φύση στο έργο του Berlioz; Τι είναι η idée fixe;  

Πώς λειτουργεί στην Φανταστική Συμφωνία του Berlioz; 

Το πρώτο μέρος της Φανταστικής Συμφωνίας είναι γραμμένο σε κλασική φόρμα 

σονάτας που δεν παραλείπει ούτε και τη συνηθισμένη αργή εισαγωγή. Αυτό που 

είναι καινούργιο εδώ, είναι το φιλολογικό στοιχείο συγχωνευόμενο στη μουσική 

κατασκευή υπό τη μορφή μιας “idée fixe” που αντιπροσωπεύει το πρόσωπο της 

αγαπημένης. Η “idée fixe” είναι η έμμονη ιδέα, μια υπερισχύουσα σκέψη που 

απασχολεί ασταμάτητα το νου. Ο εραστής σε αυτή την ιστορία κατατρέχεται από 

την αγαπημένη. Και έτσι η “idée fixe” είναι το θέμα της που ακούγεται σε κάθε 

μέρος, αλλάζοντας σχήμα και χαρακτήρα, ανάλογα με τις περιστάσεις που τη 

φέρνουν στο προσκήνιο. Το θέμα εντυπωσιάζει για το εξαιρετικά αυθόρμητο ύφος 

του. Ωστόσο, ο Berlioz το σημαδεύει με σχολαστικά υπολογισμένες εκφραστικές 

ενδείξεις. 

Στη Φανταστική Συμφωνία όπως σε τόσα ρομαντικά έργα, η Φύση παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο. Στο αργό μέρος, τιτλοφορούμενο Σκηνή στους Αγρούς, δύο 

ποιμενικοί αυλοί ανοίγουν έναν διάλογο που, σε συνδυασμό με το γαλήνιο 

περιβάλλον, καταφέρνουν να ηρεμήσουν την καρδιά του εραστή. 

Το κλειδί που χρησιμοποιείται είναι η «ποιμενική» F Major του Beethoven. Ωστόσο, 

η σκέψη – το θέμα – της αγαπημένης ξαναγυρίζει, για να τον ταράξει. Ο πρώτος 

βοσκός ακούγεται και πάλι σφυρίζοντας με τους λυπητερούς ήχους του αγγλικού 

κόρνου. Αλλά τώρα ο άλλος δε δίνει την απάντησή του. Το πρόγραμμα του συνθέτει 

σημειώνει εδώ «ο ήλιος βασιλεύει… ήχοι από μακρινές βροντές… μοναξιά… 

ησυχία». 

https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1803
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1869
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1830
https://el.wikipedia.org/wiki/1830
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
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3.Ποια είναι η συνεισφορά του Berlioz στην ενορχήστρωση; Ποια νέα όργανα 

καθιερώνει στην σύνθεση της συμφωνικής ορχήστρας; 

 

Ο Berlioz έγραψε την πιο σημαντική πραγματεία του 19ου αιώνα για την 

ενορχήστρωση. Οι πρωτοποριακές συνθέσεις αλλά και ενορχηστρώσεις του Berlioz 

βρήκαν περισσότερη απήχηση στο εξωτερικό παρά στη Γαλλία, όπως μαρτυρεί και 

το «Βραβείο της Ρώμης» (ένα πολύ σημαντικό βραβείο σύνθεσης) που κέρδισε το 

1830. Επινόησε ορχηστρικές τεχνικές πρωτοφανέρωτου πλούτου, που 

προετοίμασαν τον δρόμο για τον Wagner, τον Richard Strauss και για αρκετούς 

Γάλλους και Ρώσους συνθέτες του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. 

Στη δημιουργία δραματικών καταστάσεων και ατμόσφαιρας, ο Berlioz είναι 

εξαιρετικός, προκαλώντας έλξη ή απώθηση στον ακροατή. Η πρόθεσή του σε όλα τα 

έργα είναι να συνδυάσει την αλήθεια με τις μουσικές αισθήσεις είτε αυτές είναι 

έντονες είτε «υπέροχες στην ασημαντότητα και στη λεπτότητά τους, 

εξωπραγματικές, απρόσμενες, απροσμέτρητες», όπως έλεγε και ο Bernard Shaw. 

Σε αυτόν οφείλεται η καθιέρωση της άρπας, του αγγλικού κόρνου και της τούμπας 

ως τακτικών μελών της ορχήστρας. Ενώ ενθουσιάστηκε με το σαξόφωνο που ήταν 

ένα τελείως καινούργιο όργανο, δεν το χρησιμοποίησε ο ίδιος σε κανένα από τα 

σημαντικά του έργα. 

 

 

4.Ποια έργα θρησκευτικής μουσικής του Berlioz γνωρίζετε; 

 

- Η Παιδική ηλικία του Χριστού 

- Ρέκβιεμ  

- Τε Ντέουμ 
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Liszt  

1. Σύντομο βιογραφικό. 

Ο Franz Liszt (22 Οκτωβρίου 1811 - 31 Ιουλίου 1886) ήταν Ούγγρος ρομαντικός 

συνθέτης και πιανίστας. Θεωρείται από τους σημαντικότερους ρομαντικούς 

συνθέτες για πιάνο και από τους σπουδαιότερους πιανίστες της εποχής. 

Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1811 στο Ράιντινγκ της Ουγγαρίας, κοντά στα σύνορα 

με την Αυστρία. Οι γονείς του ήταν γερμανικής καταγωγής και ο συνθέτης 

μεγάλωσε με μητρική γλώσσα τα γερμανικά. Από μικρός έδειξε το ταλέντο του στο 

πιάνο και σύντομα η οικογένειά του μετακόμισε στη Βιέννη για να λάβει 

συστηματική διδασκαλία. Εκεί πήρε μαθήματα πιάνου από τον συνθέτη Carl Czerny 

και σύνθεσης από τον συνθέτη Antonio Salieri. Το 1822 έδωσε την πρώτη του 

συναυλία και εντυπωσίασε το κοινό. Στη δεύτερη συναυλία του, το 1823, ανάμεσα 

στους ενθουσιασμένους ακροατές ήταν και ο Ludwig van Beethoven. 

Τον Δεκέμβριο του 1823 η οικογένεια Liszt μετακόμισε στο Παρίσι, επίκεντρο τότε 

της καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής. Εκεί ο Liszt δεν μπόρεσε να σπουδάσει στο 

Κονσερβατουάρ, γιατί δεν ήταν δυνατή η εγγραφή αλλοδαπών, αυτό όμως δεν είχε 

τελικά αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευσή του: συνέχισε όμως να μελετά με 

δασκάλους ή ως αυτοδίδακτος. Παράλληλα με τις σπουδές του έκανε πολλές 

περιοδείες για ρεσιτάλ στη Γαλλία και την Αγγλία και έγινε σύντομα γνωστός και 

αγαπητός στα ευρωπαϊκά σαλόνια. 

Στο Παρίσι γνώρισε πολλές προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού 

χώρου, όπως τους Victor Hugo, Lamartine, Heinrich Heine, Vincenzo Bellini, 

Gioacchino Rossini, Frederick Chopin. Οι συνθέτες που θαύμαζε ήταν ο Hector 

Berlioz, ο Frederick Chopin και ο Niccolò Paganini. Εκεί επίσης γνώρισε και δέχθηκε 

επίδραση από τις σοσιαλιστικές ιδέες του Saint-Simon και του Lamennais. 

Το 1827, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας, ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά έπειτα 

από σύντομη ασθένεια. Ο Liszt έμεινε τότε χωρίς υποστήριξη και έπρεπε να 

φροντίσει μόνος για την συνέχιση των σπουδών και της καριέρας του. Άρχισε να 

παραδίδει μαθήματα πιάνου και μάλιστα ερωτεύτηκε μια μαθήτριά του, αλλά η 

οικογένειά της απαγόρευσε τη συνέχιση της σχέσης τους. Λίγο καιρό μετά ο 

συνθέτης πέρασε μια φάση θρησκοληψίας (για δεύτερη φορά, είχε εκδηλώσει και 

παλαιότερα αυτήν την επιθυμία, αλλά το απέτρεψε ο πατέρας του). Για αρκετό 

καιρό διέκοψε τις δημόσιες εμφανίσεις και τα ίχνη του χάθηκαν. Λέγεται ότι ο 

ιερέας Lamennais, στενός φίλος της οικογένειας, τον βοήθησε να ξεπεράσει την 

κρίση. 

Το 1833 στο σπίτι του Frederick Chopin γνωρίστηκε με την κόμισσα Marie d'Agoult, 

η οποία τον ερωτεύτηκε και εγκατέλειψε τον σύζυγό της για να τον ακολουθήσει. 

Μαζί έζησαν ως το 1844 στην Ελβετία και την Ιταλία και απέκτησαν τρία παιδιά. 

Εκείνη τη χρονιά το ζευγάρι χώρισε. Αργότερα η κόμισσα έγινε συγγραφέας με το 

ψευδώνυμο Daniel Stern. 

Ως το 1847 ο Liszt είχε αποκτήσει τεράστια φήμη ως πιανίστας. Αυτός ήταν μάλιστα 

που καθιέρωσε τον όρο "ρεσιτάλ" και σε αυτόν οφείλεται εν πολλοίς η συνήθεια να 

ερμηνεύονται τα σολιστικά έργα χωρίς παρτιτούρα στις συναυλίες. Είχε την 

ικανότητα να συναρπάζει το κοινό με το εξαιρετικά δεξιοτεχνικό και εντυπωσιακό 

https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1811
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1886
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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παίξιμό του, όπως έκανε στο βιολί το ίνδαλμά του, ο Niccolò Paganini. 

Από το 1848 ως το 1861 έζησε μόνιμα στη Βαϊμάρη (όπου είχε διοριστεί 

αρχιμουσικός το 1844), μαζί με τη νέα σύντροφό του Karolina Ivanovska, εν 

διαστάσει σύζυγο του Ρώσου πρίγκιπα Sayn-Wittgenstein. Καθώς από το 1847 είχε 

εγκαταλείψει την καριέρα του πιανίστα για να αφοσιωθεί στη σύνθεση, 

δραστηριοποιήθηκε πλέον ως αρχιμουσικός δίνοντας πολλές συναυλίες και 

παράλληλα οργάνωσε την καλλιτεχνική ζωή της πόλης και προσέφερε υποστήριξη 

σε πολλούς νέους συνθέτες, ένας από τους οποίους ήταν ο Richard Wagner, ο 

οποίος παντρεύτηκε την κόρη του Liszt από την κόμισσα d΄ Agoult, Cosima. Ο Liszt 

διηύθυνε τις πρώτες εκτελέσεις έργων του Wagner, όπως τα Τανχόιζερ και 

Ιπτάμενος Ολλανδός. Άλλοι συνθέτες τους οποίους υποστήριξε ήταν οι Aleksandr 

Borodin, Camille Saint-Saëns, Bedřich Smetana. Εκείνη την περίοδο ολοκλήρωσε και 

κάποια από τα σπουδαιότερα έργα του όπως τα δύο κοντσέρτα για πιάνο και 

ορχήστρα και τη σονάτα για πιάνο. 

Το 1861 η σύντροφός του Καρολίνα πήγε στην Ιταλία για να ζητήσει από τον πάπα 

να εγκρίνει το διαζύγιό της με τον πρίγκιπα Sayn-Wittgenstein ώστε να παντρευτεί 

με τον συνθέτη. Ο Liszt την ακολούθησε το 1862, για να εμπνευστεί και να γράψει 

θρησκευτική μουσική. Το ζευγάρι τελικά δεν παντρεύτηκε ποτέ, επειδή αρχικά το 

Βατικανό δεν έδινε την έγκριση και έπειτα επειδή μετά τον θάνατο του πρώην 

συζύγου της Καρολίνας η οικογένειά της είχε αντιρρήσεις. Ο συνθέτης τελικά 

εντάχθηκε στον ιερατικό κλάδο το 1865.  

Το 1869 διορίστηκε σύμβουλος στη βασιλική αυλή της Ουγγαρίας και από τότε 

ζούσε εναλλάξ στη Ρώμη, στη Βαϊμάρη και τη Βουδαπέστη, ενώ παράλληλα έκανε 

περιοδείες. Το 1873 οι Ούγγροι τον ανακήρυξαν εθνικό ήρωα και το 1876 του 

ανέθεσαν τη διεύθυνση της Μουσικής Ακαδημίας της Βουδαπέστης. 

Στις 21 Ιουλίου του 1886 έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε συναυλία 

στο Λουξεμβούργο. Έπειτα επισκέφθηκε όπως κάθε χρόνο το Φεστιβάλ του 

Μπαϊρόιτ. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και 

τελικά πέθανε λίγες μέρες μετά την άφιξή του στο Μπαϊρόιτ, στις 31 Ιουλίου. 

2. Πόσα συμφωνικά ποιήματα έγραψε ο Liszt; Ποια συμφωνικά ποιήματα του 

Liszt γνωρίζετε; 

Ο Franz Liszt ήταν ο δημιουργός του συμφωνικού ποιήματος και εμπνευστής του 

όρου, ο οποίος συνέθεσε 13 συμφωνικά ποιήματα. Το καθένα από αυτά έχει ένα 

μόνο μέρος, αντί για τρία ή τέσσερα που έχουν συνήθως οι συμφωνίες, ενώ η 

μορφή τους δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο μορφολογικό πρότυπο της εποχής, 

όπως η φόρμα σονάτας, αλλά η δομή της μουσικής προσπαθεί να ακολουθήσει ένα 

εξωμουσικό περιεχόμενο, το οποίο σχετίζεται συνήθως με κάποιο ποίημα ή άλλο 

λογοτεχνικό έργο και υποδηλώνεται στον τίτλο του συμφωνικού ποιήματος. Κάποια 

από τα γνωστότερα συμφωνικά ποιήματα του Liszt είναι τα Les Preludes (σχετίζεται 

με ομώνυμο ποίημα του Alphonse de Lamartine), Άμλετ (εμπνευσμένο από το έργο 

του Shakespeare), Mazeppa (από ποίημα του Ουγκώ), και «Προμηθέας» (από τον 

αρχαιοελληνικό μύθο αλλά και από ομώνυμο ποίημα του Herder).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81_%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81
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3. Ποια είναι η συνεισφορά του Liszt στην ανάπτυξη της τεχνικής του πιάνου; 

 

Ο LIszt θαύμαζε πολύ τον Niccolò Paganini για τη δεξιοτεχνία του μελετούσε πολύ 

(συχνά ως και 12 ώρες την ημέρα) για να βελτιώσει την τεχνική του και να μοιάσει 

στο ίνδαλμά του. Η εκπληκτική δεξιοτεχνία του αποτυπώνεται στις σπουδές για 

πιάνο που συνέθεσε, έργα πολύ πάρα πολύ απαιτητικά για τους πιανίστες της 

εποχής, ακόμα και στις δεύτερες, πιο απλοποιημένες εκδόσεις τους. 

 

4. Ποια έργα για πιάνο του Liszt γνωρίζετε; Πόσα κονσέρτα για πιάνο και 

ορχήστρα έγραψε; 

 

Έργα για πιάνο: 

- Χρόνια προσκυνήματος 

- Σπουδές Παγκανίνι 

- Υπερβατικές Σπουδές 

- Ουγγρικές Ραψωδίες 

- Σονάτα σε Bm 

- Μεφίστο 

- Μακάβριο Τσάρντας 

- Η Ατονική Μπαγκατέλλα 

- Τρεις σπουδές concert και πολλά άλλα. 

 

Κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα: 

- 2 κοντσέρτα για πιάνο 

- Χορός των νεκρών 

- Φαντασία πάνω σε ουγγαρέζικους λαϊκούς σκοπούς 

 

 

5. Πόσες και ποιες προγραμματικές συμφωνίες έγραψε ο Liszt; 

 

Ο Liszt έγραψε δύο προγραμματικές συμφωνίες, τη “Faust” και τη “Dante”. 
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Chopin  

1. Σύντομο βιογραφικό. 

O  Frédéric François Chopin ήταν Γαλλο-Πολωνός συνθέτης, ένας από τους 

μεγαλύτερους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη μουσική και από τους 

μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Αρκετές συνθέσεις του συγκαταλέγονται 

στα σημαντικότερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου. 

Γεννήθηκε στην Πολωνία το 1810. Οι πληροφορίες για την ημερομηνία γέννησής 

του δεν είναι ακριβείς: σύμφωνα με κάποιες γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου ή την 

1η Μαρτίου, ενώ υπάρχει και η πληροφορία ότι είχε γεννηθεί ένα χρόνο νωρίτερα. 

Ο ίδιος πάντως ανέφερε ως ημερομηνία γέννησης την 1η Μαρτίου. Ο πατέρας του, 

Nicolas Chopin, ήταν Γάλλος που ζούσε στην Πολωνία από το 1787. Είχε αποκτήσει 

μάλιστα την πολωνική υπηκοότητα και είχε πάρει μέρος στην εξέγερση του 1794. 

Στην Πολωνία παρέδιδε μαθήματα γαλλικής γλώσσας. Η μητέρα του συνθέτη, 

Justyna Krzyżanowska (Τζουστίνα) , ήταν Πολωνή. 

Ο Frédéric από μικρός έδειξε το ταλέντο που είχε στη μουσική. Παρακολουθούσε 

μαθήματα από 6 ετών και όταν ήταν 7 ετών τυπώθηκε η πρώτη του σύνθεση, μια 

Πολωνέζα σε σολ ελάσσονα. Σε ηλικία 8 ετών εμφανίστηκε πρώτη φορά δημοσίως 

ως πιανίστας. Η φήμη του γρήγορα έγινε μεγάλη και στην Βαρσοβία τον θεωρούσαν 

δεύτερο Mozart. Ο δάσκαλός της σύνθεσης στο Ωδείο της Βαρσοβίας, Józef Elsner, 

μιλούσε για τις εξαιρετικές ικανότητές του και τη μουσική ιδιοφυΐα του. Το 1829 

έδωσε τις πρώτες μεγάλες του συναυλίες στη Βιέννη, και εν τω μεταξύ είχε 

συνθέσει ήδη μερικά σημαντικά έργα, όπως το κοντσέρτο σε F ελάσσονα (γνωστό 

ως 2ο κοντσέρτο), την πρώτη σονάτα για πιάνο (σε C ελάσσονα), και κάποιες από τις 

σπουδές για πιάνο. Το 1830 έφυγε από την Πολωνία για να συνεχίσει τις εμφανίσεις 

του στη Βιέννη. Μετά την αναχώρησή του ξέσπασε στη χώρα επανάσταση κατά της 

τσαρικής (ρωσικής) εξουσίας η οποία συνετρίβη και ο συνθέτης δεν μπόρεσε ποτέ 

να επιστρέψει στην πατρίδα του. 

Από το 1831 ζούσε στο Παρίσι, που τότε ήταν επίκεντρο της πνευματικής και 

καλλιτεχνικής ζωής. Εκεί ζούσαν πολλοί σπουδαίοι συνθέτες, όπως οι Gioacchino 

Rossini, Franz Liszt και Hector Berlioz. Λίγους μήνες μετά την άφιξή του έδωσε το 

πρώτο του ρεσιτάλ και σταδιακά η φήμη του εξαπλωνόταν. Σύντομα απέκτησε 

πολλούς μαθητές και τα μαθήματα του προσέφεραν οικονομική άνεση και 

ασφάλεια. Παρά τη μεγάλη φήμη του όμως απέφευγε τις εμφανίσεις σε μεγάλα 

ακροατήρια. (Ισχυριζόταν ότι φοβόταν πολύ το κοινό.) Έτσι, στα 18 χρόνια 

παραμονής στο Παρίσι, έδωσε μόνο 19 ρεσιτάλ. Το 1837 είχε ερωτευτεί μία 

μαθήτρια πιάνου, την Maria Wodzińska, και είχαν αρραβωνιαστεί, όμως η 

οικογένεια της κοπέλας διέλυσε τον αρραβώνα, πιθανότατα εξ αιτίας των 

προβλημάτων υγείας του συνθέτη. 

Στο Παρίσι ο Chopin συνδεόταν με τον κύκλο του επίσης φημισμένου συνθέτη και 

πιανίστα Franz Liszt. Στο σπίτι του γνώρισε τη συγγραφέα George Sand (Ζορζ Σαντ 

[Γεωργία Σάνδη], ψευδώνυμο της Βαρώνης Aurore Dudevant), 6 χρόνια μεγαλύτερή 

του. Η πρώτη γνωριμία με την τολμηρή και μάλλον εκκεντρική συγγραφέα (κάπνιζε 

και φορούσε αντρικά ρούχα) του είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση και είχε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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σχολιάσει επικριτικά τη συμπεριφορά και την εμφάνισή της. Από το 1838 όμως 

ξεκίνησε η σχέση τους, που κράτησε 9 χρόνια. 

Το 1838-9 το ζευγάρι έζησε για λίγους μήνες στη Μαγιόρκα, στο ερημωμένο 

Μοναστήρι Valldemossa. Η George Sand πήγε εκεί γιατί το κλίμα θα βοηθούσε τον 

γιό της Maurice να ξεπεράσει κάποια προβλήματα υγείας και ο συνθέτης την 

ακολούθησε πιστεύοντας ότι εκεί θα βελτιωνόταν και η δική του υγεία (έπασχε από 

φυματίωση). Το κλίμα της περιοχής όμως δεν τον βοήθησε, και επιπλέον έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν και την αρνητική στάση των ντόπιων απέναντι στο ανύπαντρο 

ζευγάρι. Έτσι σύντομα εγκατέλειψαν την Ισπανία και επέστρεψαν στη Γαλλία, όπου 

ζούσαν κατά διαστήματα στο Παρίσι και στη Νοάν (Nohant), στην κατοικία της 

George Sand. Οι σχέσεις τους σταδιακά άρχισαν να ψυχραίνονται και το ζευγάρι 

χώρισε το 1847. Ο λόγος του χωρισμού, όπως προκύπτει από επιστολή της Sand 

προς τον Chopin η οποία ανακαλύφθηκε το 1950, είναι ότι ο συνθέτης υποστήριξε 

την κόρη της George Sand, Solange (Σολάνζ), σε έντονη διαμάχη που είχε με τη 

μητέρα της επειδή είχε αρραβωνιαστεί κρυφά. 

Από εκείνη τη χρονιά η υγεία του επιδεινώθηκε. Το 1848 έζησε για μεγάλο 

διάστημα στην Αγγλία και τη Σκωτία για ρεσιτάλ, κατόπιν πρόσκλησης της 

μαθήτριάς του Jane Stirling. Όταν επέστρεψε στο Παρίσι η υγεία του ήταν σε πολύ 

χειρότερη κατάσταση και τα οικονομικά του μέσα περιορισμένα. 

Πέθανε στο Παρίσι το 1849, μετά από χρόνια φυματίωση. Ενδέχεται όμως ο 

θάνατός του να οφείλεται σε καρδιακό νόσημα. Κηδεύτηκε στο Παρίσι και από το 

Κοιμητήριο Père Lachaise, όμως κατόπιν δικής του επιθυμίας η καρδιά του 

μεταφέρθηκε στην Πολωνία, όπου φυλάσσεται μέχρι και σήμερα. 

 

2. Να κάνετε ένα συνοπτικό κατάλογο των έργων για πιάνο του Chopin. 

 4 Scherzi (1831, 1837, 1839, 1842) 
 3 Σονάτες (1828, 1839, 1844) 
 12 Σπουδές αφιερωμένες στο Franz Liszt (1829-1832) και 12 αφιερωμένες 

στην κόμησσα d' Agoult (1832-1836) 
 24 Πρελούδια, έργο 28 (1831-1839) 

 Πρελούδιο σε CGελάσσονα, έργο 45 (1841) 

 19 Νυχτερινά 
 4 Μπαλάντες 
 58 Μαζούρκες 
 16 Πολωνέζες 
 17 Βαλς 
 3 Impromptus 
 Fantaisie-Impromptu (1835) 
 Φαντασία σε F ελάσσονα (1841) 
 Berceuse (1843) 
 Βαρκαρόλλα (1846) 
 Πολωνέζα-Φαντασία (1846) 
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3. Πόσα κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα έγραψε o Chopin; Σε ποια ηλικία 

έγραψε αυτά τα κονσέρτα; 

 

Ο Chopin έγραψε 2 κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα στην ηλικία των 20 χρόνων. 
 

Κοντσέρτο σε E ελάσσονα [1ο κοντσέρτο] (1830) 

Κοντσέρτο σε F ελάσσονα [2ο κοντσέρτο] (1829-30) 

 

4. Τι γνωρίζετε για τα δύο βιβλία Σπουδών για πιάνο του Chopin; 

Κάθε σολίστας που επιθυμεί να κατακτήσει τα κλειδιά της πιανιστικής τεχνικής του 

Chopin δεν έχει παρά να επιδοθεί στη μελέτη των Σπουδών του. Ο ίδιος έγραψε δύο 

συλλογές Σπουδών (op.10 και op.25) το διάστημα 1829-1836 και τρεις μεμονωμένες 

σπουδές το 1839. Οι δύο συλλογές περιλαμβάνουν 12 σπουδές έκαστη και 

εντάσσονται στην παράδοση που καλλιεργήθηκε τον 19ο αιώνα για την κατάκτηση 

της πιανιστικής δεξιοτεχνίας. Ο Chopin παραμένει πιστός σε αυτή την παραδοσιακή 

προσέγγιση του είδους, καθότι σε κάθε σπουδή επικεντρώνεται σε ένα τεχνικό 

πρόβλημα. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι για τον ίδιο η τεχνική δεν ήταν 

αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για την επίτευξη του απόλυτου ελέγχου του ήχου και την 

ολοκληρωμένη μουσική έκφραση. Από τις βασικότερες μέριμνές του ήταν η ηχητική 

εκλέπτυνση, η ευελιξία του καρπού, οι σωστοί δακτυλισμοί, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη τη μορφολογία του χεριού. Σε αυτό το πνεύμα, οι σπουδές του 

χαρακτηρίζονται αφενός για τη σπινθηροβόλο δεξιοτεχνία τους, αλλά και για την 

ευφάνταστη μελωδική τους σύλληψη. 

 

5. Ποια είναι η συνεισφορά του Chopin στην μουσική για πιάνο; 

Το πιάνο είναι ένα προνομιούχο όργανο της ρομαντικής έκφρασης, μιας και 

αρκείται στον εαυτό του και προσαρμόζεται καλύτερα στην καθομολόγηση των 

εσωτερικών βασάνων. Οι Chopin, Liszt και Schumann, οι τρεις ιδιοφυΐες της πρώτης 

περιόδου, εμπιστεύονται στο πιάνο το θεμελιώδες κομμάτι της μουσικής τους 

σκέψης. Οι δυο τελευταίοι στην πορεία της καριέρας τους επιχειρούν να 

κατακτήσουν άλλα σχήματα έχοντας διάφορα αποτελέσματα. Μόνο ο Berlioz, 

αυτοδίδακτος κι εξαιρετικά μεγαλοφυής, εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματα του 

μέσω μιας μεγάλης ορχήστρας και με τη Φανταστική Συμφωνία το 1830. Η σύνθεση 

για πιάνο εξελίσσεται, λοιπόν, ραγδαία και πρώτος ο Chopin ξέρει να ανασύρει 

καταπληκτικές ηχηρότητες από αυτό το όργανο. Μοιάζει σαν ο προηγούμενοι του 

να έγραφαν για πιάνο με ασπρόμαυρο μελάνι και ξαφνικά ο Chopin να ανακαλύπτει 

μια παλέτα γεμάτη χρώματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Γαλλική και Ιταλική Όπερα τον 19ο αιώνα 

Η Γαλλία μετά την Επανάσταση 

 

1. Ποια είδη όπερας καλλιεργούνται στην μετεπαναστατική Γαλλία; 

Η γαλλική μουσική του 19ου αιώνα έχει επηρεαστεί πολύ από την Γαλλική 

Επανάσταση. Η ακτινοβολία της επηρεάζει και την όπερα άλλων χωρών. Το 

κυρίαρχο ρεύμα είναι η «Μεγάλη όπερα» (πρώτο μισό του αιώνα), διάδοχος της 

λυρικής τραγωδίας του 17ου-18ου αιώνα. Μεγαλοπρέπεια, μνημειακός 

χαρακτήρας, σκηνές με μεγάλα πλήθη επί σκηνής, χορωδίες, μπαλέτα, μεγάλη 

ορχήστρα, πλούσια σε ηχοχρώματα κλπ. είναι τα χαρακτηριστικά της. (Auber, 

Rossini - Guillaume Tell, Meyerbeer - Robert le Diable- Les Huguenottes - Le 

Prophete, Halevy - La Juive). Τα θέματα είναι από τη μεσαιωνική και νεότερη 

ιστορία. Στον αντίποδα της «Μεγάλης όπερας» βρίσκεται η «κωμική όπερα» και η 

«όπερα μπούφα», με καθημερινά θέματα και μικρές μορφολογικές διαφορές 

(Boieldieu, Herold, Adam, Offenbach και οπερέττα). Τη χαρακτηρίζει ο μιλητός 

διάλογος παίρνοντας τη θέση που είχαν τα ρετσιτατίβα στη Μεγάλη όπερα. Γενικά, 

η κωμική όπερα ήταν απλούστερη, πιο ανεπιτήδευτη και μικρότερη σε κλίμακα. Η 

όπερα μπούφα, στην πραγματικότητα, εμφανίστηκε αργότερα με τον Jacques 

Offenbach. Μετά τα μέσα του αιώνα εμφανίζεται μια όπερα σε μικρότερες 

διαστάσεις, αλλά με καλύτερη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, η «λυρική όπερα», 

συνήθως με διαλόγους αντί ρετσιτατίβων (Bizet - Carmen, Gounod - Faust).  

 

2. Ποιοι Γάλλοι συνθέτες ασχολήθηκαν με την Μεγάλη όπερα; 

- Fromental Halévy 

- Daniel Auber 

- Louise-Angélique Bertin 

- Charles Gounod 

- Georges Bizet 

- Jules Massenet 

- Camille Saint-Saëns 

 

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γαλλικής grand opéra; 

Η grand opéra είναι ένα είδος όπερας του 19ου αιώνα, συνήθως σε τέσσερις ή πέντε 

πράξεις, που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ορχήστρες και (στις πρωτότυπες 

παραγωγές τους) από πλούσια και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Η πλοκή 

βασίζεται συνήθως σε δραματικά ιστορικά γεγονότα.  
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4. Ποιες όπερες του Meyerbeer γνωρίζετε; 
- Robert le Diable (Ροβέρτος ο Διάβολος), 1831 

- Les Huguenots (Οι Ουγενότοι), 1836 

- Le Prophète (Ο Προφήτης), 1849 

- L' Africaine (H Αφρικανή), 1865 

5. Κάνετε ένα κατάλογο των συνθετών γαλλικής όπερας του 19ου αιώνα. 

- François-Adrien Boieldieu 

- Fromental Halévy 

- Daniel Auber 

- Louise-Angélique Bertin 

- Hector Berlioz 

- Charles Gounod 

- Georges Bizet 

- Ambroise Thomas 

- Jules Massenet 

- Camille Saint-Saëns 

- Leo Delibes 

- Emmanuel Chabrier 

- Édouard Lalo  

 

6. Ποιες όπερες έγραψε ο Berlioz; 

- Les francs-juges,1826 

- Benvenuto Cellini, 1838 

- Béatrice et Bénédict, 1862 

- Les Troyens, 1856 

7.Ποιες όπερες του Offenbach γνωρίζετε; 

- Die Rheinnixen, 1864 

- The Tales of Hoffmann, 1881 

8.Ποιες είναι σε γενικές γραμμές οι διαφορές μιας όπερας από μια οπερέτα; 

Η οπερέτα είναι ένα διεθνές θεατρικό είδος όπερας σε μικρότερη, απλούστερη και 

ελαφριά απόδοση με περισσότερο κωμικό χαρακτήρα, της οποίας ένα μεγάλο 

μέρος είναι πρόζα. Στην ελληνική αποδόθηκε με τον όρο «μελοδραμάτιο», που 

όμως δεν καθιερώθηκε. Ως θεατρικό είδος πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία της 

οποίας δημιουργός φαίνεται ο Jacques Offenbach. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Rheinnixen
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Gounod, Bizet και οι Διάδοχοί τους  

1. Δώστε ένα σύντομο βιογραφικό του Gounod. 

Ο  Charles-François Gounod (17 Ιουνίου 1818 – 18 Οκτωβρίου 1893) ήταν Γάλλος 

συνθέτης, γνωστός για τη μελοποίηση του Άβε Μαρία, τις όπερες Φάουστ και 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα, καθώς και πλήθος άλλων θρησκευτικών έργων και 

τραγουδιών. 

Γεννήθηκε στο Παρίσι, όπου ο πατέρας του, François Luis, εργαζόταν ως καλλιτέχνης 

και η μητέρα του ήταν πιανίστα και καθηγήτρια μουσικής. Ήταν αυτή που του 

έδωσε τα πρώτα μαθήματα μουσικής, πριν εισαχθεί στο Ωδείο των Παρισίων, όπου 

και σπούδασε με τον Fromental Halévy και τον Pierre Zimmermann. Στα 1839 του 

απονέμεται το Βραβείο της Ρώμης για την καντάτα του "Fernand", βραβείο που είχε 

κερδίσει στο παρελθόν και ο πατέρας του για το εικαστικό του έργο. 

Κατά την περίοδο της διαμονής του στην Ιταλία, μελέτησε τη μουσική του 

αναγεννησιακού συνθέτη Giovanni Pierluigi da Palestrina καθώς και άλλα 

θρησκευτικά έργα· περί το 1846 ήταν στα πρόθυρα να ακολουθήσει τον βίο της 

ιερωσύνης, αλλάζοντας όμως τα σχέδιά του και επιστρέφοντας στη σύνθεση. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1854, ολοκληρώνει μια επίσημη λειτουργία, η οποία είναι 

γνωστή με το προσωνύμιο Λειτουργία της Αγίας Καικιλίας. Η πρώτη της εκτέλεση 

δόθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1855· 

έκτοτε ο Gounod εδραιώνεται ως αξιοσημείωτος συνθέτης. 

Μέσω της Fanny Mendelssohn - αδελφή του συνθέτη Felix Mendelssonh - του 

αποκαλύπτεται το Καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Bach. Το έργο του 

μπαρόκ συνθέτη θα αποτελέσει "νόμο στη μελέτη του πιάνου", από το οποίο το 

1859 θα αντλήσει την αρμονία του πρώτου πρελούδιου σε C μείζονα και θα το 

μετατρέψει στην πασίγνωστη άρια "Ave Maria". Το 1851 γράφει την πρώτη του 

όπερα, "Σαπφώ", της οποίας η παράσταση όμως αποτελεί πλήρη αποτυχία και 

σχεδόν μια δεκαετία αργότερα ακολουθεί ο "Φάουστ", πάνω σε κείμενο του 

Goethe. Αν και η υποδοχή της ήταν χλιαρή, εν τέλει γίνεται παγκόσμια επιτυχία και 

μέρος του ρεπερτορίου των λυρικών θεάτρων όλου του κόσμου. Μόνο στην Όπερα 

των Παρισίων είχαν δοθεί 2000 παραστάσεις μέχρι το 1975, ενώ η άλλη γνωστή του 

όπερα "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" (1867) ποτέ δεν κατάφερε να υπερκεράσει τον 

Φάουστ. Οι υπόλοιπες όπερές του, με εξαίρεση τη "Mireille", δεν έτυχαν ιδιαίτερης 

υποδοχής και αποτέλεσαν θύματα της λήθης. 

Από το 1870 ως το 1874 ο Gounod ζει στην Αγγλία, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση 

της σημερινής Royal Choral Society (Βασιλική Χορωδιακή Λέσχη). Το έργο αυτής της 

περιόδου είναι κατά βάση φωνητικό και δη χορωδιακό, γράφοντας πλήρως 

λειτουργίες, ρέκβιεμ και μοτέτα. Εκεί συνδέθηκε πλατωνικά με την τραγουδίστρια 

Georgina Weldon, μια σχέση που τελείωσε εν μέσω αντιδικίας και φοβερής πικρίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1818
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1893
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%B1_(%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8E)&action=edit&redlink=1
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Για το υπόλοιπο της ζωής του στράφηκε και πάλι στη θρησκεία, γράφοντας έναν 

μεγάλο αριθμό θρησκευτικών έργων. Το Παπικό Εμβατήριο ("Marche Pontificale") 

του 1869 αποτελεί από το 1949 τον επίσημο εθνικό ύμνο του Βατικανού, ενώ το 

1887, κατόπιν προσκυνήματος στον «βράχο» της Jeanne D' Arc, συνέθεσε και την 

περίφημη Λειτουργία εις μνήμην της Jeanne D' Arc. Βαθύτατα ρωμαιοκαθολικός ο 

ίδιος, διατηρούσε πάντα πάνω στο πιάνο του ένα μουσικό αναλόγιο ανάγλυφο με 

τη μορφή του Ιησού. 

Τιμήθηκε με τον τίτλο του Μεγάλου Αξιωματούχου της Λεγεώνας της Τιμής, και το 

1893, ολοκληρώνοντας το Ρέκβιεμ που είχε γράψει για τον εγγονό του, πέθανε από 

εγκεφαλικό επεισόδιο, στο Saint-Cloud της Γαλλίας. 

2. Ποιες όπερες του Gounod γνωρίζετε; 

- Sappho (1851) 

- La nonne sanglante (1854) 

- Le médecin malgré lui (1858) 

- Faust (1859) 

- Philémon et Baucis (1860) 

- La colombe (1860) 

- La reine de Saba (1862) 

- Mireille (1864) 

- Roméo et Juliette (1867) 

- Cinq-Mars (1877) 

- Polyeucte (1878) 

- Le tribut de Zamora (1881) 

- Maître Pierre (ατελής, 1877–84) 

 

3. Ποια είναι η σημαντικότερη όπερα του Bizet; Γιατί κατά την γνώμη σας γνώρισε 
τόσο μεγάλη επιτυχία; Ποιο είναι το θέμα της; Ποιος έγραψε το λιμπρέτο της; 
Η Κάρμεν (Carmen) είναι μία όπερα σε 4 πράξεις. Το λιμπρέτο της γράφτηκε από 
τους Henri Meilhac (Ανρί Μεϊλάκ) και Ludovic Halévy (Λυντοβίκ Αλεβύ) με βάση μία 
ομώνυμη νουβέλα του Prosper Mérimée (Προσπέρ Μεριμέ). Η παγκόσμια πρεμιέρα 
της όπερας έγινε στη σκηνή Opéra-Comique στο Παρίσι, στις 3 Μαρτίου 1875, χωρίς 
ιδιαίτερη επιτυχία. Στην πρώτη της περίοδο πραγματοποίησε 36 παραστάσεις, αλλά 
πριν τελειώσουν ακόμα και αυτές ο Bizet πέθανε ξαφνικά και έτσι δεν γνώρισε τη 
μεταγενέστερη μεγάλη επιτυχία της όπερας. 
Η Κάρμεν, που ανήκει στο είδος της όπερα κομίκ, με μουσικά νούμερα που 
χωρίζονται με διαλόγους, διηγείται την ιστορία της καταστροφής του Δον Χοσέ, 
ενός απλοϊκού στρατιώτη που σαγηνεύεται από τα παραπλανητικά νάζια της 
φλογερής τσιγγάνας Κάρμεν. Ο Χοσέ εγκαταλείπει τον παιδικό του έρωτα και τα 
στρατιωτικά του καθήκοντα, αλλά παρ' όλα αυτά χάνει τον έρωτα της Κάρμεν από 
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τον φημισμένο ταυρομάχο Εσκαμίγιο, οπότε ο Χοσέ τη σκοτώνει σε μια κρίση 
ζηλοτυπίας. Η παρουσίαση της ζωής των εξαθλιωμένων, της ανηθικότητας και της 
ανομίας, καθώς και το τραγικό τέλος, στο οποίο το ομώνυμο πρόσωπο πεθαίνει επί 
σκηνής, υπήρξαν πρωτοποριακά στοιχεία για τη γαλλική όπερα και προκάλεσαν 
πολλές συζητήσεις. Μετά την πρεμιέρα οι περισσότερες κριτικές ήταν αρνητικές και 
το γαλλικό κοινό γενικά μάλλον αδιάφορο. Η Κάρμεν πρώτα κέρδισε τη φήμη της σε 
παραστάσεις της έξω από τη χώρα, και δεν ξαναπαίχθηκε στο Παρίσι μέχρι το 1883. 
Στη συνέχεια έγινε γρήγορα διάσημη και συνεχίζει να είναι μία από τις συχνότερα 
παιζόμενες όπερες. Μεταγενέστεροι σχολιαστές έχουν γράψει ότι η Κάρμεν 
στέκεται ως γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση της όπερα κομίκ και στον ρεαλισμό ή 
βερισμό που χαρακτηρίζει την ιταλική όπερα του ύστερου 19ου αιώνα. 
Η μουσική της Κάρμεν έχει ευρύτατα εξυμνηθεί για την ευφυή μελωδία, την 
αρμονία, την ατμόσφαιρα και την ενορχήστρωσή της, καθώς και για την 
επιδεξιότητα με την οποία ο Bizet απέδωσε μουσικά τα συναισθήματα των 
χαρακτήρων του. Μετά τον θάνατο του συνθέτη η μουσική του έργου 
τροποποιήθηκε με την εισαγωγή ρετσιτατίβων στη θέση των αρχικών πεζών 
διαλόγων. Δεν υπάρχει πρότυπη έκδοση της όπερας και υφίστανται διαφορετικές 
απόψεις ως προς το ποιες εκδοχές της εκφράζουν καλύτερα τις προθέσεις του ίδιου 
του Bizet. Η όπερα έχει ηχογραφηθεί πολλές φορές μετά την πρώτη της 
ηχογράφηση, σε δίσκο 78 στροφών το 1908, ενώ και η πλοκή της έχει αποτελέσει το 
αντικείμενο πολλών μεταφορών σε κινηματογραφική ταινία και θεατρικό έργο. 

  

4. Ποιες όπερες του Bizet γνωρίζετε; 

- Le docteur Miracle (1856) 

- La guzla de l'émir (1862) 

- Ivan IV (1862) 

- Les pêcheurs de perles (1863) 

- La jolie fille de Perth (1866) 

- La maison du docteur (1867) 

- La coupe du roi de Thulé (1868) 

- Clarisse Harlowe (1870) 

- Grisélidis (1870) 

- Djamileh (1871) 

- Don Rodrigue (1872) 

- Carmen (1873) 

- Don Procopio (1906) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_maison_du_docteur
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5. Τι γνωρίζετε για τον Saint-Saëns;  

Ο Camille Saint-Saëns (9 Οκτωβρίου 1835 Παρίσι - 16 Δεκεμβρίου 1921 Αλγέρι) 

ήταν Γάλλος μουσικός και συνθέτης της ρομαντικής περιόδου. 

Η πιο γνωστή του σύνθεση είναι Το Καρναβάλι των Ζώων (Le Carnaval Des Animaux) 

και μαζί με το Ο Πέτρος και ο Λύκος του Σεργκέι Προκόφιεφ και το Οδηγός 

Ορχήστρας για Νέους του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, είναι από τα δημοφιλέστερα έργα 

κλασσικής μουσικής για παιδιά. Η διάρκεια του ποικίλλει από 22 έως 25 λεπτά. 

Το Καρναβάλι των Ζώων, που παραπέμπει σε ένα φανταστικό ζωολογικό μουσείο, 

είναι μία ορχηστρική σουίτα, που αποτελείται από 13 εικόνες πλαισιωμένες από 

εισαγωγή και φινάλε. 

6. Ποιο είναι γενικά το ύφος του Massenet; Ποιες όπερες του γνωρίζετε; 

Οι μελαγχολικές μελωδίες του Massenet δεν συμπληρώνονται από κάποια αξιόλογη 

δραματική δύναμη ή μουσικό βάθος, υπάρχει όμως μια γοητεία και κομψότητα στη 

μουσική του. Μπορεί να ήταν ένας ελάσσονας συνθέτης, αλλά άφησε μια μοναδική 

σφραγίδα στη γαλλική μουσική με την όπερα του Manon. 

Ο Massenet έγραψε πάνω από τριάντα όπερες. Οι δύο πιο γνωστές του είναι η 

Manon (1884) και η Werther (1892). 

 

Rossini, Donizetti και Bellini  

1. Γενικά χαρακτηριστικά της ιταλικής όπερας στον 19ο αιώνα 

Η Ιταλία συχνά αποτελεί μια ειδική περίπτωση στην ευρωπαϊκή ιστορία, γιατί είναι 

μία χώρα που μπορεί ευκολότερα να προπορεύεται παρά να ακολουθεί. Έτσι η 

Αναγέννηση αναπτύχθηκε στην Ιταλία, αλλά το γοτθικό ύφος επειδή ξεκίνησε από 

αλλού, σχεδόν δεν την άγγιξε. Ακόμη, το ρομαντικό μυστήριο βρήκε πολύ μικρή 

θέση στη μουσική της. Φυσικά όμως, η ιταλική όπερα παρουσιάζει ορισμένα 

ρομαντικά χαρακτηριστικά όπως το εθνικό συναίσθημα και την ατμοσφαιρική 

απόδοση της φύσης. Π.χ. ο Rossini ζωντανεύει τη φύση στην τελευταία όπερά του 

«Γουλιέλμος Τέλλος», παρόλο που η ιστορία αυτή του απελευθερωτή των 

ελβετικών καντονίων γράφτηκε στα γαλλικά για το επαναστατικό και ρομαντικό 

Παρίσι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1835
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1921
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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2. Κάνετε ένα κατάλογο των συνθετών ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα 

- Gaspare Spontini 

- Gioacchino Rossini 

- Giacomo Puccini 

- Vincenzo Bellini 

- Gaetano Donizetti 

- Giuseppe Verdi 

- Arrigo Boito 

- Pietro Mascagni 

- Alfredo Catalani 

- Umberto Giordano 

 

3. Ποιες όπερες του Rossini γνωρίζετε;  

Ο Gioacchino Rossini έγραψε 40 όπερες από 14 έως 37 χρονών.  

Οι πιο γνωστές είναι: 

- Ο κουρέας της Σεβίλης (1782) 

- Η μεταξένια σκάλα (1812) 

- Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι (1813) 

- Ταγκρέδος (1813) 

- Ο Τούρκος στην Ιταλία (1814) 

- Οθέλλος (1816) 

- Σταχτοπούτα (1817) 

- Η κλέφτρα κίσσα (1817) 

- Ο Μωυσής στην Αίγυπτο (1818) 

- Κυρά της Λίμνης (1819) 

- Σεμίραμις (1823) 

- Πολιορκία της Κορίνθου (1826) 

- Ο Κόμης Ορύ (1828) 

- Γουλιέλμος Τέλλος (1829) 

 

4. Ποια είναι σε γενικές γραμμές η πλοκή στον Κουρέα της Σεβίλλης του Rossini; 
Ο Κουρέας της Σεβίλλης είναι κωμωδία σε δύο πράξεις. Το ποιητικό κείμενο 
γράφτηκε από τον Cesare Sterbini (Τσέζαρε Στερμπίνι), πάνω στο ομότιτλο θεατρικό 
έργο του Pierre Beaumarchais (Πιερ Μπωμαρσέ) αλλά και στο ποιητικό κείμενο του 
Giuseppe Petrosellini (Τζουζέπε Πετροζελίνι) για την ομότιτλη όπερα του Giovanni 
Paisiello (Τζοβάννι Παϊζιέλλο) (1782). Η υπόθεση αφηγείται τα τεχνάσματα που 
χρησιμοποιεί ο κόμης Αλμαβίβα για να καταφέρει να παντρευτεί την αγαπημένη 
του Ροζίνα, την οποία όμως επιθυμεί να παντρευτεί και ο κηδεμόνας της γιατρός 
Μπάρτολο. 
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Ο πλούσιος κόμης Αλμαβίβα ερωτεύεται και πολιορκεί την όμορφη Ροζίνα, η οποία 
είναι «φυλακισμένη» στο σπίτι του κηδεμόνα της γιατρού Μπάρτολο. Η Ροζίνα τον 
ερωτεύεται και αυτή, σαν τον φτωχό φοιτητή Λίντορο όμως που έχει μεταμφιεστεί 
ο κόμης Αλμαβίβα για να διαπιστώσει τα πραγματικά της αισθήματα. Η πολιορκία 
συνεχίζεται και ο κόμης σκαρφίζεται διάφορους τρόπους για να την πλησιάσει. 
Άλλοτε σαν μεθυσμένος στρατιώτης φέρνοντας έγγραφο σύμφωνα με το οποίο το 
σπίτι επιτάσσεται και άλλοτε σαν δάσκαλος μουσικής μπαίνει στο σπίτι του γιατρού 
Μπάρτολο με την προσδοκία να δει την Ροζίνα και να της μιλήσει για την αγάπη του 
και για τα σχέδια του να την παντρευτεί. Συμπαραστάτης στα εγχειρήματά του ο 
πανέξυπνος, κεφάτος και ευρηματικός κουρέας Φίγκαρο ο οποίος μπαινοβγαίνει 
χωρίς δυσκολία στο σπίτι του γιατρού Μπάρτολο. 

Ο γιατρός Μπάρτολο θέλει και εκείνος να παντρευτεί την κηδεμονευομένη του, 
παρακολουθεί την κάθε της στιγμή. Η Μπέρτα υπηρέτρια του Μπάρτολο σχολιάζει 
την ανοησία του αφεντικού της που θέλει να παντρευτεί μια τόσο νεότερή του 
γυναίκα. Ο γιατρός Μπάρτολο δεν ακούει τα λόγια της Μπέρτα και όταν 
διαισθάνεται ότι η Ροζίνα πολιορκείται από άλλον κάνει τα πάντα για να την 
παντρευτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βάζει πολλά εμπόδια στο ερωτευμένο ζευγάρι, 
δημιουργούνται κωμικές καταστάσεις και παρεξηγήσεις. Τελικά όμως «ο έρως 
θριαμβεύει» και ο κόμης Αλμαβίβα παγιδεύει τον γιατρό Μπάρτολο και 
παντρεύεται την αγαπημένη του Ροζίνα. Πανταχού παρών ο δαιμόνιος κουρέας 
Φίγκαρο που χωρίς τη βοήθειά του ίσως η ιστορία του κόμη Αλμαβίβα και της 
Ροζίνας δεν θα είχε το ίδιο τέλος. 

  

5. Ποιες όπερες του Donizetti γνωρίζετε; 

- Ερρίκος της Βουργουνδίας (1817) 

- Μέγας Πέτρος (1823) 

- Άννα Μπολένα (1830) 

- Το ελιξήριο του έρωτα (1832) 

- Το κορίτσι του Συντάγματος (1840) 

- Δον Πασκουάλε (1843) 

 

6. Ποιες όπερες του Bellini γνωρίζετε; 

- Η υπνοβάτισσα (1831) 

- Η Νόρμα (1831) 

- Οι Πουριτανοί (1835) 

7. Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές στο ύφος των Donizetti και Bellini;  

Ο Bellini αποκαλείται καμιά φορά ο Chopin της όπερας. Και οι δύο συνθέτες 

αγαπούσαν τον Mozart και η ομοιότητα του ύφους τους που ορισμένες φορές είναι 

εκπληκτική, οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός τούτο, παρότι σε οποιαδήποτε άλλη 

άμεση επιρροή. Στους Donizetti και Bellini αναγνωρίζουμε καμιά φορά ένα νέο τύπο 
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ημι-σοβαρής όπερας όπου οι ελαφρότερες πλευρές ορισμένων συναισθημάτων 

ζωντανεύουν μια βασικά σοβαρή πλοκή. Στις όπερες αυτές χρησιμοποιείται πολύ η 

χορωδία, γιατί περιέχουν πολλές σκηνές πλήθους. Για τον Bellini το κείμενο είχε 

ιδιαίτερη σημασία. Έλεγε πως η κύρια προϋπόθεση για μια καλή όπερα, είναι ένα 

καλό λιμπρέτο και συνεργαζόταν κυρίως με ένα συγγραφέα, τον Felice Romani, έναν 

υπομονετικό άνθρωπο που χρειάστηκε να αλλάξει την “καβατίνα” [cavatina] 

(σύντομη άρια) της “Νόρμα” οχτώ φορές για να ικανοποιήσει το συνθέτη. Ο Bellini 

έκανε όσα και ο Donizetti για να θέσει τα θεμέλια του έργου του Verdi που δέσποσε 

στην ιταλική μουσική σκηνή για ολόκληρο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

Verdi  

1. Σύντομο βιογραφικό. 

Ο Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, (10 Οκτωβρίου 1813 – 27 Ιανουαρίου1901) 

ήταν Ιταλός μουσικοσυνθέτης, από τους διασημότερους στο είδος της όπερας. 

Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα έργα του ανήκουν οι 

όπερες Ριγκολέττο, Ναμπούκο, Τραβιάτα και Αΐντα, μέρη των οποίων ("La donna è 

mobile", "Va, pensiero", "Libiamo" και θριαμβικό εμβατήριο αντίστοιχα) είναι 

πασίγνωστα. 

Γεννήθηκε στη Ρονκόλα της τότε Γαλλικής Αυτοκρατορίας, ένα χωριό κοντά στο 

Μπουσσέτο της Ιταλίας, και πέθανε στο Μιλάνο. Γονείς του ήταν ο πανδοχέας Carlo 

Giuseppe Verdi και η κλώστρια Luigia Uttini (Λουίτζια Ουττίνι). Ενώ ακόμα ήταν 

παιδί, η οικογένεια μετακόμισε στο Μπουσσέτο, όπου η μόρφωση του μελλοντικού 

συνθέτη διευκολύνθηκε πολύ από τις επισκέψεις του στη μεγάλη βιβλιοθήκη της 

τοπικής σχολής των Ιησουιτών. Στο Μπουσσέτο ο Verdi πήρε τα πρώτα του 

μαθήματα στη μουσική σύνθεση. Πολύ νωρίς έδειξε καταπληκτική κλίση στη 

μουσική. Σε ηλικία 20 ετών πήγε στο Μιλάνο για να συνεχίσει τις σπουδές του και 

στα 23 του χρόνια πήρε τη θέση του διευθυντή της φιλαρμονικής του Μπουσσέτο. 

Το 1839 παρουσιάστηκε η πρώτη του όπερα, Ομπέρτο, στη Σκάλα του Μιλάνου, με 

πολύ καλές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο ο θάνατος της γυναίκας του και των δύο 

παιδιών του τον έφεραν σε απελπισία σε σημείο να μη θέλει πλέον άλλο ν' 

ασχοληθεί με τη μουσική. 

Παρά ταύτα το 1840 παρουσιάστηκε η κωμική όπερα Μια μέρα βασιλείας, η οποία 

όμως σημείωσε αποτυχία. Στενοχωρημένος ο Βέρντι αποσύρθηκε στο σπίτι του στο 

Μιλάνο. Έτσι δύο χρόνια μετά, με τον θρίαμβο της τέχνης πάνω στον πόνο του, το 

1842, αποδέχθηκε την πρόταση να ξαναρχίσει να γράφει όπερες για τη Σκάλα του 

Μιλάνου και η όπερά του Ναμπούκο (= Ναβουχοδονόσωρ) απέσπασε πολύ καλές 

κριτικές και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Από τότε ο Verdi αφοσιώθηκε στη σύνθεση 

όπερας. Ήταν η αρχή μιας θριαμβευτικής σταδιοδρομίας που συνδέθηκε πολύ 

στενά με τις προσπάθειες για την πολιτική ένωση (Risorgimento) της Ιταλίας. Μια 

https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1813
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%90%CE%BD%CF%84%CE%B1
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τάση που ο ίδιος ο Verdi ενεθάρρυνε με τη θεματολογία των έργων του, τα οποία, 

εμπνεόμενα από το ιστορικό παρελθόν και επενδυμένα με εντυπωσιακά 

χορωδιακά, δημιουργούσαν εύκολα στο κοινό συνειρμούς με την τρέχουσα 

πολιτική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό της ταύτισης του ονόματος του Verdi με 

το Risorgimento ήταν το σύνθημα που ακουγόταν τότε Viva VERDI (Viva Vittorio 

Emanuele Re D'Italia - Ζήτω ο Βίκτωρ Εμμανουήλ Bασιλιάς Tης Ιταλίας). 

Με τους Λομβαρδούς (1843), τον Ερνάνη (1844), τον Αττίλα (1846), τη Λουίζα 

Μίλλερ (1847) και τον Μάκβεθ (1849) ο Verdi πέτυχε την αναγνώρισή του ως 

συνθέτη και εκτός Ιταλίας. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1850 τρεις όπερές του, ο 

Ριγκολέττο (1851), ο Τροβατόρε (1853) και η Τραβιάτα (1853), είχαν τεράστια 

επιτυχία, όπως και Οι Σικελικοί Εσπερινοί (1855) και ο Χορός Μεταμφιεσμένων 

(1859). Η διεθνής του καταξίωση φαίνεται και από το γεγονός ότι οι επόμενες 

όπερές του πρωτοανέβηκαν σε λυρικά θέατρα εκτός Ιταλίας. Το 1862 Η δύναμη του 

πεπρωμένου παρουσιάστηκε στην Αγία Πετρούπολη, ο Δον Κάρλος το 1867 στο 

Παρίσι και η Αΐντα το 1871 στο Κάιρο, για τα εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ. 

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής, η γνωριμία του με τον κατά πολύ νεότερό 

του ποιητή και συνθέτη Arrigo Boito ανανέωσε το ενδιαφέρον του Verdi για την 

όπερα. Το 1887 παρουσιάστηκε ο Οθέλλος και τέλος το 1893 ο Φάλσταφ και τα δύο 

σε λιμπρέτα του Boito βασισμένα σε έργα του Shakespeare. Ο Verdi πέθανε στις 27 

Ιανουαρίου 1901 ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην κηδεία του 

προσήλθαν 200.000 άνθρωποι, τιμή που άρμοζε στον μεγάλο Ιταλό που τόσο 

αγαπήθηκε. Σε ηλικία 74 χρόνων συνέθεσε την τελευταία του όπερα, τον Φάλσταφ, 

που είναι βασισμένη σε ένα θέμα παρμένο από τον Shakespeare. Η όπερα αυτή 

είναι η μόνη κωμική όπερα που έγραψε και θεωρείται ως ένα από τα πιο ώριμα 

έργα του. Στην όπερα Φάλσταφ η ορχήστρα χρησιμοποιείται με έναν ασυνήθιστο 

τρόπο, ο οποίος είναι πολύ απλός και θυμίζει μουσική δωματίου. 

Εκτός από τις 26 όπερες ο Verdi έγραψε και εκκλησιαστική μουσική. Κορυφαίο έργο 

του σε αυτό τον τομέα είναι το Ρέκβιεμ (1874), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και τα Τέσσερα ιερά κομμάτια (1898). Επίσης έγραψε αρκετές 

ρομάνς και ένα κουαρτέτο για έγχορδα σε E ελάσσονα (1873). 

Εκτός μουσικής σκηνής διακρίθηκε για τον καλό χαρακτήρα του και τις αγαθοεργίες 

του. Μεταξύ άλλων χρηματοδότησε την ανέγερση και τη λειτουργία ενός 

νοσοκομείου και δημιούργησε έναν Οίκο Ανάπαυσης για τους αναξιοπαθούντες 

μουσικούς, σε μια κρύπτη του οποίου τάφηκε και ο ίδιος. 
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2. Να κάνετε ένα χρονολογικά ταξινομημένο κατάλογο των οπερών του Verdi.  

 

- Ομπέρτο (1839) 

- Μια μέρα βασιλιάς (1840) 

- Ναμπούκο (1842) 

- Οι Λοβαρδοί στην Πρώτη Σταυροφορία (1843) 

- Ερνάνης (1844) 

- Οι δύο Φόσκαρι (1844) 

- Ζαν ντ’Αρκ (1845) 

- Αττίλας (1846) 

- Μάκβεθ (1847) 

- Οι  ληστές (1847) 

- Η μάχη του Λενιάνο (1849) 

- Λουίζα Μίλλερ (1849) 

- Στιφέλιο (1850) 

- Ριγκολέττο (1851) 

- Τραβιάτα (1853) 

- Τροβατόρε (1853) 

- Ο Σικελικός Εσπερινός (1854) 

- Σιμόν Μποκανέγκρα (1857) 

- Χορός Μεταμφιεσμένων (1859)  

- Η δύναμη του πεπρωμένου (1862) 

- Δον Κάρλος (1867) 

- Αΐντα (1878) 

- Οθέλλος (1887) 

- Φάλσταφ (1893) 

 

3. Με ποια όπερα του ο Verdi κατακτά το προσωπικό του ύφος; Ποιο είναι το 

θέμα της; 

Τον Ιανουάριο του 1841 ο Merelli πρότεινε στο Verdi το λιμπρέτο του Solera για τον 

Ναμπούκο. Εκείνος το διάβασε απρόθυμα, έως ότου έφτασε στη σκηνή της 

προσευχής με το χορωδιακό των Ιουδαίων “Va, pensiero sull’ali dorate”. 

Επηρεασμένος από τα μηνύματα του περιεχομένου αλλά και τη δραματουργική 

διάρθρωση του λιμπρέτου, οι ενδοιασμοί του υποχώρησαν και έτσι άρχισε η 

σύνθεση της όπερας που ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο περίπου και τον έκανε 

ευρύτερα γνωστό στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Με την όπερα αυτή, που 

παρουσιάστηκε στη Σκάλα του Μιλάνου το Μάρτιο του 1842, ο Verdi καθιέρωσε το 

προσωπικό μουσικοδραματικό του ύφος. Ο ίδιος ο Verdi είχε αναφέρει ότι «με αυτή 

την όπερα μπορεί να ειπωθεί ότι άρχισε η καλλιτεχνική μου σταδιοδρομία».  
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4. Ποιες όπερες του Verdi αντλούν τα λιμπρέτα τους από έργα του Shakespeare;  

 

- Μάκβεθ (1847) 

- Οθέλλος (1887) 

- Φάλσταφ (1893) 

 

 

5. Ποια είναι η σχέση του Verdi με τον Wagner; 

 

Το ζήτημα της ολοκλήρωσης του έρωτα με τον θάνατο, απασχόλησε και τους δύο 

συνθέτες, οι οποίοι με τη μουσική τους έδωσαν στο κοινό με συνταρακτικό τρόπο 

πρόσβαση στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Ακούγοντας τη μουσική αμφοτέρων με τα ενστικτώδη, μεσογειακά ανακλαστικά 

μας, εμείς εδώ στην Ελλάδα τους αντιμετωπίζουμε ως κόσμους χωριστούς, 

θεωρώντας αδύνατον να αρέσουν στον ίδιο άνθρωπο. Όμως, ο Ιταλός Giuseppe 

Verdiκαι ο Γερμανός Richard Wagner ανήκουν εξίσου στον βαθύ πυρήνα της 

ευρωπαϊκής όπερας του 19ου αιώνα. Και ας αντιπροσωπεύουν εξελικτικές 

κορυφώσεις δύο διαφορετικών εκδοχών του μουσικού Ρομαντισμού, οι οποίες 

γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στον ιταλικό Νότο και στον κεντροευρωπαϊκό 

Βορρά. 

Σήμερα, τα έργα τους ανεβαίνουν με την ίδια συχνότητα σε Βαρκελώνη και Αγία 

Πετρούπολη, σε Λονδίνο και Ρώμη, σε Παρίσι και Βερολίνο, σε Νέα Υόρκη και 

Μπουένος Άιρες. Από ειρωνεία –ή μήπως και από πρόνοια; – της τύχης, οι δυο τους 

γεννήθηκαν την ίδια χρονιά. Στις 22 Μαΐου του 1813 είδε το φως στη Λειψία ο 

Wagner και στις 10 Οκτωβρίου, στην επαρχία της Πάρμας, ο Verdi. Καθώς έζησαν σε 

πολιτικά ταραγμένες δεκαετίες της βιομηχανικής εποχής, όταν στις χώρες τους 

διεξάγονταν μακροχρόνιοι αγώνες ενοποίησης, ο Verdi και ο Wagner υπήρξαν 

άτομα πολιτικοποιημένα, διέθεταν κοινωνική ευαισθησία και διαπνέονταν από 

έντονα συναισθήματα φιλοπατρίας. Μπορεί οι μουσικές τους γλώσσες να 

διαφέρουν, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι αμφότεροι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για 

τη θεατρικότητα της πλοκής και τον ρεαλισμό της ερμηνείας, τους άφηνε 

αδιάφορους το ωραίο, διακοσμητικό τραγούδι και έτειναν σε μια μουσική φωνητική 

γραφή συνεχούς ροής. Απ’ όσο γνωρίζουμε, ουδέποτε συναντήθηκαν. Μετά τον 

θάνατό τους η μουσική τους κληρονομιά όρισε την ευρωπαϊκή όπερα, ασκώντας επί 

μακρόν αμφίρροπες επιδράσεις στους νεότερους συνθέτες.  
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6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ώριμου ύφους του Verdi; 

 

Το ύστερο ύφος του Verdi χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μουσικοδραματουργικά 

γνωρίσματα που υπογραμμίζουν πρωτίστως την πρόθεση ενοποίησης της 

δραματουργία της γαλλικής grand opéra και του ιταλικού μελοδράματος. Από 

μουσικοδραματουργική άποψη το πιο σημαντικό γνώρισμα του Verdi είναι η 

μουσική απόδοση της “δραματικής στιγμής” της “κατάστασης”. 

 

7.Ποια είναι η τελευταία όπερα του Verdi; Σε ποια κατηγορία ανήκει (opera seria, 

buffa κτλ); Ποιος έγραψε το λιμπρέτο της; Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά 

αυτής της όπερας; 

 

Η τελευταία όπερα του Verdi ήταν ο Φάλσταφ (1893), μια λυρική κωμωδία που 

ανήκει στο είδος της όπερας μπούφα.  

Το λιμπρέτο της έγραψε ο Arrigo Boito,  εμπνευσμένος από το έργο “Οι εύθυμες 

κυράδες του Γουίνδσορ” του William Shakespeare. 

Την έγραψε σε ηλικία 80 χρόνων. Πλούτισε την υπόθεσή της με το δικό του πνεύμα, 

τη δική του ποίηση και ανθρωπιά. Όσο κι αν είναι φωτεινό και λαμπερό στα 

ορχηστρικά του χρώματα, παραμένει ένα κατ’ εξοχήν φωνητικό έργο και συνεπώς 

υπέρτατα ιταλικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Ώριμος Ρομαντισμός και Εθνικισμός 

Wagner 

1. Σύντομο βιογραφικό του Wagner. 

Ο Wilhelm Richard Wagner γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1813 στη Λειψία της 

Γερμανίας και πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου 1883 στη Βενετία της Ιταλίας. Ήταν 

πρωτοποριακός Γερμανός ρομαντικός συνθέτης, ποιητής και μουσικολόγος του 

19ου αιώνα. 

Ήταν το ένατο παιδί ενός γραφέα της Αστυνομίας, του Carl Friedrich Wagner και της 

Johanna Rosine Wagner, κόρης αρτοποιού. Έξι μήνες μετά τη γέννησή του, στις 23 

Νοεμβρίου 1813, πεθαίνει ο πατέρας του από τύφο. Τον Αύγουστο του 1814 η 

μητέρα του ξαναπαντρεύεται τον ηθοποιό, ζωγράφο και ποιητή Ludwig Geyer, που 

θα νοιαστεί για τα παιδιά και τον οποίο ο Wagner θα εκτιμήσει πολύ. Εικασίες ότι ο 

Geyer ήταν και ο πραγματικός πατέρας του Richard Wagner ούτε επιβεβαιώθηκαν, 

αλλά ούτε και διαψεύστηκαν. Φήμες ότι ο Geyer ήταν Εβραίος, που ίσως πίστευε 

και ο ίδιος ο Wagner, σήμερα έχουν αποδειχτεί καθαρά λανθασμένες. Το 1814, η 

οικογένεια θα μετακομίσει στη Δρέσδη. Στις 16 Φεβρουαρίου θα γεννηθεί η 

ετεροθαλής αδερφή του Wagner, Cäcilie (Σεσίλια). 

Το 1817 ο Wagner πηγαίνει σχολείο. Δύο χρόνια αργότερα ο θετός του πατέρας 

αρρωσταίνει και τελικά πεθαίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 1821. Ο θείος του Karl Geyer 

θα αναλάβει την ανατροφή. Το 1822 ο Wagner φοιτά στη Σχολή Κρόυτς 

(Kreuzschule) της Δρέσδης με το όνομα Wilhelm Richard Geyer. Το 1826 η 

οικογένεια θα μετακομίσει στην Πράγα. Ο Wagner θα παραμείνει στη Δρέσδη, όμως 

επισκέφθηκε την οικογένεια, την πρώτη φορά το 1826, το 1827 για δεύτερη φορά. 

Από τα Χριστούγεννα του 1827 θα μετακομίσει στον τόπο καταγωγής της 

οικογένειας, τη Λειψία, όπου και θα φοιτήσει υπό το όνομα Wagner στη Σχολή 

Νικολάϊ (Nikolaischule) και στη Σχολή Τόμας (Thomasschule) και θα επηρεαστεί από 

τον θείο του, τον Adolf Wagner. Πρώτος του μουσικοδιδάσκαλος ήταν ο Gottlieb 

Müller και πρώτο του έργο μια εισαγωγή που εκτελέστηκε στο θέατρο της Λειψίας 

το 1830. Ο Wagner διάβαζε Shakespeare και τους ρομαντικούς, όπως τον ποιητή 

E.T.A. Hoffmann. Στα 16 του θα ακούσει τη σοπράνο Wilhelmine Schröder-Devrient  

(Βιλελμίνε Σρέντερ-Ντέβριεντ) στον Φιντέλιο του Beethoven. Από εκείνη τη στιγμή 

ήξερε ότι ήθελε να γίνει μουσικός και συνέθεσε σύντομα τις πρώτες του σονάτες, 

ένα κουαρτέτο για βιολιά και την ατελή προσπάθεια όπερας Ο Γάμος (Die Hochzeit). 

Από το 1831 θα σπουδάσει μουσική στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Παράλληλα 

έπαιρνε μαθήματα σύνθεσης από τον διευθυντή της χορωδίας της Λειψίας Christian 

Theodor Weinlig (Κρίστιαν Τέοντορ Βάινλιγκ), στον οποίο και θα αφιερώσει το 

πρώτο του έργο (Σονάτα για Πιάνο σε BH μείζονα). Το 1832 θα συνθέσει τη 

«Συμφωνία σε C μείζονα» και ταξιδεύει για τρίτη φορά στην Πράγα. 

Ήταν μέλος της φοιτητικής ένωσης "Corps Saxonia Leipzig", από την οποία τελικώς 

θα αποκλειστεί, αφού επανειλημμένα θα καταχραστεί τη σύνταξη της μητέρας του 

λόγω της δυσχερούς του οικονομικής κατάστασης. Το σχόλιό του για τον 

αποκλεισμό ήταν «Εγώ είμαι μια μεγαλοφυΐα! Για μένα μετράνε άλλες αξίες!». 

Το 1833 θα εντυπωσιαστεί μέσω του συγγραφέα και εκδότη Heinrich Laube (Χάινριχ 

https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1813
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1883
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Λάουμπε) από τις ιδέες μιας επαναστατικής λογοτεχνικής κίνησης, της «Νέας 

Γερμανίας». Παράλληλα, θα ξεκινήσει τη σύνθεση της όπερας Οι Νεράιδες. Στην 

εφημερίδα του Laube θα γράψει ένα άρθρο με τον τίτλο «Η Γερμανική Όπερα» και 

θα επισκεφθεί για τέταρτη φορά τη Βοημία. Ως μουσικός διευθυντής της θερινής 

σεζόν στο Bad Lauchstädt (Μπαντ Λάουχστεντ) και του θεάτρου στο Magdenburg  

(Μαγδεβούργο) θα γνωρίσει την ηθοποιό Minna Planer. 

Η ταραχώδης ζωή του τον οδήγησε από τη Λειψία στη Ρίγα, στο Παρίσι, στη Δρέσδη, 

στη Ζυρίχη, στο Μπίμπριχ (κοντά στον ποταμό Μάιντς), στη Βιέννη, στη Λίμνη 

Στάρνμπεργκ, στο Μόναχο, στη Λουκέρνη, στο Μπαϊρόιτ, παραλείποντας άλλα μέρη 

βραχυπρόθεσμης παραμονής του. Οι συχνές αυτές μετακινήσεις του οφείλονταν 

στη δίωξη του από δανειστές του ή από εξοργισμένες κυβερνήσεις. Συχνά επίσης 

καταχράστηκε χρήματα από τις συζύγους των φίλων του ως αυτονόητο τίμημα που 

έπρεπε να καταβάλλουν στη μεγαλοφυΐα του. 

Ο Wagner παντρεύτηκε δύο φορές, την πρώτη με τη Minna Planer, και τη δεύτερη 

με την κόρη τού Liszt, Cosima, η οποία εγκατέλειψε για τον Wagner τον πρώτο της 

σύζυγο, τον διάσημο πιανίστα Hans von Bülow (Χανς φον Μπύλο), ο οποίος ήταν 

παράλληλα και ένας από τους πλέον αφοσιωμένους οπαδούς του Wagner. Ο 

Wagner ήταν αντισημίτης και ξενόφοβος και τα χαοτικά φυλλάδιά του 

ενθουσίασαν, κατά τον 20ό αιώνα, τον Adolf Hitler, ο οποίος είχε δηλώσει ότι τα 

έργα του Wagner είναι τα πλέον κατάλληλα ακούσματα για τα αυτιά των γνήσιων 

Γερμανών. Παρ’ όλα αυτά, οι τελευταίες δέκα από τις δεκατρείς όπερές του 

κατέχουν εξέχουσα θέση στο διεθνές ρεπερτόριο της Όπερας. Πρόκειται για 

πραγματικά αριστουργήματα, που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας της μουσικής. 

Ο Wagner διεύρυνε τους ορίζοντες του αρμονικού συμβάντος της εποχής του και τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του χαρακτηρίζονται από μουσικό πλούτο και 

περιπλοκότητα. Προετοίμασαν δε το έδαφος για πολλές από τις μουσικές εξελίξεις 

του επόμενου αιώνα. Άλλη σημαντική προσφορά του Wagner ήταν η πρωτοβουλία 

του (και η καθοριστική συμβολή του στη χρηματοδότηση) για την ανέγερση ενός 

εκπληκτικού θεάτρου, του Festpielhaus στο Μπαϊρόιτ (Βαυαρία) όπου τα έργα του 

θα μπορούσαν να παρουσιάζονται σε ιδεώδεις για την εποχή συνθήκες. 

Πέθανε το 1883, έχοντας ήδη αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά ως μουσική μορφή. 

2. Περιγράψτε σύντομα τις θεωρίες του Wagner. 

α) περί όπερας ως μουσικού δράματος  

Ο Wagner μεταμόρφωσε την όπερα σε «μουσικό δράμα» (Musikdrama): σε ένα 

ιδανικό μείγμα μουσικής, ποίησης, χορού και οπτικής απόλαυσης. Ο Wagner 

διαφωνούσε έντονα με το χαρακτηρισμό των έργων του ως «μουσικών δραμάτων», 

διότι πίστευε πως ο χαρακτηρισμός αυτός δεν απέδιδε την ουσία του συνθετικού 

του έργου. Για αυτόν «η μουσική είναι μία τέχνη ομιλούσα και δρώσα, ενώ η 

μουσική μορφή είναι μια μορφή έκφρασης, μια διατύπωση. Μια διατύπωση, όμως, 

είναι ολοκληρωμένη όταν είναι σε τέτοιο βαθμό προσφυής ως προς το περιεχόμενο 

που εκφράζει, ώστε η ίδια να παραμένει απαρατήρητη. Η μουσική μορφή είναι ένα 

μέσο που αφομοιώνεται στη λειτουργία την οποία εκτελεί χωρίς να αποκτά 

αυτόνομη ύπαρξη και σημασία.» 
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β) περί συνολικού έργου τέχνης (δώστε τον γερμανικό όρο) 

Ο Wagner εισήγαγε πρώτος την ιδέα την ιδέα του Συνολικού Έργου Τέχνης 

(Gesamtkunstwerk) το 1876 ως τη συνταγή της ενοποίησης των τεχνών εν χώρω: 

αρχιτεκτονική, ζωγραφική, χορός, μουσική, θέατρο, ποίηση, σφιχτά δεμένα. Η 

όπερα, που για αυτόν αποτελούσε την ύψιστη καλλιτεχνική έκφραση, μέχρι τότε 

αντιμετωπιζόταν ως η χαμηλότερη των τεχνών και πιθανότατα να είχε παραμείνει 

εκεί χωρίς την ανατροπή του Wagner. Θεωρούσε πως λειτουργούσε ως υβρίδιο 

δράματος και αναπαράστασης ενώ θα έπρεπε να έχει ως στόχο της, την άμεση, 

αληθινή και απόλυτη τέχνη. Με το Συνολικό Έργο Τέχνης, η όπερα έγινε: «μουσικό 

δράμα, σκηνική δράση, οπτική και ακουστική συγκίνηση ιδανικά ενωμένα σε ένα 

όλο». Φιλοδόξησε να επαναφέρει το μοντέλο της αρχαίας τραγωδίας με δικά του 

σύγχρονα μέσα και γλώσσα, καθώς πίστευε πως ο μόνος τρόπος που η αλήθεια 

αυτή της τέχνης μπορούσε να αποκαλυφθεί, θα ήταν αν επέστρεφε το δράμα στις 

ρίζες του, αν η γλώσσα ξαναγυρνούσε στην αρχέγονή της κατάσταση όπου δεν 

σκέφτεται σχεδόν τίποτα με έννοιες, όπου η ίδια είναι ακόμα ποίηση, εικόνα, 

συναίσθημα. Με το συνολικό θέαμα, επιχείρησε ουσιαστικά την επαναφορά του 

«τραγικού» στοιχείου στη θεατρική τέχνη, δίνοντάς της αυτόματα μια «ιερή» 

σημασία και μετατρέποντας την από τέχνη περισπασμού, σε τέχνη κατανυκτικής 

περισυλλογής. Σε ένα θέαμα που στοχεύει πέρα από την αναπαράσταση, σε κάτι 

ενδόμυχο. 

Για να μεταφέρει αυτή την πρωταρχική συν-κίνηση ο Wagner, χρειαζόταν πρώτα 

από όλα έναν χώρο ικανό να υποδεχτεί σε πραγματικές συνθήκες τα «ουτοπικά» 

θεάματα της σκέψης του. Επιχείρησε λοιπόν να αλλάξει χωρικά τον τύπο του 

θεάτρου της εποχής του και να προτείνει έναν νέο χώρο, που θα ικανοποιούσε από 

αρχιτεκτονικής πλευράς την καθολική αυτή χειρονομία. 

Ζήτησε λοιπόν από τον αρχιτέκτονα Gottfried Semper, τον σχεδιασμό ενός νέου 

κτηρίου που θα αποτελούσε το αρχιτεκτονικό περιβάλλον του Gesamtkunstwerk. Ο 

Semper το σχεδίασε και το κατασκεύασε στην πόλη Bayreuth της Φραγκονίας, 

δίνοντάς του το όνομα Festspielhaus. Το Festspielhaus, ακολουθεί το υπόδειγμα του 

αρχαίου ελληνικού θεάτρου, με αμφιθεατρικά εδώλια, ενώ δεν έχει θεωρεία, παρά 

μόνο για εξαίρετες περιπτώσεις (βασιλείς κλπ). Οι θέσεις είναι τοποθετημένες με 

τέτοιον τρόπο, ώστε κανένας θεατής να μην μπορεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις 

της ορχήστρας ή του μαέστρου, καθώς αυτοί βρίσκονται βυθισμένοι σε μια 

ημιυπόγεια κοιλότητα, στρέφοντας έτσι το βλέμμα μόνο σε ότι συμβαίνει πάνω στη 

σκηνή. Ο ήχος, που βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τη ακουστική του θεάτρου, 

προέρχεται από ένα παράλληλο με τη σκηνή οριζόντιο χάσμα, όπου και εκεί 

συγκεντρώνεται όλος ο ήχος, ενώ συγχρόνως, μειώνει κάπως την έντασή του προς 

χάριν των τραγουδιστών. Η σκηνή χωρίζεται σε δύο προσκήνια, το ένα μεγαλύτερο 

μπροστά και το άλλο μικρότερο πίσω, μεγεθύνοντας έτσι με κάποιον τρόπο όσα 

διαδραματίζονται πάνω στη σκηνή. Η σκηνή συγκροτεί τον κεντρικό πυρήνα του 

θεάτρου, είναι αυτή που φωτίζεται, ενώ οι θεατές, που είχαν ως τότε συνηθίσει το 

θέατρο ως χώρο κοινωνικής συναναστροφής και σχολιασμού της εμφάνισης και της 

ενδυμασίας ο ένας του άλλου, τοποθετούνται πλέον στην αφάνεια.  
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γ) περί της τεχνικής του οδηγητικού μοτίβου (δώστε τον γερμανικό όρο) 

Σημαντική θέση στην επαναστατική σύλληψη συνδυασμού μουσικής και 

δραματουργίας κατέχει η συστηματική χρήση αυτού που αποκαλούμε 

καθοδηγητικό μοτίβο, ή αλλιώς "leit motiv". Η χρήση του καθοδηγητικού μοτίβου 

(που έφθασε στο απόγειό της στον κύκλο Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν) 

συνίσταται στην αξιοποίηση ενός μοτίβου ή μουσικού θέματος ως «εκπρόσωπου» 

για κάθε ήρωα, αντικείμενο ή βασική ιδέα του έργου (ή πολλών έργων στην 

περίπτωση του Δαχτυλιδιού). Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται δεκτικό αλλοιώσεων, 

επεξεργασίας ή και συνδυασμού με άλλα μοτίβα, ανάλογα με τις δραματουργικές 

ανάγκες του έργου. 

 

  

3. Ποιος έγραφε τα libretti των οπερών του Wagner; 

Αντιθέτως από τους περισσότερους συνθέτες όπερας, ο Wagner έγραφε μόνος του 

τα λιμπρέτα των έργων του. 

 

4. Ποιες είναι οι τρεις τελευταίες όπερες του Wagner; 

- Τριστάνος και Ιζόλδη (1859) 

- Οι αρχιτραγουδιστές της Νυρεμβέργης (1867) 

- Πάρσιφαλ (1882) 

 

5. Ποιος είναι ο ρόλος του χορού στην αρχαία ελληνική τραγωδία;  

Πώς συσχετίζεται το ορχηστρικό μέρος στις όπερες του Wagner με την λειτουργία 

του χορού στην ελληνική τραγωδία; 

Η όπερα, έχει δανειστεί αρκετά στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας. Από κάποιους 

μελετητές χαρακτηρίζεται και ως απόγονός της, καθώς βλέπουμε πως μοιάζουν, 

αφού η χορωδία ουσιαστικά είναι ο χορός της αρχαίας τραγωδίας. 

Στα μουσικά του δράματα ο Wagner αναθέτει στην ορχήστρα μία λειτουργία 

ανάλογη της αποστολής του αρχαίου χορού. Η ορχήστρα πρέπει να μπαίνει στη 

δραματική πράξη σε μία σχέση παρόμοια με αυτή του τραγικού χορού, ωστόσο 

αυτή η σχέση θα είναι πιο στενή. Η ορχήστρα οφείλει μέσω της μουσικής να 

ανακοινώνει τα κίνητρα της δράσης στο συναίσθημα. 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 12 – Ώριμος Ρομαντισμός και Εθνικισμός 
 

6.Να κάνατε έναν χρονολογικό κατάλογο των οπερών του Wagner.  

- Ο Ιπτάμενος Ολλανδός, 1840-1841 

- Τανχόυζερ, 1842-1845 

- Λόενγκριν, 1845-1848 

- Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν, 1848-1869 

- Το Λυκόφως των Θεών, 1848-1874 

- Ο Χρυσός του Ρήνου, 1851-1854 

- Βαλκυρία, 1851-1856 

- Ζίγκφριντ, 1851-1871 

- Τριστάνος και Ιζόλδη, 1856-1859 

- Πάρσιφαλ, 1865-1882 

7.Να αναφέρετε μερικά από τα μη οπερατικά έργα του Wagner. 

1. Symphonie C-Dur 

2. Symphonie E-Dur (ημιτελής) 

3. Ο Δείπνος των Αποστόλων για χορωδία και ορχήστρα (1843) 

4. Φαντασία για πιάνο (1831) 

5. Τρεις Σονάτες για πιάνο 

6. Σονάτα για πιάνο B-Dur (1831) 

7. Σονάτα για πιάνο A-Dur (1832) 

8. Σονάτα για πιάνο As-Dur (1853) 

9. Το Βαλς της Ζυρίχης για πιάνο (1854) 

10. Ο Κύκλος Τραγουδιών Βέζεντονγκ 

11. Το ειδύλλιο του Ζίγκφριντ για μικρή ορχήστρα (1870) 

12. Το Πρελούδιο του Βασιλιά Έντσιο (1832) 

13. Το Πρελούδιο του Κολόμβου (1835) 

14. Πολωνία, C-Dur (1836) 

15. Rule Britannica, D-Dur (1837) 

16. Ένα Πρελούδιο του Φάουστ, d-moll (1844) 

17. Ankunft bei den schwarzen Schwänen - Albumblatt in As-Dur für Klavier in As-

Dur (1861) 

18. Huldigungsmarsch für Ludwig II. von Bayern, Es-Dur (1864) 

19. Αυτοκρατορικό Εμβατήριο, B-Dur (1871) 

20. Μέγα Εορταστικό Εμβατήριο, G-Dur (1876) 
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8.Σχολιάστε σύντομα την όπερα του Wagner Τριστάνος και Ιζόλδη. 

Το Τριστάνος και Ιζόλδη (γερμ. Tristan und Isolde) είναι όπερα σε τρεις πράξεις του 
Richard Wagner, σε γερμανικό λιμπρέτοτου ιδίου, βασισμένο κατά ένα μεγάλο 
μέρος στην ομώνυμη μυθιστορία του Gottfried von Straßburg. Η όπερα συντέθηκε 
μεταξύ 1857 και 1859 και έλαβε την πρεμιέρα της υπό την διεύθυνση του Hans von 
Bülow στο Μόναχο, στις 10 Ιουνίου 1865. 

Η όπερα είχε βαθιά επίδραση στο κατοπινό έργο των δυτικών συνθετών κλασσικής 
μουσικής, μεταξύ άλλων του Gustav Mahler, του Richard Strauss, του Alban Berg 
καθώς και του Arnold Schönberg. Θεωρείται ότι η όπερα αυτή σηματοδοτεί την 
απομάκρυνση από τη συμβατική αρμονία και την τονικότητα, που θα οδηγούσαν 
τελικά την κλασσική μουσική προς την ατονική μουσική του 20ού αιώνα.  

Για τη σύνθεση του έργου, ο Wagner εμπνεύστηκε από τη σχέση του με την 
Mathilde Wesendonck, καθώς και από τη φιλοσοφία του Arthur Schopenhauer. Έχει 
ευρέως αναγνωριστεί ως ένα από τα κορυφαία μελοδραματικά έργα του 
ρεπερτορίου, και εξέχει για την εντατική χρήση μουσικών χρωμάτων, τονικότητας, 
ορχηστρικών χρωμάτων και αρμονικής καθυστέρησης με χρήση μη συγχορδιακών 
φθόγγων. 

Η πριγκίπισσα Ιζόλδη και η καμαριέρα της, η Μπρανγκαίνη, είναι ζωντανά λάφυρα 
στο σκάφος του Τρίσταν από την εκστρατεία εναντίον των Ιρλανδών, στο όνομα του 
βασιλιά Μάρκου της Αγγλίας. Η αποστολή του ήταν να πάρει εκδίκηση για την 
επίθεση που στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει οι Ιρλανδοί, να τους νικήσει, και 
αφού κλείσει ειρήνη μαζί τους, να αρπάξει την πριγκίπισσα και να του την φέρει 
στην Κορνουάλη για να την παντρευτεί. 

Η μουσική της όπερας Τριστάνος και Ιζόλδη θεωρείται ορόσημο στην ανάπτυξη της 
δυτικής μουσικής. Ο Wagner χρησιμοποιεί πολλά ορχηστρικά χρώματα, αρμονίες 
και πολυφωνικούς σχηματισμούς και δημιουργεί έτσι μια ελευθερία που σπάνια 
βρίσκεται σε προηγούμενες όπερες του. Η αρχή του κομματιού, γνωστή ως 
«συγχορδία του Τριστάνου», έχει μεγάλη σημασία στην εξέλιξη από την 
παραδοσιακή τονική αρμονία διότι περιλαμβάνει όχι μία αλλά δύο διαφωνίες:  
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9.Σχολιάστε σύντομα την όπερα του Wagner Πάρσιφαλ.  

Ο Πάρσιφαλ (γερμ. Parsifal) είναι ρομαντική όπερα τριών πράξεων του Richard 
Wagner. Βασίζεται εν μέρει στο επικό ποίημα του Wolfram von Eschenbach 
«Πάρτσιφαλ», το οποίο γράφτηκε τον 13ο αιώνα για τον Αρθουριανό ιππότη 
Πέρσιβαλ και την αναζήτησή του για το Άγιο Δισκοπότηρο, καθώς και στο ποίημα 
του Κρετιέν ντε Τρουά «Πάρσιφαλ ή Το Έπος του Γκράαλ». 
Ο Wagner συνέλαβε το έργο τον Απρίλιο του 1857 αλλά δεν το ολοκλήρωσε παρά 
25 χρόνια αργότερα. Αυτή έμελλε να ήταν η τελευταία ολοκληρωμένη όπερα του 
Wagner και στην οποία ο συνθέτης εκμεταλλεύτηκε τα πλεονεκτήματα της 
ακουστικής της Όπερας του Μπαϊρόιτ. Ο Πάρσιφαλ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στο δεύτερο Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ το 1882. Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ 
διατήρησε το μονοπώλιο στις παραγωγές του Πάρσιφαλ μέχρι το 1903, όταν η 
όπερα παρουσιάστηκε στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. 
Ο Wagner προτιμούσε να περιγράφει τον Πάρσιφαλ όχι ως όπερα αλλά ως 
«φεστιβαλικό έργο για τον καθαγιασμό της σκηνής». Στο Μπαϊρόιτ έχει προκύψει 
μία παράδοση σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει χειροκρότημα μετά την πρώτη 
πράξη της όπερας. 
Η γραφή του τίτλου από τον Wagner ως «Πάρσιφαλ» (Parsifal) αντί για 
«Πάρτσιφαλ» (Parzival), τίτλος που χρησιμοποιούσε μέχρι το 1877, οφείλεται σε μία 
εσφαλμένη ετυμολογία του ονόματος Πέρσιβαλ (Percival), κατά την οποία 
υποτίθεται ότι το όνομα είχε αραβική προέλευση συνδυάζοντας δύο λέξεις: το 
"φαλ" (Fal) που σημαίνει "αγνός" και το "παρσί" (Parsi) που σημαίνει «αγαθός». Η 
εκδοχή αυτή του ονόματος ταίριαζε και στην πλοκή της όπερας, αφού ο Πάρσιφαλ 
ήταν «αγνός» και «αγαθός». 
Η πλοκή εξελίσσεται στην Ισπανία του Μεσαίωνα, στο φανταστικό παλάτι 
Μονσαλβάτ και στο μαγεμένο παλάτι του Κλίνγκσορ, και στηρίζεται στην παράδοση 
για το Άγιο Δισκοπότηρο, το ποτήρι με το οποίο ήπιε ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνο, 
και την Ιερή Λόγχη, που Τον πλήγωσε πάνω στο Σταυρό. Ουράνιοι αγγελιαφόροι 
αναθέσανε σ' έναν ιππότη, τον Τίτουρελ, να φυλάει το Δισκοπότηρο και τη Λόγχη. 
Έφτιαξε λοιπόν μία ωραία εκκλησία στον πύργο του Μονσαλβάτ και τα έβαλε μέσα, 
ενώ κάθε χρόνο κατέβαινε από τον ουρανό ένα περιστέρι, τιμώντας έτσι την 
αφοσίωση του ιππότη. Όταν ο Τίτουρελ γέρασε κατάλαβε ότι έπρεπε να έπαιρνε τη 
θέση του ένας άλλος, που να ήταν νέος και σαν τέτοιον υπέδειξε το γιο του, τον 
Αμφόρτας. 
Ως η τελευταία όπερα του Wagner, ο "Πάρσιφαλ" είχε μεγάλη επιρροή αλλά ήταν 
και αμφιλεγόμενος. Η χρήση χριστιανικών συμβόλων στον "Πάρσιφαλ" (το 
Δισκοπότηρο, η Λόγχη, αναφορές στον Λυτρωτή) μαζί με τον περιορισμό του στο 
Μπαϊρόιτ για περίπου 30 χρόνια οδήγησε μερικές φορές την παράσταση να 
θεωρείται σαν θρησκευτική τελετή. Ωστόσο στην πραγματικότητα ο Wagner δεν 
αναφέρει ποτέ το όνομα του Ιησού Χριστού στην όπερα, προτιμώντας να 
χρησιμοποιεί τη λέξη "Λυτρωτής". Στο δοκίμιο "Θρησκεία και Τέχνη" ο ίδιος ο 
Wagner περιέγραψε τη χρήση χριστιανικών εικόνων ως εξής: "Όταν η θρησκεία 
γίνεται τεχνητή, η τέχνη έχει την υποχρέωση να τη σώσει. Η τέχνη μπορεί να δείξει 
ότι τα σύμβολα που οι θρησκείες μάς κάνουν να τα πιστεύουμε κυριολεκτικά, στην 
πραγματικότητα είναι παραστατικά. Η τέχνη μπορεί να εξιδανικεύσει αυτά τα 
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σύμβολα και να αποκαλύψει τις βαθιές αλήθειες που περιέχουν". 
Μερικοί συγγραφείς θεωρούν ότι η όπερα προωθεί τον ρατσισμό και τον 
αντισημιτισμό. Ένα από τα επιχειρήματα αυτής της άποψης είναι ότι ο "Πάρσιφαλ" 
γράφτηκε προς υποστήριξη των ιδεών του Arthur de Gobineau (Αρτύρ Ντε 
Γκομπινό), που θεωρείται ο πατέρας του «επιστημονικού φυλετισμού» (ρατσισμού). 
Ο Πάρσιφαλ εμφανίζεται ως ένας "φυλετικά καθαρός" ήρωας που υπερνικά τον 
Κλίνγκσορ, ο οποίος εκλαμβάνεται ως εβραϊκό στερεότυπο, ιδιαίτερα απ' τη στιγμή 
που τίθεται αντίπαλος των Χριστιανών Ιπποτών του Δισκοπότηρου. Οι ισχυρισμοί 
αυτοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο έντονων συζητήσεων, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αναφέρεται ρητά στο λιμπρέτο και να υποστηρίζει 
αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Wagner ποτέ δεν εξέφρασε τέτοιες απόψεις στα 
γραπτά του, και τα ημερολόγια της Cosima Wagner, τα οποία αναφέρουν με πολλές 
λεπτομέρειες τις σκέψεις του Wagner τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του 
(συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που γράφτηκε και που ανέβηκε για πρώτη 
φορά ο "Πάρσιφαλ"), δεν αναφέρουν καμία τέτοια πρόθεση του συνθέτη. Ο 
Wagner συναντήθηκε για πρώτη φορά και για πολύ λίγο με τον Gobineau το 1876, 
και διάβασε το "Δοκίμιο για την ανισότητα των ανθρώπινων φυλών" το 1880. 
Ωστόσο, ο Wagner είχε ολοκληρώσει το λιμπρέτο του "Πάρσιφαλ" το 1877 και τα 
αρχικά σχέδια της ιστορίας χρονολογούνται πίσω στο 1857. Παρά τα χρονολογικά 
στοιχεία, ο Gobineau αναφέρεται συχνά ως σημαντική πηγή έμπνευσης του 
"Πάρσιφαλ". 
Το σχετικό ζήτημα του κατά πόσον η όπερα περιέχει ειδικά ένα αντισημιτικό 
μήνυμα είναι επίσης αντικείμενο συζήτησης. Σχολιαστές σύγχρονοι του Wagner, οι 
οποίοι ανέλυσαν τον "Πάρσιφαλ", δεν κάνουν καμία αναφορά σε αντισημιτική 
ερμηνεία. Εντούτοις, οι κριτικοί Paul Lindau  (Πάουλ Λιντάου) και Max Nordbeck 
(Μαξ Νόρντμπεκ), οι οποίοι παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα του "Πάρσιφαλ", 
σημείωσαν στις εντυπώσεις τους ότι το έργο συμβάδισε με τα αντιεβραϊκά 
συναισθήματα του Wagner. Πιο πρόσφατοι σχολιαστές συνέχισαν να επισημαίνουν 
τον αντιληπτό αντισημιτικό χαρακτήρα της όπερας και να βρίσκουν αντιστοιχίες με 
αντισημιτικά χωρία που βρέθηκαν σε γραπτά και άρθρα του Wagner. 
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο "Πάρσιφαλ" καταδικάστηκε ως "ιδεολογικά 
απαράδεκτος" από το Τρίτο Ράιχ, αλλά δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη απόδειξη 
που να στηρίζει αυτή την επισήμανση. Επίσης δεν είναι σαφές αν οι Ναζί επέβαλαν 
de facto απαγόρευση στον "Πάρσιφαλ". Στην πραγματικότητα δόθηκαν 23 
παραστάσεις του έργου στην Ντόιτσε Όπερ του Βερολίνου μεταξύ του 1939 και του 
1942. Καμία παράσταση του "Πάρσιφαλ" δεν πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ του 
Μπαϊρόιτ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
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Οι Ρώσοι  

1. α) Ποιον αιώνα εμφανίζεται στην ευρωπαϊκή σκηνή η ρωσική μουσική; 

Η ρωσική μουσική εμφανίζεται στην ευρωπαϊκή σκηνή τον 19ο αιώνα. 

β) Ποιος συνθέτης θεωρείται πατριάρχης της ρωσικής μουσικής; 

Πατέρας της ρωσικής εθνικής μουσικής σχολής θεωρείται ο Mikhail Glinka (Μιχαήλ 

Γκλίνκα, 1804-1857). 

 

γ) Ποιες όπερες έγραψε ο Glinka;  

Ο Glinka έγραψε τις όπερες «Μια Ζωή για τον Τσάρο» (Ivan Susanin) (1834) και 

«Ρουσλάνος και Λιουντμίλα» (1837). 

2. Ποιοι Ρώσοι συνθέτες απαρτίζουν την ομάδα των Πέντε; 
Η φράση «Η Ομάδα των Πέντε» ή απλώς «Οι Πέντε» χρησιμοποιείται στην ιστορία της 

δυτικής μουσικής αναφορικά με τους παρακάτω πέντε Ρώσους συνθέτες, οι οποίοι 

έδρασαν στο πλαίσιο της εθνικής ρωσικής σχολής της μουσικής του 19ου αιώνα: 

• Mily Alekseyevic Balakirev (Μίλι Αλεξέγιεβιτς Μπαλακίρεφ, 1837-1910) 

• César Antonovich Cui  (Σεζάρ Αντόνοβιτς Κιουί, 1835-1918) 

• Aleksandr Borodin(Αλεξάντρ Μποροντίν, 1833-1887) 

• Modest Petrovich Mussorgsky (Μοντέστ Πετρόβιτς Μούσοργκσκι, 1839-1881) 

• Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (Νικολάι Αντρέγιεβιτς Ρίμσκι – Κόρσακοβ, 1844-1908) 

3. α) Ποιο είναι το σημαντικότερο έργο για πιάνο του Mussorgsky; Ποιοι συνθέτες 
το ενορχήστρωσαν; Ποιου η ενορχήστρωση θεωρείται πιο πετυχημένη; 
Το σημαντικότερο έργο για πιάνο του Mussorgsky είναι το «Εικόνες Σε Μία 
Έκθεση». Πολλοί συνθέτες ενορχήστρωσαν το έργο αυτό, μεταξύ άλλων και οι 
Leopold Stokowski, Vladimir Ashkenazy, Nikolai Golovanov. Η πιο επιτυχημένη 
ενορχήστρωσή θεωρείται εκείνη του Ravel. 
 
β) Ποιες όπερες έγραψε ο Mussorgsky;  

 Σαλαμπό ή ο Λίβυος (Salammbô): έξι μέρη, πάνω σε έργο του Φλομπέρ (1863, 
ανολοκλήρωτο). 

 Ο Γάμος (Zenitba): πρώτη Πράξη (11 επεισόδια) (1868, ανολοκλήρωτο). 

 Μπορίς Γκοντουνόφ (Boris Godunov): σε δύο εκδοχές (1868-9 και 1874). 

 Χοβάνστσινα ( Khovanshchina): ανολοκλήρωτο, ολοκληρώθηκε όμως από τον 
Ρίμσκι-Κόρσακοφ το 1886). 

 Η Εμποροπανήγυρη Του Σορότσινσκ (Sorochinskaya yarmarka): κωμική όπερα 
ημιτελής (2 πράξεις και κάποιες σκηνές από την τρίτη πράξη) 1874-80, ανέβηκε 
στη Μόσχα το 1913. 

 Η Καταστροφή της Σεναχερίμπ 

 Ακόμη μία πράξη στη συλλογική όπερα Μλάντα (Mlada) και προγραμματική 
μουσική για το έργο Ο Βασιλιάς Οιδίποδας Στην Αθήνατου Σερόφ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
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γ) Ποιους κύκλους τραγουδιών έγραψε ο Mussorgsky; 

 Η Παιδική Γωνιά (Detskaya): κύκλος τραγουδιών, 1868-72. 

 Χωρίς Ήλιο (Bez Solntsa): κύκλος τραγουδιών, 1874. 

 Τραγούδια Και Χοροί Του Θανάτου (Pesni i plyaski smerti): κύκλος τραγουδιών, 
1875-77. 
 

4. α) Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα – εκτός των όπερων - του Rimsky-

Korsakov; 

Τα κύρια έργα του Rimsky-Korsakov είναι: 

- Το Χρονικό της μουσικής μου ζωής 

- Πρακτικός οδηγός Αρμονίας 

- Οι βάσεις της Ενορχήστρωσης 

β) Πόσες όπερες έγραψε ο Rimsky-Korsakov και ποιες από αυτές είναι οι πιο 

γνωστές; 

Ο Rimsky-Korsakov έγραψε συνολικά15 όπερες. Οι πιο γνωστές είναι: 

- Ιβάν ο τρομερός 
- Νύχτα Μαΐου 
- Νύχτα Χριστουγέννων 
- Κοσέι ο αθάνατος 
- Η ιστορία του τσάρου Σαλτάν 
- Η αρραβωνιαστικιά του τσάρου 
- Η κόρη του χιονιού 
- Ο χρυσός πετεινός 
 

γ) Ποια είναι η συμβολή του Rimsky-Korsakov στην διδακτική της αρμονίας και    
ενορχήστρωσης; 
Ο Rimsky-Korsakov δεν είχε την ευκαιρία να αποκτήσει μιαν ακαδημαϊκή μόρφωση 
ως συνθέτης, αλλά δούλεψε σκληρά για να τελειοποιήσει την τεχνική του κι έτσι 
κέρδισε τον θαυμασμό του Tchaikowsky, που τον διαβεβαίωσε για την κλίση του 
σαν καλλιτέχνη με όλη τη σημασία της λέξης. Έγινε ένας εξαίρετος τεχνίτης και ίσως, 
πάνω από όλα, μάστορας της ενορχήστρωσης, για την οποία έγραψε μία 
πραγματεία. Τα επιτεύγματά του στο χώρο της εξωτικής ορχηστρικής φαντασίας 
επηρέασαν έντονα το πρώιμο ύφος του. 
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5. Σύντομο βιογραφικό του Tchaikowsky. 
Ο Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 25 Απριλίου 1840 – 25 
Οκτωβρίου 1893) ήταν Ρώσος συνθέτης της ρομαντικής εποχής. Όσο το ύφος του 
διευρυνόταν, ο Tchaikovsky έγραψε μουσική σε ένα μεγάλο φάσμα ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνίας, όπερας, μπαλέτου, οργανικής μουσικής, 
μουσικής δωματίου και τραγουδιού. Έγραψε μερικά από τα πιο δημοφιλή 
ορχηστρικά και θεατρικά μουσικά έργα στο σύγχρονο κλασικό ρεπερτόριο, όπως τα 
μπαλέτα «Η λίμνη των κύκνων», «Η Ωραία Κοιμωμένη» και «Ο Καρυοθραύστης», η 
«Ουβερτούρα 1812», το «Πρώτο Κοντσέρτο για Πιάνο», επτά συμφωνίες και η 
όπερα «Ευγένιος Ονέγκιν». 
Ο Tchaikovsky γεννήθηκε σε μια μεσοαστική οικογένεια. Η εκπαίδευση που έλαβε 
τον προετοίμασε για δημόσιο υπάλληλο παρά την πρώιμη μουσική ανάπτυξη που 
είχε επιδείξει. Ενάντια στις επιθυμίες της οικογένειάς του αποφάσισε να 
ακολουθήσει σταδιοδρομία στη μουσική και το 1862 μπήκε στο Ωδείο της Αγίας 
Πετρούπολης, από όπου αποφοίτησε το 1865. Αυτή η τυπική εκπαίδευση με πολλές 
επιρροές από τη Δύση, τον ξεχώρισε από τη σύγχρονή του εθνικιστική κίνηση, 
υλοποιημένη από μια ομάδα νεαρών Ρώσων συνθετών γνωστοί ως «Η Ομάδα των 
Πέντε», με τους οποίους ο Tchaikovsky είχε μία ανάμεικτη επαγγελματική σχέση 
καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. 

 

6. Ποια είναι η καλλιτεχνική σχέση του Tchaikowsky με την ομάδα των «Πέντε»; 

Ο Tchaikowsky δεν συνδεόταν μουσικά με τους «Πέντε» που θεωρούσε σαν μια 

παρέα αλληλοθαυμαζόμενων. Είχε όμως ευγενικές προσωπικές σχέσεις μαζί τους. 

Αν και δεν ήταν εθνικιστής, χρησιμοποίησε περιστασιακά λαϊκές μελωδίες, όπως 

στο αργό μέρος του Πρώτου Κουαρτέτου Εγχόρδων. Αναγνώριζε τη μεγαλοφυΐα του 

Mussorgsky αν και με επιφύλαξη. 

  

7. α) Ποιες όπερες του Tchaikowsky γνωρίζετε; 

- Ο Βοεβόδας 

- Undina 

- The Oprichnik 

- Vakula the Smith 

- Ευγένιος Ονέγκιν 

- Μαζέπα 

- Cherevichki 

- The Enchantress 

- Ντάμα πίκα 

- Iolanta 

- Η Παρθένος της Ορλεάνης 
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β) Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Tchaikowsky; Ποιες από αυτές φέρουν τίτλους και   

ποιους; 

Ο Tchaikowsky έγραψε 8 συμφωνίες. 

- Νο.1 σε G ελάσσονα (Winter Daydreams) 

- Νο.2 σε C ελάσσονα (Little Russian) 

- Νο.3 σε D μείζονα (Polish) 

- Νο.4 σε F ελάσσονα 

- Manfred symphony 

- Νο.5 σε E ελάσσονα 

- Συμφωνία σε EH 
- Νο.6 σε B ελάσσονα (Παθητική) 

 

 

γ) Πόσα και για ποια όργανα έγραψε κονσέρτα ο Tchaikowsky; 

Ο Tchaikowsky έγραψε 12 κονσέρτα για όργανα όπως το πιάνο, το τσέλο και το 

βιολί. 

 

δ) Ποια μπαλέτα του Tchaikowsky γνωρίζετε; 

- Η Λίμνη των Κύκνων 

- Η Ωραία Κοιμωμένη 

- Ο Καρυοθραύστης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 12 – Ώριμος Ρομαντισμός και Εθνικισμός 
 

Αυστρία  

1. Σύντομο βιογραφικό του Bruckner. 
Ο Josef Anton Bruckner (Γιόζεφ Άντον Μπρούκνερ, Ansfelden 4 Σεπτεμβρίου 1824 - 
Βιέννη 11 Οκτωβρίου 1896) ήταν  Αυστριακός συνθέτης και οργανίστας. Είναι 
γνωστός για τις συμφωνική και την εκκλησιαστική του μουσική. Η αναγνώριση του 
ως συνθέτη άργησε να έρθει, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς πολλών συνθετών 
των επόμενων γενεών. Η μουσική του είναι πρωτότυπη (παρόλο που μαρτυρά την 
επιρροή των Wagner και Beethoven) και εύκολα αναγνωρίσιμη λόγω ορισμένων 
χαρακτηριστικών όπως π.χ. η συχνή και πολύ πρωτότυπη χρήση των χάλκινων 
πνευστών. Ο Bruckner ήταν επίσης γνωστός ως δάσκαλος και είχε ορισμένους 
φανατικούς οπαδούς στο ωδείο της Βιέννης, στο οποίο δίδαξε τα χρόνια 1868-1891. 
Ανάμεσα σε αυτούς τους οπαδούς συγκαταλέγονται ο Gustav Mahler (1860-1911) 
και ο Hugo Wolf (1860-1903). 
Καταγόταν από φτωχούς επαρχιώτες, ενώ ο παππούς και ο πατέρας του (από τον 
οποίο πήρε τις πρώτες μουσικές γνώσεις) ήταν δάσκαλοι σε σχολεία της επαρχίας. 
Ο πατέρας του πέθανε το 1837 και ο Bruckner έγινε χορωδός στο μοναστήρι του 
Αγίου Φλώριαν. Τα χρόνια 1840-1855 εργάστηκε ως δάσκαλος σε χωριά που 
βρισκόταν στα σύνορα με τη Βοημία, στον Άγιο Φλώριαν και στο Λιντς. Το 1855 
διορίστηκε πρώτος οργανίστας στο καθεδρικό ναό του Λιντς και γρήγορα απέκτησε 
παγκόσμια φήμη ως οργανίστας, ενώ παράλληλα έπαιρνε ιδιαίτερα μαθήματα 
σύνθεσης από τον Simon Sechter και τον Otto Kitzler (που ήταν δέκα χρόνια 
νεότερός του). Ο τελευταίος ήταν που τον ενθάρρυνε να στραφεί προς τον Wagner, 
του οποίου η επιρροή υπήρξε καθοριστική για το έργο του. Το 1867 υπέστη νευρικό 
κλονισμό από υπερκόπωση. Όταν τον επόμενο χρόνο ανάρρωσε έφυγε για τη 
Βιέννη, όπου διορίστηκε καθηγητής εκκλησιαστικού οργάνου και θεωρητικών στο 
ωδείο. Μαθητής του υπήρξε ο Mahler. 
Ο Bruckner υστερούσε σε αυτοπεποίθηση και αυτός ήταν ο λόγος που συχνά 
υπέκυπτε σε παροτρύνσεις "φίλων" να διορθώνει τις συμφωνίες του έτσι ώστε να 
τις κάνει πιο προσιτές προς το κοινό, πράγμα το οποίο δεν πετύχαινε και έτσι 
κατέληγε να αναλώνει πολύ χρόνο σε διορθώσεις. Η πρώτη του διεθνής 
αναγνώριση ως συνθέτη ήρθε το 1884, μετά από την πρώτη εκτέλεση έβδομης 
συμφωνίας σε E μείζονα, η οποία είναι και το πιο γνωστό έργο του. Στη Βιέννη είχε 
δύο παντοτινούς αντιπάλους: τη φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης που είχε 
απορρίψει τη δεύτερη συμφωνία σε ντο ελάσσονα (1871) ως «αδύνατη να παιχθεί» 
και την τρίτη σε ρε ελάσσονα (1873) ως «δυσνόητη», και τον σκληρό μουσικοκριτικό 
και φανατικά «αντιβαγκνερικό» Eduard Hanslick (Έντουαρντ Χάνσλικ, 1825-1904) 
που σαμπόταρε τις εκτελέσεις έργων του Bruckner. 
Από το 1892 ο Bruckner αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα τα οποία τον έκαναν 
αδύναμο και σε ορισμένες φάσεις ανήμπορο να αναπνεύσει. Το τελευταίο του έργο 
υπήρξε η ένατη συμφωνία σε ρε ελάσσονα η οποία έμεινε και ημιτελής κατά τον 
θάνατό του το 1896. Κατόπιν επιθυμίας του τάφηκε στον Άγιο Φλόριαν, κάτω από 
το εκκλησιαστικό όργανο. 
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2. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της μουσικής του Bruckner; 

 Από την ώρα που ο Bruckner ωρίμασε σαν συνθέτης μέχρι και το θάνατό του, το 

1896, συνθέτει αδιάκοπα θρησκευτική μουσική και συμφωνίες, αφήνοντας ημιτελή 

την 9η συμφωνία του. Το έργο του Bruckner στέκεται κάπως ξέχωρα μέσα στη 

μουσική του 19ου αιώνα. Ο αφοσιωμένος αυτός καθολικός έγραψε μουσική με μία 

ποιότητα στιβαρή και κάπως μπαρόκ και οι συμφωνίες του έχουν μιαν ατμόσφαιρα 

δύναμης και απεραντοσύνης. Εκτιμούσε πολύ τον Wagner, ωστόσο δε μιμήθηκε το 

ύφος του. Επηρεάστηκε από τον Beethoven και η επιρροή γίνεται αισθητή και στη 

μεγάλης έκτασης εκκλησιαστική μουσική του με ορχήστρα.  

 

3. Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Bruckner; Πώς σχολιάζετε τις πολλαπλές εκδοχές 

των συμφωνιών του; 
Ο Bruckner έγραψε 11 συμφωνίες, από τις οποίες οι πρώτες δύο έμειναν αναρίθμητες. 

Ακολουθεί κατάλογος των συμφωνιών που έγραψε ο Bruckner: 

1. Συμφωνία σε F ελάσσονα. Επονομαζόμενη "μαθητική συμφωνία" από τον ίδιο. 
1863. 

2. Συμφωνία σε D ελάσσονα. "Νούμερο 0". 1865. 

3. Συμφωνία αρ.1 σε D ελάσσονα. "Λιντς". Έκδοση Λιντς 1868, έκδοση Βιέννης 
1891. 

4. Συμφωνία αρ. 2 σε D ελάσσονα. "Η συμφωνία των παύσεων". 1871 

5. Συμφωνία αρ. 3 σε D ελάσσονα. "Συμφωνία Wagner". Α' έκδοση 1873, Β' 
έκδοση 1877 και Γ' έκδοση 1889. 

6. Συμφωνία αρ. 4 σε EH μείζονα. "Ρομαντική". Α' έκδοση 1874, Β' έκδοση 1878-

1880 και Γ' έκδοση 1888. 

7. Συμφωνία αρ. 5 σε BH μείζονα. 1875-1878 

8. Συμφωνία αρ. 6 σε A μείζονα. 1879-1881 

9. Συμφωνία αρ. 7 σε E μείζονα. 1881-1884 

10. Συμφωνία αρ. 8 σε C ελάσσονα. "Αποκαλυπτική". Α' έκδοση 1887, Β' έκδοση 
1890. 

11. Συμφωνία αρ. 9 σε D ελάσσονα. Ημιτελής (χωρίς φινάλε). 1888-1896. 

 

 

 

4. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των χορωδιακών μοτέτων του Bruckner; 

Χαρακτηριστικό των χορωδιακών μοτέτων του Bruckner είναι η αντιπαραβολή της 

τυπικής γλώσσας της Αναγεννησιακής αντίστιξης, με τη νεωτεριστική, χρωματική 

αρμονία. 
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5. Σύντομο βιογραφικό του Wolf. 
Ο  Hugo Wolf, (13 Μαρτίου 1860 - 22 Φεβρουαρίου 1903) ήταν Αυστριακός 
συνθέτης με καταγωγή από τη Σλοβενία, ιδιαίτερα γνωστός για τα καλλιτεχνικά 
τραγούδια του είδους Lieder στο οποίο επέφερε ένα ρεύμα έντονης 
εκφραστικότητας η οποία ήταν πρωτοφανής για τη μετέπειτα ρομαντική μουσική, η 
οποία συνδέεται με τη λακωνικότητα της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης αλλά 
αποκλίνει διακριτά από αυτή ως προς την τεχνική. 
Υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός σε συγκεκριμένες περιόδους, ειδικά τα έτη 1888 και 
1889. Η κατάθλιψη συχνά διέκοπτε τις δημιουργικές του περιόδους και η τελευταία 
του σύνθεση ολοκληρώθηκε το έτος 1898, λίγο πριν καταρρεύσει πνευματικά από 
τη σύφιλη. 

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των lieder του Wolf; 

Η δύναμη και η ποιότητα των τραγουδιών (lieder) του Wolf βρίσκεται κυρίως στην 

ακρίβεια της μελοποίησης των λέξεων και όχι στη μελωδική τους χάρη. Ακόμα και οι 

τίτλοι που τους έδωσε, όπως για παράδειγμα Τραγούδια Goethe, είναι σημαντικοί  

γιατί με άλλους συνθέτες συνήθως ούτε προσέχουμε ποιος είναι ο ποιητής. Σε 

σύγκριση με τον Schubert ή ακόμα και με τον Brahms, ο Wolf είναι ένας πολύ 

ακριβολόγος ή λόγιος συνθέτης τραγουδιών, που ακολουθεί πιστά την κάαθε 

διακύμανση στο νόημα του κειμένου. Φυσικά, χρειάστηκε να πληρωθεί ένα τίμημα 

στην προκύπτουσα ισχυρή ένωση της μουσικής με τις λέξεις. Ένα τίμημα που το 

ίνδαλμά του, ο Wagner, πάντα κατάφερνε να γλιτώνει κι αυτό είναι η υποταγή της 

μουσικής στο νόημα. 

Ο Wolf ελάχιστα μεταχειρίστηκε τη φολκλορική μελωδία και τη στροφική μορφή.  
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Γαλλία  

1. Ποιους γάλλους συνθέτες του 19ου αιώνα γνωρίζετε; 

- Hector Berlioz (1803-1869) 

- Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

- Georges Bizet (1838-1875) 

- Gabriel Fauré (1845-1924) 

- Claude Debussy (1862-1918) 

- Maurice Ravel (1875-1937) 

2. α) Σύντομο βιογραφικό του Franck. 

Ο César Auguste Franck, (Λιέγη 1822 – Παρίσι 1890) ήταν Βέλγος μουσικοσυνθέτης, 

γαλλικής καταγωγής. Ο πατέρας του, διαβλέποντας το σπουδαίο μουσικό του 

ταλέντο, τον ώθησε στη μουσική από την ηλικία των 8 ετών, φιλοδοξώντας να 

αναδείξει ένα παιδί-θαύμα. Ύστερα από μια μεγάλη περιοδεία, ο δεκατετράχρονος 

Franck έγινε δεκτός στο Ωδείο του Παρισιού (Κονσερβατουάρ), όπου διακρίθηκε 

κερδίζοντας πολλά βραβεία, αλλά αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πριν 

ολοκληρώσει τις σπουδές του, γιατί ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει βιρτουόζο. 

Ωστόσο, ο Franck, παράλληλα με τις συναυλίες που έδινε για χάρη του πατέρα του, 

επιδόθηκε και στη σύνθεση, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση ως συνθέτης με το 

βιβλικό ορατόριο Ρουθ (1846), για το οποίο κατηγορήθηκε άδικα για κλοπή 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 1848, μετά τον γάμο του με μια νεαρή ηθοποιό, τον 

οποίο δεν ενέκρινε ο πατέρας του, απομακρύνθηκε από το οικογενειακό 

περιβάλλον και μπόρεσε να διατηρήσει την πνευματική και οικονομική του 

ανεξαρτησία παίζοντας εκκλησιαστικό όργανο και δίνοντας μαθήματα πιάνου, ενώ 

συνέχιζε να συνθέτει. Μια μακροχρόνια ασθένεια τον ανάγκασε κατόπιν να 

διακόψει τη συνθετική δραστηριότητά του. Άφησε ατελείωτο το μελόδραμά του Ο 

αγροτικός εργάτης, το οποίο είχε αρχίσει το 1851, και άρχισε να εργάζεται ξανά ως 

οργανοπαίκτης, στην εκκλησία της Αγίας Κλοτίλδης (ο Liszt εκτιμούσε πολύ τους 

αυτοσχεδιασμούς του)· επίσης, για μια σειρά ετών ασχολήθηκε με τη διδασκαλία 

της μουσικής. Το 1872 κατέλαβε την έδρα της διδασκαλίας του εκκλησιαστικού 

οργάνου στο Ωδείο του Παρισιού, όπου δημιούργησε μια τάξη εκλεκτών και 

ενθουσιωδών μαθητών, οι οποίοι αργότερα διέδωσαν και καταξίωσαν τη μουσική 

του. Ωστόσο, το αριστούργημά του, Οι μακαρισμοί, ορατόριο σε 8 μέρη, η σύνθεσή 

του οποίου διήρκεσε μία δεκαετία, έγινε δεκτό με αδιαφορία κατά την πρώτη και 

μοναδική εκτέλεσή του, όσο ο δημιουργός του ήταν εν ζωή. Ανάλογη ήταν η τύχη, 

το 1885, και των Συμφωνικών παραλλαγών για πιάνο και ορχήστρα, οι οποίες 

αργότερα συμπεριλήφθηκαν στο ρεπερτόριο των συναυλιών ανάμεσα στις πιο 

συναρπαστικές δημιουργίες του τέλους του 19ου αι. Σχεδόν μοναδικό παράδειγμα 

σταθερότητας και πίστης στην αποστολή του ως μουσικού, ο Franck συνέθεσε, κατά 

τα τελευταία χρόνια της ζωής του (1879-88), την περίφημη Συμφωνία σε ρε 

ελάσσονα, το φημισμένο Κουιντέτο και τη μεγάλη Σονάτα για βιολί και πιάνο 

(1890), με την οποία σφράγισε το σημαντικό και εμπνευσμένο μουσικό έργο του. Οι 

αντιξοότητες της τύχης επηρέασαν όχι μόνο την καλλιτεχνική σταδιοδρομία αλλά 

και τη ζωή του Franck, ο οποίος πέθανε από πνευμονική πάθηση οφειλόμενη σε 
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τραυματισμό. Η υψηλή θέση που κατέχει ο Franck στην ιστορία της μουσικής 

σχετίζεται με την υιοθέτηση της λεγόμενης κυκλικής μορφής των συνθέσεών του, οι 

οποίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός και μόνο θεματικού πυρήνα. Στην αργή 

και λεπτολόγο δημιουργική επεξεργασία, ο Franck συνδυάζει την οργανωτική σοφία 

του Bach με το απλό ρομαντικό πάθος που περιλαμβάνει τις εμπειρίες του 

Beethoven, του Schubert και του Schumann, φιλτραρισμένες από μια νέα, 

προσωπική χρωματική ευαισθησία, στην οποία συγχέονται ευγενικά η εκφραστική 

τάση και η αυστηρότητα της μορφής. Άλλες συνθέσεις του Franck είναι οι λυρικές 

όπερες Χούλντα (1894) και Γκιζέλ (1896), ορισμένες λειτουργίες, τα ορατόρια Ο 

πύργος της Βαβέλ και Ρεβέκκα, τα συμφωνικά ποιήματα Απολύτρωση και Ψυχή, ένα 

κουαρτέτο, τρία τρίο, έργα για πιάνο και εκκλησιαστικό όργανο.  

  

β) Από ποιον συνθέτη επηρεάστηκε ο Franck και ποιους συνθέτες επηρέασε; 

Ο Franck επηρεάστηκε από το συνθέτη και δάσκαλό του Anton Reicha. Ο ίδιος ο 

Franck αργότερα ως δάσκαλος επηρέασε αντίστοιχα μαθητές του όπως οι Vincent 

d'Indy, Ernest Chausson, Louis Vierne, Charles Tournemire, Guillaume Lekeu και 

Henri Duparc. 

 

γ) Να αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Franck. 

Η μουσική του για εκκλησιαστικό του όργανο περιλαμβάνει τρία χορικά που μας 

θυμίζουν τον Bach. Έγραψε συμφωνικές παραλλαγές για πιάνο και ορχήστρα, μία 

σονάτα για βιολί το 1886, χορικό και φούγκα για πιάνο 1884. 

3. α) Σύντομο βιογραφικό του Fauré. 

Ο Gabriel Fauré (12 Μαΐου 1845 – 4 Νοεμβρίου 1924) ήταν Γάλλος συνθέτης, 

οργανίστας, πιανίστας και δάσκαλος μουσικής της ύστερης Ρομαντικής εποχής. Το 

έργο του, που περιλαμβάνει την περίφημη Παβάνα και το Ρέκβιεμ, επηρέασε 

σημαντικά πολλούς συνθέτες του 20ού αιώνα. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε πάρει πολλά βραβεία και επαίνους όπως το 

Σταυρό της Λεγεώνας της Τιμής. Η μουσική του Φορέ συνδέει το τέλος του 

Ρομαντισμού με τη μουσική του 20ου αιώνα. Σε αντίθεση με τη γοητεία της 

πρώιμης δουλειάς του, τα τελευταία του έργα, τα οποία γράφτηκαν όταν η 

αυξανόμενη κώφωση του τον είχε κτυπήσει για τα καλά, είναι αποτραβηγμένα σε 

χαρακτήρα. Ως δάσκαλος διακρίθηκε. Διάσημοι μαθητές του ήταν ο Schmitt, ο 

Enescu, ο Ravel και ο Casella. Αγαπούσε πολύ το πιάνο και σε αυτό έχει στηρίξει όλη 

τη μουσική του δημιουργία. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από ευαισθησία και 

όμορφες μελωδίες. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B1_(%CE%A6%CF%89%CF%81%CE%AD)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CE%BC_(%CE%A6%CF%89%CF%81%CE%AD)&action=edit&redlink=1
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β) Να αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Fauré. 

Γνωστά έργα του είναι:  

- 13 Νυχτερινά για πιάνο 

- 13 Βαρκαρόλες 

- Πρελούδια 

- Βαλς 

- Καπρίτσια 

 

Κύκλοι τραγουδιών: 

- Η Πεταλούδα 

- Χιμαιρικός Ορίζοντας 

- Ο Κλειστός Κήπος 

- Ρέκβιεμ 

Σουίτες: 

- Masques et bergamasques 

- Πελέας και Μελισάνθη 

Όπερες: 

- Πηνελόπη 

- Προμηθέας 

Εθνικές Σχολές  

Ανατολική Ευρώπη και Σκανδιναβία  

1. α) Τι εννοούμε με τον όρο εθνικές μουσικές σχολές; 

Με τον όρο εθνικές μουσικές σχολές, εννοούμε την τάση των συνθετών της εποχής, 

να χρησιμοποιούν στη μουσική τους στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής των 

χωρών τους, χωρίς όμως να αποφεύγουν να δανείζονται στοιχεία και από τη δύση, 

ακολουθώντας τα μοτίβα της Κλασικής Ευρωπαϊκής Μουσικής. 

  

β) Ποια η ανάγκη δημιουργίας εθνικών σχολών; 

Η επιθυμία ύπαρξης μουσικής γλώσσας με εθνικό χαρακτήρα υπήρξε ουσιαστικά ο 

λόγος που οδήγησε στη δημιουργία των εθνικών μουσικών σχολών στις αρχές του 

19ου αιώνα. 

 

γ) Ποιες χώρες ανέπτυξαν εθνικές μουσικές σχολές; 

Η Ρωσία, η Σκανδιναβία, η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα και άλλες 

βαλκανικές χώρες. 

2.Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συνθέτες της Τσεχοσλοβακίας τον 19ο αιώνα; 

- Bedřich Smetana (Bedřich Smetana, 1824-1884), ιδρυτής της τσέχικης εθνικής 

σχολής 

- Antonín Dvořák (Αντονίν Dvořák, 1841-1904) 

- Leoš Janáček (Λέος Γιάνατσεκ, 1854-1928) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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3. α) Σύντομο βιογραφικό του Smetana. 
Ο Bedřich Smetana γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1824 στο Λάιτομισλ της Τσεχίας. Στην 
ζυθοποιία του πατέρα του, που ήταν και ερασιτέχνης μουσικός, είχε τα πρώτα 
μουσικά του ακούσματα και διδάχθηκε για πρώτη φορά βιολί. 
Οι ικανότητες του ήταν εμφανείς και από το 1839 ξεκίνησε σπουδές στην Πράγα 
γράφοντας παράλληλα τις πρώτες του συνθέσεις. 
Κατάλαβε όμως ότι χρειάζεται περεταίρω εκπαίδευση, αλλά η έλλειψη χρημάτων 
ήταν αποτρεπτική, ώσπου ο κόμης Leopold Thun-Hohenstein τον προσέλαβε ως 
δάσκαλο για τα παιδιά του. Έτσι ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του και εκπλήρωσε το 
όνειρο του και αργότερα με τη βοήθεια του Franz Liszt δημοσίευσε το πρώτο του 
έργο «Six morceaux caractéristiques op.1». 
Ανάμεσα στους Liszt και Smetana αναπτύχθηκε μεγάλη φιλία με αμοιβαία εκτίμηση. 
Ωστόσο, τα προς το ζην τα κερδίζει ακόμη όχι ως συνθέτης αλλά ως δάσκαλος και το 
1848 ίδρυσε την δική του μουσική σχολή. Το 1949 παντρεύεται την πιανίστρια 
Kateřina Kolářová, και αποκτούν 4 κόρες από τις οποίες πέθαναν οι 3 με μοναδική 
επιζήσασα την γεννηθείσα το 1855 Σοφία. Θλιμμένος βαθιά για το χαμό των 
παιδιών του ο Smetana γράφει και αφιερώνει το τρίο για πιάνο. 
Τα προβλήματα όμως συνεχίζονται με την ασθένεια της συζύγου του και τις 
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη σχολή του. Τότε φεύγει για το 
Γκέτεμποργκ της Σουηδίας όπου βρίσκει πρόσφορο έδαφος και ιδρύει μια μουσική 
σχολή που κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου και γίνεται και ο ίδιος ως 
καλλιτέχνης ιδιαίτερα αποδεκτός και αποκτά πολλούς και ισχυρούς φίλους. 
Ακολούθως διορίζεται διευθυντής της νεοσυσταθείσας ορχήστρας «Harmoniska 
Sällskapet» και ενώ η επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει πάρει την ανιούσα στις 
19 Απριλίου 1857 πεθαίνει η σύζυγος του. 
Μετά από 5 χρόνια στο εξωτερικό, ο Smetana επιστρέφει στην Πράγα μετά από 
κάλεσμα του κόμη Harrach, ο οποίος του παρήγγειλε μια όπερα με εθνικό τσέχικο 
περιεχόμενο. Ο Smetana που εντωμεταξύ ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε 2 ακόμη 
κόρες, συνθέτει την όπερα ‘’Οι Βρανδεμβούργιοι στην Βοημία’’ και μετά την μεγάλη 
της επιτυχία συνθέτει την όπερα “The Bartered Bride” (η πουλημένη νύφη). 
Πολύ μεγάλη έμφαση δόθηκε από τον Smetana στην ίδρυση και καθιέρωση της 
εθνικής μουσικής της Τσεχίας και για το σκοπό αυτό πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
ενός καλλιτεχνικού σωματείου με σκοπό την παρουσίαση εγχώριας μουσικής. 
Παρόλα ταύτα δέχτηκε πολεμική για την κλίση και προτίμηση του προς τη 
γερμανική σχολή και κυρίως τον Wagner. 
Ο Smetana προσπάθησε να αποφύγει αυτές τις αντιπαραθέσεις που έβλαψαν την 
ψυχική του ηρεμία αλλά και την υγεία του με αποκορύφωμα το 1874 να υποστεί 
κώφωση αρχικά στο ένα και έπειτα και στο άλλο του αυτί. Από τότε αρχίζει για 
αυτόν ένας άνισος 10ετής αγώνας επιβίωσης, όμως δεν έπαψε να είναι 
παραγωγικός. Στα χρόνια που ακολούθησαν συνέγραψε πολλά έργα και μεταξύ 
αυτών και 4 συμφωνικά ποιήματα που μαζί με τα 2 που είχε ήδη γράψει 
απαρτίζουν τον πασίγνωστο κύκλο έργων με τον τίτλο ‘’Η πατρίδα μου’’. 
Η άντληση των θεμάτων του Smetana προέρχεται από την λαϊκή μουσική της χώρας 
του, την οποία υπηρέτησε όχι μόνον ως συνθέτης αλλά και ως ερμηνευτής, ως 
πρέσβης της τέχνης και ως πρωτοστάτης για την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου της 
Τσεχίας και του σωματείου Τσέχων καλλιτεχνών. 
Ο Τσέχος συνθέτης πάμφτωχος και μετά από μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της 
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κώφωσης, υπέστη εγκεφαλικό που τον κατέστησε άλαλο και λίγο αργότερα άρχισε 
να χάνει τα λογικά του, με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του σε νευρολογική κλινική 
στην Πράγα όπου και πέθανε στις 12 Μαΐου 1884, ενώ η κηδεία του έγινε στο 
νεκροταφείο του Βίσεγκραντ. 
Η αξία του αναγνωρίστηκε μετά τον θάνατο του και ανακηρύχθηκε ως ο ιδρυτής της 
τσέχικης εθνικής μουσικής δίνοντας το στίγμα στις επόμενες γενιές μουσικών της 
χώρας του. 

β) Να αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Smetana. 

 Οι Βρανδεβούργιοι στη Βοημία ("Braniboři v Čechách")  

 Η πουλημένη μνηστή ("Prodaná nevěsta")  
 Νταλιμπόρ ("Dalibor") 
 Λιμπούσα ("Libuše") 
 Οι δύο χήρες ("Dvě vdovy") 
 Το φιλί ("Hubička") 
 Το μυστικό ("Tajemství") 
 Ο τοίχος του διαβόλου ("Čertova stěna")  

4. α) Σύντομο βιογραφικό του Dvořák. 

Ο Antonin Leopold Dvořák (Αντονίν Λέοπολντ Dvořák) γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 

στο Νελαχόζεβες κοντά στην Πράγα (τότε στην Αυστριακή Αυτοκρατορία, σήμερα 

στην Τσεχία), όπου και έζησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ο πατέρας 

του, František Dvořák (Φράντισεκ Dvořák, 1814-1894) ήταν χασάπης, πανδοχέας και 

επαγγελματίας παίχτης του τσίτερ, (zither). Οι γονείς του αναγνώρισαν νωρίς το 

μουσικό του ταλέντο και έτσι ξεκίνησε την πρώτη του μουσική εκπαίδευση στο 

σχολείο του χωριού από το 1847, σε ηλικία 6 ετών. Από το 1857 ως το 1859 φοίτησε 

στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πράγας, και σταδιακά εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο 

βιολιστή και βιολίστα. Όλη την διάρκεια της δεκαετίας του 1860 έπαιζε βιόλα στην 

Επαρχιακή Θεατρική Ορχήστρα της Βοημίας, την οποία από το 1866 διηύθυνε ο 

Bedřich Smetana. Η ανάγκη του να συμπληρώσει το εισόδημά του διδάσκοντας του 

περιόριζε τον ελεύθερο χρόνο και έτσι το 1871 παραιτήθηκε από την ορχήστρα για 

να μπορεί να συνθέτει. Εκείνη την περίοδο ερωτεύτηκε μία από τις μαθήτριές του, 

την Josefína Čermáková (Γιοζεφίνα Τσερμάκοβα) και έγραψε για αυτήν τον κύκλο 

τραγουδιών Κυπαρίσσια, (Cypřiše). Η Josefína όμως παντρεύτηκε κάποιον άλλον και 

το 1873 ο Dvořák παντρεύτηκε την αδερφή της, Άννα, με την οποία απέκτησε εννιά 

παιδιά. 

Εκείνη περίπου την περίοδο άρχισε ο Dvořák να αναγνωρίζεται ως σημαντικός 

συνθέτης. Έγινε οργανίστας στον ναό του Αγίου Άνταλμπερτ στην Πράγα, ενώ μπήκε 

σε μία παραγωγική περίοδο σύνθεσης. Το 1875 συνέθεσε το δεύτερο του κουιντέτο 

εγχόρδων και το 1877 ο κριτικός Eduard Hanslick τον πληροφόρησε ότι η μουσική 

του τράβηξε την προσοχή του Johannes Brahms, με τον οποίο έγιναν αργότερα 
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φίλοι. Ο Brahms επικοινώνησε με τον μουσικό εκδότη Simrock, ο οποίος ως εκ 

τούτου παρήγγειλε στον Dvořák το πρώτο σετ Σλαβονικών Χορών, οι οποίοι 

εκδόθηκαν το 1878 με άμεση επιτυχία. Το Στάμπατ Μάτερ (1880) του 

παρουσιάστηκε στο εξωτερικό και μετά από επιτυχείς παραστάσεις στο Λονδίνο το 

1883, ο Dvořák προσκλήθηκε να επισκεφθεί την Αγγλία όπου και εμφανίστηκε με 

μεγάλη επιτυχία το 1884. Η 7η Συμφωνία του γράφτηκε στο Λονδίνο και 

πρωτοπαρουσιάστηκε εκεί το 1885. Επισκέφθηκε την Αγγλία συνολικά 9 φορές 

συχνά διευθύνοντας εκεί ο ίδιος τα έργα του. Το 1890, επηρεασμένος από τον Pyotr 

Ilyich Tchaikovsky επισκέφθηκε και την Ρωσία, και διηύθυνε ορχήστρες στην Μόσχα 

και την Αγία Πετρούπολη. Το 1891 έλαβε τιμητικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του 

Κέμπριτζ και το Ρέκβιεμ (Dvořák) του πρωτοπαρουσιάστηκε στο Τριετήσιο Μουσικό 

Φεστιβάλ του Μπέρμιγχαμ. 

 

β) Να αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Dvořák. 

Στη μουσική και το συνθετικό του έργο χρησιμοποίησε το μουσικό ιδίωμα και τις 

μελωδίες της Μοραβίας καθώς και της γενέτειράς του, της Βοημίας, ενώ το έργο 

του είναι επηρεασμένο από τη λαϊκή μουσική παράδοση και άλλων 

κεντροευρωπαϊκών χωρών, όπως η Μοραβία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Ρωσία. Η 

μεγάλη του παραγωγή περιλαμβάνει εννιά συμφωνίες, όπερες, τρία κοντσέρτα, ένα 

για βιολί, ένα για πιάνο και ένα για βιολοντσέλο, μπαγκατέλες για αρμόνιο, πέντε 

συμφωνικά ποιήματα και πολλές ραψωδίες και σερενάτες. 

Γνωστά έργα του: 

- «The Heirs of the White Mountain», πατριωτικός ύμνος, για τον οποίο απέσπασε 

το θαυμασμό των κατοίκων της Βοημίας, 

- «Βάντα» το 1877 

- «Ντιμίτρι» το 1882 

- «Γιακομπίν» το 1889 

- «Συμφωνία αριθμός 9». Η συμφωνία είναι γνωστή ως «Του Νέου Κόσμου» καθώς 

γράφηκε από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 1893 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα της συμφωνικής μουσικής, ενώ 

είναι η πλέον γνωστή Ενάτη, μετά από αυτή του Λούντβιχ Beethoven. 

Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1893 στο «Κάρνεγκι Χολ» από τη 

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, με διεύθυνση του μαέστρουΆντον Σεντλ. 

- «Αμερικάνικο Κουαρτέτο Εγχόρδων», 

- «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 104», που είναι κι αυτά γραμμένα 

στη διάρκεια της παραμονής του στην Αμερική, 

http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%97.%CE%A0.%CE%91.&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%97.%CE%A0.%CE%91.&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%AD%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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- «Σλαβονικός χορός op.46 Νο1», 

- «Στάμπατ Μάτερ», [Stabat Mater], λειτουργία σε ρε μείζονα το 1887 

- «Ρέκβιεμ» 

- «Αλφρέδος», μελόδραμα. 

- «Ρούσαλκα», μελόδραμα. Σστα τσεχικά σημαίνει νεράιδα. Κλασική όπερα, που 

βασίζεται σε ποιητικό κείμενο του Jaroslav Kvapil (Γιάροσλαφ Κβάπιλ), αναφέρεται 

σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν τον 19ο αιώνα. Έχει ως πρωταγωνιστή έναν 

πρίγκιπα που αδυνατεί να ερωτευτεί μια γυναίκα και απαγορεύεται να ζήσει με τον 

άνδρα που ποθεί. Το έργο αντλεί αρκετά στοιχεία από την «Ουντίνε» του Friedrich 

de la Motte Fouqué (Φρίντριχ ντε λα Μοτ Φουκέ). Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Εθνικό 

Θέατρο της Πράγας στις 31 Μαρτίου 1901. 

 

5.Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συνθέτες της Πολωνίας τον 19ο αιώνα; 

- Frédéric Chopin (Φρέντερικ Σοπέν, 1810-1849) 

- Henryk Wieniawski (Χένρυκ Βινιάφσκι, 1835-1880) 

- Maria Szymanowska (Μαρία Σιμάνοφσκα, 1789-1831) 

 

6.Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συνθέτες της Ουγγαρίας τον 19ο αιώνα; 

- Béla Bartók (Μπέλα Μπάρτοκ, 1881-1945) 

- Zoltán Kodály (Ζόλταν Κόνταλυ, 1882-1967) 

 

7.Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συνθέτες της Δανίας τον 19ο αιώνα; 

- Niels Gade (Νιλς Γκέιντ, 1817-1890), ιδρυτής της δανικής εθνικής σχολής. 

- Peter Erasmus Lange-Müller (Πέτερ Εράσμους Λάνγκε Μίλερ, 1850-1926) 

- Carl Nielsen (Καρλ Νίλσεν, 1865-1931) 

 

8.Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συνθέτες της Σουηδίας τον 19ο αιώνα; 

- Adolf Fredrik Lindblad (Άντολφ Φρέντρικ Λίντμπλαντ, 1801-1878) 

- August Söderman (Αουγκούστ Σέντερμαν, 1832-1876) 

 

9.Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συνθέτες της Φινλανδίας τον 19ο αιώνα; 

- Jan Sibelius (Γιαν Σιμπέλιους, 1865-1957) 

- Johan Fridolf Hagfors  (Γιόχαν Φρίντολφ Χάγκφορς, 1857-1931) 

 



Κεφάλαιο 12 – Ώριμος Ρομαντισμός και Εθνικισμός 
 

10. α) Σύντομο βιογραφικό του Grieg. 

Ο  Edvard Hagerup Grieg (15 Ιουνίου 1843 - 4 Σεπτεμβρίου 1907) ήταν Νορβηγός 

συνθέτης και πιανίστας, ένας από τους σπουδαιότερους Σκανδιναβούς συνθέτες της 

γενιάς του. Έγραψε κυρίως λυρικά έργα, τραγούδια και συνθέσεις για πιάνο, που 

συνδυάζουν στοιχεία από την παραδοσιακή νορβηγική μουσική και τη ρομαντική 

μουσική. Ξεχωρίζουν το Κοντσέρτο για πιάνο (Op.16) και το Κουαρτέτο Εγχόρδων 

Νο.1 (Op.27). 

Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1843 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, μέσα στους κόλπους 

μιας μουσικής οικογένειας με σκωτικές ρίζες. Ο πατέρας του, εισαγωγέας ουίσκι 

από την Σκωτία, ήταν πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στο Μπέργκεν και λάτρης 

της μουσικής. Η μητέρα του Gesine (Γκεζίνε) ήταν πιανίστρια και η πρώτη του 

δασκάλα στη μουσική. 

Από νεαρή ηλικία άρχισε να μαθαίνει πιάνο, χωρίς να δείξει ιδιαίτερο ζήλο. Ο 

δεξιοτέχνης νορβηγός βιολονίστας Ole Bull (Όλε Μπουλ) ήταν αυτός που διέκρινε το 

ταλέντο του και σε ηλικία 15 ετών τον έπεισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη 

μουσική. Ο νεαρός Edvard, με τη συνδρομή του πατέρα του, μετέβη στη Λειψία και 

ξεκίνησε μουσικές σπουδές στο περίφημο ωδείο της γερμανικής πόλης, από το 

οποίο αποφοίτησε τέσσερα χρόνια αργότερα. Οι πρώτες του μουσικές επιρροές 

προήλθαν από το έργο των Mendelssohn και Shumann. 

Εκτός από το συνθετικό του έργο, ο Grieg διακρίθηκε και ως πιανίστας. Συχνά 

περιόδευε στα μεγάλα μουσικά κέντρα της Ευρώπης, ερμηνεύοντας έργα του. 

Δείγματα της πιανιστικής του τέχνης διασώθηκαν σε ηχογραφήσεις γραμμοφώνου, 

που έγιναν στο Παρίσι το 1903. Τον έδενε φιλία με τους ομοτέχνους του Liszt και 

Tchaikovsky, οι οποίοι υπήρξαν θαυμαστές του έργου του. 

Η μουσική του Grieg είναι βαθιά ριζωμένη στη νορβηγική λαϊκή παράδοση. 

Εντάσσεται στη ρομαντική παράδοση και χαρακτηρίζεται από τον εκλεπτυσμένο 

λυρισμό της. Τα πιο δημοφιλή του έργα είναι η λυρική σουίτα «Πέερ Γκυντ», που 

συνέθεσε για το ομώνυμο θεατρικό έργο του Henrik Ibsen (Ερρίκου Ίψεν) και το 

«Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα». 

Στην περίοδο των σπουδών του προσβλήθηκε από μια σοβαρή μορφή πνευμονίας, 

η οποία τον ταλαιπώρησε σε όλη του τη ζωή. Το 1867 και σε ηλικία 24 ετών 

παντρεύτηκε την πρώτη του εξαδέλφη Nina Hagerup (Νίνα Χάγκερουπ), η οποία 

έγινε η αυθεντική ερμηνεύτρια των τραγουδιών του. Μαζί της απέκτησε μία κόρη, η 

οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 13 μηνών το καλοκαίρι του 1869. 

Ο Edvard Grieg έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 1907. Κηδεύτηκε πάνδημα στη 

γενέτειρά του Μπέργκεν, παρουσία 40.000 λαού, ενώ στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό 

πένθος. Η τελευταία του επιθυμία ήταν η επικήδεια τελετή να γίνει υπό τους ήχους 

του Πένθιμου Εμβατηρίου του Chopin και του δικού του Πένθιμου Εμβατηρίου, που 

έγραψε για την κηδεία του φίλου του Rikard Nordraak (Ρίκαρντ Νόρντραακ), 

συνθέτη του εθνικού ύμνου της Νορβηγίας. 
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β) Να αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Grieg. 

 Κοντσέρτο για πιάνο σε A ελάσσονα, Op.16, 1868 

 Sigurd Jorsalfar, σουΐτα, Op.56, 1872,1892 

 Peer Gynt, σουίτα, No.1, Op.46, 1875 

 Peer Gynt, σουίτα, No.2, Op.55, 1875, 1891 

 Κουαρτέτο Εγχόρδων σε G ελάσσονα, Op.27, 1877-78 

 Τέσσερις νορβηγικοί χοροί, Op.35, 1881 

 

γ) Από ποιον Γερμανό συνθέτη επηρεάστηκε ο Grieg; 

Ο Grieg σπούδασε στη Λειψία και εκεί έμαθε να αγαπάει τη μουσική του Schumann, 

που τον επηρέασε πιο έντονα από κάθε άλλο συνθέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  

Το Λυκόφως του Ρομαντισμού και οι Αρχές του 20ου αιώνα 

Γενικές 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ύστερου ρομαντισμού; 

Η περίοδος μετά το 1850 είναι η εποχή της εκβιομηχάνισης και μαζικοποίησης, 

όπου παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού. Στη 

μουσική, τα μηνύματα και οι τεχνικές ωριμάζουν και εμφανίζονται τα νέα ρεύματα, 

ταυτόχρονα όμως και μια κίνηση ιστορισμού. Η μουσική μετατρέπεται σε φορέα 

ψευδοθρησκευτικών, βιοθεωρητικών, μυστικιστικών και φιλοσοφικών τάσεων. 

Παρατηρούμε αύξηση των χρησιμοποιουμένων δυνάμεων (τεράστιες ορχήστρες, 

μεγάλη διάρκεια των έργων, μεγάλος αριθμός μουσικών στις ορχήστρες και τις 

χορωδίες). Στον αντίποδα αυτής τη πληθωρικότητας καλλιεργείται επίσης το μικρό, 

εσωτερικό, ατομικό (μικρά κομμάτια για πιάνο, τραγούδια του Wolf, του Brahms 

κλπ.). Παρατηρείται μια προσπάθεια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβάθυνση 

των συναισθημάτων. Επίσης, μηνύματα κοινωνικής κριτικής, ως αποτέλεσμα της 

βιομηχανικής επανάστασης και της μαζικοποίησης των κοινωνιών, εμφανίζονται 

(π.χ. Ρωσία - Mussorgsky, Bizet, βεριστές). 

Στον κεντροευρωπαϊκό χώρο, διακρίνονται δύο ρεύματα. Η νεογερμανική σχολή 

(Liszt,Wagner - ρομαντικός ρεαλισμός) και ο ρομαντικός κλασικισμός (Brahms). 

Γέννηση του όρου της «εκφραστικής μουσικής» ως αντιπαρατιθέμενου στον όρο 

«μουσική ως φόρμα» και ως ωραίος ήχος. Αισθητική της έκφρασης. Η μουσική 

χρειάζεται ένα συναίσθημα ή μια εξωμουσική κατάσταση για να λειτουργήσει. Η 

ιταλική όπερα του 19ου αιώνα κατόρθωσε να συνενώσεις τις δύο τάσεις. 

Αλλαγή του αιώνα 1890-1914: Η γενιά των Puccini, Mahler, Debussy και Strauss 

εμφανίζεται στο προσκήνιο περί το 1890 εξωθώντας, με τα νέα της έργα. τις 

διάφορες τάσεις στα άκρα. Παράλληλα, κατά την αλλαγή του αιώνα, εμφανίζεται, 

ως νεωτεριστικό φαινόμενο του όψιμου Ρομαντισμού, ο ιμπρεσιονισμός. Το τέλος 

του Ρομαντισμού ως εποχής είναι σε κάθε τόπο διαφορετικό. Σηματοδοτείται 

πάντως με τη μετάβαση του Schönberg στην ατονικότητα, αν και πολλοί συνθέτες 

(ακόμη και νεότεροι του Schönberg συνεχίζουν να γράφουν σε ρομαντικίζοντα 

ιδιώματα). 

2. Τι αλλαγές υφίσταται η τονική αρμονία; Πώς εξελίσσεται και πού οδηγείται; 

Στο 2ο μισό του 19ου αιώνα, η ρομαντική αρμονία διευρύνει την κλασική, με 

χρωματικές αλλοιώσεις, εναρμόνιους φθόγγους, φτάνοντας έως τα όρια της 

ατονικότητας (τονική ασάφεια). Το όριο θα υπερκεραστεί (έστω και ασυνείδητα) 

ήδη από μερικούς συνθέτες που κατατάσσονται στο ρεύμα του ύστερου (ή όψιμου) 

ρομαντισμού. 
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Strauss  

1. Σύντομο βιογραφικό του Strauss. 
Ο Richard Georg Strauss (Richard Γκέοργκ Strauss, 11 Ιουνίου 1864 – 8 Σεπτεμβρίου 
1949) ήταν Γερμανός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής περιόδου. Είναι γνωστός για 
τις όπερές του, μεταξύ των οποίων Ο Ιππότης με το Ρόδο και η Σαλώμη, τα lieder, 
ιδιαίτερα τα Τέσσερα Τελευταία Τραγούδια, και τα συμφωνικά ποιήματα και άλλα 
ορχηστρικά έργα, όπως τα Θάνατος και Εξαΰλωση, Τα Φαιδρά Καμώματα του Τιλ 
Οϊλενσπίγκελ, Τάδε Έφη Ζαρατούστρα και Μεταμορφώσεις. 
Γεννήθηκε στο Μόναχο το 1864, όπου και σπούδασε. Έκανε πολλές επιτυχείς 
περιοδείες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Διακρίθηκε ως ενορχηστρωτής και 
διευθυντής ορχήστρας. Χαρακτηρίστηκε «ο μουσουργός με τη μαγική μπαγκέτα». 
Συνέθεσε πολλά τραγούδια, μουσική δωματίου και συμφωνικά ποιήματα, όπως τα 
Δον Ζουάν, Μάκβεθ, Δον Κιχώτης, Οικογενειακή συμφωνία κ.ά. Από τα 
μελοδράματά του αναφέρουμε τα: Αριάδνη εν Νάξω, Σαλώμη και Ηλέκτρα. 

2. α) Ποιες όπερες του Strauss γνωρίζετε; 

- Ο Ιππότης με το Ρόδο (1910) 

- Σαλώμη (1905) 

- Ηλέκτρα (1908) 

- Capriccio (1942) 

- Guntram (1940) 

- Daphne (1938) 

- Intermezzo (1924) 

 

β) Με ποιον λιμπρετίστα είχε σημαντική συνεργασία ο Strauss; 

Ο Strauss είχε σημαντική συνεργασία με τον Hofmannstahl. Μετά το θάνατό του 

συνεργάστηκε με τον Stefan Zweig και το μαέστρο Clemens Krauss. 

3. Ποια είναι τα έργα της τελευταίας περιόδου του Strauss; 

Το Δεύτερο Κοντσέρτο για Κόρνο 1942, το Κοντσέρτο για Όμποε 1946, 

Μεταμορφώσεις 1945 (μια ελεγεία για την ίδια τη μουσική) για 23 σόλο έγχορδα. 

Το 1948 ολοκλήρωσε τα Τέσσερα Τελευταία Τραγούδια. 
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Mahler  

1. Σύντομο βιογραφικό του Mahler. 
Ο Gustav Mahler (Γκούσταβ Μάλερ , 7 Ιουλίου 1860 - 18 Μαΐου 1911) 
ήταν Αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους 
κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του. Συνέθεσε κυρίως συμφωνίες και 
μελοποίησε τραγούδια. 

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ύστερο - 
ρομαντικούς συνθέτες, αν και η μουσική του δεν έγινε ποτέ πλήρως αποδεκτή από 
το μουσικό καθεστώς της Βιέννης κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τα έργα του 
χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως «εκκεντρικά», ενώ κατά άλλους εξέφραζαν το 
γερμανικό μοντερνισμό, ωστόσο μόνο κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του 
γνώρισαν ευρύτερη απήχηση. Ο Mahler συνέθεσε κατά κύριο λόγο συμφωνίες και 
Lieder, ωστόσο η προσέγγισή του στο τελευταίο αυτό είδος κατέστησε συχνά 
δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των ορχηστρικών ειδών του Lied, της συμφωνίας και 
του συμφωνικού ποιήματος. 

2. Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Mahler; 

Ο Mahler έγραψε 10 συμφωνίες. 

3. Τι κοινό συνδέει τις συμφωνίες 1-6; Σχολιάστε σύντομα κάθε μια. 

Οι συμφωνίες και τα τραγούδια του Mahler συνδέονται στενά μεταξύ τους. Στην 1η 

συμφωνία (1889) χρησιμοποιεί μελωδίες από τον κύκλο τραγουδιών Τραγούδια 

ενός Οδοιπόρου. Οι συμφωνίες 2 έως 4 είναι κυριολεκτικά δεμένες με το τραγούδι. 

Η 5η και 6η είναι καθαρά ορχηστρικές όπου ακούγονται ορχηστρικά μοτίβα των 

τραγουδιών του Mahler. Η 6η ονομάζεται τραγική γιατί τελειώνει σε μια 

ατμόσφαιρα σκότους. 

4. Σχολιάστε σύντομα την 8η Συμφωνία του Mahler. 

Η 8η Συμφωνία του Mahler είναι αφιερωμένη στη σύζυγο του Mahler. Χωρίζεται σε 

δύο μεγάλα τμήματα εξαιτίας της απεραντοσύνης των φωνητικών και ορχηστρικών 

της δυνάμεων. Ονομάστηκε Συμφωνία των Χιλίων. Η ονομασία αυτή ήταν μάλλον 

ατυχής αν λάβει κανείς υπόψη του την ντελικάτη ενορχήστρωση. Ο Mahler ήταν 

κάθε άλλο παρά μεγαλομανής. Συνέθεσε την 8η συμφωνία του το 1906 μέσα σε 8 

εβδομάδες. Είναι εμπνευσμένη από τη θεωρία του Πλάτωνα που λέει πως ο υλικός 

κόσμος είναι μόνο η εικόνα μιας μεγαλύτερης πνευματικής αλήθειας. Η μνημειώδης 

αυτή συμφωνία περίμενε τρία χρόνια μέχρι τη θριαμβευτική της πρώτη εκτέλεση το 

1910. 

5. Ποια άλλα έργα του Mahler εκτός των συμφωνιών γνωρίζετε; 

- Piano Quartet σε A ελάσσονα (1876) 

- Das klagende Lied (1880) 

- Kindertotenlieder (1901) 

- Das Lied von der Erde (1909) 

https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1860
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B7%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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Debussy  

1. Σύντομο βιογραφικό του Debussy. 

Ο Claude-Achille Debussy (22 Αυγούστου 1862 – 25 Μαρτίου 1918) ήταν Γάλλος 

συνθέτης. Θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος του κινήματος του μουσικού 

ιμπρεσιονισμού, αν και ο ίδιος δεν αποδεχόταν τον χαρακτηρισμό αυτό. Ο Debussy 

δεν είναι μόνο ένας από τους γνωστότερους Γάλλους συνθέτες, αλλά και μία από τις 

σημαντικότερες προσωπικότητες της δυτικής μουσικής, σηματοδοτώντας το 

πέρασμα από την ρομαντική εποχή στη μοντέρνα μουσική του 20ού αιώνα. 

Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Manuel Achille Debussy (Μανυέλ-Ασίλ Debussy) και της 

Victorine Manoury (Βικτορίν Μανουρί). Γεννήθηκε το 1862 στο Saint-Germain-en-

Laye, κοντά στο Παρίσι, όπου ο πατέρας του διατηρούσε μικρό κατάστημα με 

κεραμικά και πορσελάνινα είδη. 

Βαφτίστηκε σε ηλικία δύο ετών – ασυνήθιστα αργά για την εποχή – με νονούς την 

θεία του Clementine Debussy (Κλεμεντίν Debussy) και τον φιλότεχνο τραπεζίτη 

Achille Arosa (Ασίλ Αρόζα). Η θεία του, γνωστή και με το ψευδώνυμο «Οκταβί ντε λα 

Φερονιέρ», είχε εκείνη την εποχή σχέση με τον Arosa, ενώ αργότερα χώρισε και 

παντρεύτηκε τον Alfred Rustan (Αλφρέντ Ρουστάν) (συχνά αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία και ως «μαντάμ Ρουστάν»). Επειδή είχε αναλάβει εν πολλοίς την 

ανατροφή του μικρού Calude, έχουν διατυπωθεί υπόνοιες ότι ήταν η πραγματική 

του μητέρα και ότι πραγματικός του πατέρας ήταν ο Arosa, αν και οι περισσότεροι 

βιογράφοι του Debussy αναφέρουν τέτοιες πληροφορίες ως αβάσιμες. 

To 1865 η οικογένεια αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Παρίσι, λόγω οικονομικών 

δυσχερειών. Εκεί, ο Manuel Debussy εργαζόταν σε διάφορες δουλειές, από 

πλανόδιος πωλητής μέχρι λογιστής, ενώ το 1871 συμμετείχε στην εθνοφρουρά της 

Παρισινής Κομμούνας, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί για ένα χρόνο στο Σατορί μετά 

την βίαιη καταστολή της. 

Η μουσική φαίνεται ότι δεν είχε κάποια ιδιαίτερη θέση στο σπίτι της οικογένειας 

Debussy, αν και ο πατέρας του μικρού Claude αγαπούσε την οπερέτα και τον είχε 

πάει σε κάποιες παραστάσεις. Ο Debussy δεν πήγε στο σχολείο, αλλά εκπαιδεύτηκε 

κατ’ οίκον στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική από τη μητέρα του, η 

οποία ήταν αρκετά αυστηρή και αυταρχική. Πιθανώς λόγω των οικονομικών 

δυσκολιών της οικογένειας και της φυλάκισης του πατέρα, ο Debussy περνούσε 

αρκετούς μήνες το χρόνο με τη θεία του ή το νονό του στις Κάννες, συχνά μαζί με 

την μικρότερη αδελφή του Adèle. Εκεί ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με το πιάνο 

και έκανε τα πρώτα του μαθήματα με τον βιολονίστα Jean Cerutti και λίγο αργότερα 

με την madame Mauté de Fleurville (Μαντάμ Μωτέ ντε Φλερβίλ, ψευδώνυμο), η 

οποία ήταν πεθερά του Paul Verlaine (Πωλ Βερλαίν) και ισχυριζόταν ότι ήταν 

μαθήτρια του Chopin. Αυτή είδε το ταλέντο του και ανέλαβε την προετοιμασία του 

για την εισαγωγή του στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού, με τη σύμφωνη γνώμη των 

γονιών του. 
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Η ενήλικη προσωπική ζωή του Debussy ήταν ταραχώδης και η διαλεύκανση 

κάποιων συγχύσεων δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά για τους βιογράφους του. 

Έχοντας προηγηθεί μία θυελλώδης σχέση με την Gabrielle Dupont (Γκαμπριέλ 

Ντυπόν), το 1899 παντρεύεται την Rosalie Texier (Ροζαλί Τεξιέ). Τέσσερα χρόνια 

αργότερα γνωρίζει την Emma Bardac (Έμα Μπαρντάκ), ερωμένη του συνθέτη 

Gabriel Fauré (Γκαμπριέλ Φωρέ), και συνάπτει μαζί της σχέσεις, οδηγούμενος σε 

ρήξη με την σύζυγό του. Αποτέλεσμα της ρήξης αυτής ήταν μια απόπειρα 

αυτοκτονίας της τελευταίας. Ο Debussy είχε ήδη αποκτήσει αρκετή φήμη και το 

γεγονός αυτό προκάλεσε σκάνδαλο, ενώ ακόμα και οι στενοί του φίλοι τον 

κατέκριναν για την συμπεριφορά του. Παρόλ’ αυτά, πήρε διαζύγιο και το 1908 

παντρεύτηκε την Emma Bardac, με την οποία είχε ήδη αποκτήσει μία κόρη (το 

1905), την Claude-Emma Debussy. Στην κόρη του είναι αφιερωμένη και η γνωστή 

σουίτα για πιάνο Children’s Corner. 

Το 1909 μαθαίνει ότι έχει καρκίνο και ακολουθεί διάφορες θεραπείες που δεν 

έχουν αποτελέσματα, ενώ του χορηγείται συστηματικά μορφίνη για να υπομένει 

τον πόνο. Στα χρόνια που ακολουθούν συνεργάζεται με τα ρώσικα μπαλέτα του 

μαικήνα Diaghilev (Ντιαγκίλεφ) και ο Vaslav Nijinsky (Βάσλαβ Νιζίνσκι) αναλαμβάνει 

να χορογραφήσει κάποια έργα του, ανάμεσα στα οποία και το Πρελούδιο στο 

απομεσήμερο ενός φαύνου. Για τον Diaghilev γράφει το 1915 και το μπαλέτο Jeux 

(Παιχνίδια), ένα από τα σημαντικότερα και πιο πρωτοποριακά έργα των τελευταίων 

του χρόνων. 

Την ίδια χρονιά χειρουργείται αλλά δεν υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Το 

1917 εμφανίζεται για τελευταία φορά σε συναυλία και την επόμενη χρονιά, στις 25 

Μαρτίου, υποκύπτει στην αρρώστια του, σε ηλικία 55 χρόνων. Η κηδεία του έγινε 

σε ζοφερό κλίμα λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που μαινόταν ακόμα στην 

Ευρώπη και εν μέσω βομβαρδισμών του Παρισιού από τους Γερμανούς. Ένα χρόνο 

αργότερα, πέθανε και η κόρη του από διφθερίτιδα, σε ηλικία 14 ετών. Ο τάφος του 

βρίσκεται στο νεκροταφείο του Passy στο Παρίσι 
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2. Τι ονομάζουμε ιμπρεσιονισμό; Ποια χρονική περίοδο εμφανίζεται και ποια 

είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του; 

Αποκαλούμε Ιμπρεσιονισμό μια συγκεκριμένη τάση που εκδηλώθηκε στη Γαλλία 

στις αρχές του 20ου αι, με κύριο άξονα τον Debussy. Ο Debussy δημιουργεί ένα 

είδος μουσικού ιμπρεσιονισμού. Η ονομασία δόθηκε κατ' αντιστοιχία του 

ομώνυμου εικαστικού κινήματος. 

Σαν υφολογικά στοιχεία της περιόδου μπορούμε να αναφέρουμε τις εξαιρετικά 

προσεγμένες ενορχηστρώσεις, τη στυλιστική απομάκρυνση από την κλασική φόρμα 

για χάρη μιας πιο ελεύθερης μουσικής, καθώς και τη χρήση εξωτικών μουσικών 

στοιχείων, όπως κινέζικα κρουστά, ανατολίτικες μελωδίες κ κλίμακες. 

Η μουσική του Debussy είναι βασικά αντιρομαντική. 

Στο αρμονικό του σύστημα εκείνο που ενδιαφέρει είναι η συγχορδία καθεαυτή, 

αυτό που λένε αρμονικό βερτικαλισμό, δηλαδή καθετότητα. Έχει ευλύγιστη κ 

ανάλαφρη φόρμα, που όμως είναι στέρεη. Τα μελωδικά του μοτίβα στηρίζονται σε 

κλίμακες με ολόκληρους τόνους, στις πεντατονικές κ στους εκκλησιαστικούς 

τρόπους. 

3. α) Αντιπαραβάλετε του όρους: ιμπρεσιονισμός - εξπρεσιονισμός. 

Ο όρος εξπρεσιονισμός (expressionism, από τον λατινικό όρο expressio, -onis 

δηλαδή έκφραση) αποδίδεται στον Τσέχο ιστορικό τέχνης Antonin Matějček το 

1910, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο αυτό περισσότερο για να δηλώσει μια τάση 

αντίθετη στον Ιμπρεσιονισμό. Χαρακτηριστικά αναφέρει "...ένας Εξπρεσιονιστής 

επιθυμεί πάνω από όλα να εκφράσει τον εαυτό του". Αυτή η στάση του 

εξπρεσιονισμού ήταν ασφαλώς αντίθεση στις αξίες των ιμπρεσιονιστών, οι οποίοι 

επεδίωκαν μια αντικειμενική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Ο 

εξπρεσιονισμός δεν εξέφραζε μόνο κάποιο συγκεκριμένο αισθητικό στυλ, αλλά μια 

ψυχολογική και διανοητική στάση απέναντι στη ζωή. Το ρεύμα του εξπρεσιονισμού 

αναπτύχθηκε κυρίως στη Γερμανία. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ κάποια 

ενιαία οργανωμένη ομάδα καλλιτεχνών που να αυτοαποκαλούνταν Εξπρεσιονιστές 

αλλά περισσότερο μικρές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Οι εξπρεσιονιστές 

συνθέτες, εκπρόσωποι της δεύτερης σχολής της Βιέννης με κεντρική φυσιογνωμία 

τον Schönberg, έσπασαν την παραδοσιακή αντίληψη της «μίμησης της φύσης» και 

τις παραδοσιακές αντιλήψεις της σύνθεσης γύρω από ένα επαναλαμβανόμενο 

κεντρικό θέμα. Οι Arnold Schönberg, Anton Webern και Alban Berg, συνέθεσαν έργα 

που χαρακτηρίζονται εξπρεσιονιστικά. Αυτό που διαχωρίζει τα έργα τους, σε σχέση 

με τη μουσική των σύγχρονών τους, όπως για παράδειγμα του Maurice Ravel ή του 

Igor Stravinsky, αποτελεί το γεγονός ότι ξέφυγαν από την παραδοσιακή τονική 

σύνθεση προσθέτοντας και μη-τονικά στοιχεία (atonal). Χαρακτηριστική ίσως 

εξπρεσιονιστική μουσική σύνθεση αποτελεί η όπερα Lulu του Alban Berg. 
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β) Να αναφέρετε χαρακτηριστικούς ιμπρεσιονιστές και εξπρεσιονιστές συνθέτες. 

Ιμπρεσιονιστές     Εξπρεσιονιστές 

Claude Debussy     Arnold Schönberg 

Maurice Ravel      Anton Webern 

Albert Roussel      Alban Berg 

Αιμίλιος Ριάδης 

 

4. α) Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της μουσικής του Debussy; 

Η μουσική του Debussy περιγράφηκε ως «ιμπρεσιονιστική» από τους συγχρόνους 

του, χαρακτηρισμό που ο ίδιος είχε αρνηθεί επίμονα. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει 

λίγο ως πολύ επικρατήσει σήμερα, υπάρχει όμως ακόμα η συζήτηση για το αν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ως περιγραφή μουσικού κινήματος ή απλώς ως 

χαρακτηρισμός μόνο για κάποια έργα του Debussy. Γενικά, ως εκφάνσεις του 

ιμπρεσιονισμού στην μουσική του Debussy θεωρούνται οι τονικές ασάφειες και η 

«θόλωση» της αρμονίας με τη χρήση των κλιμάκων και των συνηχήσεων που 

περιγράφηκαν παραπάνω, αλλά και οι ηχητικές «σκιάσεις» που προκαλούνται από 

τους ενορχηστρωτικούς και εκφραστικούς χειρισμούς. 

Όσοι υποστηρίζουν τον χαρακτηρισμό του «ιμπρεσιονιστή» για τον Debussy, 

προβάλλουν επιπλέον το επιχείρημα ότι στόχος της μουσικής του είναι να 

προκαλέσει συνειρμικές «εντυπώσεις και ειδικούς φωτισμούς», σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του ίδιου του Debussy, αποδίδοντας περισσότερο μια περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα, παρά συγκεκριμένα συναισθήματα, ιδέες ή κάποια άλλο εξωμουσικό 

περιεχόμενο. Αυτό είναι που διαφοροποιεί επίσης τη μουσική του από την 

προγραμματική μουσική ρομαντικών συνθετών όπως ο Berlioz και ο Liszt, αλλά και 

από τα εξπρεσιονιστικά έργα συνθετών όπως ο Richard Strauss και ο Arnold 

Schönberg. Η χρήση τίτλων στα έργα του Debussy, αν και είχε οδηγήσει πολλούς 

μουσικοκριτικούς να ονομάσουν τα ορχηστρικά του έργα «συμφωνικά ποιήματα», 

δεν είχε ως κύριο στόχο να εκφράσει κάποιο πρόγραμμα ή κάποια εξωμουσική 

ιδέα. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση τίτλων τέλους με αποσιωπητικά στα 

Πρελούδια, αντί αρχικών τίτλων, κάτι που υποδεικνύει έμμεσα ότι στόχος του δεν 

ήταν να εκφράσει μια κατάσταση που αντιστοιχεί στον τίτλο, αλλά μία 

απροσδιόριστη εντύπωση που υπονοείται από αυτόν. 

Άλλοι προτιμούν τη σύνδεση της μουσικής του Debussy με το κίνημα του γαλλικού 

συμβολισμού, θεωρώντας έναν τέτοιο παραλληλισμό περισσότερο βάσιμο, 

δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Debussy ανήκε στον κύκλο του Mallarmé (Μαλαρμέ), 

εμπνεύστηκε από τον γαλλικό συμβολισμό και μελοποίησε πολλά ποιήματα 

συμβολιστών ποιητών, από τον Baudelaire  (Μπωντλαίρ) μέχρι τον Verlaine 

(Βερλαίν). Η έμπνευση του Debussy από το ποίημα Το απομεσήμερο ενός φαύνου 

του Mallarmé και η προσθήκη της λέξης «Πρελούδιο» στον τίτλο του αντίστοιχου 
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ορχηστρικού του έργο, φανερώνει αυτήν ακριβώς την έμφαση στο φαντασιακό και 

ονειρικό στοιχείο του συμβολισμού, καθώς και τη διαφοροποίηση από την 

προγραμματική μουσική που αναφέρθηκε παραπάνω. Χαρακτηρισικό δείγμα 

συμμετοχής του Debussy στο κίνημα του συμβολισμού θεωρείται επίσης η 

μοναδική ολοκληρωμένη του όπερα («λυρικό δράμα») Πελλέας και Μελισσάνθη, 

βασισμένη στο το ομώνυμο θεατρικό έργο του Maurice Maeterlinck (Μωρίς 

Μαίτερλινκ). 

β) Με ποιον τρόπο μέσα από την μουσική του γλώσσα ανοίγει τον δρόμο για την 

σύγχρονη μουσική; Πώς λειτουργούν οι διαφωνίες στο έργο του; 

Οι καινοτομίες του που ανοίγουν το δρόμο για τη σύγχρονη μουσική είναι η 

ανημιτονική κλίμακα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια ρευστή 

μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Επίσης, η χρήση συγχορδιών σε παράλληλη κίνηση είναι 

ένας τρόπος που εμπλουτίζει μια μελωδική γραμμή και της δίνει μια αρχαιοπρεπή 

γεύση που είναι πιθανό να οφείλεται στην ανάμνηση του μεσαιωνικού organum. 

Μερικές φορές αυτοί οι ηχητικοί όγκοι δεν ήταν σύμφωνοι, αλλά διάφωνοι. Στη 

συμβατική αρμονία η διαφωνία είναι λειτουργική και οδηγεί προς μία λύση σε μία 

κατάλληλη συγχορδία. Εδώ όμως χρησιμοποιείται απελευθερωμένη για λόγους 

εκφραστικούς. Αυτός ο τρόπος γραφής άνοιξε την αυλαία για μια νέα  μουσική 

γλώσσα στους συνθέτες του 20ου αιώνα. 

 

γ) Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της ενορχηστρωτικής τεχνικής του 

Debussy; Πως πετυχαίνει το ιδιαίτερο και αυστηρά προσωπικό ηχόχρωμα στα 

έργα του; 

Οι καινοτομίες στην ενορχήστρωση ήταν αυτές που συνέβαλλαν αποφασιστικά στο 

να συνδεθεί το όνομα του Debussy, αλλά και του γνωστού για τις ενορχηστρωτικές 

του ικανότητες Ravel, με το κίνημα του ιμπρεσιονισμού. Μερικές από αυτές ήταν η 

ανάδειξη νέων οργάνων και ηχοχρωμάτων στην ορχήστρα, η προτίμηση σε όργανα 

που μπορούν να αποδώσουν «αέρινα» ηχοχρώματα, όπως η άρπα και το φλάουτο, 

καθώς και η χρήση ειδικών «κολοριστικών εφέ», όπως ήταν η συχνή χρήση 

σουρντίντας (σιγαστήρα) στα έγχορδα. Επίσης, η υποδιαίρεση των σωμάτων των 

οργάνων της ορχήστρας σε μικρότερες, ανεξάρτητες μελωδικά ομάδες, σε 

συνδυασμό και με το ιδιαίτερο αρμονικό ύφος, προσδίδει έναν ατμοσφαιρικό 

χαρακτήρα στον συνολικό ήχο της ορχήστρας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι 

ακόμα ότι δεν υπάρχουν έντονες και απότομες αυξομειώσεις στην δυναμική, κάτι 

που εξυπηρετεί το νέο ύφος της στατικής αρμονίας. 
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5. Με ποια καλλιτεχνικά ρεύματα εκτός μουσικής σχετίζεται το έργο του Debussy; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Ο Debussy είναι ένας από τους μεγάλους αγνούς της μουσικής. Παρόλο που το έργο 

του μπορεί να συνδεθεί με τη γαλλική ιμπρεσιονιστική ζωγραφική και την ποίηση 

των συμβολιστών, αυτό δε συμβαίνει επειδή δεν είναι γερά ριζωμένος στη μουσική. 

Γιατί το κοινό που συνέδεε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες ήταν πως 

χρησιμοποιώντας ο καθένας διαφορετικά μέσα, απέβλεπαν σε κόσμους πέρα από 

μια  συγκεκριμένη θεματογραφία. 

Η ποίηση του Mallarmé έχει ”μεθυστική αίσθηση οραματικής ενέργειας”. Δεν έχει 

παρά να σκεφτεί κανείς το ορχηστρικό κομμάτι του Debussy Fêtes για να αντιληφθεί 

πως η περιγραφή ταιριάζει εξίσου στο συνθέτη. Τα πράγματα πρέπει να 

υπονοούνται όχι να λέγονται. Ο υπαινιγμός πρέπει να είναι η καθιερωμένη 

μέθοδος. Πρόκειται για μια παρατήρηση που αφορά τον Mallarmé και αρμόζει 

τέλεια στον Debussy, που σημείωνε τους τίτλους στα πρελούδια για πιάνο στο 

τέλος, κάτω κάτω, σχεδόν απολογητικά και μέσα σε παρενθέσεις, μετά τη μουσική. 

Μερικούς τίτλους μάλιστα τους άφησε και διφορούμενους, για παράδειγμα, 

«Voiles» μπορεί να σημαίνει «Ιστία» ή «Πέπλα» ή ακόμα  και τα δύο μαζί. 

6. Να χωρίσετε το έργο του Debussy σε κατηγορίες (συμφωνική μουσική, μουσική 

δωματίου, μουσική για πιάνο κτλ), και να αναφέρετε και να σχολιάσετε σύντομα 

τα πιο σημαντικά από αυτά. 

Ορχηστρική Μουσική 

Ένα από τα ορχηστρικά έργα του ήταν το Πρελούδιο στο Απομεσήμερο ενός Φαύνου 

(1894) που στηρίχτηκε σε  ποίημα του Mallarmé. Εξερευνά τον οριακό κόσμο 

ανάμεσα στη συνείδηση και το όνειρο, την πραγματικότητα και τη φαντασία. Ο 

Φαύνος είναι ένα μυθικό πλάσμα, μισό άνθρωπος μισό ζώο. 

Ούτε εμείς ούτε και ο ίδιος γνωρίζει αν βλέπει ή αν ονειρεύεται τις νύμφες ανάμεσα 

στα δέντρα του δάσους, μέσα στην καταχνιά ενός καλοκαιρινού απογεύματος. Η 

μουσική κάνει την πρώτη της δειλή εμφάνιση με ένα σόλο φλάουτο χωρίς 

συνοδεία. Η τονικότητα είναι Μι μείζονα και  ο ρυθμός πολύ ελεύθερος. Ένα 

γνώρισμα της κλασικής μορφής που σχεδόν πάντα τηρούσε ήταν και μία νύξη, έστω 

ανακεφαλαίωσης, που σχεδόν πάντα τηρούσε στο τέλος του κομματιού. Τα 

τελευταία μέτρα του Απομεσήμερου είναι ένα καλό παράδειγμα, παρόλο που σε 

αυτήν ειδικά την περίπτωση έχει προηγηθεί μια πληρέστερη εκδοχή του θέματος. 

Άλλα ορχηστρικά έργα είναι τα τρία Νυχτερινά (1899), τα υπέροχα συμφωνικά 

σκίτσα της Θάλασσας (1905), οι τρεις Εικόνες(1909), το μπαλέτο Παιχνίδια (1912), 

αλλά και τα παρακάτω: 

Printemps (1887) 

Fantaisie pour piano et orchestre (1889-1890) 

Rhapsodie (1901-11) 

Danses (1904) 



Κεφάλαιο 13 – Το Λυκόφως του Ρομαντισμού και οι αρχές του 20ου αιώνα 
 

Πιανιστικά έργα 

Όπως τα ορχηστρικά του έργα, έτσι και η μουσική του για πιάνο δείχνει τη μεγάλη 

του ευαισθησία για αυτόν τον ίδιο τον ήχο. Η δασκάλα του ήταν μαθήτρια του 

Chopin και ο Debussy επηρεάστηκε από το μεγάλο Πολωνό μουσικό, στον οποίο 

αφιέρωσε τα τελευταία του κομμάτια για πιάνο, τις Δώδεκα Σπουδές (1915). 

Στη μουσική για πιάνο ξεχωρίζουμε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ύφους 

του. Το ένα είναι η ανημιτονική κλίμακα που χρησιμοποιείται διάσπαρτα για να 

δημιουργήσει μία ρευστή ατμόσφαιρα και το άλλο είναι η χρήση συγχορδιών σε 

παράλληλη κίνηση, ένας τρόπος να εμπλουτίζει μία μελωδική γραμμή και να της 

δίνει μία αρχαιοπρεπή γεύση. Μερικές φορές αυτοί οι ηχητικοί όγκοι δεν ήταν 

σύμφωνοι, αλλά διάφωνοι. Στη συμβατική αρμονία η διαφωνία είναι λειτουργική 

και οδηγεί σε μία λύση. Εδώ όμως χρησιμοποιείται απελευθερωμένη για λόγους 

εκφραστικούς. 

 

Άλλα έργα για πιάνο: 

Petite suite (1888 – 89) 

Arabesques (1888 – 91) 

Tarentelle styrienne (1890)  

Suite bergamasque (1890 – 1905) 

Marche écossaise (1891) 

Lindaraja (1901) 

Pour le piano (1901 – 02) 

Estampes (1903) 

D'un cahier d'esquisses (1903) 

Masques (1904) 

L'Isle joyeuse (1904) 

Children's corner (1906 – 08)  

Πρελούδια – 1ο βιβλίο (1909 - 10) 

Πρελούδια – 2ο βιβλίο (1910 – 12 

Six Épigraphes antiques  (1914 – 15)  

En blanc et noir  (1915) 

Études - Livre I (1915)  

Études - Livre II (1915)  
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Όπερα 

Έγραψε μία και μόνη όπερα όπως ο Purcell και ο Beethoven. Αλλά όπως και οι δικές 

τους είναι αριστούργημα. Ονομάζεται Πελέας και Μελισσάνθη (1902) και βασίζεται 

σε μία υπόθεση παρμένη από το Βέλγο συμβολιστή και μυστικιστή συγγραφέα 

Maeterlinck. Τοποθετείται στο Μεσαίωνα, σε κάποιο παραλιακό βασίλειο της 

Γαλλίας. Ο πρίγκιπας Γκολό βρίσκει τη Μελισσάνθη να κλαίει σε ένα δάσος. 

Μαθαίνουμε όμως ελάχιστα για το παρελθόν της, εκτός από το ότι έχει αποδράσει. 

Ο Γκολό οδηγεί τη Μελισσάνθη σπίτι του και παντρεύονται. Όμως αυτή και ο 

νεότερος αδερφός του αλληλοερωτεύονται. Ο Γκολό οργισμένος τον σκοτώνει από 

ζήλια και η Μελισσάνθη πεθαίνει με την κόρη του Γκολό στα σπλάχνα της. Η 

μουσική έχει μυστήριο και σοβαρότητα. Είναι σχεδόν λακωνική και εν τούτοις βαθιά 

ευαίσθητη. Η φωνητική γραφή του Πελέα σε ύφος  ημιρετσιτατίβου προβάλλεται 

πάνω στο συνεχώς μετατρεπόμενο φόντο της ορχήστρας. 

 

Άλλα έργα 

Το 1915 σχεδίαζε να συνθέσει έξι σονάτες για διάφορα όργανα, από τις οποίες 

πρόλαβε να ολοκληρώσει μόνο τις μισές. Η πρώτη, για βιολοντσέλο και πιάνο, ήταν 

σχεδόν κλασική. Η τρίτη ήταν η φινετσάτη, αν και κάπως ασαφής. Η Σονάτα για 

Βιολί είναι ένα ωραίο έργο, που όμως μερικοί κριτικοί του βρίσκουν και κάποια 

σημάδια δημιουργικής κόπωσης. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο έργα γράφτηκε ένα 

αδιαμφισβήτητο δημιούργημα. Η Σονάτα για Φλάουτο, Βιόλα και Άρπα. Ο ίδιος ο 

Debussy είπε για αυτή, πως ήταν τρομερά λυπητερή και δεν ξέρω αν κανείς θα 

έπρεπε να κλαίει ή να γελάει, ίσως και τα δύο. Πόσα πολλά πρέπει κανείς να 

ανακαλύψει και μετά να καταπιέσει, πριν φτάσει στη γυμνή σάρκα της συγκίνησης. 

Εδώ, για μια ακόμη φορά, ο συνθέτης διάλεξε το φλάουτο για να εκφράσει την πιο 

προσωπική του σκέψη, όπως 20 χρόνια πριν στο Απομεσήμερο ενός Φαύνου. 

Η αρχή του είναι βέβαια μυστηριώδης. Δεν υπάρχει ούτε η προσχεδιασμένη 

ασάφεια των προηγούμενων έργων, ούτε κανένα λεπτό ορχηστρικό λαμπίρισμα, 

ούτε κανένα πιανιστικό εφέ με το πεντάλ. Η σαφήνεια είναι αξιοσημείωτη κι όμως η 

μουσική παραμένει βαθιά ντεμπισική και ποιητική. 

Το πρώτο μέρος της ονομάζεται ποιμενικό. Το δεύτερο ονομάζεται ιντερλούδιο. Στο 

τέλος του δεύτερου μέρους είναι ένα όμορφο απόσπασμα με  μία εναλλαγή 

μείζονας – ελάσσονας που εντυπώνεται στη μνήμη. 
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7.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τελευταίας περιόδου του Debussy; Να 

αναφέρετε χαρακτηριστικά έργα αυτής της περιόδου.  

Η σταδιοδρομία του Debussy κορυφώθηκε όπως και του Beethoven σε μία 

τελευταία περίοδο με τα δικά της χαρακτηριστικά. Και όπως ακριβώς ο Beethoven 

ενσωμάτωσε την παλαιότερη μορφή της φούγκας στη σύγχρονη μορφή σονάτας, 

έτσι και ο Debussy χρησιμοποίησε το παρελθόν για να προχωρήσει δημιουργικά. 

Αισθάνθηκε μία ταύτιση με τους προκατόχους του Couperin και Rameau. Στο 

Rameau δήλωνε ότι μπορούσε κανείς να βρει μία καθαρά γαλλική παράδοση, 

γεμάτη ευγενική και τρυφερή λεπτότητα, χωρίς την επιτήδευση που έδειχναν οι 

Γερμανοί. Τον έθλιβε που η γαλλική μουσική ακολουθούσε ένα δρόμο που 

οδηγούσε μακριά από τη σαφήνεια της έκφρασης. 

Έμοιαζε σαν να είχε γίνει ο Debussy ένα είδος εθνικιστή. Σαφώς όμως δεν 

προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν πολιτισμό μέσω της λαϊκής μουσικής με τον 

τυπικό τρόπο των εθνικών σχολών, ούτε πάλι επιθυμούσε να αναβιώσει το 

παρελθόν μιμούμενος τους παλαιότερους συνθέτες. Στράφηκε πάντως σε μορφές 

με πιο καθαρά περιγράμματα, πιο κλασικές, όπως οι σπουδές και οι σονάτες. Όλα 

αυτά δημιούργησαν κάτι σαν μια νέα παράδοση στη σύγχρονη μουσική, μια 

παράδοση που διατηρείται ως σήμερα στο έργο του Pierre Boulez. 

Χαρακτηριστικά έργα είναι οι τρεις σονάτες για διάφορα όργανα που κατάφερε να 

ολοκληρώσει. 

Ravel 

1. Σύντομο βιογραφικό του Ravel. 
Ο Joseph Maurice Ravel (Ζοζέφ Μωρίς Ραβέλ, 7 Μαρτίου 1875 — Παρίσι, 28 
Δεκεμβρίου 1937) ήταν Γάλλος συνθέτης. Μαζί με τον Claude Debussy θεωρούνται 
οι κύριοι εκπρόσωποι του μουσικού ιμπρεσιονισμού. Τα έργα του για πιάνο 
αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή κομμάτια του κλασικού ρεπερτορίου. Πολλά από 
αυτά όπως τα Jeux d'eau, Miroirs, Le tombeau de Couperin και το Gaspard de la nuit 
απαιτούν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία από τους εκτελεστές τους. Έχει γράψει επίσης 
σημαντικά έργα για ορχήστρα όπως το Δάφνις και Χλόη. 
Το πιο γνωστό του έργο είναι το Μπολερό (1928), το οποίο ο ίδιος θεωρούσε 
ασήμαντο και κάποτε το είχε περιγράψει ως «ένα κομμάτι για ορχήστρα χωρίς 
μουσική». 
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, τα έργα του Ravel είναι 
κοινό κτήμα από την 1η Ιανουαρίου του 2008 στις περισσότερες χώρες. Στη Γαλλία, 
λόγω των ανώμαλων επεκτάσεων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων 
σχετικά με τους δύο παγκοσμίους πολέμους, δεν θα εισαχθούν στο ίδιο καθεστώς 
έως το 2015. 
Ο Ravel αν και ήταν ένας κακός μαθητής που κατείχε «λαμπρή θέση» στον 
κατάλογο των αποτυχημένων υποψήφιων του Ινστιτούτου, ήταν γραφτό να 
οδηγήσει τη μουσική του σε μορφολογική τελειότητα και να διαμορφώσει ένα πολύ 
προσωπικό στιλ που, προσπαθώντας να κρατηθεί όσο πιο πολύ μπορούσε μακριά 
από ξένες επιδράσεις, ανέβλυζε ελευθερία και πρωτοβουλία και αντανακλούσε την 
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ίδια την προσωπικότητα του συνθέτη. 
Γεννημένος ο Maurice Ravel το 1875 στο Σιμπούρ, κοντά στα γαλλοϊσπανικά 
σύνορα, από πολύ μικρή ηλικία έρχεται στο Παρίσι όπου αρχίζει μαθήματα πιάνου 
φανερώνοντας εξαιρετική κλίση στη μουσική. Από την ηλικία των είκοσι χρονών 
παρουσιάζει τις πρώτες συνθέσεις του «Παβάνα για μια νεκρή Ινφάντη», 
«Σιντριβάνια», κουαρτέτο, «Αντανακλάσεις», σονατίνα, «Εισαγωγή και αλέγκρο», 
έργα που συναντούν ψυχρή υποδοχή. 
Στα 1907, με την πρώτη ακρόαση των «Φυσικών ιστοριών», ο Ravel γίνεται 
επίκεντρο δριμύτατων σχολίων αλλά έχει ήδη γίνει διάσημος. Εν τω μεταξύ 
αρχίζοντας να χρησιμοποιεί ισπανικό χρώμα από την ανεξάντλητη ηχητική του 
παλέτα «ζωγραφίζει» αριστουργήματα όπως η «Ισπανική Ραψωδία» , τα «Βαλς 
Ευγενικά και Αισθηματικά» και την «Ισπανική ώρα». 
Λίγο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1912) ανεβαίνει η εξαίσια χορογραφική του 
σουίτα «Δάφνις και Χλόη», με πρωταγωνιστές τους Nijinsky  και Karsavina. Την ίδια 
χρονιά ενορχηστρώνεται και το αριστούργημα του «Η μάνα μου η χήνα» που έχει 
πρωτογραφτεί στα 1908 για πιάνο σε 4 χέρια. 
Μετά τον πόλεμο ανοίγεται για αυτόν μια νέα εποχή που τη σημαδεύουν τα 
καινούρια του έργα «Βαλς», σονατίνα για βιολί, «Τσιγγάνα», δυο κοντσέρτα για 
πιάνο, «Το Παιδί και τα Μάγια», «Μπολερό». Πυροδοτεί πάλι την κοινή γνώμη με 
το να αρνηθεί τον τίτλο της Λεγεώνας της Τιμής (1920). Ταξιδεύει στις ΗΠΑ (1928), 
έπειτα στην Αγγλία και κατόπιν από το 1932 γυρίζει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες για να παρουσιάσει το δημοφιλές κοντσέρτο του σε σολ. 
Από το 1933 αρχίζει να έχει προβλήματα με την υγεία του που συνεχώς 
επιδεινώνεται. Πεθαίνοντας τέσσερα χρόνια αργότερα αφήνει ένα θησαυρό από 
έργα γραμμένα σε ξεχωριστά καλοδουλεμένη αρμονική και μελωδική γλώσσα, με 
θαυμάσια ενορχήστρωση, μια από τις καλύτερες όλων των εποχών, που φέρνει τη 
γνήσια σφραγίδα της εξαιρετικά γόνιμης και ευαίσθητης ιδιοφυίας του. 

2. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της μουσικής του Ravel; 

Ο Ravel δε συμμερίστηκε το ήπιο ενδιαφέρον του Debussy για το μυστικισμό, ούτε 

το ήρεμο ρομαντικό αίσθημα που συναντούμε καμιά φορά στο Debussy. Και οι δυο 

αγαπούσαν την ποίηση του Mallarmé.  Είναι διδακτικό να συγκρίνουμε την 

κρυστάλλινη μουσική που έγραψε ο Ravel με την απαλότερη και λεπτότερη του 

Debussy για τα ίδια ποιήματα του Mallarmé. Η αρμονική χημεία του Debussy δεν 

ταίριαζε στο Ravel, τον ευσυνείδητο τεχνίτη. Ωστόσο, ο Ravel αποκαλούσε τον 

εαυτό του δίκαια, καλλιτέχνη του συναισθήματος πιο πολύ, παρά της διανόησης. 

Και ο Debussy δεν ξεπέρασε πουθενά την τρυφερότητα που βρίσκουμε στην όπερα 

του Ravel Το Παιδί και τα Μάγια. Ο Ravel μοιάζει με μία φιγούρα κομψευόμενου 

που γοητεύεται από τη φινέτσα, τους πολύτιμους λίθους και τα μηχανικά παιχνίδια. 

Ήταν από την αρχή πιο κλασικά προσανατολισμένος, έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για 

το Mozart που δε συμμεριζόταν ο Debussy. Οι τίτλοι των πρώτων κομματιών για 

πιάνο του Ravel, που γράφτηκαν ανάμεσα στο 1895 και το 1905 υποδεικνύουν με 

μία και μόνο εξαίρεση τη σχέση του με τον κλασικισμό. Π.χ. αρχαϊκό μινουέτο, 

Παβάνα για μια νεκρή Ινφάντα, Παιχνίδια του Νερού, Σονατίνα. 
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3. Να χωρίσετε το έργο του Ravel σε κατηγορίες (συμφωνική μουσική, μουσική 

δωματίου, μουσική για πιάνο κτλ), και να αναφέρετε και να σχολιάσετε σύντομα 

τα πιο σημαντικά από αυτά. 

Πιανιστικά Έργα 

Τα Σιντριβάνια (1901) 

Η περιοχή της σοπράνο υπαινίσσεται τις λαμπερές σταγόνες της πηγής και το 

αποτέλεσμα είναι εκπληκτικά καθαρό και φρέσκο. 

Πέντε κομμάτια για πιάνο που λέγονται Miroirs (Καθρέφτες) (1905) 

Η Κοιλάδα με τις καμπάνες 

Είναι ό,τι πιο ιμπρεσιονιστικό έγραψε ποτέ και έχει ορχηστρική εκδοχή. 

Σπουδή με το όνομα Pour les  sonorités opposes(Για τα Αντίθετα Ηχοχρώματα) η 

οποία μας κάνει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα πάνω στο θέμα της 

αλληλεπίδρασης του Debussy και του Ravel. Νιώθει κανείς τον πειρασμό να 

ισχυριστεί πως ο Ravel έχοντας μελετήσει ικανοποιητικά την ιμπρεσιονιστική 

μουσική του Debussy, δεν την υιοθέτησε πλήρως ο ίδιος, αλλά έδειξε στον Debussy 

πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πιάνο. 

Gaspard de la Nuit (Ο Γκασπάρ της Νύχτας) (1908) 

Θα μπορούσε να συγκριθεί με το ορχηστρικό έργο του Debussy, La Mer (Η 

Θάλασσα). Η Θάλασσα αποτελείται από τρία συμφωνικά σκίτσα, ενώ ο Γκασπάρ 

έχει τον υπότιτλο Τρία Ποιήματα για Πιάνο. 

Και οι δύο συνθέτες χρησιμοποίησαν συχνά τη μορφή του τρίπτυχου. Γιατί παρόλο 

που κανείς τους δε συγκινήθηκε από τις συμφωνικές δομές, η ιδέα ενός έργου 

γραμμένου στα κλασικά τρία μέρη, που να είναι μάλιστα περισσότερα 

σφιχτοδεμένα από ότι σε μια σουίτα, τους προσήλκυε ιδιαίτερα. Το θέμα του 

Γκασπάρ είναι μέσα στη ρομαντική παράδοση. Το πρώτο κομμάτι Ondine(Οντίν) 

στην εξωτική τονικότητα της Ντο# Μείζονας, παριστάνει τη γοητευτική, αλλά 

άκαρδη νύμφη της λίμνης της γερμανικής λαϊκής παράδοσης. 

Η Κρεμάλα (Gibet) ζωγραφίζει τη βλοσυρή εικόνα ενός κρεμασμένου σε μια αγχόνη 

κατά τη δύση του ήλιου συνοδευόμενη ακατάπαυστα από τον πένθιμο ήχο μιας 

καμπάνας στη νότα Σι ύφεση. Τέλος, το Scarbo περιγράφει τη νυχτερινή επίσκεψη 

κάποιου αλλόκοτου δαιμόνιου, που στριφογυρίζει γύρω γύρω στο δωμάτιο σαν το 

αδράχτι που έπεσε από τον αργαλειό της μάγισσας. Το έργο τελειώνει με μια  

συγχορδία με έβδομη (το ακόρντο της Σι μείζονας με Λα#), ενώ προηγείται το 

περίφημο απόσπασμα διάρκειας είκοσι μέτρων με μια σειρά από διαδοχικές 

μεγάλες δευτέρες. 
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Έγραψε τη σουίτα Η μάνα μου η χήνα για ντουέτο πιάνων που παίζεται συχνότερα 

στην ορχηστρική του εκδοχή. Τα επόμενα αξιόλογα έργα του για πιάνο ήταν ένα 

σύνολο λαμπερών και ποιητικών βαλς (Valses Nobles et sentimentales, 1911) και Le 

Tombeau de Couperin (1917). Αυτό ήταν το τελευταίο του έργο για σόλο πιάνο και 

σε αυτό αναδημιούργησε μέσα από το προσωπικό μουσικό του ύφος το πνεύμα 

μιας σουίτας για πληκτροφόρο του 18ου αιώνα. Περιέχει 6 μέρη, ανάμεσά τους και 

μία φορλάνα, ένα ριγκοντόν, ένα μινουέτο και μια τελική τοκάτα. Η χρησιμοποίηση 

χορών σε αυτά τα έργα είναι χαρακτηριστική του ύφους του Ravel και πρόκειται για 

ένα άλλο από τα  γνωρίσματα που τον διακρίνουν γενικά από τον Debussy. 

Ορχηστρικά Έργα 

Ένα μεγάλης έκτασης ορχηστρικό κομμάτι σε χορευτική μορφή ήταν το Βαλς (La 

valse, 1920). Το είχε συλλάβει αρχικά ως συμφωνικό ποίημα με τον τίτλο Βιέννη και 

είναι ένα μοναδικό ακόμη και τολμηρό αμάλγαμα αισθησιακής μουσικής. Αυτό που 

ο συνθέτης ονόμασε “φανταστικό και μοιραίο δερβίσικο χορό”. Η ικανότητά του να 

συνθέτει έργα μεγάλης διάρκειας με υψηλή συγκινησιακή δύναμη φαίνεται επίσης 

στο μπαλέτο του Δάφνις και Χλόη (1912), όπου η μουσική είναι γραμμένη για 

ορχήστρα και έχει αναμφίβολα συμφωνικό ανάστημα. Το μεγάλο αυτό έργο που 

δημιουργήθηκε για τον ιμπρεσσάριο Diaghilev και τα ρωσικά του μπαλέτα, πάνω σε 

μία  ποιμενική ιστορία του αρχαίου Έλληνα συγγραφέα Λόγγου, είναι μία αληθινή 

“χορογραφική συμφωνία”. Χρειάστηκε ένα χρόνο για να γράψει το ορμητικό 

φινάλε. 

Το πιο γνωστό ορχηστρικό του έργο είναι το Bolero (1928). 

  

Φωνητικά Έργα 

Περιλαμβάνει 3 κομμάτια πάνω σε ποιήματα του Mallarmé (1913), όπου η φωνή 

συνοδεύεται από μικρό σύνολο δωματίου. Έχουν ένα ύφος σύγχρονο μαζί με μια 

αστραφτερή ακρίβεια σκέψης. 

Έγραψε 2 όπερες. Την κωμωδία Ισπανική Ώρα (L’ heure espagnole,1911) που είναι η 

πιο ώριμη, ενώ Το Παιδί και τα Μάγια (L’enfant et les sortiléges, 1925) φαντάζει σαν 

μια γιορτή αστραφτερού πνεύματος και χρώματος. 

Άλλα Έργα 

Έγραψε 4 κομμάτια μουσικής δωματίου μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Σονάτα για Βιολί και Τσέλο (1920), το Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré για βιολί 

και πιάνο, Tzigane (1924) για βιολί και πιάνο και τη Σονάτα για Βιολί (1927), όπου 

στο αργό μέρος, “μπλουζ”, έκανε χρήση της διτονικότητας, που έγινε κάτι σαν 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της μουσικής του. 
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4. Πόσα κονσέρτα για πιάνο έγραψε ο Ravel; 

Ο Ravel έγραψε δύο κονσέρτα για πιάνο. 

- Πιάνο Κονσέρτο σε Ρε μείζονα για αριστερό χέρι 

- Πιάνο Κονσέρτο σε Σολ μείζονα 

5. Να σχολιάσετε σύντομα το ορχηστρικό έργο του Ravel, Bolero. 
Γράφτηκε για μπαλέτο το 1928, κατόπιν παραγγελίας της ρωσίδας μπαλαρίνας Ίντα 
Ρουμπινστάιν, αλλά έγινε γνωστό από τις ορχηστρικές του εκτελέσεις. 
Αρχικά, η Ρουμπινστάιν ζήτησε από τον Ravel να ενορχηστρώσει 6 κομμάτια από 
την πιανιστική σύνθεση του Αλμπένιθ «Ιμπέρια». Τον πρόλαβε, όμως, ο Ισπανός 
μαέστρος Ενρίκε Αρμπός, που απέκτησε και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 
Τότε, ο Ravel αποφάσισε να ενορχηστρώσει μια δικιά του παλιά σύνθεση. Άλλαξε 
γνώμη και αποφάσισε να γράψει μια νέα σύνθεση. 
Η έμπνευση του ήρθε το καλοκαίρι του 1928, καθώς βρισκόταν σε διακοπές στο 
παραλιακό θέρετρο του Σεν Ζαν ντε Λιζ. Με το ένα χέρι άρχισε να παίζει μια 
μελωδία στο πιάνο για τον φίλο του Γκιστάβ Σαμαζέιγ. Σε μια στιγμή του είπε: «Δεν 
νομίζεις ότι το θέμα αυτό έχει μια επίμονη ποιότητα; Σκοπεύω να το επαναλάβω 
μερικές φορές χωρίς καμία εξέλιξη, αυξάνοντας βαθμιαία την ορχήστρα, όσο 
μπορώ». Η σύνθεση είχε αρχικά τον τίτλο «Φαντάνγκο» και στη συνέχεια 
«Μπολέρο» (γαλλιστί «Μπολερό»). Και οι δύο αυτές ονομασίες παραπέμπουν σε 
ισπανικούς λαϊκούς χορούς του 18ου αιώνα. 
Η πρεμιέρα του «Μπολερό» δόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1928 στη Όπερα των 
Παρισίων, σε χορογραφία της Μπρονισλάβα Νιζίσκα και σκηνογραφία του Αλεξάντρ 
Μπενουά. Την Ορχήστρα της Όπερας των Παρισίων διηύθυνε ο Βάλτερ Στάραμ. Η 
υπόθεση του μπαλέτου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της παράστασης: Μέσα σ' ένα 
καπηλειό, άνθρωποι χορεύουν κάτω από μια λάμπα, που κρέμεται από το ταβάνι. 
Σε απάντηση της πρόσκλησής τους, μια κοπέλα ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι και 
χορεύει όλο και πιο ζωηρά. 
Το έργο γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία προς μεγάλη έκπληξη του Ραβέλ, που 
πίστευε ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό από τους μουσικούς. Έγραφε στον κουβανό 
συνάδελφό του Χοακίν Ντιν: «Δεν έχει καλά - καλά μορφή, δεν έχει ανάπτυξη και 
μετά βίας έχει μετατροπίες». Η αμερικανική του πρεμιέρα έγινε δεκτή με 
ουρανομήκεις ζητωκραυγές από το μουσικόφιλο κοινό της Νέας Υόρκης, όταν 
παρουσιάσθηκε από τον Αρτούρο Τοσκανίνι και τη Φιλαρμονική της αμερικανικής 
μεγαλούπολης στις 14 Νοεμβρίου 1929. Στην επιτυχία του έργου συνέβαλε 
αφάνταστα και η διάδοσή του μέσω του γραμμοφώνου. Η πρώτη ηχογράφηση του 
«Μπολερό» έγινε στις 8 Ιανουαρίου του 1930. 
Το «Μπολερό» δεν είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Ραβέλ, αλλά είναι το 
πιο δημοφιλές. Αποτελεί μια αληθινή ενορχηστρωτική πραγματεία. Ο συνθέτης 
εισάγει ένα - ένα τα διαφορετικά όργανα της ορχήστρας, βασιζόμενος απλώς και 
μόνο στην επανάληψη ενός κυρίου θέματος, που χωρίζεται σε δύο μουσικές 
φράσεις. Το έργο αρχίζει με τον ρυθμό του μπολερό, που παίζεται από το 
ταμπούρο, ενώ οι βιόλες και τα βιολοντσέλα υποστηρίζουν τον ρυθμό. Ο Ραβέλ 
κατάφερε να αναδείξει τον ανοιχτά ερωτικό χαρακτήρα του ήρεμου, απλού και 
λικνιστικού σπανιόλικου θέματος, το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, 
σταδιακά μεταβάλλοντας τις αποχρώσεις των μουσικών οργάνων και οδηγώντας 
τελικά σε μια οργασμική κορύφωση. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2211
https://www.sansimera.gr/almanac/1411
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Μερικοί Νεότεροι Εθνικιστές  

1. Σύντομο βιογραφικό του Janáček. 

O Leoš Janáček (Λέος Γιάνατσεκ, 3 Ιουλίου 1854 – 12 Αυγούστου 1928) ήταν Τσέχος 

συνθέτης, θεωρητικός της μουσικής, λαογράφος και δάσκαλος. Εμπνεύστηκε από τη 

μοραβική και σλαβική παραδοσιακή μουσική και δημιούργησε ένα νέο πρωτότυπο 

και σύγχρονο μουσικό ρυθμό. Μέχρι το 1895, αφιερώθηκε στην λαογραφική έρευνα 

και τα πρώτα του μουσικά έργα ήταν επηρεασμένα από σύγχρονούς του συνθέτες 

όπως ο Antonín Dvořák. Τα επόμενα, πιο ώριμα έργα του, ενσωματώνουν τις 

προηγούμενες μελέτες του στην παραδοσιακή μουσική, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία πρωτότυπης σύνθεσης, η οποία γίνεται πρώτη φορά αντιληπτή στην 

όπερα Γιένουφα, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1904 στο Μπρνο. Η 

επιτυχία της Γένουφα στη Πράγα το 1916 έδωσε τον Janáček πρόσβαση στις 

μεγαλύτερες σκηνές όπερας ανά την υφήλιο. Η ύστερη δουλειά του Janáček είναι η 

πιο αναγνωρισμένη. Αυτή περιλαμβάνει τις όπερες Κάτια Καμπάνοβα, Sinfonietta, Η 

πονηρή αλεπουδίτσα, γλαγολιτική λειτουργία, Υπόθεση Μακρόπουλος κ.ά. Μαζί με 

τον Antonín Dvořák και τον Bedřich Smetana, θεωρείται από τους σημαντικότερους 

Τσέχους συνθέτες. 

2. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της μουσικής γλώσσας του Janáček; 

Ο Janáček ήταν πέρα για πέρα εθνικιστής. Η μουσική του σχεδόν ποτέ δεν ηχεί 

εξεζητημένη ή κομψή. Μπορεί όμως να είναι περίεργα επαναληπτική και 

σπασμωδικά απρόβλεπτη. Δεν είναι πάντως απλοϊκή. Στον Janáček δεν υπάρχει η 

αντίθεση ύφους που συναντάμε στους περισσότερους συνθέτες, ανάμεσα στην 

ενόργανη και τη φωνητική τους μορφή. 

3. Να αναφέρετε τα σπουδαιότερα έργα του Janáček.  

- Šárka 

- The Beginning of a Romance 

- Her Stepdaughter 

- Osud 

- The Makropoulos Affair 

- From the House of the Dead 

- Lachian Dances 

- Taras Bulba 
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4. Σύντομο βιογραφικό του Puccini. 

 Ο Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini (Τζάκομο Πουτσίνι, 

22 Δεκεμβρίου 1858 - 29 Νοεμβρίου 1924) ήταν Ιταλός συνθέτης. 

Γεννήθηκε στην Ιταλία το 1858 και πέθανε στο Βέλγιο το 1924 από καρκίνο στον 

λάρυγγα. Μη μπορώντας να μιλήσει το τελευταίο διάστημα επικοινωνούσε με 

γραπτά μηνύματα. Το τελευταίο του ήταν προς την σύζυγό του Ελβίρα: "Elvira, 

povera donna, finito" (Ελβίρα, καημένη γυναίκα, όλα τέλειωσαν). Ήταν συνθέτης 

όπερας, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ιταλικού βερισμού. Καταγόταν από 

οικογένεια μουσικών. Σπούδασε σύνθεση και εκκλησιαστικό όργανο, πρώτα στη 

γενέτειρα του, Λούκα και μετά στο Μιλάνο. 

Το 1893, είχε την πρώτη του επιτυχία με την Όπερα «Τόσκα» (1900), την «Μαντάμα 

Μπατερφλάι» και την «Τουραντό», την οποία άφησε ημιτελή και την συμπλήρωσε ο 

Franco Alfano. Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του η όπερα ανέβηκε στην Σκάλα του 

Μιλάνου με μαέστρο τον φίλο του Arturo Toscanini. Ο Toscanini αποφάσισε να 

διακόψει την παράσταση στο σημείο όπου είχε δουλευτεί από τον Puccini. Εκείνη 

ακριβώς τη στιγμή, διέκοψε το έργο, γύρισε στο κοινό και είπε "Σε αυτό το σημείο 

τελειώνει το έργο αφού πεθαίνει ο συνθέτης. Δυστυχώς, ο θάνατος υπερβαίνει την 

τέχνη". Ο Puccini έγραψε επίσης μια λειτουργία, έργα μουσικής δωματίου κ.α. 

Τα έργα του χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ενορχήστρωση, άμεσο λυρισμό και 

κυριαρχεί σε αυτά δραματική ατμόσφαιρα. Είναι από τα πιο δημοφιλή στο χώρο της 

όπερας. 

5. Τι ονομάζουμε βερισμό; Ποια χρονική περίοδο εμφανίζεται και ποια είναι τα 

γενικά χαρακτηριστικά του; 

Ο βερισμός (ιταλικά verismo) είναι καλλιτεχνικό κίνημα το οποίο εκδηλώθηκε στην 

Ιταλία, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, στους τομείς της 

λογοτεχνίας, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών. 

Στη μουσική (και για την ακρίβεια στην όπερα) ο βερισμός εκπροσωπείται από 

συνθέτες όπως ο Pietro Mascagni (Πιέτρο Μασκάνι) και ο Ruggero Leoncavallo 

(Ρουτζέρο Λεονκαβάλο). Το πρώτο έργο, αντιπροσωπευτικό του κινήματος, ήταν η 

όπερα «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Mascagni, που παρουσιάστηκε το 1890. Αλλά ο 

κορυφαίος του βερισμού ήταν ο Giacomo Puccini με τις όπερες «Λα Μποέμ», 

«Τόσκα», «Μαντάμα Μπατερφλάι». 

Ο βερισμός στην όπερα εστιάζει στη ρεαλιστική παρουσίαση της καθημερινότητας 

και στα πάθη των απλών ανθρώπων, έχει στόχο ένα ευρύτερο κοινό και αποτελεί 

κατά κάποιον τρόπο μια απάντηση στον ιδεαλισμό του Wagner. Σημειωτέον ότι και 

ο Κερκυραίος συνθέτης Σπύρος Σαμάρας ανήκε στο κίνημα του βερισμού. 
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6. Ποιες είναι οι σημαντικότερες όπερες του Puccini; 

- Το κορίτσι της Δύσης 

- Μανόν Λεσκώ 

- Μαντάμα Μπατερφλάι 

- Λα Μποέμ 

- Τόσκα 

7. Σύντομο βιογραφικό του Rachmaninov. 

Ο Sergei Vasilievich Rachmaninoff (Σεργκέι Βασίλιεβιτς Ραχμάνινοφ, 1 Απριλίου 

1873 – 28 Μαρτίου 1943) ήταν Ρώσος συνθέτης, πιανίστας και διευθυντής 

ορχήστρας. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα, εξ 

αιτίας των εξαιρετικών τεχνικών δυνατοτήτων του. Υπάρχουν πολλές ηχογραφήσεις 

με τον ίδιο να εκτελεί έργα δικά του αλλά και άλλα σημαντικά έργα του πιανιστικού 

ρεπερτορίου. Η ποιότητα των συνθέσεών του συχνά αμφισβητήθηκε, παρ’ όλο που 

η δημοτικότητά του ήταν πολύ μεγάλη. Στα έργα του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, 4 κοντσέρτα για πιάνο, 3 συμφωνίες, 2 σονάτες για πιάνο και 3 όπερες. Το 

ύφος των περισσότερων συνθέσεών του είναι το ύφος του ύστερου ρομαντισμού, 

συγγενικό με την μουσική του Tchaikovsky, αλλά διακρίνονται και επιδράσεις από 

τον Chopin και τον Liszt. 

Γεννήθηκε στο Σεμιόνοβο, κοντά στο Νόβγκοροντ, στην βορειοδυτική Ρωσία και 

ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά μιας αρκετά εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας 

του, Vasily Rachmaninoff, ήταν αξιωματικός του Ρωσικού στρατού (εν αποστρατεία 

όταν γεννήθηκε ο Sergei) και η μητέρα του κόρη στρατηγού, η οποία είχε 

προικοδοτήσει το σύζυγό της με μεγάλες εκτάσεις γης και ακίνητα. Ο Vasily 

Rachmaninoff εξ αιτίας του πάθους του για τη χαρτοπαιξία, οδηγήθηκε σε 

οικονομική καταστροφή το 1882, κατασπαταλώντας την περιουσία της γυναίκας του 

και το 1882 αναγκάστηκε να πουλήσει και το τελευταίο οικογενειακό κτήμα στο 

Όνεγκ και να μετακομίσει σε ένα μικρό σπίτι στην Αγία Πετρούπολη. 

Ο Vasily Rachmaninoff ήταν η αιτία για μια αλυσίδα ψυχολογικών τραυματικών 

εμπειριών στη ζωή του Sergei, οι οποίες διαμόρφωσαν καθοριστικά την 

ψυχοσύνθεσή του καθώς και την ανάγκη να εκφράζεται μέσω της σύνθεσης. 

Εκείνη την εποχή η Αγία Πετρούπολη μαστίζεται από επιδημία διφθερίτιδας. Τρία 

από τα αδέλφια του Sergei – μεταξύ των οποίων και ο ίδιος- προσβάλλονται 

αμέσως. Και αν ο Sergei και ο αδελφός του Vladimir διαφεύγουν τον κίνδυνο, ο 

τραγικός θάνατος της αδελφής του Sophia δίνει το τελειωτικό χτύπημα στον 

κλονισμένο γάμο των γονιών του. 

Εκεί στην Αγία Πετρούπολη γράφεται στο Ωδείο με υποτροφία. Αρχικά δεν 

ενδιαφερόταν για την μουσική και οι επιδόσεις του ήταν κακές, όμως με την 

συμβουλή του πιανίστα Aleksandr Ziloti (Αλεξάντρ Ζιλότι), που ήταν ξάδερφος του 

και είχε υπάρξει μαθητής του Franz Liszt, η μητέρα του τον έγραψε στην τάξη 

πιάνου του Nikolai Zverev (Νικολάι Ζβέρεφ), στο Ωδείο της Μόσχας και μετακομίζει 
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στο σπίτι του Zverev, ο οποίος προσέφερε στέγη σε ταλαντούχους μαθητές του, και 

μάλιστα δεν ζητούσε αμοιβή για την διδασκαλία του. 

Ήταν όμως απαιτητικός δάσκαλος και είχε επιβάλει αυστηρή πειθαρχία στους 

μαθητές. Το 1888 ο Rachmaninoff άρχισε να φοιτά στην προχωρημένη τάξη πιάνου 

του Ziloti και παράλληλα να αφιερώνεται στην σύνθεση. Την ίδια περίοδο έφυγε 

από το σπίτι του Zverev, επειδή εκεί δεν είχε την απαραίτητη ησυχία να 

συγκεντρωθεί στην σύνθεση. 

Το 1891 αποφοίτησε από την τάξη πιάνου και ένα χρόνο αργότερα από την τάξη 

σύνθεσης, ενώ είχε ήδη ολοκληρώσει το 1ο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Για 

την αποφοίτησή του από την τάξη της σύνθεσης του ανατέθηκε να γράψει την 

μονόπρακτη όπερα Αλέκο. Η εξεταστική επιτροπή ενθουσιάστηκε τόσο από το 

αποτέλεσμα, που του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο. Η πρεμιέρα της όπερας έγινε 

στις 27 Απριλίου του 1893 και το έργο έγινε δεκτό με ευνοϊκές κριτικές. 

Η επιτυχία του διακόπηκε προσωρινά μετά την πρεμιέρα της 1ης συμφωνίας, στις 

15 Μαρτίου 1897 στην Αγία Πετρούπολη, υπό την διεύθυνση του Alexander 

Glazunov (Αλεξάντρ Γκλαζούνοφ), για τον οποίον λέγεται ότι διηύθυνε το έργο 

μεθυσμένος. Η υποδοχή του έργο από τους κριτικούς ήταν αρνητική και προκάλεσε 

στον συνθέτη μεγάλη απογοήτευση που εξελίχθηκε σε κατάθλιψη. Τότε διέκοψε 

προσωρινά την ενασχόληση με την σύνθεση και εργαζόταν μόνο ως διευθυντής 

ορχήστρας, ενώ παράλληλα υποβαλλόταν σε ψυχοθεραπεία μέσω υπνωτισμού από 

τον πρωτοπόρο τότε Nikolai Dahl (Νικολάι Νταλ). Τα αποτελέσματα της θεραπείας 

ήταν άμεσα και σύντομα άρχισε να επεξεργάζεται το 2ο κοντσέρτο για πιάνο, που 

παρουσιάστηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1901 υπό την διεύθυνση του Ziloti, με τον 

ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο, και είναι ακόμα και σήμερα ένα από τα δημοφιλέστερα 

έργα του. 

Στις 29 Απριλίου 1902 παντρεύτηκε την ξαδέρφη του, Natalya Satina (Νατάλια 

Σάτινα). Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Irina και την Tatiana. Κατά το μήνα του 

μέλιτος, το ζευγάρι επισκέπτεται τη Βιέννη, τη Βενετία, τη Λουκέρνη και το 

Μπαϋρόιτ, όπου παρακολουθούν έργα Wagner. Τις εμπειρίες του από αυτό το 

ταξίδι ο Rachmaninoff τις αποτυπώνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συνθέτοντας 

τα Δώδεκα Τραγούδια έργο 21 και μετά το ταξίδι μέσα από τα δύο μεγάλα έργα του 

για σόλο πιάνο, τις Παραλλαγές σε ένα θέμα του Chopin έργο 22 και τα Πρελούδια 

έργο 23. 

Το 1904 ανέλαβε την θέση του διευθυντή ορχήστρας στο Θέατρο Μπολσόι. 

Παρέμεινε στην θέση αυτή για δύο χρόνια˙ ήταν αυστηρός διευθυντής και πολύ 

επιτυχημένος και οι κριτικές για τις συναυλίες του ήταν πολύ θετικές. Από το 1906 

και για τα δύο επόμενα χρόνια ο συνθέτης και η η οικογένεια περνούσαν τους 

χειμερινούς μήνες στην Δρέσδη. Εκεί συνέθεσε την 2η Συμφωνία op. 27 σε E 

ελάσσονα, την 1η Σονάτα op. 28 σε D ελάσσονα και το Συμφωνικό ποίημα Το νησί 

των νεκρών, το οποίο εμπνεύστηκε από τον ομώνυμο πίνακα του Arnold Böcklin. 

Το 1909 επέστρεψε στην Ρωσία για να εγκατασταθεί οριστικά και παράλληλα 
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άρχισε να προετοιμάζεται για περιοδεία στις Η.Π.Α.. Για τον σκοπό αυτό συνέθεσε 

το 3ο Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, που έγινε αμέσως ένα από τα 

δημοφιλέστερα έργα του. Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου η Ρωσία 

αποκόπηκε από την υπόλοιπη Ευρώπη και οι περιοδείες του συνθέτη διακόπηκαν. 

Όταν, τον Δεκέμβριο του 1917, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, έλαβε μια 

πρόσκληση για συναυλίες στην Σουηδία, χωρίς να διστάσει εγκατέλειψε την Ρωσία 

με την οικογένειά του, δεν γνώριζε όμως ότι δεν επρόκειτο ποτέ να επιστρέψει. 

Έπειτα από εμφανίσεις στην Σουηδία και την Δανία είχε πολλές προσκλήσεις για να 

εμφανιστεί ως διευθυντής ορχήστρας στις Η.Π.Α.. Δεν αποδέχθηκε όμως καμία 

μόνιμη θέση και προτίμησε να εργάζεται ελεύθερα ως πιανίστας. Εγκαταστάθηκε 

στην Αμερική το 1918 και έγινε ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο 

καλοπληρωμένους βιρτουόζους της εποχής τους. Αυτό του προσέφερε μεγάλη 

οικονομική άνεση που του επέτρεπε να ζει με πολυτέλεια. Η νοσταλγία όμως όλης 

της οικογένειας για την πατρίδα τους ήταν μεγάλη. Ζούσαν αποτραβηγμένοι, δεν 

είχαν επαφές με τα Μέσα και οι γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα παρέμειναν 

περιορισμένες. 

Το 1930 αγόρασε στην Ελβετία μια μεγάλη έκταση και έκτισε μια πολυτελή βίλα την 

οποία ονόμασε SeNaR(=Sergei + Natalya Rachmaninoff). Εκεί περνούσε τους 

καλοκαιρινούς μήνες και μόνο εκεί μπόρεσε να ασχοληθεί συστηματικά με την 

σύνθεση. Αγάπησε την Ελβετία σαν δεύτερη πατρίδα του, όμως αναγκάστηκε να την 

εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Το 1942 εγκαταστάθηκε στο Beverly Hills και το Φεβρουάριο του 1943 πήρε την 

αμερικανική υπηκοότητα. Έδωσε το τελευταίο ρεσιτάλ του στις 17 Φεβρουαρίου 

1943. Πέθανε από καρκίνο στις 28 Μαρτίου 1943 στο Beverly Hills, λίγες μέρες πριν 

τα εβδομηκοστά γενέθλιά του. Τάφηκε στο κοιμητήριο Kensico της Νέας Υόρκης. 

8. Πόσα, ποια και σε ποιες τονικότητες έργα για πιάνο και ορχήστρα έγραψε ο 

Rachmaninov; 

Ο Rachmaninov έγραψε έξι έργα για πιάνο και ορχήστρα.  

Το Κονσέρτο σε Ντο ελάσσονα (1889), το Κονσέρτο για Πιάνο Νο.1 σε Φα# 

Ελάσσονα (1891), το Κονσέρτο για Πιάνο Νο.2 σε Ντο Ελάσσονα (1900), το Κονσέρτο 

για Πιάνο Νο.3 σε Ρε Ελάσσονα (1909), το Κονσέρτο για Πιάνο Νο.4 σε Σολ 

Ελάσσονα (1926) και τη Ραψωδία σε ένα θέμα του Paganini(1934). 
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9. Να κάνετε ένα πλήρη κατάλογο με τις κατηγορίες έργων για σόλο πιάνο του 

Rachmaninov (π.χ πρελούδια, σπουδές κτλ). 

- Étude σε FG μείζονα 

- Lento σε D ελάσσονα 

- Four Pieces (Romance, Prelude, Mélodie, Gavotte) 

- Three Nocturnes (Andante cantabile, Andante maestoso-Allegro assai, Andante) 

- Piece (Canon) σε E ελάσσονα 

- Prelude σε F μείζονα 

- Morceaux de fantaisie 

- Morceaux de salon 

- Four Improvisations 

- Six moments musicaux 

- Morceau de Fantaisie σε G ελάσσονα 

- Fughetta σε F μείζονα 

- Variations on a Theme of Chopin 

- Ten Preludes 

- Piano Sonata No.1 

- Thirteen Preludes 

- Études-Tableaux 

- Piano Sonata No.2 

- Variations on a Theme of Corelli 

 

10.Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα για ορχήστρα του Rachmaninov; 

- 4 Κοντσέρτα για πιάνο 

- Ραψωδία σε ένα θέμα του Paganini 

11.Ποιες όπερες έγραψε ο Rachmaninov; 

- Aleko 

- Francesca da Rimini, op.25 

- The Miserly Knight  

12.Σύντομο βιογραφικό του Scriabin. 

Ο Alexander Nikolayevich Scriabin (Αλεξάντρ Νικολάεβιτς Σκριάμπιν) ήταν Ρώσος 

συνθέτης και πιανίστας. Ο Scriabin υπήρξε ένας από τους πιο καινοτόμους και 

αμφιλεγόμενους πρώιμους μοντέρνους συνθέτες. Ο Leon Tolstoy περιέγραψε 

κάποτε τη μουσική του Scriabin ως γνήσια και ειλικρινή έκφραση ιδιοφυΐας. 
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13.Να χωρίσετε το έργο του Scriabin σε περιόδους ανάλογα με το πώς 

εξελίσσονται τα υφολογικά και τεχνικά του χαρακτηριστικά. 

 

Πρώτη Περίοδος (1880-1903) 

Η πρώτη περίοδος του Scriabin περιλαμβάνει συνήθως τα πρώτα του κομμάτια 

μέχρι τη Δεύτερη Συμφωνία Op. 29. Τα έργα της πρώτης περιόδου ακολουθούν τη 

ρομαντική παράδοση, χρησιμοποιώντας έτσι την κοινή αρμονική γλώσσα της 

πρακτικής περιόδου. Ωστόσο, η φωνή του Scriabin είναι παρούσα από την αρχή, 

λόγω της αγάπης του για τη λειτουργία της δεσπόζουσας και των πρόσθετων 

τονικών συγχορδιών. 

Η πρώτη αρμονική γλώσσα του Scriabin είχε ιδιαίτερη προτίμηση στην 13η 

δεσπόζουσα συγχορδία, συνήθως με την 7η, την 3η και 13η χωρισμένες σε τέταρτα. 

Αυτή η έκφραση μπορεί επίσης να εντοπιστεί σε κάποια έργα του Chopin. Σύμφωνα 

με τον Peter Sabbagh, αυτή η έκφραση θα ήταν η κύρια πηγή δημιουργίας της 

μετέπειτα Μυστικής Συγχορδίας. Ακόμα πιο σημαντικό ήταν ότι στο Scriabin άρεσε 

να συνδυάζει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες από τις διαφορετικές επαυξημένες 

δεσπόζουσες μεθ’ εβδόμης, όπως οι ένατες, οι αλλοιωμένες πέμπτες, και οι 

αυξημένες εντέκατες. Ωστόσο, παρά τις τάσεις αυτές, που ήταν παράφωνες για 

εκείνη την εποχή, όλες οι δεσπόζουσες συγχορδίες χρησιμοποιούνταν βάσει των 

παραδοσιακών κανόνων. Οι πρόσθετες τονικές λύνονταν στις αντίστοιχες γειτονικές 

νότες και ολόκληρη η συγχορδία συμπεριφέρονταν ως δεσπόζουσα, 

προσαρμόζοντας την εσωτερική τονικότητα και τη διατονική λειτουργική αρμονία. 

Δεύτερη Περίοδος (1903-1907) 

Αυτή η περίοδος ξεκινάει με την Τέταρτη Σονάτα για Πιάνο Op. 30 του Scriabin, και 

τελειώνει στην Πέμπτη Σονάτα Op. 53 και το Ποίημα της Έκστασης Op. 54. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής, η μουσική του Scriabinγίνεται περισσότερο 

χρωματική και παράφωνη, αλλά εξακολουθεί να ακολουθεί την παραδοσιακή 

τονικότητα. Καθώς οι δεσπόζουσες συγχορδίες επεκτείνονται όλο και περισσότερο, 

σταδιακά χάνουν την έντασή τους. Ο Scriabin ήθελε τη μουσική του να έχει μια 

ακτινοβολούσα, λαμπερή αίσθηση και το κατάφερε αυτό αυξάνοντας τον αριθμό 

των τονικών συγχορδιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εμφανίζονται 

περίπλοκες μορφές όπως η μυστική συγχορδία, αλλά ακόμα είναι εμφανείς οι ρίζες 

της Chopinικής αρμονίας. 

Αρχικά, οι πρόσθετες διαφωνίες λύνονταν συμβατικά σύμφωνα με την κορυφαία 

φωνή, αλλά το επίκεντρο σιγά σιγά μετατοπίζεται προς ένα σύστημα στο οποίο ο 

χρωματισμός των συγχορδιών είναι πιο σημαντικός. Αργότερα όλο και λιγότερες 

διαφωνίες λύνονται στις δεσπόζουσες συγχορδίες. Σύμφωνα με τον Sabbanagh, "οι 

διαφωνίες παγώνουν, παγιωμένες σε ένα  χρωματικό εφέ μέσα στη συγχορδία", 

όπου οι πρόσθετες νότες αποτελούν μέρος αυτού.  
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Τρίτη Περίοδος (1907-1915) 

Σύμφωνα με τον Samson, ενώ η μορφή σονάτας στη Σονάτα No. 5 του Scriabin έχει 

κάποιο νόημα στο έργα της τονικής δομής, στις Σονάτες του No. 6 και No. 7, οι 

τυπικές εντάσεις δημιουργούνται από την απουσία της αρμονικής αντίθεσης. 

Υποστηρίζει επίσης ότι το Ποίημα της Έκστασης και οι τελευταίες του σονάτες, όπως 

η No. 9, χρησιμοποιούν μια μορφή σονάτας περισσότερο ευέλικτη. 

Η περισσότερη μουσική αυτής της περιόδου βασίζεται σε ακουστικές και 

οκτατονικές κλίμακες, καθώς επίσης και η εννεατονική κλίμακα που προκύπτει από 

τον συνδυασμό τους. 

14.Πόσες σονάτες για πιάνο έγραψε ο Scriabin; Ποιες απ’ αυτές φέρουν τίτλους 

και ποιους; 

Ο Alexander Scriabin έγραψε 12 σονάτες. Η Σονάτα Νο.2 φέρει τον τίτλο “Fantasy”, 

η σονάτα Νο.7 φέρει τον τίτλο ”White Mass”, ενώ η σονάτα Νο.9 τον τίτλο “Black 

Mass”. 

15.Πόσα κονσέρτα για πιάνο έγραψε ο Scriabin; 

Ο Alexander Scriabin έγραψε ένα και μόονο κονσέρτο για πιάνο, το Πιάνο Κονσέρτο 

σε F# ελάσσονα. 

16.Να κάνετε ένα πλήρη κατάλογο με τις κατηγορίες έργων για σόλο πιάνο του 

Scriabin (π.χ πρελούδια, σπουδές κτλ). 

Πρελούδια 

• Vivace in C major 

• Allegretto in A minor 

• Vivo in G major 

• Lento in E minor 

• Andante cantabile in D major 

• Allegro in B minor 

• Allegro assai in A major 

• Allegro agitato in F-sharp minor 

• Andantino in E major 

• Andante in C-sharp minor 

• Allegro assai in B major 

• Andante in G-sharp minor 

• Lento in G-flat major 

• Presto in E-flat minor 

• Lento in D-flat major 

• Misterioso in B-flat minor 

• Allegretto in A-flat major 

• Allegro agitato in F minor 
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• Affettuoso in E-flat major 

• Appassionato in C minor 

• Andante in B-flat major 

• Lento in G minor 

• Vivo in F major 

• Presto in D minor 

Σπουδές 

1. Etude in C-sharp major 

2. Etude in F-sharp minor 

3. Etude in B minor 

4. Etude in B major 

5. Etude in E major 

6. Etude in A major 

7. Etude in B-flat minor 

8. Etude in A-flat major 

9. Etude in G-sharp minor 

10. Etude in D-flat major 

11. Etude in B-flat minor 

12. Etude in D-sharp minor 

17.Να αναφέρετε σημαντικά έργα του Scriabin για ορχήστρα. 
 

• Symphonic Poem σε D ελάσσονα (1896) 

• Piano Concerto σε FG ελάσσονα, Op.20 

• Rêverie, Op.24 

• Symphony No.1 σε E μείζονα, Op.26 

• Symphony No.2 σε C ελάσσονα, Op.29 

• Symphony No.3 σε C ελάσσονα, The Divine Poem, Op.43 

• The Poem of Ecstasy, Op. 54 (AKA "Symphony No. 4") 

• Prometheus: The Poem of Fire, Op.60 ("Symphony No.5") 

• Mysterium (ανολοκλήρωτη) 
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18.Τι είναι το clavier à lumière και πώς λειτουργεί; Σε ποιον αποδίδεται η 

εφεύρεση του και σε ποιο έργο πρωτοχρησιμοποιήθηκε; 

Το clavier à lumière (πληκτρολόγιο με φως) ήταν ένα μουσικό όργανο που εφηύρε ο 

Alexander Scriabin, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στο έργο του “Prometheus: 

The Poem of Fire”. Ωστόσο, μόνο ένα τέτοιο όργανο κατασκευάστηκε για την 

εκτέλεση του έργου στη Νέα Υόρκη το 1915. 

Το όργανο υποτίθεται ότι είναι ένα πληκτρολόγιο με νότες που αντιστοιχούν σε 

χρώματα, όπως δόθηκαν από το συναισθητικό σύστημα του Scriabin, τα οποία 

φαίνονται στην παρτιτούρα. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές συναισθησίας είχαν 

εκφράσει τις αμφιβολίες τους σχετικά με το αν ο Scriabin ήταν συναισθητικός. 

 
Συναισθησία ονομάζεται η νευρολογική ανάμιξη των αισθήσεων. Ένας άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από 

συναισθησία (συναισθητικός) είναι δυνατό, για παράδειγμα, να «ακούει» τις οσμές, να «βλέπει» τους ήχους και 

να «μυρίζει» τους ήχους. Το συχνότερο είδος συναισθησίας είναι το να βλέπει κάποιος ήχους και το να 

συνδυάζει αυτόματα αριθμούς με συγκεκριμένα χρώματα.  

19.Να αναφέρετε τους σημαντικότερους Ισπανούς συνθέτες του τέλους του 19ου 

αιώνα και τα σημαντικότερα έργα τους. 

- Isaac Albéniz (Ισαάκ Αλμπένιθ, 1860-1909) 

Το μαγικό οπάλιο 

Henry Clifford 

Pepita Jiménez 

Merlin 

Lancelot (ανολοκλήρωτη) 

 

- Enrique Arbós (Ενρίκε Αρμπός, 1863-1939) 

Τρία Πρωτότυπα Κομμάτια σε Ισπανικό Ύφος, έργο 1, για πιάνο, βιολί και 

βιολοντσέλο 

Τανγκό, έργο 2 

Έξι Ποιήματα του Γκουστάβο Αδόλφο Μπέκερ 

Τέσσερα τραγούδια για τη μαρκησία του Μπολάνιος 

Κομμάτι Διαγωνισμού 

Μικρή Ισπανική Σουίτα, για ορχήστρα 

Τρία Κομμάτια, για βιολί και ορχήστρα 

Το Κέντρο της Γης, κωμικο-λυρική θαρθουέλα σε δύο πράξεις, σε λιμπρέτο του Celso 

Lucio y Ricardo Monasterio 

 

- Enrique Granados (Ενρίκε Γκρανάδος, 1867-1916) 

12 danzas españolas 

María del Carmen 

Dante 

Goyescas 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  

Η Αγγλική Αναγέννηση και η Βόρεια Ευρώπη 

Γενικές 

1. Τι γνωρίζετε για τον Elgar; 

Ο Sir Edward William Elgar (Σερ Έντουαρντ Έλγκαρ, 2 Ιουνίου 1857 – 23 

Φεβρουαρίου 1934) ήταν Άγγλος συνθέτης, πολλά έργα του οποίου ανήκουν στο 

βρετανικό και διεθνές κλασικό ορχηστρικό ρεπερτόριο. Μεταξύ των πιο γνωστών 

συνθέσεών του είναι οι Παραλλαγές Αίνιγμα, το Κοντσέρτο για βιολί, το Κοντσέρτο 

για βιολοντσέλο, και οι δύο συμφωνίες του. Συνέθεσε επίσης, χορωδιακά έργα, 

όπως το αριστουργηματικό Το Όνειρο του Γεροντίου, μουσική δωματίου και πολλά 

τραγούδια. Επίσης, είναι ο συνθέτης της πασίγνωστης μελωδίας Γη της Ελπίδας και 

της Δόξας (Land of Hope and Glory). Διορίστηκε Αρχιμουσικός του Βασιλιά (Master 

of King’s Music) το 1924. 

Παρόλο που θεωρείται συχνά ως ένας τυπικός Άγγλος συνθέτης, οι περισσότερες 

από τις μουσικές επιρροές του δεν ήταν από την Αγγλία, αλλά από την ηπειρωτική 

Ευρώπη. Ένιωθε τον εαυτό του «ξένο», όχι μόνο μουσικά αλλά και κοινωνικά, διότι 

στους μουσικούς κύκλους της εποχής του, όπου «δέσποζαν» οι ακαδημαϊστές, ο 

ίδιος εισήλθε ως ένας πρακτικά αυτοδίδακτος συνθέτης. Στην Προτεσταντική 

Βρετανία, ο Ρωμαιοκαθολικισμός του αντιμετωπιζόταν με καχυποψία σε 

ορισμένους κύκλους, ενώ στην συνειδητά ταξική κοινωνία της βικτωριανής και 

εδουαρδιανής εποχής, είχε ιδιαίτερη επίγνωση της «ταπεινής» του προέλευσης, 

ακόμη και όταν πήρε τον τίτλο του βαρονέτου. Νυμφεύθηκε την κόρη ενός 

ανώτερου αξιωματικού του βρετανικού στρατού, η οποία τον ενέπνευσε τόσο 

μουσικά όσο και κοινωνικά, αλλά αγωνίστηκε σκληρά για την επιτυχία μέχρι τα 

σαράντα του χρόνια, όταν μετά από μια σειρά από συνθέσεις χαλαρής υποδοχής, το 

έργο του Παραλλαγές Αίνιγμα το 1899, έγινε αμέσως δημοφιλές στη Μεγάλη 

Βρετανία και στο εξωτερικό. Ακολούθησε το χορωδιακό έργο Το Όνειρο του 

Γεροντίου το 1900, που βασίζεται σε ένα Ρωμαιοκαθολικό κείμενο και προκάλεσε 

κάποια «αναστάτωση» στα αγγλικανικά βρετανικά ήθη, αλλά έγινε -και παραμένει-, 

ένα έργο βασικού ρεπερτορίου στη Βρετανία και αλλού. Τα κατοπινά θρησκευτικά 

χορωδιακά έργα του έτυχαν καλής υποδοχής, αλλά δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο 

ρεπερτόριο που εκτελείται τακτικά. 

Στα πενήντα του, ο Elgar συνέθεσε μια συμφωνία και ένα κοντσέρτο βιολιού που 

είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά η 'δεύτερη συμφωνία' του και το 'κοντσέρτο για 

τσέλο' δεν απέκτησαν άμεση δημοτικότητα και, πήρε πολλά χρόνια για να πάρουν 

τη θέση τους στο τακτικό βρετανικό ρεπερτόριο συναυλιών. Η μουσική του, κατά τα 

επόμενα χρόνια της ζωής του, θεωρήθηκε ως ελκυστική και ταιριαστή κυρίως στο 

βρετανικό κοινό και, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεκτέλεστη έως και μία γενιά 

μετά το θάνατό του. Άρχισε να αναβιώνει σημαντικά στη δεκαετία του ’60 και, σε 
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αυτό βοήθησαν οι νέες ηχογραφήσεις των έργων του. Μερικά από τα έργα του 

έχουν, τα τελευταία χρόνια, παρουσιαστεί διεθνώς, αλλά η μουσική του 

εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να εκτελείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ 

περισσότερο από ό, τι αλλού. 

Ο Elgar έχει χαρακτηριστεί ως ο πρώτος συνθέτης που αναγνώρισε τη μεγάλη αξία 

του γραμμοφώνου στην εποχή του. Μεταξύ 1914 και 1925, διηύθυνε ο ίδιος μια 

σειρά από έργα του που ηχογραφήθηκαν, αλλά η εισαγωγή του μικροφώνου το 

1925 έκανε πολύ πιο πιστή την αναπαραγωγή του ήχου και, αποφάσισε να κάνει 

νέες ηχογραφήσεις των περισσοτέρων μεγάλων ορχηστρικών έργων του, καθώς και 

αποσπασμάτων από το έργο Το Όνειρο του Γεροντίου. 

Ο Elgar περιφρονούσε τη λαϊκή μουσική και έδειχνε λίγο ενδιαφέρον και σεβασμό 

για τα πρώτους άγγλους συνθέτες, αποκαλώντας τον William Byrd (Ουίλιαμ 

Μπερντ) και τους συγχρόνους του «μουσειακά κομμάτια». Από τους κατοπινούς, 

θεωρούσε τον Henry Purcell (Χένρι Πέρσελ) ως τον σπουδαιότερο και, είπε ότι είχε 

μάθει πολλά από την τεχνική του. Από τους μεταγενέστερους, επηρεάστηκε αρκετά 

από τους Handel, Dvořák και, σε κάποιο βαθμό, από τον Brahms. Τη χρωματική 

τεχνική του, οφείλει κατά μεγάλο μέρος στον Wagner, αλλά το επιμέρους ύφος του 

στην ενορχήστρωση, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθαρότητα των Γάλλων 

συνθετών του 19ου αιώνα, Berlioz, Massenet, Saint-Saëns και, ιδιαίτερα στον 

Delibes, του οποίου τη μουσική θαύμαζε και διηύθυνε στο Γούστερ. Ο Elgar άρχισε 

να συνθέτει όταν ήταν ακόμα παιδί, και όλη του τη ζωή κρατούσε σημειώσεις για τα 

θέματα και τις εμπνεύσεις του. Η συνήθειά του να «συναρμολογεί» τις συνθέσεις 

του, ακόμη και εκείνες που ήσαν μεγάλης κλίμακας, παρέμεινε σε όλη τη ζωή του. 

Στα πρώιμα έργα του, περιλαμβάνονται κομμάτια για βιολί και για πιάνο, μουσική 

για το κουιντέτο πνευστών στο οποίο ο ίδιος και ο αδελφός του, έπαιζαν μεταξύ 

1878-1881, και μουσική διαφόρων ειδών για τη μπάντα του ασύλου Πόγουικ. 

Ωστόσο, λίγα από αυτά εκτελούνται τακτικά, όπως το Χαιρετισμός Αγάπης (Salut 

d'Amour) και -όπως οργανώθηκαν δεκαετίες αργότερα μέσα στο έργο Το Μαγικό 

Ραβδί της Νιότης (The Wand of Youth)- μερικά από τα παιδικά σκίτσα. Το πιο 

αξιόλογο πρώιμο έργο του Elgar, κατά την πρώτη περίοδό του στο Λονδίνο το 1889-

1891, είναι η εισαγωγή Φρουασάρ (Froissart), μια ρομαντική μπραβούρα, 

επηρεασμένη από τους Mendelssohn και Wagner, χωρίς να λείπουν τα περαιτέρω 

Ελγκαριανά χαρακτηριστικά. Από τα ορχηστρικά έργα που συνέθεσε κατά τα 

επόμενα έτη, στο Γούστερσάιρ, ξεχωρίζουν η Σερενάτα για Έγχορδα και οι Τρεις 

Βαυαρικοί Χοροί. Σε αυτήν την περίοδο και αργότερα, ο Elgar έγραψε κύκλους 

τραγουδιών και μεμονωμένα τραγούδια. Ο Reed εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις 

σχετικά με αυτά τα κομμάτια, αλλά εξήρε το τραγούδι Το Χιόνι, για γυναικείες 

φωνές και το Θαλασσινές Εικόνες ένα κύκλο πέντε τραγουδιών για κοντράλτο και 

ορχήστρα που παραμένει στο παιζόμενο ρεπερτόριο του Elgar. Άλλα, μεγάλης 

κλίμακας, πρώιμα έργα του Elgar ήσαν για χορωδία και ορχήστρα για το «Φεστιβάλ 

των Τριών Χορωδιών» και άλλα φεστιβάλ, όπως τα έργα Ο Μαύρος Ιππότης, 
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Βασιλιάς Όλαφ, Το Φως της Ζωής, Η Σημαία του Αγίου Γεωργίου και Caractacus. 

Έγραψε επίσης ένα Te Deum και Benedictus για το Φεστιβάλ του Χέρεφορντ 

(Hereford). Σε αυτά τα έργα, η McVeagh (ΜακΒί) σχολιάζει θετικά την πλούσια 

ενορχήστρωση και την καινοτόμο χρήση των leitmotifs, αλλά λιγότερο ευνοϊκά τις 

ιδιότητες των επιλεγμένων κειμένων και την αποσπασματοποίηση της έμπνευσής 

του. Η McVeagh τονίζει ότι, επειδή αυτά τα έργα της δεκαετίας του 1890, ήσαν για 

πολλά χρόνια ελάχιστα γνωστά (και οι εκτελέσεις τους εξακολουθούν να είναι 

σπάνιες), η δεξιοτεχνία της πρώτης μεγάλης επιτυχίας του, του έργου Παραλλαγές 

Αίνιγμα, εμφανίστηκε ως μία αιφνίδια μεταμόρφωση από τη μετριότητα στην 

ιδιοφυΐα, αλλά στη πραγματικότητα, οι ενορχηστρικές του ικανότητες «κτίζονταν» 

καθ’ όλη τη δεκαετία. 

Τα πιο γνωστά έργα του Elgar γράφηκαν στην εικοσαετία 1899-1920, με τα 

περισσότερα από αυτά να είναι ορχηστρικά. Ο Reed έγραψε: «η ιδιοφυία του Elgar 

ανήλθε στο μεγαλύτερο ύψος της στα ορχηστρικά έργα του» και ανέφερε ότι, 

ακόμη και στα ορατόρια του, το ορχηστρικό τμήμα είναι το πιο σημαντικό. Το έργο 

Παραλλαγές Αίνιγμα έκανε το όνομα του Elgar γνωστό σε εθνικό επίπεδο. Η μορφή 

των «παραλλαγών» ήταν ιδανική γι' αυτόν σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, 

διότι η ολοκληρωμένη γνώση του στην ενορχήστρωση βρισκόταν ακόμα σε 

αντίθεση με την τάση του να γράφει τις μελωδίες του με λίγες, μερικές φορές 

άκαμπτες, φράσεις. Τα επόμενα ορχηστρικά έργα, η συμφωνική εισαγωγή Κοκέιν 

(Cockaigne) (1900-1901), τα δύο πρώτα από τα Εμβατήρια Πομπής και 

Μεγαλοπρέπειας (1901), και το ευγενές Παιδιά του Ονείρου (Dream Children) 

(1902), έχουν σχετικά μικρή διάρκεια: το μεγαλύτερο από αυτά, Cockaigne, διαρκεί 

λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά. Το Στο Νότο (1903-1904), αν και ορίζεται από τον 

Elgar ως συμφωνική εισαγωγή, είναι, σύμφωνα με τον Kennedy, ένα συμφωνικό 

ποίημα και, το μεγαλύτερο σε διάρκεια αμιγώς ορχηστρικό κομμάτι που συνέθεσε ο 

Elgar. Το έγραψε αφού είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να συνθέσει μια 

συμφωνία. Το έργο αυτό αποκαλύπτει τη συνεχιζόμενη πρόοδο του να γράφει 

θέματα με διάρκεια και ορχηστρικές γραμμές, αν και ορισμένοι κριτικοί, 

συμπεριλαμβανομένου του Kennedy, βρίσκουν ότι στο μεσαίο μέρος «η έμπνευση 

του Elgar δεν ανήκει στις κορυφαίες στιγμές του». Το 1905, ο Elgar ολοκλήρωσε την 

Εισαγωγή και Αλέγκρο για Έγχορδα. Το έργο αυτό βασίζεται, σε αντίθεση με μεγάλο 

μέρος των προηγούμενων δειγμάτων γραφής του Elgar, όχι σε μια πληθώρα 

θεμάτων, αλλά μόνο σε τρία. Ο Kennedy το απεκάλεσε μια «αριστοτεχνική σύνθεση, 

ισάξια μεταξύ των αγγλικών έργων για έγχορδα, μόνο με τη Φαντασία Τάλις του 

Vaughan Williams (Vaughan Williams)». Ωστόσο, συγκρινόμενο με τα σύγχρονα με 

αυτό έργα και, με διάρκεια λιγότερη από ένα τέταρτο της ώρας, δεν ήταν από τις 

πλέον μακρόχρονες συνθέσεις. Για παράδειγμα, η Συμφωνία αρ. 7 του Gustav 

Mahler, που γράφηκε την ίδια εποχή, διαρκεί για πάνω από μία ώρα. 
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Κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών, ωστόσο, ο Elgar συνέθεσε τρία 

μεγάλα ορχηστρικά έργα τα οποία, αν και μικρότερα σε διάρκεια απ’ ό, τι 

αντίστοιχα των ευρωπαϊκών συγχρόνων τους έργα, ανήκουν στα πλέον σημαντικά 

για έναν Άγγλο συνθέτη. Αυτά ήταν η Συμφωνία αρ. 1, το Κοντσέρτο για Βιολί και η 

Συμφωνία αρ. 2, τα οποία συνήθως εκτελούνται από 45 λεπτά μέχρι 1 ώρα. Η 

McVeagh υποστηρίζει πως, οι συμφωνίες «καταλαμβάνουν υψηλή θέση όχι μόνο 

στο ιστορικό του Elgar, αλλά και στην αγγλική μουσική ιστορία, γενικότερα. Και οι 

δύο είναι μεγάλες σε διάρκεια και δυνατές, χωρίς επιφανειακές «ευκολίες», παρά 

μόνον λεπτούς υπαινιγμούς και αναφορές προς κάποια εσωτερική δραματικότητα 

από την οποία αντλούν τη ζωτικότητα και την ευγλωττία τους. Και οι δύο είναι 

γραμμένες στη βάση της κλασικής φόρμας, αλλά διαφέρουν στο βαθμό που ... να 

θεωρούνται πληκτικές και χαλαρά δομημένες από ορισμένους κριτικούς. Σίγουρα η 

ευρηματικότητα σε αυτές είναι άφθονη και, κάθε συμφωνία, θα χρειαζόταν αρκετές 

δεκάδες μουσικά παραδείγματα για να χαρτογραφηθεί η ανάπτυξή της». Το 

Κοντσέρτο για Βιολί και το Κοντσέρτο για Βιολοντσέλο, κατά την άποψη του 

Kennedy, «κατατάσσονται όχι μόνο ανάμεσα στα κορυφαία έργα του Elgar, αλλά και 

στα μεγαλύτερα του είδους τους». Είναι, ωστόσο, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. 

Το Κοντσέρτο για Βιολί, που συνετέθη το 1909, με τον Elgar στο απόγειο της 

δημοτικότητάς του και, γραμμένο για το αγαπημένο του όργανο, είναι λυρικό σε 

όλη του την έκταση και, ταυτόχρονα, εναλλάξ ραψωδικό (rhapsodical) και λαμπερό. 

Το Κοντσέρτο για Βιολοντσέλο που συνετέθη μια δεκαετία αργότερα , αμέσως μετά 

τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο φαίνεται, σύμφωνα με τα λόγια του Kennedy, να 

«ανήκει σε μια άλλη εποχή, έναν άλλο κόσμο ... το απλούστερο των μεγάλων έργων 

του Elgar ... και το λιγότερο στομφώδες». Μεταξύ των δύο κοντσέρτων, ο Elgar 

συνέθεσε τη συμφωνική σπουδή Φάλσταφ (Falstaff), το οποίο έχει διχάσει ακόμη 

και τους φανατικότερους θαυμαστές του. Ο μουσικολόγος Donald Tovey (Ντόναλντ 

Τόβεϊ) το θεωρούσε ως «ένα από τα ανυπολόγιστα σπουδαία πράγματα στη 

μουσική», με δύναμη «ίδια με του Σαίξπηρ», ενώ ο Kennedy επικρίνει το έργο για 

«πολύ συχνή εξάρτηση από αλυσίδες και μία υπερ-εξιδανικευμένη απεικόνιση των 

γυναικείων χαρακτήρων». Ο Reed θεωρούσε ότι τα κύρια θέματα δείχνουν 

μικρότερη διαφοροποίηση από ό, τι κάποια, στα πρώιμα έργα του Elgar. Ωστόσο, ο 

ίδιος ο Elgar θεωρούσε το Φάλσταφ ως την κορύφωση των αμιγώς ορχηστρικών 

έργων του. Τα μεγάλα έργα για φωνή και ορχήστρα της μέσης περιόδου του Elgar 

είναι τρία κορυφαία έργα για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα: Το Όνειρο του 

Γεροντίου (1900), και τα ορατόρια Οι Απόστολοι (1903) και Το Βασίλειο (1906), 

καθώς και δύο μικρότερες ωδές, η Ωδή της Στέψης (1902) και Οι Μουσουργοί 

(1912). Τα χορωδιακά έργα ήσαν όλα επιτυχημένα, αν και το αριστουργηματικό Το 

Όνειρο του Γεροντίου, ήταν και παραμένει το πιο αγαπημένο και πολυ-εκτελεσμένο 

έργο του Elgar (μαζί με το "Land of Hope and Glory"). Ο ίδιος ο συνθέτης έγραφε: 

«Αυτό είναι το καλύτερο για μένα... για τα άλλα απλώς έτρωγα, έπινα, κοιμόμουν, 

αγαπούσα και μισούσα... η ζωή μου ήταν όπως ο ατμός, και δεν είναι... αλλά αυτό 
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το έβλεπα και το ήξερα... αυτό, αν μη κάτι άλλο από μένα, αξίζει τη μνήμη σας». Και 

τα τρία αυτά έργα ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο δόμησης, με ενότητες για 

σολίστ, χορωδία ή και των δύο μαζί. Η ξεχωριστή ενορχήστρωση του Elgar, καθώς 

και η μελωδική έμπνευσή του, τα ανεβάζει σε υψηλότερο επίπεδο από ό, τι τα 

αντίστοιχα έργα των περισσοτέρων Βρετανών προκατόχων τους. 

 

2. Τι γνωρίζετε για τους Delius, Williams και Holst; 

Delius 

Ο Frederick Delius (Φρέντερικ Ντίλιους) ήταν Άγγλος συνθέτης, γερμανικής 

καταγωγής. Ο πατέρας του, που ήταν Γερμανός, τον είχε κατευθύνει προς το 

εμπόριο παρά την πρόωρη μουσική ευαισθησία του, και μόνο αργότερα (με τη 

μεσολάβηση του Grieg) κατόρθωσε να παρακολουθήσει κανονικές παραδόσεις 

μαθημάτων στο Ωδείο της Λειψίας. Την περίοδο 1884-86 μαθήτευσε στη Φλόριντα 

κοντά στον οργανίστα Thomas Ward και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ευρώπη, όπου 

σπούδασε στο Ωδείο της Λειψίας έως το 1888. Την ίδια χρονιά, με τη μεσολάβηση 

του Νορβηγού συνθέτη Edvard Grieg, ο Delius εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου 

δημιούργησε στενές φιλικές σχέσεις με τους διασημότερους μουσικούς της εποχής. 

Η μουσική του, με ζωηρούς χρωματικούς τόνους και σοφά ρυθμισμένη για πλήρη 

συγκροτήματα ορχήστρας, ακολουθεί πράγματι από πολύ πιο κοντά τα 

γαλλογερμανικά ρεύματα, παρά τα παραδοσιακά της πατρίδας του. Το 1926 

προσβλήθηκε από τύφλωση και παράλυση, αλλά συνέχισε το μουσικό του έργο, 

υπαγορεύοντας τις συνθέσεις του στον νεαρό βοηθό του. Έγραψε πολλά θεατρικά 

έργα: Κοάνγκα (1904), Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο χωριό (1907), Φένιμορ και Γκέρντα 

(1919), συμφωνικά ποιήματα, συνθέσεις για σόλα, χορωδίες και ορχήστρα, Ρέκβιεμ 

(1916), μια Λειτουργία της ζωής (1905), κοντσέρτα για όργανα, σολίστ και 

ορχήστρα, σονάτες για βιολί και πιάνο και πολλά άλλα. 

Williams 

Ο Ralph Vaughan Williams (Ραλφ Βων Ουίλιαμς, 12 Οκτωβρίου 1872 - 26 Αυγούστου 

1958) ήταν Άγγλος συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και οργανίστας του α’ μισού 

του 20ού αιώνα, από τους σημαντικότερους της εποχής του -μαζί με τον Elgar. Τα 

έργα του περιλαμβάνουν όπερες, μπαλέτα, μουσική δωματίου, κοσμική και 

θρησκευτική φωνητική μουσική και ορχηστρικές συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 

εννέα συμφωνιών, όλα αυτά σε μια δημιουργικότατη περίοδο που διήρκεσε για 

πάνω από πενήντα χρόνια. Επηρεασμένη σημαντικά από την μουσική της εποχής 

των Τυδώρ και το αγγλικό λαϊκό τραγούδι, η παραγωγή του σηματοδότησε ριζική 

στροφή στην βρετανική μουσική από το γερμανο-κυριαρχούμενο ύφος που την 

διακατείχε κατά τον 19ο αιώνα. 

Ο Vaughan Williams είχε ένα μικρό ατομικό εισόδημα που, στην αρχή της καριέρας 

του, συμπλήρωνε με ποικιλία μουσικών δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός ότι το 

εκκλησιαστικό όργανο δεν ήταν πολύ της αρεσκείας του, υπήρξε πολύ καλός 

οργανίστας και, η μόνη θέση που κατείχε ποτέ με ετήσιο μισθό, ήταν όταν έπαιξε 
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στην εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα, στο South Lambeth του Λονδίνου, μεταξύ 1895 

και 1899, για 50 στερλίνες το χρόνο. Αντιπάθησε τη δουλειά, αλλά επειδή 

συνεργαζόταν στενά με μια χορωδία, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία για τα έργα που 

συνέθεσε μετέπειτα. 

Τον Οκτώβριο του 1897, νυμφεύθηκε την Adeline Fischer (Αντελίν Φίσερ) και 

πέρασαν μαζί αρκετούς μήνες στο Βερολίνο. Εκεί, ο Vaughan Williams γνώρισε τον 

διάσημο Max Bruch και υπήρξε μαθητής του. Με την επιστροφή τους, 

εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο, αρχικά στο Ουέστμινστερ (Westminster) και, από το 

1905, στο Τσέλσι. Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά. 

Το 1899, ο Vaughan Williams πέρασε τις εξετάσεις για το πτυχίο του Διδάκτορα 

Μουσικής στο Κέιμπριτζ (Doctor of Music) και ο τίτλος απονεμήθηκε επισήμως σε 

αυτόν το 1901. Το τραγούδι Linden Lea έγινε το πρώτο από τα έργα του που 

εκτυπώθηκε, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ο Τραγουδιστής (The Singer) τον Απρίλιο 

του 1902 και, στη συνέχεια, σε ξεχωριστές παρτιτούρες. Εκτός από την σύνθεση είχε 

και άλλες δραστηριότητες κατά την διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα. 

Έγραψε άρθρα για μουσικά περιοδικά και για την δεύτερη έκδοση του περίφημου 

Λεξικού Γκρόουβ (Grove) της Μουσικής και των Μουσικών και επιμελήθηκε τον 

πρώτο τόμο των Τραγουδιών Καλωσορίσματος του Purcell. Από το 1904 μέχρι το 

1906 διετέλεσε μουσικός εκδότης του νέου βιβλίου με ύμνους, Το Αγγλικό 

Υμνολόγιο (The English Hymnal), για το οποίο ο ίδιος αργότερα δήλωσε, «τώρα ξέρω 

ότι δύο χρόνια στενής επαφής με μερικές από τις καλύτερες (καθώς και μερικές από 

τις χειρότερες) μελωδίες στον κόσμο, ήταν καλύτερη μουσική παιδεία από 

οσοδήποτε πολλές σονάτες και φούγκες». Ο Vaughan Williams αφοσιώθηκε, επίσης, 

στη λήψη κρισίμων μουσικών αποφάσεων για ολόκληρη την κοινότητα, βοήθησε να 

ιδρυθεί το ερασιτεχνικό φεστιβάλ του Ληθ Χιλ (Leith Χιλ Music Festival) το 1905, και 

διορίστηκε βασικός διευθυντής του, θέση που κατείχε μέχρι το 1953. 

Στα 1903-1904, ο Vaughan Williams ξεκίνησε την συλλογή λαϊκών, παραδοσιακών 

τραγουδιών. Είχε πάντα ενδιαφέρον γι’ αυτά και, τώρα, ακολούθησε το παράδειγμα 

της πρόσφατης γενιάς ενδιαφερομένων, όπως του Cecil Sharp και της Lucy 

Broadwood, δηλαδή να ταξιδεύει στην αγγλική ύπαιθρο, να καταγράφει και να 

μεταγράφει παραδοσιακά τραγούδια που έλεγαν σε διάφορες περιοχές. Οι 

συλλογές των τραγουδιών δημοσιεύθηκαν, διατηρώντας πολλά που θα μπορούσαν 

-διαφορετικά- να έχουν εξαφανιστεί, όπως έγινε με τις προφορικές παραδόσεις. 

Ο Vaughan Williams ενσωμάτωσε ορισμένα από αυτά τα τραγούδια σε δικές του 

συνθέσεις και, γενικότερα, είναι σαφώς επηρεασμένος από τό τροπικό ύφος τους. 

Αυτό το στοιχείο, μαζί με την αγάπη του για την μουσική της εποχής των Τυδώρ και 

Στιούαρτ, βοήθησαν να διαμορφωθεί το ύφος της μουσικής του για το υπόλοιπο της 

καριέρας του. 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Vaughan Williams συνέθετε σταθερά, 

δημιουργώντας τραγούδια, χορωδιακή μουσική, έργα μουσικής δωματίου και 

ορχηστρικά κομμάτια, βρίσκοντας σταδιακά τις απαρχές του ώριμου ύφους του. 
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Στις συνθέσεις του περιλαμβάνονται το συμφωνικό ποίημα Στην Εξοχή με τους 

Βάλτους (In the Fen Country, 1904) και η Ραψωδία του Νόρφοκ αρ. 1 (Norfolk 

Rhapsody No 1, 1906). Ωστόσο δεν παρέμεινε ικανοποιημένος με την τεχνική του ως 

συνθέτη. Αφού αναζήτησε ανεπιτυχώς να κάνει μαθήματα με τον περίφημο Elgar 

και τον Vincent d'Indy (Βενσάν ντ’ Εντί) στο Παρίσι, τελικά τού σύστησαν έναν 

συνθέτη, πιο μοντερνιστή και όχι δογματικό, τον Maurice Ravel. 

Ο Ralph Vaughan Williams ασχολήθηκε με όλες σχεδόν τις μουσικές μορφές, 

ιδιαίτερα με την χορωδιακή παράδοση της χώρας του, όπου προσέφερε πολλά. 

Θεωρείται ο θεμελιωτής τής εθνικής Αγγλικής μουσικής σχολής. 

Τον Φεβρουάριο του 1953, ο Vaughan Williams νυμφεύθηκε την Ursula. Έφυγαν 

από το Ντόρκινγκ και νοίκιασαν ένα σπίτι στο Ρίτζεντ Παρκ του Λονδίνου. Με την 

ενθάρρυνση της Ούρσουλα, το ζεύγος έγινε πολύ πιο ενεργό κοινωνικά. Ο Vaughan 

Williams ήταν, πλέον, μια ηγετική φυσιογνωμία της βρετανικής μουσικής. Ο ίδιος 

και η σύζυγός του ταξίδεψαν εκτενώς στην Ευρώπη και, το 1954, επισκέφθηκαν τις 

ΗΠΑ για άλλη μια φορά, καθώς ο συνθέτης είχε κληθεί να μιλήσει στο Κορνέλ 

(Cornell) και άλλα πανεπιστήμια και να διευθύνει. Έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής 

από μεγάλα ακροατήρια και έμεινε συγκλονισμένος από την ζεστασιά με την οποία 

τον περιέβαλαν. Από τα τελευταία έργα του συνθέτη, κατά την δεκαετία του 1950, 

το Λεξικό Γκρόουβ κάνει ιδιαίτερη μνεία στα Τρία Τραγούδια του Σαίξπηρ (1951), 

την χριστουγεννιάτικη καντάτα Hodie (1953-4), την Σονάτα για Βιολί και, ιδιαίτερα, 

στα Δέκα Τραγούδια για τον Μπλέικ (1957), «ένα αριστούργημα λιτότητας και 

ακρίβειας». Αναμφίβολα, οι 9 συμφωνίες που συνέθεσε ο Vaughan Williams, 

αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς καλύπτουν ευρύ εκφραστικό πεδίο. 

Holst 

Ο Gustav Theodore Holst (Γκούσταβ Θίοντορ Χολστ, 21 Σεπτεμβρίου 1874 – 25 

Μαΐου 1934) ήταν Άγγλος συνθέτης και δάσκαλος μουσικής για σχεδόν 20 χρόνια. 

Είναι περισσότερο γνωστός για την ορχηστρική του σουίτα “Οι Πλανήτες”. Έχοντας 

σπουδάσει στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής (Royal College of Music) στο Λονδίνο, 

το πρώιμο έργο του ήταν επηρεασμένο από τον Grieg, τον Wagner, τον Ρίχαρντ 

Στράους και τον συμφοιτητή του Ralph Vaughan Williams ενώ αργότερα, μέσω του 

τελευταίου, από την μουσική του Ραβέλ. Η συνδυασμένη επιρροή από τον Ραβέλ, 

τον Ινδικό πνευματισμό και τις παραδοσιακές αγγλικές μελωδίες επέτρεψαν στον 

Holst να ελευθερωθεί από τις επιρροές του Wagner και του Στράους και να 

διαμορφώσει το δικό του ύφος. Η μουσική του είναι γνωστή για την αντισυμβατική 

χρήση του μέτρου και τις εμμονικές μελωδίες. 

Ο Holst συνέθεσε περίπου 200 έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όπερες, 

ύμνοι και τραγούδια. 

Έγινε δάσκαλος μουσικής στο Σχολείο θηλέων του Αγίου Παύλου (St Paul's Girls' 

School) και μουσικός διευθυντής του κολεγίου Morley το 1907, κρατώντας και τις 

δύο θέσεις μέχρι την συνταξιοδότησή του. 

Ήταν αδελφός του ηθοποιού του Χόλυγουντ, Ernest Cossart και πατέρας της 
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συνθέτιδος και μαέστρου, Imogen Holst (Ίμοτζεν Holst), η οποία έγραψε και μία 

βιογραφία του το 1938. 

Το πραγματικό του όνομα ήταν Gustavus Theodor von Holst αλλά αφαίρεσε το 

«von» από το όνομα λόγω των αντιγερμανικών αισθημάτων στην Βρετανία κατά την 

διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, κάνοντάς το επίσημο το 1918. 

 

3. Ποια η διαφορά ανάμεσα στον Elgar και τους Delius, Williams και Holst; 

Η διαφορά ανάμεσα τους ήταν ότι ο Elgar δεν αντλούσε τις ιδέες του από τη λαϊκή 

μουσική κατά τον παραδοσιακό τρόπο, όπως οι εθνικοί συνθέτες. 

Αντίθετα, οι Delius, Williams και Holst επηρεάστηκαν, άλλος λιγότερο και άλλος 

περισσότερο, από τη λαϊκή κληρονομιά της χώρας τους. 

4. Τι γνωρίζετε για τον Nielsen; 

Ο Carl Nielsen (Καρλ Νίλσεν, 1865-1931) θεωρείται ο μεγαλύτερος Δανός συνθέτης 

όλων των εποχών και το προσωπικό του στυλ διαμόρφωσε, όχι μόνο την εθνική 

μουσική ταυτότητα της χώρας του, αλλά ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Εκτός από 

συνθέτης υπήρξε και ένας αξιόλογος μαέστρος και βιολονίστας, ενώ έχει στο 

ενεργητικό του και μία σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, από τη θέση του 

στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Δανίας.  

Το 1902 o Nielsen με την οικονομική συνδρομή του εκδότη του Βίλχελμ Χάνσεν 

συνόδευσε στην Ελλάδα τη γυναίκα του Άννα Μαρία, η οποία ήταν γλύπτρια και 

ενδιαφερόταν να μελετήσει εκ του σύνεγγυς την αρχαία ελληνική τέχνη. Όταν δεν 

τη συνόδευε στις εξορμήσεις της ανά την Αττική, ο Nielsen συνέθετε σ' ένα πιάνο 

που του είχε παραχωρήσει το Ωδείο Αθηνών. 

Στις 10 Μαρτίου του 1903 ξεκίνησε να γράφει μια εισαγωγή (overture), στην οποία 

περιέγραφε με νότες την ανατολή του ήλιου, την άνοδό του στον ελληνικό ουρανό 

και τη δύση του στα γαλανά νερά του Αιγαίου. «Σιωπή και σκοτάδι. Ο ήλιος 

ανατέλλει με ένα χαρούμενο δοξαστικό τραγούδι. Περιπλανιέται στον χρυσό του 

δρόμο και βυθίζεται ήσυχα στη θάλασσα» γράφει στην παρτιτούρα. Ολοκλήρωσε το 

έργο στις 23 Απριλίου του ίδιου χρόνου, λίγες ημέρες προτού πάρει το δρόμο της 

επιστροφής με τη γυναίκα του για τη Δανία.  

Η «Εισαγωγή: Ήλιος», έργο 17 (Helios-Ouverture, op. 17) διαρκεί από 10 έως 12 

λεπτά και είναι γραμμένο για τρία φλάουτα, δύο κλαρινέτα, δύο φαγκότα, τέσσερα 

κόρνα, τρεις τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα και έγχορδα. Η πρεμιέρα 

του έργου δόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1903 στην Κοπεγχάγη από τη Βασιλική 

Ορχήστρα της Δανίας, με μαέστρο τον Johan Svendsen (Γιόχαν Σβέντσεν). Η 

υποδοχή του κοινού ήταν θερμή, ενώ η κριτική διχάστηκε. Τα επόμενα χρόνια έγινε 

ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυπαιγμένα έργα του Carl Nielsen.  

Το πορτρέτο του Carl Nielsen διακοσμεί τα χαρτονομίσματα των 100 κορωνών. 
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5. Τι γνωρίζετε για τον Sibelius; 

Ο Jean Sibelius (Γιαν (ή Ζαν) Σιμπέλιους, 8 Δεκεμβρίου 1865 - 20 Σεπτεμβρίου 1957) 

ήταν Φιλανδός συνθέτης. Άρχισε να σπουδάζει νομικά, αλλά γρήγορα τα παράτησε 

και άρχισε μουσικές σπουδές στο Ελσίνκι και μετά στο Βερολίνο και στη Βιέννη. Τα 

έργα του αρχικά ήταν εμπνευσμένα από τη γερμανική μουσική, γρήγορα όμως 

στράφηκε προς τους μύθους της πατρίδας του και έγινε το σύμβολο του 

φινλανδικού εθνικισμού. Το 1892 έγραψε το συμφωνικό του ποίημα «Κούλεβρο», 

για το οποίο πήρε ισόβια επιχορήγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση. Σπουδαία 

έργα του είναι οι 7 συμφωνίες του, τα συμφωνικά ποιήματά του: «Μια σάγα», 

«Καρελία», «Ο κύκνος της Τουονέλας», «Φινλανδία», με το οποίο ο Sibelius έγινε 

γνωστός σ' όλο τον κόσμο. Όμως, παρόλη την επιτυχία του, το 1904 αποσύρθηκε σ' 

ένα χωριό, όπου συνέθεσε τα πιο πολλά κομμάτια του. 

6. Κάντε μια γενική εκτίμηση του έργου των Nielsen και Sibelius. 

Όπως ο Nielsen, έτσι και ο Sibelius δεν μπορεί να θεωρηθεί απλά και μόνο 

εθνικιστής. Ο Nielsen αποφεύγει να χρησιμοποιεί το λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας 

υπερβολικά περίπλοκος άνθρωπος για να αφοσιωθεί απόλυτα στην ανακάλυψη και 

έκφραση ενός εθνικού ύφους. Ο Sibelius είχε μια θρησκευτική «ευαισθησία» χωρίς 

πίστη. 

Γενικά, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ως ένα μεγάλο βαθμό μόνοι, χωρίς ούτε φανερούς 

προκατόχους, ούτε ακόμη και διαδόχους. Ακολουθούσαν το μοναχικό τους 

μονοπάτι όσο πήγαινε. 

Σε αντίθεση με μεταγενέστερους συνθέτες, όπως οι Bruckner και ο Stravinsky, οι 

οποίοι ήταν θρήσκοι και εμπνέονταν από τη θρησκεία, το έργο των Nielsen και 

Sibelius δεν επηρεάστηκε από τη θρησκεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

Παράδοση και Νεωτερισμοί κατά τον 20ό αιώνα 

Γενικές 

1. Τι γνωρίζετε για τον Stravinsky; Ποια τα έργα του; 

Ο Igor Fyodorovich Stravinsky (Ίγκορ Φιόντοροβιτς Στραβίνσκι, 17 Ιουνίου 1882 - 6 

Απριλίου 1971), ήταν σημαντικός μουσικός συνθέτης του 20ού αιώνα. 0 πατέρας 

του ήταν τραγουδιστής, σολίστ της Αυτοκρατορικής Όπερας της Πετρούπολης. Στα 

δέκα του χρόνιο ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Το 1901 ξεκίνησε σπουδές νομικής 

στην Πετρούπολη, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα θεωρίας της 

μουσικής. Ο σημαντικότερος δάσκαλός του ήταν ο Nikolai Rimsky-Korsakov, με τον 

οποίο ξεκίνησε ιδιαίτερα μαθήματα το 1903 και έμεινε δίπλα του ως το 1908. 

Ανάμεσα στις πρώτες συνθέσεις του Stravinsky, γραμμένες κάτω από το βλέμμα του 

μοναδικού του δασκάλου, και τις συνθέσεις ενός ώριμου άνδρα μεσολάβησαν 

περίπου εκατό δημιουργίες: συμφωνίες, κοντσέρτα, κομμάτια δωματίου, 

τραγούδια, σονάτες πιάνου, όπερες και κυρίως μπαλέτα. Η επιρροή αυτών των 

δημιουργιών ήταν εμβριθής. Αμέσως μετά τον χαμό του δασκάλου του ο Igor 

Stravinsky στράφηκε προς τη μουσική ψυχοσύνθεση των γάλλων ιμπρεσιονιστών 

Claude Debussy και Maurice Ravel, ενώ παράλληλα διατήρησε την εθνικιστική του 

αντίληψη. 

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Igor Stravinsky ερωτήθηκε από ένα 

φρουρό των γαλλικών συνόρων τι επαγγελλόταν. «Είμαι εφευρέτης μουσικής» 

απάντησε. Η απάντηση ήταν χαρακτηριστική του ρώσου συνθέτη: πεζή, βέβαιη και 

διόλου ρομαντική. 

Ο Stravinsky επίσης αρνούνταν επίμονα πως η έμπνευση ενός συνθέτη προέρχεται 

από κάποια θεϊκή παρέμβαση η δική του έμπνευση προερχόταν από τις ανάγκες 

των επόμενων αναθέσεών του. 

Με το ξέσπασμα του Α Παγκοσμίου Πολέμου, που θα αναστείλει τις 

δραστηριότητες των Ρωσικών Μπαλέτων, θα εγκατασταθεί στην Ελβετία και θα 

γράψει εκεί μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, με θέματα παρμένα κυρίως 

από τη ρωσική Λαϊκή παράδοση: Το αηδόνι (1914), Η αλεπού (1915), Γάμοι (1914-

23), Η Ιστορία του Στρατιώτη (1918), Συμφωνία για πνευστά (1920), Μάβρα (1922). 

Δε θα επιστρέψει στη Ρωσία μέχρι το 1962. 

Για την επαναλειτουργία των Ρωσικών Μπαλέτων θα γράψει τον Πετρούσκα (1920), 

μια μεταγραφή σε προσωπικό ύφος ενός έργου του 18°” αιώνα που αποδίδεται 

στον Pergolesi (Πουλτσινέλα). Με το έργο αυτό ξεκινάει η δεύτερη σημαντική 

περίοδος στη συνθετική πορεία του Stravinsky, η νεοκλασική. Την ίδια χρονιά 

εγκαθίσταται στη Γαλλία (θα πάρει τη γαλλική υπηκοότητα το 1934). 

Τα επόμενα είκοσι χρόνια ο Stravinsky στρέφεται στις μουσικές μορφές του 

παρελθόντος, χρησιμοποιώντας τις στο πλαίσιο των δικών του αισθητικών 
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επιδιώξεων. Σημαντικότερα έργα αυτής της περιόδου είναι ο Οιδίπους Τύραννος 

(1927), ένα ογκώδες ορατόριο βασισμένο στο έργο του Σοφοκλή, σε μια μεταγραφή 

από τον Jean Cocteau (Ζαν Κοκτώ) στα λατινικά, ο Απόλλων Μουσηγέτης (1928), ένα 

έργο για έγχορδα στο στιλ του Lully, το τελευταίο από τα μπαλέτα του που θα 

παρουσιάσει ο Diaghilev, το μπαλέτο Το φιλί της νεράιδας (1928), αφιερωμένο στη 

μνήμη του Tchaikovsky, που έγινε πια ο αγαπημένος του Ρώσος συνθέτης, η 

Συμφωνία των Ψαλμών (1930), ένα σχεδόν επικό έργο πάνω σε κείμενα των 

Ψαλμών, που σηματοδοτεί την επανασύνδεση του με την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Ταυτόχρονα, από τη δεκαετία του ‘30 αρχίζει να συνθέτει ολοένα και περισσότερη 

οργανική μουσική: Κοντσέρτο για βιολί (1931), Κοντσέρτο για δυο πιάνα (1935), 

Κοντσέρτο “Dumbarton Oaks” (1937-8), Συμφωνία σε Ντο (1938), Συμφωνία σε. τρία 

μέρη (1945). Παράλληλα, ξεκινάει μια άλλη σημαντική και μακροχρόνια συνεργασία 

του στο χώρο του χορού, αυτή τη φορά με τον George Balanchine (Ζορζ 

Μπαλανσίν), για τον οποίο θα γράψει τα μπαλέτα Περσεφόνη (1934), Jeu de Cartes 

(1937), Ορφέας (1946), Αγών (1957). 

Το 1938 ο Stravinsky θα χτυπηθεί από το διαδοχικό θάνατο, μέσα σε μερικούς 

μήνες, της κόρης, της γυναίκας και της μητέρας του. Μπροστά στην απειλή του 

πολέμου, πικραμένος από την Γαλλία και με τον θάνατο των αγαπημένων του να 

τον βαραίνει, φεύγει για την Αμερική μαζί με τη μέλλουσα δεύτερη σύζυγό του 

Βέρα, όπου και θα μείνει μέχρι το θάνατο του, παίρνοντας μάλιστα και την 

αμερικανική υπηκοότητα, το 1945. 

Το 1940 εγκαθίσταται στο Hollywood, όπου του γίνονται αρκετές προτάσεις για να 

γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, χωρίς όμως να καταλήξουν ποτέ σε 

συμφωνία. 

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘40 αφιερώθηκε στο Rake’s Progress (Η καριέρα του 

ασώτου, 1951), την τελευταία του όπερα, γραμμένη στο ύφος των κωμωδιών του 

Mozart, σε Λιμπρέτο του Auden. 

Η τελευταία στροφή στην καριέρα του Stravinsky έγινε στη συνέχεια, όταν άρχισε να 

μελετά τη σειριακή μουσική και ειδικά το έργο του Anton Webern, συνθέτοντας με 

την τεχνική αυτή μια σειρά από έργα, κυρίως θρησκευτικής έμπνευσης: Canticum 

Sacrum (1955), Threni (1958), Requiem Canticles (1966), κ.ά. 

Ο Stravinsky συνέχισε μέχρι το τέλος της ζωής του να διευθύνει έργο του σε 

συναυλίες και να το ηχογραφεί. Εξέδωσε επίσης βιβλία αισθητικής, 

απομνημονεύματα και συνομιλίες. 

Πέθανε στις 6 Απριλίου 1971, στη Νέα Υόρκη και τάφηκε, όπως είχε ζητήσει, στη 

Βενετία, στο νησάκι San Michele, δίπλα στον τάφο του Diaghilev. 

Ο συνθέτης πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων, στο νεοαποκτηθέν διαμέρισμά του, στο 

νούμερο 920 της 5ης Λεωφόρου της Ν. Υόρκης, από καρδιακή προσβολή. Η κηδεία 

του έγινε στη Βενετία και όχι στη Ν. Υόρκη, στη «ρωσική γωνία» του νεκροταφείου 

του San Michele. Εξέφραζε πάντα μια συμπάθεια προς την ιταλική πόλη, όπου 

πρωτοπαρουσιάστηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές του δημιουργίες. 
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Στην ίδια γωνία βρίσκεται θαμμένος και ο ρώσος ιμπρεσάριος του μπαλέτου Sergei 

Diaghilev, ο οποίος στις 29 Μαΐου του 1913 επιμελήθηκε την αρχική παραγωγή της 

«Ιεροτελεστίας της Ανοιξης», δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στον 

Stravinsky να μεγαλουργήσει. 

Οι τελευταίες ενασχολήσεις του Igor Stravinsky ήταν η συγγραφή 

απομνημονευμάτων αλλά και η εμπορευματοποίηση των προσωπικών του 

μουσικών αρχείων. Η ολοκληρωμένη, διορθωμένη, χειρόγραφη παρτιτούρα του «Η 

τελετουργία» (7.600 σελίδες, 17.000 αρχεία και 7.600 συμπληρωματικές σελίδες 

συνολικά) τέθηκε προς πώληση με αρχική τιμή 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Η αγορά 

της ως σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί.  

Οι σκληρές διαφωνίες και αρμονικές ελευθερίες, οι πιο ιδιόρρυθμοι συνδυασμοί 

ορχηστρικών χρωμάτων, εξωτικών κλιμάκων, πολυτονικότητας και πολυρρυθμίας, 

μελωδικών στιλ και ρυθμών, όλα χρησιμοποιούνται στη μουσική του μ' ένα 

ιδιότυπο και ανήσυχο ύφος, αλλά πάντα στο πλαίσιο της τονικής μουσικής. Μόνο 

στα τελευταία έργα του ακολουθεί τη δωδεκάφθογγη τεχνική. Προσπαθούσε σε 

κάθε νέο του έργο να πει κάτι καινούριο και πρωτότυπο και να μην επαναλάβει τον 

εαυτό του όπως αυτός υπήρξε σε προηγούμενα έργα. Το στιλ του είναι πολύ 

καθαρό και η τέχνη του μπορεί να θεωρηθεί ότι «ανακεφαλαιώνει» όλα τα στιλ που 

προηγούνται από αυτόν, παραμένοντας βέβαια άρτια κατασκευασμένη. 

Το συνθετικό του έργο περιλαμβάνει όπερες, χοροδράματα με πιο γνωστά την 

"Ιεροτελεστία της Άνοιξης", την "Πετρούσκα" και "Το Πουλί της Φωτιάς", κομμάτια 

για ορχήστρα, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, τραγούδια και κομμάτια για 

φωνή και ορχήστρα. 

 

 

2. Ποια ήταν η σχέση του Stravinsky με τη θρησκεία και τη θρησκευτική μουσική; 

Ο Stravinsky ήταν βαθιά θρήσκος. Η εκκλησιαστική μουσική του περιλαμβάνει τη 

μεγαλοπρεπή Συμφωνία των Ψαλμών (1930) για χορωδία και ορχήστρα, τη 

Λειτουργία (1948), την Ιερά Ωδή (1956) γραμμένη για τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας 

και τέλος τις Νεκρόσημες Ωδές(1966).  

Στα έργα αυτά προδίδεται η εθνικότητα του συνθέτη. Το τελικό χορωδιακό της 

τελευταίας Νεκρικής Ωδής, για το οποίο η γυναίκα του Stravinsky μας πληροφορεί 

ότι το έγραψε για τον εαυτό του, είναι μία ικεσία για θεία επιείκεια την Ημέρα της 

Κρίσης. 
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3. Τι γνωρίζετε για το Πουλί της Φωτιάς;  

Το Πουλί της Φωτιάς ήταν το πρώτο μπαλέτο που συνέθεσε ο Igor Stravinski για τα 

Ρωσικά Μπαλέτα του Sergei Diagilev. Το θέμα του άντλησε από τα Ρωσικά 

Παραμύθια και συγκεκριμένα από το μύθο του μαγικού πουλιού που μπορεί να 

είναι ταυτόχρονα ευλογία αλλά και κατάρα για τον κάτοχό του. Το μπαλέτο 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά του 1910 σε χορογραφία Michel Fokine και 

σκηνικά του Leon Backst και προκάλεσε αμέσως αίσθηση στους καλλιτεχνικούς 

κύκλους του Παρισιού, τόσο εξαιτίας της μουσικής του γλώσσας όσο και για τα 

σκηνικά του που ήταν έντονα επηρεασμένα από το νέο ρεύμα του Ρωσικού 

παγανισμού, σήμα κατατεθέν άλλωστε των Ρωσικών Μπαλέτων. 

 

4. Τι γνωρίζετε για τον Πετρούσκα; 

Ο Πετρούσκα είναι χαρακτηριστικό ανδρείκελο του ρωσικού λαϊκού θεάτρου. 

Μπορεί να θεωρηθεί απόγονος του ιταλικού Πουλτσινέλα, που έφτασε στη Ρωσία 

μέσω του Χάνσβουρστ, κωμικού προσώπου του γερμανικού λαϊκού θεάτρου, 

ανάλογου με τον δικό μας Φασουλή. Ο Πετρούσκα έκανε την πρώτη του εμφάνιση 

τον 17o αιώνα, αλλά εξαιτίας της αθυροστομίας του λογοκρίθηκε και απαγορεύτηκε 

επί της βασιλείας του τσάρου Αλεξίου. Κατόπιν έγινε ο πιο δημοφιλής τύπος του 

κουκλοθέατρου, που άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό για την τολμηρή, χιουμοριστική, αν 

και κάπως χυδαία, γλώσσα του. Η ενδυμασία του Πετρούσκα είναι πολύχρωμη· 

τυπικό χαρακτηριστικό του είναι η σουβλερή μύτη του, ενώ η φωνή του είναι έρρινη 

και βραχνή.  

Ο Πετρούσκα του Stravinsky, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1911 

από τα Ρωσικά Μπαλέτα του Diaghilev (κοστούμια Alexandre Benois και 

χορογραφία Michel Fokine) με το ταλέντο του χορευτή – θρύλου Vaslav Nijinsky, να 

σηματοδοτεί τη χορογραφία του Fokine και να κάνει τη μετέπειτα «αναμέτρηση» με 

το έργο εξαιρετικά παράτολμη για άλλους χορογράφους. 

 

5. Τι γνωρίζετε για την Ιεροτελεστία της Άνοιξης; 

Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης είναι ένα χορόδραμα του Ρώσου συνθέτη Igor 

Stravinsky, η μουσική του οποίου είναι ένα από τα σημαντικότερα και 

επιδραστικότερα έργα του 20ου αιώνα. Η πρεμιέρα του στο Παρίσι στις 29 Μαΐου 

1913 δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, εξαιτίας της επαναστατικής 

πρωτοποριακής μουσικής και της χορογραφίας. Το έργο φέρει τον υπότιτλο 

«Εικόνες από μια παγανιστική Ρωσία» και αναπαριστά μια παγανιστική τελετή 

γονιμότητας, που καταλήγει στη θυσία μιας κόρης. 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1909, ο ταλαντούχος συνθέτης Igor Stravinsky παρουσίασε 

στην Αγία Πετρούπολη τα έργα του Πυροτεχνήματα και Φανταστικό Σκέρτσο. 

Ανάμεσα στους θεατές της συναυλίας ήταν και ο διάσημος τότε καλλιτεχνικός 

ιμπρεσάριος Sergei Diaghilev, ο οποίος μεσουρανούσε στο Παρίσι. Εντυπωσιάστηκε 

τόσο πολύ από τις συνθετικές δυνατότητες του Stravinsky, ώστε τον προσκάλεσε να 
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συμμετάσχει στην ομάδα των καλλιτεχνικών συνεργατών του. 

Μέσα στο 1909 του ανέθεσε την ενορχήστρωση δύο πιανιστικών κομματιών του 

Chopin για το μπαλέτο Συλφίδες, το οποίο ανέβασε στο Παρίσι με τα νεοσύστατα 

Ρωσικά Μπαλέτα, που έγραψαν ιστορία στο χώρο του χοροδράματος. Τον επόμενο 

χρόνο του παρήγγειλε μία νέα παρτιτούρα για το μπαλέτο Το Πουλί της Φωτιάς, η 

οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, όταν ανέβηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουνίου 1910. Η 

επιτυχημένη συνεργασία Diaghilev-Stravinsky συνεχίστηκε και το 1911 με το 

μπαλέτο Πετρούσκα. 

Πριν από αυτό, ο Stravinsky είχε την ιδέα να γράψει ένα είδος «αρχέγονης» 

συμφωνίας για την άνοιξη, την οποία θα ονόμαζε Η μεγάλη θυσία. «Μια μέρα του 

1910, όταν τελείωνα το Πουλί της Φωτιάς στην Αγία Πετρούπολη, είχα ένα 

φευγαλέο όραμα... Είδα στη φαντασία μου μια παγανιστική τελετουργία: μια 

ομάδα σοφών γερόντων κάθονταν σε κύκλο, έχοντας στη μέση ένα νεαρό κορίτσι, 

που χόρευε μέχρι θανάτου. Τη θυσίαζαν για να εξευμενίσουν το θεό της άνοιξης. 

Αυτό είναι το θέμα της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης» έγραψε στην αυτοβιογραφία του 

ο συνθέτης. 

Η ιδέα ενθουσίασε τον Diaghilev και έπεισε τον Stravinsky να τη διαμορφώσει σε 

μουσική για μπαλέτο. Η σύνθεση της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης («Sacre du 

Printemps» ο πρωτότυπος τίτλος στα γαλλικά) ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια 

(1911-1913), κυρίως στην Ελβετία, όπου ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα εκείνης της 

περιόδου ο Stravinsky. Στις 8 Μαρτίου 1913 έβαλε τις τελευταίες νότες στην 

παρτιτούρα και αμέσως την έστειλε στον Maurice Ravel για να ζητήσει τη γνώμη 

του. Ο σπουδαίος Γάλλος συνθέτης (Μπολερό) εντυπωσιάστηκε και προέβλεψε ότι 

το έργο θα αφήσει εποχή. Το σενάριο του μπαλέτου το επεξεργάστηκε μαζί με τον 

Ρώσο θεοσοφιστή ζωγράφο Nikolai Rerikh (Νικολάι Ρέριχ), ο οποίος υπέγραψε τα 

κοστούμια και τα σκηνικά της παράστασης. Τη χορογραφία επιμελήθηκε ο θρυλικός 

Vaslav Nijinsky. 

Ο Stravinsky έφθασε στο Παρίσι στις 13 Μαΐου για να επιβλέψει τις τελευταίες 

λεπτομέρειες της παράστασης, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της. Τη 

διεύθυνση της ορχήστρας είχε αναλάβει ο Γάλλος μαέστρος Πιερ Μοντέ, ο οποίος 

αντιμετώπιζε προβλήματα με τους μουσικούς, εξαιτίας των νεωτεριστικών 

στοιχείων που είχε εισαγάγει στη μουσική του ο συνθέτης. Οι μουσικοί διέκοπταν 

συχνά την πρόβα για να του επισημάνουν τα δήθεν λάθη στην παρτιτούρα και 

αυτός σε κατάσταση σύγχυσης τους απαντούσε ότι ήταν ο μόνος αρμόδιος για να 

τους επισημάνει τα λάθη τους. 

Στις 28 Μαΐου δόθηκε μία παράσταση για τους εκπροσώπους του τύπου και 

επιλεγμένους προσκεκλημένους του Diaghilev. Όλα κύλησαν ομαλά, αλλά την 

επομένη ο μουσικοκριτικός της εφημερίδας Η Ηχώ των Παρισίων Adolph Bosco 

προέβλεψε επεισόδια κατά τη βραδινή πρεμιέρα, επειδή το κοινό δεν θα 

καταλάβαινε την παράσταση και θα θεωρούσε ότι το κοροϊδεύουν. Την εποχή 

εκείνη το μουσικόφιλο κοινό των Παρισίων ήταν χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα: 
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στους πλούσιους αστούς, που ήθελαν να απολαύσουν μια παραδοσιακή 

παράσταση με ωραία μουσική και στην «μποέμ» νεολαία, που επιζητούσε το 

μοντέρνο και το πρωτοποριακό, επειδή μισούσε το κοινό των θεωρείων. 

Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 29 Μαΐου 1913, όπως ήταν προγραμματισμένη, 

στο ανακαινισμένο θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων (Théâtre des Champs-Élysées). Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμα τα μπαλέτα: Συλφίδες σε μουσική Chopin, 

Πολοβτσιανοί Χοροί σε μουσική Borodin και Το Φάντασμα του Τριαντάφυλλου, 

βασισμένο στο μουσικό έργο του Weber Πρόσκληση σε χορό. Την παράσταση 

άνοιξαν οι εύπεπτες Συλφίδες και ακολούθησε η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, που 

φαίνεται ότι κάθισε βαριά στο στομάχι των παριζιάνων μουσικόφιλων. 

Οι αποδοκιμασίες με χαχανητά και σφυρίγματα ξεκίνησαν από τις πρώτες νότες του 

έργου. Με την πάροδο του χρόνου, οι αποδοκιμασίες εξελίχθηκαν σε κραυγές, 

μέχρι του σημείου να σκεπάζουν τα όργανα της ορχήστρας. Δεν άργησαν και οι 

συμπλοκές μεταξύ των θεατών, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να 

βγάλει έξω από την αίθουσα σαράντα από τους ταραξίες. Όλη την ώρα των 

επεισοδίων η παράσταση συνεχιζόταν κανονικά σαν να μη συνέβαινε τίποτε. Στο 

δεύτερο μέρος, τα πνεύματα ηρέμησαν και στο τέλος οι συντελεστές της 

παράστασης αποθεώθηκαν. 

Την επόμενη ημέρα, ο κριτικός της εφημερίδας Λε Φιγκαρό Ανρί Κιτάρ χαρακτήρισε 

το έργο «κοπιαστική και παιδαριώδη βαρβαρότητα». Ο Ιταλός συνθέτης Alfredo 

Casella είπε ότι οι αποδοκιμασίες στόχευαν περισσότερο στη χορογραφία και 

λιγότερο στη μουσική του Stravinsky. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο διακεκριμένος 

Ελληνογάλλος μουσικοκριτικός Μιχαήλ Καλβοκορέσης. Αρνητικότατος με το έργο 

ήταν και ο σπουδαίος Ιταλός μουσουργός Giacomo Puccini, που παρακολούθησε 

την παράσταση της 2ας Ιουνίου. Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τη χορογραφία 

«γελοία» και τη μουσική «κακόφωνη». «Είναι έργο ενός τρελού» συμπλήρωσε. 

Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης παρουσιάσθηκε για τέσσερεις ακόμα παραστάσεις και 

στη συνέχεια κατέβηκε. Ξεχάστηκε για μερικά χρόνια (μεσολάβησε ο Α' Παγκόσμιος 

Πόλεμος) και επανήλθε στο προσκήνιο το 1920, με τη χορογραφία του Leonid 

Miasin (Λεονίντ Μασίν). Ακολούθησαν οι χορογραφίες των Horton(Χόρτον, 1937), 

Georgy (Γκεόργκι, 1953), Béjart  (Μπεζάρ, 1959), MacMillan (ΜακΜίλαν, 1962), 

Neumeier (Νοϊμάγερ, 1972), Taras (Τάρας, 1972), Van Manen (Βαν Μάνεν, 1974), 

Tetely (Τέτλεϊ, 1974), Bausch (Μπάους, 1975), Graham (Γκράχαμ, 1983) και η 

κινηματογραφική άποψη στην «Φαντασία» του Disney(1940). 

Στις 18 Φεβρουαρίου 1914 δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη η πρώτη συναυλιακή 

παράσταση της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης, υπό τη διεύθυνση του Serge Koussevitzky 

(Σεργκέ Κουσεβίτσκι). Στην ορχηστρική του εκδοχή το έργο γνώρισε μεγάλη διάδοση 

και σήμερα είναι ένα από τα πιο πολυηχογραφημένα στην ιστορία της μουσικής, 

ενώ έχει σταθερή θέση στο ρεπερτόριο των συμφωνικών ορχηστρών. 
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H Ιεροτελεστία της Άνοιξης αποτελείται από δύο μέρη: 

L'adoration de la Terre (Η Λατρεία της Γης) 

Le Sacrifice (Η Θυσία) 

Για τον Stravinsky είναι ένα «μουσικο-χορογραφικό έργο, που αναπαριστά την 

παγανιστική Ρωσία […] που ενοποιείται από μια και μόνη ιδέα: το μυστήριο και τη 

μεγάλη δύναμη της Άνοιξης». Το μουσικό ύφος του έργου χαρακτηρίζεται από τη 

βιαιότητα της έκφρασης, τους έντονους ρυθμούς («βάρβαρους» για την εποχή 

τους), τις διάφωνες αρμονικές σχέσεις και την τολμηρή ενορχήστρωση με τις 

υπερβολικές αντιθέσεις των ηχοχρωμάτων. Αν και ο ίδιος ο Stravinsky ισχυριζόταν 

ότι υπήρχε μόνο μία λαϊκή μελωδία στο έργο (αυτή της εισαγωγής του πρώτου 

μέρους, παιγμένη από το φαγκότο και βασισμένη σε ένα λιθουανικό παραδοσιακό 

τραγούδι), οι μουσικοκριτικοί εντόπισαν πολύ περισσότερες, οι οποίες προέρχονται 

από τη Λιθουανία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Σχεδόν όλες 

σχετίζονται με παλιές παγανιστικές τελετουργίες σχετικές με την άνοιξη. 

6. Από ποιους αποτελούνταν «η ομάδα των 6»; Ποια η σχέση του Cocteau με την 

ομάδα των 6; 

Η ομάδα των έξι (G. Auric, A. Honegger, D.Milhaud, F. Poulenc, L. Durey και 

G.Tailleferre) εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του1920. Η ίδια σχεδόν ομάδα είχε 

σχηματιστεί από τον E. Satie στα 1917, με την ονομασία «les nouveaux Jeunes», με 

αφορμή μία συναυλία που οργανώθηκε σε έκθεση έργων των: Picasso, Matisse, 

Leger και Modigliani. 

Η εγκατάλειψη της ομάδας από τον Satie, επέτρεψε στον Cocteau να γίνει ο 

πνευματικός πατέρας της, με χώρο συνάντησης το bar «LaGaya». Η μόνη συλλογική 

δουλειά της ομάδας ήταν το «L’Album des six», ενώ οι πέντε από αυτούς πήραν 

μέρος στο μπαλέτο του Cocteau: «Les maries de la tour Eiffel». Πρόθεση των 

συντελεστών του έργου ήταν να προκαλέσουν το παρισινό κοινό με ανάλογο τρόπο 

σαν αυτόν του Stravinsky στα 1913, με το «Le sacre du printepms». Η ομάδα 

εντούτοις, παρότι δεχόταν επιρροές από τον ντανταϊσμό και τον σουρεαλισμό και 

εφήρμοσε την τεχνική του σοκ του Cocteau, εξέφρασε μια στροφή προς την 

αναζήτηση του γαλλικού στυλ, γεγονός που την εντάσσει στα ευρύτερα ρεύματα 

των εθνικών στυλ των αρχών του 20ου αιώνα. 

Η αναζήτηση του εθνικού στοιχείου ακόμη και στον ενδοευρωπαϊκό χώρο, 

αναζωπυρώθηκε ουσιαστικά από την ένταση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, και 

κυρίως από τον πρώτο πόλεμο, που έθεσε σε αμφισβήτηση τον φιλελευθερισμό. Ο 

Cocteau επικαλείται το Γαλλικό πνεύμα, όπως αντίστοιχα ο Schönberg τον 

δωδεκαφθογγισμό, ως μέθοδο για την υπεροχή της Γερμανικής κουλτούρας. Η 

γενικότερη ατμόσφαιρα μιας αίσθησης τέλους της Ευρώπης, που είχε 

προαναγγείλει ο Nietzsche, η διαφαινόμενη καπιταλιστική κρίση, ο απόηχος της 
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οκτωβριανής επανάστασης, η άνοδος της εργατικής και της μεσαίας τάξης και η 

γενικότερη απογοήτευση από την αστική κυριαρχία, υπήρξαν καθοριστικοί 

παράγοντες στην διαμόρφωση καλλιτεχνικών ομάδων που αφενός επιδίωκαν την 

ρήξη και την πρόκληση και αφετέρου την αναζήτηση του αντικειμενικού και την 

διέξοδο από την κρίση. Η ομάδα των έξι είχε ως στόχο την επιδίωξη αντικειμενικής 

τέχνης, σύγχρονης, που να τη χαρακτηρίζει η καθαρότητα, με έμφαση στη δομή και 

λιγότερο στα διακοσμητικά στοιχεία της αρμονίας και του ηχοχρώματος. Η 

απόρριψη της ρομαντικής φόρμας, όπως του συμφωνικού ποιήματος, συνοδεύτηκε 

από στοιχεία που υπερτονίζουν το πραγματικό. Το μελωδικό στοιχείο γίνεται 

κυρίαρχο και απόλυτα διακριτό, όπως στη περίπτωση του Milhaud, ενώ ο ρόλος του 

στη σύνθεση αποσκοπεί στην σύνδεση με την πραγματικότητα ενάντια στον 

ορθολογικό φορμαλισμό. 

Από πλευράς μουσικής αισθητικής, η ομάδα υιοθέτησε μια απορριπτική στάση 

έναντι του ρομαντισμού, του ιμπρεσιονισμού, του στυλ του Debussy και κυρίως 

έναντι του αρμονικού χρωματισμού του Wagner. Την ίδια στάση άλλωστε τήρησαν 

και έναντι του εξπρεσιονισμού του Schönberg, υποστηρίζοντας την τροπικότητα 

έναντι του δωδεκαφθογγισμού και του σειραϊσμού. Η μουσική των έξι λειτούργησε 

προκλητικά, δεδομένου ότι εισήγαγε στοιχεία της λαϊκής μουσικής που έρχονταν σε 

σύγκρουση με τον ακαδημαϊσμό. Η ενσωμάτωση στοιχείων από την αμερικάνικη 

jazz, των γαλλικών café και του vaudeville, εισήγαγε στη μουσική σύνθεση, αφενός 

το ρυθμικό στοιχείο, τη σαφήνεια της δομής και του ηχοχρώματος και αφετέρου 

επέτρεψε την διεύρυνση τεχνικών όπως της πολυτονικότητας και 

πολυτροπικότητας, παράλληλα με τη διερεύνηση της αρμονικής κίνησης των 

θεμελίων κατά τρίτες. (mediant harmony). Με αυτό τον τρόπο, η μουσική των έξι 

εισαγάγει τόσο την pop, όσο και την minimal art, μια διαδικασία που αποτελεί 

αξιοποίηση των τεχνικών που ανέπτυξε ο Satie και που αργότερα θα επανεκτιμήσει 

ο J. Cage. Κυρίαρχο στοιχείο γίνεται το μουσικό collage, κάτι που παραπέμπει στον 

ντανταϊσμό, και που επέτρεψε να εκφραστεί το στοιχείο της πρόκλησης και της 

ειρωνείας, ένας από τους προγραμματικούς στόχους της ομάδας.Η άμεση σύνδεση 

των έξι, με τον Satie και τον Cocteau, ήταν αυτή που καθόρισε το αισθητικό πλαίσιο 

στο οποίο έδρασαν. Ο Satie είχε διαμορφώσει μια προσέγγιση που ουσιαστικά 

προανήγγελλε τον ντανταϊσμό, επιδρώντας ακόμα και στο ύφος του Debussy, με το 

καυστικό του χιούμορ, την υποτίμηση της σοβαροφάνειας και του 

συναισθηματισμού με τη χρήση στοιχείων που υποβίβαζαν την σοβαρή τέχνη σε 

επίπεδο καρικατούρας. Η χρήση της τροπικότητας, των αντικλασικών συνηχήσεων, 

του μουσικού collage και του μουσικού objet trouve-όπως του περίστροφου και της 

γραφομηχανής στο μπαλέτο «Parade» του 1917- προσέφεραν το υλικό πάνω στο 

οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί η νέα μουσική αισθητική. Αντίστοιχα ο ρόλος 

του Cocteau είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση των γενικότερων αισθητικών 

αρχών, ενώ ο Auric προλογίζει το μανιφέστο του Cocteau (Le coqet l’ arlequin), στο 

οποίο διατυπώνεται η θεμελιώδης αρχή της αντικειμενικότητας: Η αισθητική θέση 
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του Cocteau ξεκινά από την αντίδραση στην ουσιοκρατία της αφαίρεσης, που 

επιχειρεί να αναγάγει το πραγματικό σε αφαιρετικά οντολογικά στοιχεία, με 

αποτέλεσμα να οδηγείται στην αποδόμηση του πραγματικού. Ο Cocteau επιχειρεί 

την αναβάθμιση του πραγματικού, εισάγοντας έναν καλλιτεχνικό νομιναλισμό. Τα 

επιχειρήματά του, στο Le coq et l’arlequin, σε αφοριστική μορφή, αποβλέπουν στην 

καταγγελία του ιμπρεσιονισμού, του φουτουρισμού και του εξπρεσιονισμού, ως 

τάσεων που επιχειρούν να υποκαταστήσουν την πραγματικότητα του αντικειμένου 

με αφαιρετικά σχήματα που νομιμοποιεί ο ορθολογισμός. Βασική αρχή της 

αντικειμενικότητας γίνεται η απλότητα στην πρόσληψη του αντικειμένου, μια 

απλότητα που λειτουργεί ως ένα είδος συνθετικής γνωσιολογίας. Το πραγματικό 

προσλαμβάνεται με την παράκαμψη της ερμηνείας που εδράζεται σε 

προκατασκευασμένα εννοιολογικά σχήματα. Αυτή η αντικειμενική σύλληψη του 

πραγματικού καθιστά το καλλιτεχνικό έργο αντικειμενικό. Ο καλλιτέχνης μπορεί να 

εκφράζεται ακόμα και λυρικά, αρκεί να βρίσκεται σε επαφή με την πραγματικότητα. 

Γι αυτό η τέχνη για την τέχνη είναι καταδικαστέα. Ανάλογα, ο ιμπρεσιονισμός 

καταγγέλλεται ως ένα αποτέλεσμα της μουσικής του Wagner, ενώ αποθεώνεται το 

μάθημα του Satie, που είναι η επιδίωξη της απλότητας. Επιπλέον, η επίκληση της 

ιδιοπροσωπίας της γαλλικής μουσικής στα πρότυπα του Chardin, Ingres, Manet και 

Cezanne, αποτελεί κεντρικό αίτημα του μανιφέστου, παράλληλα με την εξύμνηση 

της λαϊκής μουσικής του τσίρκου, της jazz και του music-hall, ως πραγματικών 

τεχνών που είναι ικανές να συνδέουν τον καλλιτέχνη με την ίδια την 

πραγματικότητα. 

Η επικράτηση του γερμανικού εξπρεσιονισμού με τη μορφή του δωδεκαφθογγικού 

συστήματος του Schönberg, μπορεί να έφερε στο περιθώριο τη μουσική των έξι, 

εντούτοις, μετά τα αδιέξοδα του σειραϊσμού, οι αισθητικές αρχές που καθόρισαν τη 

μουσική τους επέδρασαν καθοριστικά στην μεταπολεμική ανάδυση των μουσικών 

αισθητικών που αποβλέπουν στην απλότητα και στην επανασύνδεση της μουσικής 

τέχνης με τον κοινοτισμό και την πραγματικότητα. 
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7. Τι γνωρίζετε για τον Schönberg; 

«Είναι ίσως μια καλή αφορμή για να ασχοληθώ επιτέλους με τη μουσική» 

αναφώνησε με ικανοποίηση ο Arnold Schönberg όταν σε ηλικία 21 ετών έχασε τη 

δουλειά του τραπεζικού υπαλλήλου. Έστω και αν η εν λόγω θέση τού προσέφερε 

την ασφάλεια μιας «τακτοποιημένης» ζωής, το «σαράκι» της μουσικής δεν έπαψε 

ποτέ να τον «τρώει». Οι συνθετικές του «ανησυχίες» μάλιστα εκδηλώθηκαν από τα 

οκτώ του μόλις χρόνια, όταν άρχισε να παίρνει τα πρώτα του μαθήματα βιολιού. 

Παρά το ότι δεν έλαβε συστηματική παιδεία παρά μόνο στο τέλος της εφηβείας του, 

όταν ο συνθέτης Alexander von Zemlinsky (Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκι) έγινε αρχικά 

δάσκαλός του και κατόπιν κουνιάδος του, η επίπονη προσωπική του προσπάθεια, η 

συστηματική παρακολούθηση συναυλιών αλλά και η συμμετοχή του σε 

ερασιτεχνικά συγκροτήματα του επέτρεψαν να διαμορφώσει προσωπική άποψη για 

τα μουσικά πράγματα. 

Ο Arnold Schönberg (Άρνολντ Σένμπεργκ, 13 Σεπτεμβρίου 1874 - 13 Ιουλίου 1951) 

ήταν Αυστριακός συνθέτης, του οποίου η δράση συνδέθηκε με το μουσικό 

εξπρεσιονιστικό κίνημα όπως αυτό εκφράστηκε στην γερμανική ποίηση και τέχνη, 

ενώ στην συνέχεια αναδείχθηκε ως επικεφαλής της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης. 

Ο Arnold Schönberg είναι ιδιαίτερα γνωστός για την ανανέωση που έφερε από 

μορφολογικής κι εκφραστικής πλευράς, στη γερμανική Ρομαντική μουσική 

παράδοση, η οποία είχε σημαδευτεί έντονα από το έργο των Johannes Brahms και 

Richard Wagner. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του Schönberg ωστόσο θεωρείται η 

επέκταση των ορίων της τονικότητας και κυρίως, η εισαγωγή της ατονικότητας. 

Είναι διάσημος για την θεμελίωση της δωδεκαφθογγικής τεχνικής, μιας μεθόδου με 

ευρύτατη επίδραση στην Σύγχρονη κλασική μουσική. Η μέθοδος αυτή αφορά στον 

χειρισμό ταξινομημένων σειρών από φθόγγους της χρωματικής δωδεκαφθογγικής 

κλίμακας, γι' αυτό και θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

σειραϊκής μουσικής. Ο Arnold Schönberg επεξεργάστηκε επίσης τον όρο εξελικτική 

ποικιλία, καθώς υπήρξε ο πρώτος συνθέτης ο οποίος εφάρμοσε τρόπους 

επεξεργασίας των μουσικών μοτίβων χωρίς την κυριαρχία μιας κεντρικής μελωδικής 

ιδέας. 

Υπήρξε επίσης ζωγράφος και σημαντικότατος θεωρητικός της μουσικής, ενώ επίσης 

τεράστια υπήρξε η επίδρασή του στη διδασκαλία της σύνθεσης. Αν και ο ίδιος δεν 

είχε κάποιον επίσημο δάσκαλο, πλην του φίλου του κι αργότερα συγγενή του 

Alexander von Zemlinsky, ο οποίος τον βοηθούσε στη μελέτη της σύνθεσης, ο 

Arnold Schönberg είχε μια αξιόλογη σειρά από μαθητές μεταξύ των οποίων ο Alban 

Berg, ο Anton Webern, ο John Cage, ο Lou Harrison και ο David Van Vactor. Πολλές 

από τις πρακτικές του Arnold Schönberg, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης 

της συνθετικής μεθόδου και τη συνήθειάς του να προσκαλεί το κοινό μέσω των 

έργων του, ώστε να προσεγγίζουν την μουσική αναλυτικά, απηχούν την αβάν-

γκαρντ μουσική σκέψη των αρχών του 20ου αιώνα. Οι πολεμικές του απόψεις σε 

σχέση με ζητήματα της ιστορίας της μουσικής και της αισθητικής υπήρξαν κρίσιμα 
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για την διαμόρφωση του έργου πολλών σημαντικών μουσικολόγων και 

μουσικοκριτικών, συμπεριλαμβανομένων των Theodor Adorno, Charles Rosen και 

Carl Dahlhaus. 

Τα πρώτα έργα του Schönberg - ανάμεσά τους η «Εξαϋλωμένη Νύχτα» καθώς και 

μερικά τραγούδια σαφώς επηρεασμένα από τον Brahms και τον Wagner - 

χρονολογούνται στην αυγή του 20ού αιώνα. Από το 1901 ως το 1903 βρέθηκε στο 

Βερολίνο, όπου δούλεψε βασικά ως δάσκαλος μουσικής συνθέτοντας παράλληλα 

και το συμφωνικό ποίημα «Πελέας και Μελισσάνθη». Κατόπιν επέστρεψε στη 

γενέτειρά του Βιέννη, όπου αρχικά εξασφάλισε ένα μικρό εισόδημα διευθύνοντας 

μια χορωδία βιομηχανικών εργατών και ενορχηστρώνοντας δημοφιλείς οπερέτες 

της εποχής. Στη συνέχεια δίδαξε θεωρητικά και σύνθεση: ανάμεσα στους μαθητές 

του υπήρξαν και οι μετέπειτα επίσης διάσημοι συνθέτες Alban Berg και Anton 

Webern. Οι τρεις τους αντιπροσώπευσαν αργότερα τη λεγόμενη Δεύτερη Σχολή της 

Βιέννης. 

Γύρω στα 1908 ο Arnold Schönberg απομακρύνθηκε από το παραδοσιακό τονικό 

σύστημα και για τα επόμενα οκτώ χρόνια εξέλιξε το δωδεκαφθογγικό σύστημα. Εν 

τω μεταξύ άρχισε να συνθέτει ατονική μουσική. Το ύφος του ωστόσο κατάφερε να 

εκτιμηθεί μόνο από όσους διέθεταν μια βαθύτερη γνώση για τα μουσικά πράγματα. 

Το 1923 πέθανε η πρώτη του γυναίκα - ένα χρόνο αργότερα ξαναπαντρεύτηκε - και 

το 1925 πήγε και πάλι στο Βερολίνο, όπου συνέθεσε μεγάλο μέρος της ημιτελούς 

του όπερας με τίτλο «Μωυσής και Ααρών». Καθ' ότι Εβραίος, με την άνοδο των 

ναζιστών στην εξουσία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία και να 

μετακινηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνιας. Η μουσική του δεν βρήκε ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση και 

αντιμετώπισε αρκετές οικονομικές δυσκολίες. Μετά τον θάνατό του το 1951 

πάντως, το δωδεκαφθογγικό του σύστημα χρησιμοποιήθηκε από πολλούς συνθέτες 

σε όλον τον κόσμο. 

 

8. Ποιο έργο τον εδραίωσε διεθνώς; 

Το διασημότερο έργο του Arnold Schönberg και ένα από τα πλέον εμβληματικά του 

μουσικού μοντερνισμού είναι ο Φεγγαρίσιος Πιερότος (Pierrot Lunaire, 1912). 

Πρόκειται για το πρώτο ατονικό αριστούργημα του «πατέρα» του 

δωδεκαφθογγισμού. 
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9. Ποια τα χαρακτηριστικά της μουσικής του και ποια η τεχνική του στη σύνθεση; 

Ο Schönberg είχε βρει ένα στυλ που τον είχε ήδη καταστήσει δεσπόζουσα 

φυσιογνωμία στη σύγχρονη μουσική σκέψη. Χρησιμοποίησε τη σειραϊκή ή 

δωδεκάφθογγη τεχνική. Είναι ένας ειδικά επιλεγμένος συνδυασμός των δώδεκα 

φθόγγων της χρωματικής σκάλας. Αυτός ενεργεί μάλλον όπως η τονικότητα στην 

παραδοσιακή μουσική. 

Η δωδεκάφθογγη σειρά που επιλέγεται από κάποιον συνθέτη για ένα κομμάτι 

μοιάζει με σκάλα. Αλλά μπορεί εξίσου να παρουσιάζεται συγχορδιακά. 

Ένας βασικός κανόνας είναι ότι οι δώδεκα νότες, οι οποίες στο σύνολό τους 

αποτελούν τη σειρά, πρέπει να ακουστούν στην καθορισμένη διαδοχή τους.  

Ο Schönberg στο τελευταίο από τα Πέντε Κομμάτια για Πιάνο πρώτα δείχνει την ίδια 

τη σειρά και μετά τη χρησιμοποιεί στα τέσσερα πρώτα μέτρα της μουσικής. Η 

μέθοδος του Schönberg, προϊόν ενός καλλιτεχνικού μυαλού ήταν ένα μέσο προς 

καλλιτεχνικό σκοπό και όχι ένας αυτοσκοπός. 

Ο ίδιος έλεγε ότι τα έργα του είναι δωδεκάφθογγες ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ και όχι 

ΔΩΔΕΚΑΦΘΟΓΓΕΣ συνθέσεις. 

 

10. Τι γνωρίζετε για τον Alban Berg; 

Ο Alban Berg (Άλμπαν Μαρία Γιοχάνες Μπεργκ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, 9 

Φεβρουαρίου 1885 - 24 Δεκεμβρίου 1935) ήταν Αυστριακός συνθέτης. Χρημάτισε 

μέλος της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης, μαζί με τον Arnold Schönberg, και τον 

Anton Webern. Οι συνθέσεις του συνδυάζουν το υστερο-ρομαντικό ύφος του 

Gustav Mahler, προσαρμοσμένο στην δωδεκαφθογγική τεχνική του Arnold 

Schönberg. 

Γεννήθηκε στη Βιέννη, γόνος μιας σχετικά εύπορης οικογένειας έως τον θάνατο του 

πατέρα του Conrad Berg το 1900. Στα παιδικά του χρόνια ενδιαφερόταν 

περισσότερο για την Λογοτεχνία και λιγότερο για την μουσική. Ξεκίνησε να συνθέτει 

μουσική ως αυτοδίδακτος σε ηλικία δεκαπέντε χρονών. Σε ηλικία μόλις δεκαεπτά 

χρονών, απέκτησε μια κόρη, την Albine (Αλμπίν), με μια υπηρέτρια της οικογένειας 

Berg. 

Δεν είχε ιδιαίτερη μουσική κατάρτιση έως ότου έγινε μαθητής του Arnold 

Schönberg, με τον οποίο από τον Οκτώβριο του 1904 παρακολούθησε μαθήματα 

Αντίστιξης, Θεωρίας και Αρμονίας[2]. Στα 1907 ξεκίνησε μαθήματα σύνθεσης. Οι 

πρώιμες συνθέσεις του περιλαμβάνουν πέντε σχεδιάσματα για Σονάτες για πιάνο, 

και Lieder δηλ. τραγούδια, από τα οποία τα πιο γνωστά είναι τα Επτά Πρώιμα 

Τραγούδια (Sieben Fruhe Lieder). Από αυτά, τρία απετέλεσαν τα πρώτα έργα του 

Alban Berg που εκτελέστηκαν δημόσια σε μια συναυλία μαθητών του Schönberg, 

ενώ τα σχεδιάσματα Σονάτας πήραν τελικώς την μορφή της Σονάτας για πιάνο αρ.1 

(1907 - 8), για την οποία έχει ειπωθεί ότι υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα πρώιμα 

έργα μετέπειτα γνωστών συνθετών. 

Ο Alban Berg μαθήτευσε κοντά στον Arnold Schönberg μέχρι το 1911. Ο Schönberg, 
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είχε τον αμέριστο θαυμασμό του Berg, αποτελώντας γι' αυτόν δάσκαλο, μέντορα, 

αλλά και πατρικό πρότυπο (αφού ο πατέρας του Berg είχε πεθάνει σε νεαρή ηλικία), 

γι' αυτό και παρέμειναν στενοί φίλοι σε ολόκληρη την ζωή τους. 

Ο Alban Berg υπήρξε μέλος μιας ελίτ διανοουμένων και καλλιτεχνών στην Βιέννη 

την περίφημη περίοδο που έμεινε γνωστή ως Το γύρισμα του αιώνα, δίνοντας το 

όνομά της στον καλλιτεχνικό εκείνο κύκλο. Άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες και λόγιοι 

που άνηκαν στον ίδιο κύκλο ήταν ο μουσικός Alexander von Zemlinsky, ο επίσης 

μουσικός Franz Schreker, ο ζωγράφος Gustav Klimt, ο αρχιτέκτονας Adolf Loos και ο 

ποιητής Peter Altenberg. 

Στα 1906 ο Berg γνωρίστηκε με την τραγουδίστρια Helene Nahowski (Χελένε 

Ναχόβσκι), κόρη μιας εύπορης βιεννέζικης οικογένειας. Οι κακές γλώσσες έλεγαν 

ωστόσο γι' αυτήν ότι αποτελούσε τον καρπό του παράνομου έρωτα του 

αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ του Α΄ με την μητέρα της Helene, 

Anna Nahowski (Άννα Ναχόβσκι). Η Helene και ο Alban, παρά την εξόφθαλμη 

εχθρότητα των οικογενειών τους, παντρεύτηκαν στις 3 Μαΐου 1911. 

Από το 1915 έως το 1918 ο Berg υπηρέτησε στον αυστριακό στρατό, ενώ ύστερα 

από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαταστάθηκε στην Βιέννη. 

Ο Alban Berg πέθανε στην Βιέννη ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1935, πιθανόν από 

μόλυνση στο αίμα, λόγω του τσιμπήματος ενός εντόμου, σε ηλικία πενήντα ετών. 

Ο Douglas Jarman (Ντάγκλας Τζάρμαν) έγραψε στο περίφημο Μουσικό Λεξικό 

Γκρόουβ για τον Berg τα εξής: "Στο κλείσιμο του 20ου αιώνα, ο "οπισθοδρομικός" 

Berg αναδείχθηκε τελικά ως ο πιο πρωτοποριακός συνθέτης του αιώνα αυτού". 

Ως μαθητής του Schönberg, όπως προαναφέρθηκε, ο Alban Berg επηρεάστηκε από 

αυτόν. Μεταξύ των διδακτικών αρχών του Arnold Schönberg, περιλαμβανόταν και η 

άποψη ότι η ενότητα μιας μουσικής σύνθεσης επιτυγχάνεται ανάλογα με το εάν τα 

μορφολογικά της μοτίβα προέρχονται από ένα βασικό μορφολογικό μοτίβο, ή 

μουσική ιδέα. Η ιδέα αυτή αργότερα περιγράφτηκε με τον όρο εξελικτική ποικιλία 

και αποτέλεσε μια από τις πιο θεμελιώδεις αρχές του δωδεκαφθογγισμού. Ο Alban 

Berg κληροδότησε αυτήν την διδακτική αρχή του δασκάλου του και στους δικούς 

του μαθητές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Theodor Adorno, ο οποίος δήλωσε σχετικά: 

"Τα μοτίβα που απαρτίζουν μια μουσική σύνθεση πρέπει να προέρχονται από μια 

άλλη ιδέα, παραμένοντας ωστόσο διαφορετικά από αυτήν. Η Σονάτα για πιάνο 

αποτελεί ένα εύγλωττο παράδειγμα. Ολόκληρη η σύνθεση προέρχεται από την 

εναρκτήρια φράση του έργου, από το πρώτο αρμονικό διάστημα τετάρτης. 

Στα 1913, δύο από τα Πέντε Τραγούδια από Λεζάντες για Καρτ-ποστάλ του Peter 

Altenberg παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Βιέννη υπό την διεύθυνση του 

Arnold Schönberg. Το έργο αυτό, το οποίο είχε γραφθεί για συνοδεία από μια 

πολυμελή Ορχήστρα, κατά την πρώτη του εκτέλεση προκάλεσε κραυγές 

αποδοκιμασίας από το κοινό. Η αναταραχή ήταν τόσο μεγάλη κατά την διάρκεια της 

συναυλίας, ώστε η εκτέλεση του έργου διακόπηκε. Το έργο αυτό δεν εκτελέστηκε 

ξανά στην πλήρη του μορφή παρά το 1952, ενώ παρέμεινε ανέκδοτο έως το 1966. 



Κεφάλαιο 15 – Παράδοση και Νεωτερισμοί κατά τον 20ό αιώνα 
 

Κατά την διάρκεια μιας άδειάς του από τον αυστριακό στρατό στον οποίο 

υπηρετούσε, ξεκίνησε να συνθέτει την πρώτη περίφημη Όπερά του Βόιτσεκ. Ύστερα 

από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ασχολήθηκε με την ιδιωτική διδασκαλία 

στην Βιέννη, ενώ παράλληλα βοήθησε τον Arnold Schönberg να ιδρύσει τον 

"Σύνδεσμο Ιδιωτικών Μουσικών Παραστάσεων", του οποίου στόχος ήταν η 

δημιουργία και η καλλιέργεια ενός εδάφους πρόσφορου για την διερεύνηση και 

αποδοχή ανοίκειων στο ευρύ κοινό μουσικών ακουσμάτων, μέσα από ανοιχτές 

πρόβες, επαναλαμβανόμενες μουσικές εκτελέσεις καθώς και μέσω του 

αποκλεισμού των επαγγελματιών κριτικών. 

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Alban Berg ήρθε με την εκτέλεση τριών 

αποσπασμάτων από τον Βόιτσεκ στα 1924. Η Όπερα αυτή, παρ' ότι είχε 

ολοκληρωθεί από το 1922, παρουσιάστηκε πρώτη σε πλήρη μορφή στις 14 

Δεκεμβρίου 1925, υπό την διεύθυνση του Erich Kleiber (Έριχ Κλάιμπερ) στο 

Βερολίνο. Σήμερα ο Βόιτσεκ θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες Όπερες της 

Σύγχρονης Κλασικής Μουσικής, μαζί με την επίσης διάσημη Όπερα του Berg, 

Λούλου, η οποία συνάντησε τους επευφημισμούς των κριτικών. 

Το πιο γνωστό έργο του Alban Berg ωστόσο, θεωρείται το ελεγειακό Κονσέρτο για 

Βιολί, το οποίο προσαρμόζει με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο στο προσωπικό 

ύφος του συνθέτη την δωδεκαφθογγική τεχνική του Arnold Schönberg, 

αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο έναν έξοχο συνδυασμό καθαρής ατονικότητας με 

αρμονικά περάσματα που παραπέμπουν σε τονικές αρμονίες. Στο έργο αυτό, ο 

Μπεργκ ενσωματώνει επίσης αναφορές στην μουσική παράδοση άλλων εποχών, 

όπως σε χορικά έργα του Bach ή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Καρινθία. 

Το έργο αυτό είναι αφιερωμένο στην Manon, την κόρη του αρχιτέκτονα Walter 

Gropius και της Alma Mahler, η οποία πέθανε σε νεαρή ηλικία. 

Άλλα γνωστά έργα του Berg  περιλαμβάνουν την Λυρική Σουίτα, η οποία φέρει 

σαφείς επιρροές από τον Béla Bartók, Τρία Κομμάτια για Ορχήστρα κι ένα Κονσέρτο 

Δωματίου για Βιολί, Πιάνο και δεκατρία Πνευστά. 
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11. Τι γνωρίζετε για τον Anton Webern; 

Ο Anton Friedrich Wilhelm von Webern (Άντον Βέμπερν, Βιέννη, 3 Δεκεμβρίου 1883 

- 15 Σεπτεμβρίου 1945) ήταν Αυστριακός συνθέτης. 

Γεννήθηκε στη Βιέννη. Σπούδασε σύνθεση υπό τον Arnold Schönberg όπου 

συναντήθηκε με τον Alban Berg. Και οι δύο αυτές σχέσεις θα ήταν οι πιο σημαντικές 

στη ζωή του για τη διαμόρφωση της δικής του μουσικής κατεύθυνση. Μετά την 

αποφοίτησή του, ανέλαβε θέσεις σε θέατρα διαφόρων πόλεων όπως το Ischl, 

Teplitz, Danzig, Stettin και Πράγα πριν από την επιστροφή του στη Βιέννη. Εκεί 

βοήθησε τον Schönberg στην εταιρεία του για ιδιωτικές μουσικές παραστάσεις από 

το 1918 έως το 1922 και διεύθυνε τη "Συμφωνική Ορχήστρα Εργαζομένων της 

Βιέννης " από 1922 έως το 1934.  

Η μουσική του είχε καταγγελθεί ως "πολιτιστικός Μπολσεβικισμός" και 

"εκφυλισμένη τέχνη" από το Ναζιστικό Κόμμα στη Γερμανία, πριν ακόμα την 

κατάληψη της εξουσίας στην Αυστρία το 1938. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

ωστόσο, η πατριωτική του θέρμη τον οδήγησε στο να εγκρίνει το καθεστώς σε μια 

σειρά επιστολών, όπου περιγράφεται ο Hitler ως "ο μοναδικός αυτός άνθρωπος" 

που δημιούργησε "το νέο κράτος" της Γερμανίας. Ως αποτέλεσμα της 

επισημοποίησης αυτής της επιστολής ήρθε σε δυσκολία να κερδίζει τα προς το ζην, 

και αναγκαστήκαμε να εργαστεί ως εκδότης και Διορθωτής για την εκδότες, 

Universal Edition. 

Ο Webern δεν ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός συνθέτης. Μόλις τριάντα μία από τις 

συνθέσεις του είχαν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια της ζωής. Ωστόσο, η επιρροή 

του για μεταγενέστερους συνθέτες, και ιδιαίτερα για τη μεταπολεμική πρωτοπορία, 

ήταν τεράστια. Τα ώριμα του έργα, με τη χρήση της δωδεκάφθογγης τεχνικής του 

Arnold Schönberg, είναι υφασμένα με σαφήνεια και συναισθηματική ψυχρότητα 

που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό συνθέτες όπως ο Pierre Boulez, Luigi Nono, και 

Karlheinz Stockhausen. 

Όπως σχεδόν κάθε συνθέτης ο οποίος είχε μια καριέρα αξιόλογου χρονικού μήκους, 

η μουσική του άλλαξε στην πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, χαρακτηρίζεται από 

λακωνική υφή, μέσω της οποίας μπορεί να ακουστεί ξεκάθαρα η κάθε νότα. 

Χρησιμοποιεί προσεκτικά επιλεγμένα ηχοχρώματα , που συχνά οδηγούσαν σε πολύ 

λεπτομερείς οδηγίες για τους εκτελεστές της μουσικής του και σε εξελιγμένες 

ενορχηστρωτικές μεθόδους (πχ απαλό παίξιμο πνευστών κλπ), ευρείες μελωδικές 

γραμμές και συχνά άλματα μεγαλύτερα της οκτάβας. 

Τα πρώτα έργα του Webern χαρακτηρίζονται από ένα όψιμο Ρομαντικό στυλ. Αυτά 

δεν δημοσιεύονται ούτε εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ζωής του, αν και 

ορισμένα εκτελούνται πλέον σήμερα. Αυτά περιλαμβάνουν το ορχηστικό ποίημα Im 

Sommerwind (1904) και το Langsamer Satz (1905) για κουαρτέτο εγχόρδων. 

Το πρώτο κομμάτι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του με Schönberg ήταν η 

Passacaglia για ορχήστρα (1908). Οι αρμονικές του γραμμές, είναι ένα βήμα 

μπροστά, σε μια πιο προχωρημένη γλώσσα, και η ενορχήστρωση είναι κάπως πιο 
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διακριτική από τις προηγούμενες του ορχηστρικές εργασίες. Ωστόσο, ελάχιστη 

σχέση έχουν με τα ώριμα του έργα που είναι περισσότερο γνωστά σήμερα. Ένα 

στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό είναι η ίδια η φόρμα από μόνη της : το 

passacaglia είναι μια φόρμα η οποία χρονολογείται από το 17ο αιώνα, και ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Webern στο μετέπειτα έργο του ήταν η 

χρήση παραδοσιακών τεχνικών σύνθεσης (ειδικά κανόνων) και φόρμας (η 

συμφωνία, το κονσέρτο, το τρίο και το κουαρτέτο εγχόρδων, το πιάνο και οι 

ορχηστρικές παραλλαγές) σε μια σύγχρονη και αρμονική μελωδική γλώσσα. 

Επί σειρά ετών, ο Webern έγραψε κομμάτια που ήταν ελεύθερα ατονικά, στο στυλ 

του Schönberg. Στο Drei Geistliche Volkslieder (1925) χρησιμοποίησε την 

δωδεκάφθογγη τεχνική του Schönberg για πρώτη φορά, και από εκεί και πέρα για 

πάντα. Το Τρίο Εγχόρδων (1927) ήταν ταυτόχρονα το πρώτο αμιγώς οργανικό του 

έργο στο οποίο χρησιμοποίησε την δωδεκάφθογγη τεχνική (τα προηγούμενα έργα 

του ήταν τραγούδια) και το πρώτο σε παραδοσιακή μουσική φόρμα. 

12. Τι γνωρίζετε για τον Hindemith; 

Ο Paul Hindemith (Πάουλ Χίντεμιτ, 16 Νοεμβρίου 1895 - 28 Δεκεμβρίου 1963) ήταν 

ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς μουσικούς σύγχρονης κλασικής 

μουσικής του 20ου αιώνα. Ήταν συνθέτης, βιολιστής, βιολονίστας, 

μουσικοδιδάσκαλος, μουσικολόγος, καθώς και διευθυντής ορχήστρας. Γεννημένος 

στο Χάναου της Γερμανίας ο Paul Hindemith  ξεκίνησε από νεαρή ηλικία μαθήματα 

βιολιού, ενώ στην συνέχεια εισήχθη στο Ωδείο Χόσχε της Φρανκφούρτης, όπου 

σπούδασε βιολί, σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Παράλληλα κέρδιζε τα προς το 

ζην παίζοντας βιολί σε χορούς ή σε παραστάσεις μιούζικαλ. Εργάστηκε επίσης ως 

διευθυντής ορχήστρας στην ορχήστρα του Μουσείου Φρανκφούρτης από το 1915 

έως το 1923, ενώ επίσης από το 1914 συμμετείχε στο Κουαρτέτο εγχόρδων Ρέμπνερ 

παίζοντας δεύτερο βιολί κι αργότερα βιόλα. Το 1921 ίδρυσε το Κουαρτέτο Αμάρ 

παίζοντας βιόλα με το οποίο πραγματοποίησε περιοδείες στην Ευρώπη. 

Το 1922 ο Paul Hindemith  άρχισε να γίνεται γνωστός στο διεθνές κοινό όταν κάποια 

έργα του ερμηνεύτηκαν στο Φεστιβάλ της Διεθνούς Ένωσης Σύγχρονης Μουσικής 

στο Σάλτσμπουργκ. Την επόμενη χρονιά, άρχισε να εργάζεται ως διοργανωτής στο 

Φεστιβάλ Ντοναουεσχίνγκεν, στου οποίου το πρόγραμμα συμπεριέλαβε έργα αβάν 

γκαρντ συνθετών, όπως ο Anton Webern και ο Arnold Schönberg. Από το 1927, 

δίδαξε σύνθεση στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Βερολίνου. 

Είχε μια πολύπλοκη σχέση με τους Ναζί. Κάποια μέλη του Ναζιστικού Κόμματος 

κατηγόρησαν την μουσική του ως εκφυλισμένη (κυρίως κάποιες πρώιμες Όπερες, 

όπως η Ιερά Σουζάννα (Sancta Susanna) κατηγορήθηκαν ως "σεξιστικές"). Στις 6 

Δεκεμβρίου 1934, κατά την διάρκεια μιας διάλεξης στο Αθλητικό Κέντρο του 

Βερολίνου, ο Γερμανός Υπουργός Τύπου Joseph Goebbels (Γιόζεφ Γκέμπελς) 

αποκάλεσε τον Paul Hindemith  δημοσίως ως "ατονικό θορυβοποιό". Κάποια άλλα 

μέλη του Ναζιστικού Κόμματος ωστόσο, θεώρησαν ότι ο Paul Hindemith  θα 
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μπορούσε να αποτελέσει καλή περίπτωση Γερμανού συνθέτη Μοντέρνας 

Μουσικής. Άλλωστε ο Paul Hindemith  την εποχή εκείνη συνέθετε μουσική κατά 

βάση τονική με συχνές αναφορές στην παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του. Ο 

διευθυντής ορχήστρας Wilhelm Furtwängler εξέδωσε στα 1934 ένα κείμενο υπέρ 

του Hindemith, στου οποίου την γραμμή υπεράσπισης χρησιμοποίησε αυτό 

ακριβώς ως επιχείρημα. Η διαμάχη όσον αφορά στο έργο του Paul Hindemith  

συνεχίστηκε καθ' όλη την διάρκεια της δεκαετίας του 1930, με τον συνθέτη να 

βρίσκεται πότε σε ευμένεια και πότε σε δυσμένεια από το καθεστώς των Ναζί. 

Τελικά το 1938 λόγω και της εβραϊκής καταγωγής της γυναίκας του μετανάστευσε 

στην Ελβετία. Στο μεσοδιάστημα όμως, είχε ήδη εκφωνήσει έναν όρκο αφοσίωσης 

στον Hitler, είχε δεχθεί να συνθέσει μουσική για ναζιστικές εκδηλώσεις (αν και δεν 

το πραγματοποίησε), είχε διευθύνει σε συναυλίες επισήμων ναζιστικών εορτασμών, 

κι είχε αποδεχθεί μία θέση στο Σύνολο Μουσικής Δωματίου του Ράιχ. Αυτή η 

περίοδος της ζωής του Paul Hindemith  έχει σχετικώς υποβαθμιστεί, αν όχι 

αποσιωπηθεί από τους ιστορικούς (όπως ο Skelton ή ο Kemp), οι οποίοι έχουν 

κυρίως τονίσει τις αντιναζιστικές του πεποιθήσεις. 

Κατά την δεκαετία του 1930 πραγματοποίησε επισκέψεις στο Κάιρο και στην 

Άγκυρα ως προσκεκλημένος του Kemal Atatürk (Κεμάλ Ατατούρκ), όπου ανέλαβε το 

εγχείρημα της αναδιαμόρφωσης της Τουρκικής μουσικής εκπαίδευσης, ενώ 

παράλληλα κατέβαλε προσπάθειες για την ίδρυσης Τουρκικής Κρατικής Όπερας και 

Μπαλέτου. Στα 1935 η Τουρκική κυβέρνηση του Kemal Atatürk ανέθεσε στον 

Hindemith την αναδιοργάνωση της μουσικής εκπαίδευσης της χώρας και κυρίως την 

προετοιμασία του "Εκπαιδευτικού Προγράμματος Διεθνούς και Τουρκικής 

Πολυφωνικής Μουσικής". Η ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος προσέδωσε στον 

συνθέτη διεθνή αναγνώριση. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως είχε την υποστήριξη των 

Ναζί. Καθώς οι υποχρεώσεις του τον κρατούσαν στην Τουρκία, τον είχαν σε 

απόσταση ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα ο συνθέτης "προπαγάνδιζε" τη γερμανική 

προσέγγιση της μουσικής ιστορίας κι εκπαίδευσης στην Τουρκία. (Ο ίδιος ο 

Hindemith θεωρούσε τον εαυτό του ως πρεσβευτή της γερμανικής κουλτούρας). Ο 

Paul Hindemith , αν και δεν έμεινε στην Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

όπως άλλοι μετανάστες, άσκησε μεγάλη επίδραση στην καλλιτεχνική ζωή της 

χώρας. Το Κρατικό Ωδείο της Άγκυρας χρωστά πολλά στην συνεισφορά του 

Hindemith, τον οποίο οι νεαροί Τούρκοι μουσικοί θεωρούσαν ως τον μοναδικό 

δάσκαλό τους, γι' αυτό και τον περιέβαλαν με μεγάλο σεβασμό. 

Από την δεκαετία του 1930, ο Hindemith πραγματοποίησε περιοδείες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και παρουσιάστηκε σε συναυλίες βιολιού ως σολίστ. 

Στη δεκαετία του 1940 ο Hindemith μετανάστευσε κι εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 

Αμερική. Την εποχή εκείνη άρχισε να κωδικοποιεί την μουσική του γλώσσα, ενώ η 

διδασκαλία του και οι συνθέσεις σταδιακά επηρεάζονται από τις θεωρίες του, 

σύμφωνα με μουσικοκριτικούς όπως Ernest Ansermet. Ο Paul Hindemith  δίδαξε στο 

Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Μεταξύ των μαθητών του συμπεριλαμβάνονται αξιόλογα 
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ονόματα, όπως ο Lukas Foss, ο Norman Dello Joio, ο Mel Powell, ο Harold Shapero, ο 

Hans Otte, ο Ruth Schonthal και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης George Roy 

Hill. Εκείνη την περίοδο ο Hindemith έδωσε επίσης μια σειρά διαλέξεων με τον τίτλο 

"Τσαρλς Έλιοτ Νόρτον" στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, βάσει των οποίων εκδόθηκε το 

1952 το βιβλίο Ο κόσμος του συνθέτη. Ο Hindemith πήρε την αμερικανική 

υπηκοότητα το 1942, επέστρεψε όμως στην Ευρώπη κι εγκαταστάθηκε στην Ζυρίχη, 

όπου δίδαξε στο εκεί Πανεπιστήμιο. Προς το τέλος της ζωής του, άρχισε να 

διευθύνει περισσότερο, πραγματοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό από ηχογραφήσεις 

έργων του. Το 1962 κέρδισε το βραβείο Μπαλζάν. 

Πέθανε στην Φραγκφούρτη από οξεία παγκρεατίτιδα. Προς τιμήν του Hindemith 

διεξάγεται ετησίως ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική του στο Πανεπιστήμιο 

Ουίλιαμ Πάτερσον στο Νιου Τζέρσει. 

Ο Paul Hindemith  θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς συνθέτες 

του 20ου αιώνα. Το έργο του συγκρίνεται συχνά με εκείνα των μεγάλων συνθετών 

του μπαρόκ. Τα πρώιμα έργα του διαθέτουν ένα υστερο-ρομαντικό ιδίωμα, ενώ 

αργότερα συνέθεσε εξπρεσιονιστικά έργα των οποίων το ύφος προσιδιάζει σε αυτό 

του Arnold Schönberg, πριν το σειραϊκό δωδεκαφθογγικό και αντιστικτικό στυλ του 

1920. Τα έργα του έχουν χαρακτηριστεί ως νεοκλασικά αν και διαφέρουν κατά πολύ 

από το ύφος του Igor Stravinsky του οποίου τα έργα έχουν χαρακτηριστεί με τον 

ίδιο όρο. Είναι πάντως γεγονός ότι ο Paul Hindemith  έχει επηρεαστεί περισσότερο 

από την αντιστικτική γλώσσα του Bach και λιγότερο από την κλασσική σαφήνεια του 

Mozart. Το νέο αυτό μουσικό στυλ είναι ιδιαίτερα αισθητό σε έργα Μουσικής 

Δωματίου του συνθέτη από το 1922 έως το 1927, όπως για παράδειγμα στο 

κονσέρτο του για βιόλα ντ' αμόρε ένα όργανο που είχε πέσει σε αχρηστία από την 

εποχή του μπαρόκ. Συνέχισε να γράφει για ασυνήθιστα όργανα όπως για 

παράδειγμα την Σονάτα για διπλό μπάσο το 1949. Την δεκαετία του 1930 έγραψε 

επίσης πολλά ορχηστρικά έργα, κερδίζοντας έτσι φήμη και σεβασμό στους 

μουσικούς κύκλους της Νέας Υόρκης. Το πιο γνωστό και συχνά εκτελούμενο έργο 

του έως σήμερα είναι η περίφημη όπερα Ματτίας ο Ζωγράφος (Mathis der Maler), 

της οποίας το λιμπρέτο είναι βασισμένο στη ζωή του Αναγεννησιακού ζωγράφου 

Matthias Grünewald. Το έργο αυτό συνδυάζει στοιχεία νεοκλασικισμού με στοιχεία 

παραδοσιακής μουσικής. Ο Paul Hindemith , όπως και ο Kurt Weill ή ο Ernst Krenek 

έγραψε έργα που ανήκουν στην λεγόμενη Χρηστική Μουσική (Gebrauchsmusik), τα 

οποία ουσιαστικά μπορούν να θεωρηθούν έργα στρατευμένης τέχνης, καθώς έχουν 

κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο και συχνά προορίζονται για να εκτελεστούν 

από ερασιτέχνες. Το εγχείρημα αυτό είχε ως εμπνευστή τον Bertolt Brecht. Ένα 

απτό παράδειγμα της τάσης αυτής του Hindemith αποτελεί το έργο του για σόλο 

βιόλα και Ορχήστρα εγχόρδων με τον τίτλο Πένθιμη Μουσική (Trauersmusik) το 

οποίο ξεκίνησε να γράφει μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του βασιλιά Γεωργίου 

του Ε΄ και το παρουσίασε σε πρεμιέρα. Ο ίδιος βέβαια διαφωνούσε με τον όρο 

Χρηστική Μουσική, θεωρώντας τον παραπλανητικό. 
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Το πιο δημοφιλές έργο του Paul Hindemith  είναι οι Συμφωνικές Μεταμορφώσεις σε 

Θέματα του Carl Maria von Weber το οποίο έγραψε το 1943. Το έργο αυτό είναι 

βασισμένο σε μελωδίες από διάφορα έργα του Carl Maria von Weber, καθώς και 

στην Τουραντό του Giacomo Puccini. Χαρακτηριστικό του είναι ότι μετασχηματίζει 

και προσαρμόζει τα θέματα που χρησιμοποιεί, έτσι ώστε σε κάθε μέρος να 

κυριαρχεί ένα θεματικό μοτίβο. 

Ένα ακόμη διάσημο έργο του Hindemith είναι η Συμφωνία σε BH. 
Στα περισσότερα έργα του ο Hindemith χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα το 

οποίο αν και τονικό δεν είναι μη διατονικό. Επικεντρώνεται σε μία τονικότητα, 

πραγματοποιώντας μετατροπία από το ένα τονικό κέντρο στο άλλο, όπως συμβαίνει 

και στα περισσότερα τονικά έργα. Ωστόσο, χρησιμοποιεί τις δώδεκα νότες της 

δωδεκαφθογγικής κλίμακας ελεύθερα, χωρίς να βασίζεται σε μία κλίμακα διαδοχής 

των φθόγγων αυτών. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της μουσικής του Paul Hindemith  

είναι η ταξινόμηση που πραγματοποιεί σε όλα τα μουσικά διαστήματα της 

δωδεκαφθογγικής κλίμακας από το πιο σύμφωνο στο πιο διάφωνο. Ιεραρχεί επίσης 

τις συγχορδίες σε έξι κατηγορίες σύμφωνα με το ίδιο κριτήριο και ανάλογα με το αν 

διαθέτουν τριμητόνια ή εάν έλκονται σαφώς από ένα τονικό κέντρο. Η μουσική του 

Hindemith ενσωματώνει επίσης μελωδίες οι οποίες δεν είναι σαφές εάν είναι 

μείζονες ή ελάσσονες. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Hindemith έγραφε το βιβλίο Θεωρίας της 

Μουσικής Σύστημα μουσικής σύνθεσης στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς το 

μουσικό του σύστημα και η συνθετική του τεχνική. Ο Hindemith υποστηρίζει ότι το 

σύστημά του αποτελούσε ένα μέσο κατανόησης κι ανάλυσης της αρμονικής δομής 

και άλλων μουσικών ειδών πλην της Κλασικής μουσικής, θεωρώντας ότι έχει μια 

εφαρμογή ευρύτερη από αυτήν της παραδοσιακής αρμονίας που δεσμεύεται από 

τις τονικές κλίμακες. Στο ίδιο βιβλίο ο Hindemith χρησιμοποιεί το σύστημά του ως 

εργαλείο ανάλυσης για έργα του Bach, δικά του και του Arnold Schönberg. 

Το έργο του για πιάνο Λούντους Τονάλις, το οποίο έγραψε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1940, αποτελεί ένα περαιτέρω παράδειγμα της διερευνητικής αξίας του 

μουσικού συστήματος του Hindemith. Το έργο αυτό περιλαμβάνει δώδεκα φούγκες, 

ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλονται ισάριθμα ιντερλούδια κατά τον τρόπο του 

Bach. Σε κάθε ιντερλούδιο πραγματοποιεί μετατροπία από το τονικό κέντρο της 

προηγούμενης φούγκας, στο τονικό κέντρο της επόμενης (π.χ. από το Ντο στο Ρε). Η 

διαδοχή των τονικών κέντρων που ακολουθεί ο Hindemith είναι σύμφωνη με την 

ταξινόμηση των μουσικών διαστημάτων γύρω από το τονικό κέντρο του Ντο. 

Μία παραδοσιακή προσέγγιση της Κλασικής μουσικής που ακολουθεί ο Hindemith 

είναι η ιδέα ότι κάθε διάφωνο διάστημα πρέπει να επιλύεται στο αντίστοιχο 

σύμφωνο. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα προφανής στο έργο του Κονσέρτο για 

έγχορδα και Ορείχαλκο. 
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13. Ποια η στάση του Hindemith προς τον Σειραϊσμό; 

Ο Paul Hindemith ήταν αντίθετος προς το σειραϊσμό. Με αυτή τη μέθοδο, έλεγε, δεν 

μπορούν να δημιουργηθούν κομμάτια ικανά να γεμίσουν μεγάλους χώρους με 

πλατιά συμφωνικά χρώματα, ή κομμάτια που να ικανοποιήσουν το αίτημα πολλών 

για απλότητα, αμεσότητα και προσωπική συμπάθεια. 

14. Τι γνωρίζετε για τον Béla Bartók; 

Ο Béla Viktor János Bartók (Μπέλα Μπάρτοκ, 25 Μαρτίου 1881 - 26 Σεπτεμβρίου 

1945) ήταν Ούγγρος συνθέτης και πιανίστας. Θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους συνθέτες του 20ού αιώνα και, μαζί με τον Franz Liszt, ο 

μεγαλύτερος Ούγγρος συνθέτης. Η συλλογή και αναλυτική μελέτη της λαϊκής 

μουσικής τον κατατάσσουν ανάμεσα στους ιδρυτές της Εθνομουσικολογίας. 

Ο Bartók γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1881 στο Nagyszentmiklós, μια μικρή 

κωμόπολη που ανήκε τότε στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία (σήμερα η πόλη 

ονομάζεται Sînnicolau Mare και ανήκει στη Ρουμανία). Ο πατέρας του ονομαζόταν 

επίσης Béla και η μητέρα του Paula Voit (Πάουλα Βόιτ). Ο πατέρας του ήταν 

διευθυντής της τοπικής αγροτικής σχολής και η μητέρα του καθηγήτρια. Ήταν και οι 

δύο ερασιτέχνες μουσικοί και άρχισαν να εκπαιδεύουν τον γιο τους στα κρουστά 

και στο πιάνο από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία τεσσάρων ετών ο μικρός Béla ήξερε 

να παίζει περίπου 40 κομμάτια στο πιάνο και άρχισε να συνθέτει σε ηλικία 10 ετών. 

Όταν ο μικρός Béla ήταν μόνον οκτώ ετών, ο πατέρας του απεβίωσε και η μητέρα 

του άρχισε να αναζητά εργασία ως καθηγήτρια πιάνου σε άλλες μικρές πόλεις 

έχοντας μαζί της τον Béla και τη μικρή του αδελφή Erzsebet (Ίλζε) για να καταλήξουν 

ύστερα από πολλές περιπλανήσεις, το 1894 στη Μπρατισλάβα. Ωστόσο, ο μικρός 

Béla είχε ήδη κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας το 1892 στη 

μικρή πόλη Nagyszöllös (σημερινό Βινογκράντιβ της Ουκρανίας), όπου έπαιξε ένα 

έργο του Beethoven και μια δική του σύνθεση. 

Κατά την περίοδο 1899 - 1903 ο Bartók σπουδάζει πιάνο στη Βασιλική Μουσική 

Ακαδημία της Βουδαπέστης με καθηγητή τον István Thomán (Ίστβαν Τόμαν), 

μαθητή του Liszt και σύνθεση με καθηγητή τον, μάλλον συντηρητικό, János Koessler 

(Γιάνος Κέσσλερ). Εκεί συνάντησε τον Zoltán Kodály, με τον οποίο συνδέθηκαν με 

ισχυρή και μακρά φιλία. 

Το 1902 ο Bartók βρέθηκε στην πρεμιέρα του έργου του Richard Strauss "Τάδε έφη 

Ζαρατούστρα" (Also sprach Sarathustra) και συναντήθηκε με τον συνθέτη, το έργο 

του οποίου (όπως και του Liszt) τον επηρέασε στις πρώτες του συνθέσεις, οι οποίες 

εντάσσονται στον όψιμο ρομαντισμό. 

Το 1903 ο Bartók συνέθεσε το πρώτο μεγάλο του έργο, το συμφωνικό ποίημα 

"Κόσουτ" (Kossuth), για να τιμήσει τον ήρωα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1848 

Lajos Kossuth (Λάγιος Κόσουτ). Στη ρομαντική περίοδο του συνθέτη εντάσσεται, 

επίσης, και το κουϊντέττο για πιάνο που συνέθεσε εκείνη την εποχή. 

Το 1904 ο Bartók επισκέφτηκε ένα θέρετρο και άκουσε μια ηλικιωμένη παραμάνα 



Κεφάλαιο 15 – Παράδοση και Νεωτερισμοί κατά τον 20ό αιώνα 
 

να τραγουδά παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής της, Τρανσυλβανίας, στα μικρά 

παιδιά που φρόντιζε. Από τότε αφυπνίσθηκε το ενδιαφέρον του για την 

παραδοσιακή, λαϊκή μουσική, που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. 

Το 1907 άρχισε να επηρεάζεται από τα έργα του Γάλλου ρομαντικού Claude 

Debussy, που έφερε ο Kodály από το Παρίσι. Τα μεγάλα συμφωνικά έργα του 

εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την επίδραση του Bach και του Brahms, αλλά οι 

μικρότερης κλίμακας συνθέσεις του ήδη έχουν αρχίσει να καταδεικνύουν το 

ενδιαφέρον και την επίδραση της λαϊκής μουσικής. Το πρώτο έργο του, στο οποίο η 

επίδραση αυτή είναι καταφανής είναι το κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 1 σε A ελάσσονα 

(1908). 

Το 1906 ο Bartók αναλαμβάνει καθήκοντα καθηγητή πιάνου στη Βασιλική Ακαδημία 

της Βουδαπέστης, θέση στην οποία θα παραμείνει ως το 1934. Η θέση αυτή, εκτός 

από οικονομική αυτοτέλεια, του παρέχει αρκετό ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί 

με τη συλλογή λαϊκών τραγουδιών. Την επόμενη διετία συνέλεξε πολλά τραγούδια 

της Τρανσυλβανίας, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας, της Σερβίας, της Τουρκίας και 

φυσικά, της Ουγγαρίας. Στο έργο του εκείνης της περιόδου ενσωματώνει αρκετά 

από τα μελωδικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά της μουσικής που συνέλεξε. Συνολικά 

συνέλεξε περίπου 6.000 λαϊκά άσματα και το 1913 τα εμπλούτισε με άλλα 200 

αραβικής προελεύσεως, που συνέλεξε σε μια επίσκεψή του στην Μπίσκρα της 

Αλγερίας. Τα περισσότερα από τα άσματα αυτά εκδόθηκαν υπό τον τίτλο 

"Hungarian Folk Music" (Ουγγρική λαϊκή μουσική), έργο που παραμένει σημείο 

αναφοράς στο θέμα αυτό. 

Περίπου την ίδια περίοδο ο συνθέτης ξεκίνησε μια σχέση με τη βιολινίστα Stefi 

Geyer (Στέφι Γκέιερ), για την οποία άρχισε να γράφει ένα κοντσέρτο για βιολί 

(1907). Το 1908 η σχέση αυτή τερματίστηκε και ο Bartók "τεμάχισε" το κονσέρτο 

που είχε ξεκινήσει χωρίς να ολοκληρώσει, ενσωματώνοντας το πρώτο μέρος του σε 

μια ακόμη σύνθεση, δημιουργώντας έτσι το έργο "Δύο Πορτρέτα" op.5. Η συνθετική 

παραγωγικότητά του δεν μειώθηκε - παρά την προσωπική του απογοήτευση. 

Συνθέτει τις "Δεκατέσσερις Μπαγκατέλλες" για πιάνο op.6 και μεταξύ 1908 - 1909 

το "Πρώτο Κουαρτέτο για έγχορδα". Οι "Μπαγκατέλλες" έτυχαν σημαντικής θετικής 

κριτικής από τον Ferrucio Busoni (Φερρούτσιο Μπουζόνι), πιανίστα, συνθέτη και 

κριτικό, ο οποίος τις χαρακτήρισε ως "κάτι πραγματικά νέο": Ο συνθέτης έχει πλέον 

ξεφύγει από το στυλ του ρομαντισμού περνώντας στον μοντερνισμό. Χρειάστηκε να 

επέμβουν φίλοι και γνωστοί για να μην καταστρέψει το "κουϊντέτο για πιάνο", το 

οποίο επί χρόνια είχε θεωρηθεί το πλέον άρτιο έργο του. 

Ένα χρόνο ύστερα από τον τερματισμό της σχέσης του με την Geyer, ο Bartók 

νυμφεύτηκε τη μαθήτριά του Márta Ziegler (Μάρτα Τσίγκλερ), η οποία επίσης 

ενδιαφερόταν για τη λαϊκή μουσική και τον βοηθούσε στην αντιγραφή της 

παρτιτούρας αλλά και στις μεταφράσεις των στίχων. Τον Αύγουστο του 1910 το 

ζευγάρι απέκτησε ένα γιο, τον οποίο ονόμασαν επίσης Béla. 

Το 1911 ο Bartók παρουσιάζει την όπερα "Το κάστρο του Κυανοπώγωνα" 
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(Bluebeard's castle) στην οποία είναι εμφανής πλέον η επίδραση του έργου του 

Ντεμπυσύ "Pelléas et Mélisande" (Πηλέας και Μελισσάνθη). Με αυτή συμμετέχει 

στο διαγωνισμό της επιτροπής Καλών Τεχνών της Ουγγαρίας, η οποία το απέρριψε 

ως ακατάλληλο για σκηνική παρουσίαση. Το 1917 αναθεωρεί την παρτιτούρα του 

έργου, το οποίο παρουσιάζεται το 1918 και ξαναγράφει το τέλος του (1919). Ύστερα 

από την Επανάσταση του 1919 η νέα Σοβιετική κυβέρνηση τον υποχρεώνει να 

απαλείψει από το έργο το όνομα του συγγραφέα του λιμπρέτου Béla Balázs, τον 

τοποθετεί σε "μαύρη λίστα" και ο Bartók υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την 

Ουγγαρία και να εγκατασταθεί στη Βιέννη. Η όπερα θα επαναληφθεί μόνο μια 

φορά, το 1936, λίγο πριν ο συνθέτης εγκαταλείψει την Ευρώπη. 

Όταν ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος ο συνθέτης βρισκόταν για διακοπές στη 

Γαλλία. Επιστρέφοντας κρίθηκε ακατάλληλος για θητεία στον Στρατό (είχε από 

μικρός προβλήματα υγείας) και η μόνη του συνεισφορά ήταν η συλλογή λαϊκών 

ασμάτων, σε συνεργασία με τον Kodály, από τους στρατιώτες. Η συνθετική του 

δραστηριότητα περιορίστηκε κατά την περίοδο του Πολέμου σε διασκευές λαϊκών 

ασμάτων και στο κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 2. Έγραψε επίσης το μονόπρακτο 

μπαλέτο "Ο Ξύλινος Πρίγκηπας" (The Wooden Prince) op. 17. 

Ύστερα από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Bartók επηρεάζεται από το γιγαντούμενο 

κίνημα του εξπρεσιονισμού και ιδιαίτερα από την "Ιεροτελεστία της Άνοιξης" του 

Igor Stravinsky. Την ίδια περίοδο συνθέτει τα έργα "Τρεις μελέτες για Πιάνο" (1918), 

"The Miraculous Mandarin" (1919), "Αυτοσχεδιασμός σε ουγγρικά αγροτικά 

τραγούδια" (1922) και δύο σονάτες για βιολί (1921-22). Πρόκειται για την πλέον 

ριζοσπαστική περίοδο της συνθετικής του προσφοράς αλλά και για τη λιγότερο 

παραγωγική: Ελάχιστα έργα συνέθεσε την περίοδο 1920 - 1925, ενώ το 1923 χώρισε 

τη σύζυγό του, Márta, για να νυμφευτεί το ίδιο έτος την Ditta Pásztory (Ντίτα 

Παστόρυ), με την οποία απέκτησαν ένα γιο το 1924. Το 1925 και 1926 επισκέφθηκε 

την Ιταλία, όπου ανακάλυψε την ιταλική μουσική της εποχής του μπαρόκ, για την 

οποία δεν είχε ενδιαφερθεί προηγουμένως. 

Ο ίδιος ο συνθέτης δήλωσε αργότερα ότι η μουσική του υπέστη μεταστροφή όταν ο 

ίδιος στράφηκε από τον Beethoven στον Bach, ενώ τον επηρέασε βαθιά και το 

κοντσέρτο για πιάνο του Stravinsky: Η μουσική του γίνεται λιτή και η φόρμα της 

περισσότερο συνεκτική. Το 1926 σηματοδοτεί την περίοδο της συνθετικής του 

ωριμότητας, καθώς συνθέτει μερικά από τα αριστουργήματά του, χάρη στα οποία 

έγινε διεθνώς γνωστός: Σονάτα για πιάνο (1926), Κονσέρτο για πιάνο αρ.1 (1926) 

(σε αυτό εμφανίζονται ακόμη στοιχεία εξπρεσιονισμού), Cantata profana (1930), 

Κονσέρτο για πιάνο αρ.2 (1931), Mikrokosmos (1931-39), Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.5 

(1934), Σύνθεση για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα (1936), Σονάτα για δύο πιάνα 

και κρουστά (1937), Κοντσέρτο για βιολί αρ.2 (1938) (θεωρούμενο από αρκετούς 

κριτικούς ως η αρτιότερη σύνθεσή του) και το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.6 (1939). 

Το 1934, εν τω μεταξύ, έλαβε τη θέση του εθνομουσικολόγου στην Ακαδημία 

Επιστημών της Βουδαπέστης. Άρχισε να δίνει συναυλίες και στο εξωτερικό (εκτός 
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της (ναζιστικής) Γερμανίας, η οποία του είχε αρνηθεί την είσοδο στη χώρα) και το 

ίδιο έτος πραγματοποίησε ταξίδι στην Τουρκία για να συλλέξει λαϊκά τραγούδια. Το 

1937 άρχισε να ανησυχεί για τη ναζιστική εξάπλωση στην Ευρώπη. Άρχισε να 

στέλνει τις παρτιτούρες του στο εξωτερικό, αρχικά στην Ελβετία και στη συνέχεια 

στη Νέα Υόρκη. Η ανησυχία του εντάθηκε ύστερα από την προσάρτηση της 

Τσεχοσλοβακίας και της Αυστρίας το 1938 και σκεπτόταν σοβαρά να εγκαταλείψει 

τη χώρα. Αυτό που τον κρατούσε ήταν η υπερήλικη και άρρωστη μητέρα του. Όταν, 

όμως, το 1939 η Paula Bartók απεβίωσε, άρχισε να προετοιμάζει επισταμένα την 

αναχώρησή του. Επισκέφτηκε τις ΗΠΑ στα τέλη του 1939 για περιοδεία με 

συναυλίες. Μια από αυτές περιλάμβανε τη σύνθεσή του "Κοντσέρτο για βιολί και 

κλαρινέτο", την οποία εκτέλεσε στο Κάρνεγκι Χολ με σολίστ στο κλαρινέτο τον 

Benny Goodman. Επέστρεψε στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο (ή το Μάιο) του 1940. 

Στις 8 Οκτωβρίου 1940 έδωσε την τελευταία του συναυλία στη Βουδαπέστη. 

Αναχώρησε για τις ΗΠΑ τον ίδιο μήνα, προκειμένου να εγκατασταθεί μόνιμα. Στο 

Δημαρχείο της Ουάσιγκτον δίνεται, στις 3 Νοεμβρίου 1940, η πρεμιέρα της 

σύνθεσής του "Μουσική για δύο πιάνα και κρουστά" με τον ίδιο και τη σύζυγό του 

στα δύο πιάνα. Η εμφάνιση επαναλήφθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα με άλλα έργα 

για δύο πιάνα. 

Τον ίδιο μήνα το Πανεπιστήμιο Κολούμπια του απονέμει τον τίτλο του Διδάκτορα 

της Μουσικής και του αναθέτει τη μεταγραφή της πολύ μεγάλης συλλογής 

ηχογραφήσεων λαϊκών ασμάτων της Γιουγκοσλαβίας "Millman - Parry". Παράλληλα 

με τη σύζυγό του μετέφρασαν αρκετά βιβλία της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

από τα Ουγγρικά. Παρά το γεγονός ότι είχε πολλούς φανατικούς υποστηρικτές, ήταν 

πολύ υπερήφανος για να δέχεται δωρεές και ζούσε, σχετικά άνετα, με τις αμοιβές 

της εργασίας του. Ωστόσο, η υγεία του, που πάντα ήταν επισφαλής, άρχισε να 

επιδεινώνεται ήδη από το 1940, οπότε ο δεξιός του ώμος εμφάνισε ακαμψία. Οι 

δαπάνες που απαιτήθηκαν για την ιατρική του φροντίδα τα τελευταία δύο χρόνια 

της ζωής του καλύφθηκαν από την ερευνητική κοινότητα του Κολούμπια και αυτή 

ήταν η μόνη δωρεά που δέχτηκε. Το 1942 τα συμπτώματα έγιναν περισσότερο 

έντονα και άρχισε να έχει κρίσεις πυρετού, χωρίς ωστόσο να διαγνωσθεί καμία 

συγκεκριμένη ασθένεια. Η διάγνωση έγινε το 1944 και έδειξε λευχαιμία, η οποία 

όμως είχε προχωρήσει τόσο ώστε δεν επιδεχόταν καμία ιατρική θεραπευτική 

παρέμβαση. Παρά την σωματική του κατάπτωση, συνέχισε να συνθέτει χάρη στις 

παροτρύνσεις του βιολονίστα Joseph Szigeti (Γιόζεφ Ζιγκέτι) και του προσωπικού 

φίλου μαέστρου Fritz Reiner (Φριτς Ράινερ). Εκείνη την περίοδο συνέθεσε το 

"Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 6" και, ύστερα από παραγγελία της Συμφωνικής 

Ορχήστρας της Βοστώνης, το "Κοντσέρτο για ορχήστρα", το οποίο έγινε 

δημοφιλέστατο, αν και ο ίδιος δεν έζησε για να το δει. Το 1944 ο Yehudi Menuhin 

(Γεχούντι Μενουχίν) του παράγγειλε μια "Σονάτα για σόλο βιολί" και το 1945 ο 

Bartók συνέθεσε το "Κοντσέρτο για πιάνο αρ.3". Ξεκίνησε να συνθέτει ένα 

Κοντσέρτο για βιόλα, αλλά απεβίωσε πριν το ολοκληρώσει: Απεβίωσε στις 26 
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Σεπτεμβρίου 1945 σε ηλικία 64 ετών σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και η 

νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στο Universal Chapel της λεωφόρου Λέξινγκτον την 

επομένη. 

15. Τι γνωρίζετε για τον Olivier Messiaen; 

Ο Olivier Messiaen (Ολιβιέ Μεσιάν, 10 Δεκεμβρίου 1908 -, 27 Απριλίου 1992) ήταν 

Γάλλος συνθέτης, οργανίστας και ορνιθολόγος. Καταγόταν από εύπορους 

καθολικούς γονείς. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής αγγλικής και η μητέρα του 

ποιήτρια. Με το ξέσπασμα του Α' Π.Π. μετακόμισε με τη μητέρα του και τον αδελφό 

του στη Γκρενόμπλ μέχρι που τελείωσε ο πόλεμος (1918) οπότε, όταν επέστρεψε 

και ο πατέρας του, γύρισαν στη γενέτειρά του, όπου παρακολούθησε μαθήματα 

μουσικής.  

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του 20ού αιώνα, που επηρέασε 

πλήθος συνθετών της νεότερης γενιάς. Υπήρξε μία από τις ηγετικές μορφές του 

μουσικού κινήματος «Νέα Γαλλία». Η μουσική του χαρακτηρίζεται από 

πολυρρυθμία (το ενδιαφέρον του για τον ρυθμό στην Αρχαία Ελλάδα και την 

Αρχαία Ινδία ήταν μεγάλο), ενώ από αρμονική και μελωδική άποψη βασίζεται σε 

τρόπους. Πολλά έργα του αντικατοπτρίζουν την πίστη στο Θεό, καθώς ο ίδιος 

υπήρξε βαθιά θρησκευόμενος ως προς τον Ρωμαιοκαθολικισμό, ενώ φέρεται να 

δέχθηκε έντονη επιρροή των Claude Debussy και Igor Stravinsky. 

Η μουσική εκπαίδευση του Messiaen άρχισε στο Ωδείο των Παρισίων (Consevatoire 

de Paris), από την ηλικία των 11 ετών. Εκεί διδάχτηκε, μεταξύ άλλων, από τους Paul 

Dukas (Πωλ Ντυκά), Maurice Emmanuel (Μωρίς Εμμανουέλ), Charles-Marie Widor 

(Σαρλ-Μαρί Βιντόρ) και Marcel Dupré (Μαρσέλ Ντυπρέ) όπου και σημειώνει 

εξαιρετική πρόοδο. Το 1926 κερδίζει το πρώτο βραβείο σε αντίστιξη και φούγκα και 

το επόμενο έτος επίσης το πρώτο βραβείο σε συνοδεία πιάνου. Το 1928 κερδίζει 

επίσης βραβείο επί της ιστορίας της μουσικής. Τον ίδιο χρόνο ασχολείται έντονα με 

την αρχαία ελληνική μουσική σε εκπληκτικούς αυτοσχεδιασμούς, ενώ παράλληλα 

σπουδάζει όργανο υπό τον Marcel Dupré στην Αγία Τριάδα του Παρισιού. Έτσι το 

1930 κερδίζει το πρώτο βραβείο σύνθεσης, ενώ από το επόμενο έτος το 1931 

διορίστηκε μόνιμος οργανίστας της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στο Παρίσι (Église 

de la Sainte-Trinité), θέση την οποία και κράτησε μέχρι το θάνατό του. 

Τη δεκαετία του 1930 δίδαξε στην περίφημη Schola Cantorum (Ωδική Σχολή) στο 

Παρίσι, ενώ το φθινόπωρο του 1940 κρατείτο αιχμάλωτος πολέμου της ναζιστικής 

Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του έγραψε το "Κουαρτέτο για το τέλος 

του χρόνου" για τα τέσσερα μουσικά όργανα που ήταν διαθέσιμα στη φυλακή. Το 

κομμάτι - για βιολί, κλαρινέτο, βιολοντσέλο και πιάνο - πρωτοπαίχτηκε από τον ίδιο 

τον Messiaen και τους συγκρατούμενούς του σε συναυλία της φυλακής, με τους 

κρατούμενους και τους φύλακες ως κοινό. Μετά την αποφυλάκισή του το 1941 

διορίστηκε καθηγητής αρμονίας, ενώ το 1966 ανέλαβε την τάξη σύνθεσης στο 

Ωδείο των Παρισίων, θέσεις που διατήρησε μέχρι την συνταξιοδότησή του το 1978. 
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Φημισμένοι του μαθητές υπήρξαν οι Ιάννης Ξενάκης, Pierre Boulez, ο Karlheinz 

Stockhausen και η Yvonne Loriod (Υβόν Λοριό), η οποία υπήρξε και δεύτερη σύζυγός 

του. 

Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές πηγές, όπως η 

μουσική της Ιαπωνίας, τα φαράγγια στην πολιτείας της Γιούτα καθώς και η ζωή του 

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Για τον ίδιο, οι συγχορδίες αντιστοιχούσαν σε 

ορισμένα χρώματα, κυρίως δε όσον αφορά του δικούς του τρόπους - ένα φαινόμενο 

γνωστό ως συναισθησία. Οι συνδυασμοί των χρωμάτων έπαιζαν για τον ίδιο μεγάλο 

ρόλο στη διαδικασία της σύνθεσης. Για μια μικρή περίοδο της ζωής του, ο Messiaen 

πειραματίστηκε με την παραμετροποίηση σε σχέση με τον ολικό σειραϊσμό, όπου 

και συνεισέφερε με τα επινοήματά του. Στη μουσική του υποφαίνονται ακόμη 

επιρροές της παραδοσιακής μουσικής της Ινδονησίας (τα λεγόμενα Γκαμελάν - 

διατονικά κρουστά), ενώ ήταν από τους πρωτοπόρους στη χρήση ηλεκτρονικών 

οργάνων (π.χ. με τα Κύματα Μαρτενό). 

Το κελάηδισμα των πουλιών ήταν κάτι συναρπαστικό για τον Messiaen · πίστευε ότι 

τα πουλιά είναι οι μεγαλύτεροι μουσικοί και θεωρούσε τον εαυτό του εξίσου 

ορνιθολόγο όσο και συνθέτη. Σε πολλά από τα ταξίδια του έκανε λεπτομερή 

καταγραφή από τιτιβίσματα, τα οποία και χρησιμοποίησε μεταγράφοντάς τα στη 

μουσική του. Τα χρώματα ως ήχοι, η σύλληψη της σχέσης χρόνου-μουσικής, το 

τιτίβισμα των πουλιών και η έκφραση της θρησκευτικής του πεποιθήσεως είναι 

κύρια χαρακτηριστικά στίγματα στη μουσική του. 

Η μουσική του Messiaen έχει χαρακτηριστεί ως μη ανήκουσα στη μουσική 

παράδοση της Δύσης, ωστόσο απορρέουσα και εμπνευσμένη από αυτήν. Σε πολλά 

από τα έργα του διαφαίνεται η άρνηση της συμβατικής ανάπτυξης θεματικού 

υλικού, καθώς και της αρμονικής ανάπτυξης με διατονικά μέσα. Εν μέρει αυτό 

συνάδει με την τεχνική του όσον αφορά στους τρόπους, καθώς η τροπική αρμονία 

δεν λειτουργεί το ίδιο με την κλασική. 

Όσον αφορά την έκφανση του χριστιανισμού στο έργο του, ο ίδιος συχνά 

αναφερόταν στις "θαυμαστές όψεις της Ρωμαιοκαθολικής Πίστης". Σκοπός του δεν 

ήταν να αποτυπώσει την πίστη του στο Θεό μέσω της θεολογικής άποψης της 

αμαρτίας, όσο μέσα από την άποψη της χαράς, της θεϊκής αγάπης και της 

λύτρωσης. Αυτό καθίσταται ιδιαιτέρως εμφανές κυρίως στα έργα του για όργανο: 

"La Nativité du Seigneur" (Η Γέννηση του Κυρίου), "Crucifixion" (Σταύρωση), 

"Resurrection" (Ανάσταση) και L' ascension" (Ανάληψη). 

Ο Messiaen συνεχώς ανέπτυσσε νέες τεχνικές σύνθεσης, πάντοτε 

συμπεριλαμβάνοντάς τες στο υπάρχον μουσικό του ύφος. Ακόμη και τα τελευταία 

του έργα διατηρούν τη χρήση τροπικής αρμονίας. Πολλοί κριτικοί βλέπουν στον 

Messiaen αυτή τη μουσική ανάπτυξη ως μια συνεχή συνάθροιση του κάθε μέσου 

που συλλάμβανε και χρησιμοποιούσε κάθε φορά, ωστόσο τα έργα που δεν 

παρουσιάζουν κάποια καινούρια ιδέα είναι ελάχιστα. Συνάμα με τις νέες τεχνικές, ο 

Messiaen εισήγαγε στη μουσική του στοιχεία εξωτικής μουσικής (Ινδονησία, Ινδία 
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κλπ), συμπεριλαμβάνοντας αρχαίους ελληνικούς και ινδουϊστικούς ρυθμούς, τα 

γκαμελάν του Μπαλί και της Ιάβας, το κελάηδισμα των πουλιών καθώς και την 

μουσική της Ιαπωνίας. 

Η ακαδημαϊκή αναζήτηση των συνθετικών τεχνικών του (έγραψε δύο διατριβές, η 

δεύτερη δημοσιεύτηκε μετά θάνατον) περιορίστηκε σε έργα οργανικής μουσικής 

και καθώς ήταν και ο ίδιος αυθεντία στην μουσική ανάλυση, θεωρούσε πως η 

ανάπτυξη και η μελέτη των τεχνικών πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια της 

διανόησης, της αισθητικής και του συναισθήματος. Κατά τον ίδιο, μια μουσική 

σύνθεση πρέπει να κρίνεται σε σχέση με τα ακόλουθα τρία κριτήρια: να είναι 

ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και συγκινητική για τον ακροατή. 

Τα κομμάτια για πιάνο αποτελούν μεγάλο μέρος του συνολικού του έργου. Αν και 

ικανός πιανίστας ο ίδιος, αναμφίβολα είχε τη συμβολή της Yvonne Loriod, η οποία 

με την απαράμιλλη τεχνική της κατάφερε να αποδώσει περίτεχνους ρυθμούς και 

τους συνδυασμούς τους. Από το έργο "Visions de l'Amen" κι έπειτα, τα πιανιστικά 

του έργα πρέπει να απευθυνόταν σ' αυτή· ο ίδιος είχε δηλώσει πως η Yvonne Loriod 

καταφέρνει να παίξει τα πάντα, γι' αυτό και μπορώ να μου επιτρέπω τις πιο ακραίες 

εκκεντρικότητες". 

Η εξέλιξη της μοντέρνας μουσικής στη Γαλλία επέδρασε σημαντικά στον Messiaen, 

και πιο χαρακτηριστικά, η μουσική του Claude Debussy με τη χρήση της ολοτονικής 

κλίμακας (κλίμακα που συντίθεται μόνο με διαστήματα τόνου· στην ορολογία του 

Messiaen αποτελεί τον Α΄ Τρόπο). Ο Messiaen δεν χρησιμοποίησε την ολοτονική 

κλίμακα παρά ελάχιστα, διότι "μετά τον Debussy και τον Paul Dukas δεν υπήρχε κάτι 

να προσθέσει", ωστόσο όλοι οι τρόποι που χρησιμοποίησε είναι συμμετρικοί. 

Ο θαυμασμός του για τον Igor Stravinsky ήταν μεγάλος, κυρίως όσον αφορά τη 

διαχείριση του ρυθμού και των ηχοχρωμάτων στα πρώιμα έργα του, όπως η 

"Ιεροτελεστία της Άνοιξης". Με τη λαμπρότητά τους, τα ορχηστρικά έργα του Heitor 

Villa-Lobos (Έϊτορ Βίλλα-Λόμπος), ο οποίος τη δεκαετία του 1920 ζούσε στο Παρίσι 

δίνοντας συναυλίες, αποτέλεσαν άλλη μια πηγή έμπνευσης, καθώς επίσης και η 

μουσική του Modest Mussorgsky. Επί του πιανιστικού ρεπερτορίου, ο Messiaen 

ξεχώριζε τον Jean-Philippe Rameau, τον Domenico Scarlatti, τον Chopin και τον 

Debussy, καθώς και τον Ισπανό Isaac Albeniz. 

Μια άλλη πηγή έμπνευσης αποτέλεσε και ο σουρεαλισμός· αυτό διακρίνεται και 

απο αρκετούς τίτλους που έδωσε στα πρελούδια για πιάνο (π.χ. "Un reflet dans le 

vent" - "Μια αναλαμπή του ανέμου") καθώς και στα ίδια του τα ποιήματα 

(αποτελούν προοίμια σε κάποια μουσικά του έργα, όπως στο "Les offrandes 

oubliées" - "Οι λησμονημένες προσφορές"). 

Το χρώμα ήταν κεντρικό θέμα στη μουσική του Messiaen. Ο ίδιος πίστευε ότι όροι 

όπως "τονική", "τροπική" και "σειραϊσμός" αποτελούσαν παραπλανητικές 

συμβάσεις της ανάλυσης. Για τον ίδιο δεν υπήρχε τονική, τροπική και σειραϊκή 

μουσική· μόνο μουσική με ή χωρίς χρώμα. Είχε πει μάλιστα ότι οι Claudio 

Monteverdi, Mozart, Wagner, Chopin, Mussorgsky και Stravinsky έγραψαν 
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πολύχρωμη μουσική. 

Σε ορισμένες παρτιτούρες του, ο Messiaen έχει σημειώσει τα χρώματα (κυρίως στο 

"Couleurs de la cité céleste" ["Χρώματα της ουράνιας πόλης"] και "Des canyons aux 

étoiles" ["απ' τα φαράγγια στ' αστέρια"]). Η πρόθεσή του ήταν να βοηθήσει τον 

μαέστρο στην ερμηνεία της μουσικής, παρά να καθορίσει ποια χρώματα θα έπρεπε 

να βιώσει ο ακροατής. Η σημασία του χρώματος συνδέεται μ' αυτό που ο Messiaen 

αποκαλεί συναισθησία, το ότι δηλαδή συναισθανόταν κάποιο χρώμα στο άκουσμα 

(ή στη νοητική σύλληψη) της μουσικής (δεν εκλάμβανε τα χρώματα ως οπτική 

έκφανση). Στην πολύτομη διατριβή του "επί του ρυθμού, του χρώματος και της 

ορνιθολογίας" ("Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie") ο Messiaen 

περιέγραψε τα χρώματα σε αντιστοιχία με συγκεκριμένες συγχορδίες. Οι 

περιγραφές του εκτείνονται από τα απλά χρώματα ("χρυσό και καφέ") μέχρι τα 

υπερ-σύνθετα ("κυανο-ιώδεις βράχοι, διάστικτοι με μικρούς γκρίζους κύβους, μπλε 

του κοβαλτίου, βαθύ Πρωσσικό κυανό, τονισμένο με μια ιδέα βιολετί ιώδους, 

χρυσό, κόκκινο, πορφυρό, άστρα από μωβ, μαύρο και λευκό. Το μπλε βιολετί 

δεσπόζει"). 

Πολλές από τις συνθετικές τεχνικές του Messiaen παραβάλλουν χρονικές και τονικές 

συμμετρίες. 

Από τα πρώιμα κιόλας έργα του, ο Messiaen χρησιμοποιεί μη-αντιστρέψιμα 

ρυθμικά σχήματα, τα λεγόμενα παλίνδρομα. Σε ορισμένα έργα του, συνδυάζει 

ρυθμικά σχήματα και αρμονικές αλυσίδες με τέτοιο τρόπο, που θεωρητικά εάν 

επαναλαμβάνονταν εσαεί, θα είχαμε την περαίωση όλων των πιθανών 

μεταπτώσεων (συνδυασμών) καταλήγοντας στο αρχικό σχήμα (π.χ. στο "κουαρτέτο 

για το τέλος του χρόνου" μια τέτοια διαδικασία λαμβάνει χώρα στα μέρη του 

πιάνου και του βιολοντσέλου). Το ατελέσφορο μιας τέτοιας διαδικασίας ήταν για 

τον Messiaen η "γοητεία της α-πιθανότητας" και η αλήθεια είναι ότι δεν τη 

χρησιμοποίησε συχνά, σαν να μην επέτρεπε στον ακροατή παρά μια μόνο ματιά σε 

κάτι αιώνιο. 

Ο Messiaen αντί των κλασικών κλιμάκων (μείζων και ελάσσων) χρησιμοποίησε τους 

λεγόμενους τρόπους περιορισμένης μετατροπίας. Οι τρόποι αυτοί αποτελούν ένα 

σύνολο από νότες, που λειτουργικά μπορούν να υποστούν μετατροπία κατά ένα 

μόνο ημιτόνιο, για ορισμένες μόνο φορές. Για παράδειγμα, η ολο-τονική κλίμακα 

(Τρόπος Α΄ για τον Messiaen) μπορεί να υπάρχει σε δύο μόνο μετατροπίες: ντο-ρε-

μι-φα♯-σολ♯-λα♯ και ρε♭-μι♭-φα-σολ-λα-σι. Οι τρόποι αυτοί είναι αποτέλεσμα 

της αρμονίας που χρησιμοποιούσε στα πρώιμα έργα του και τους αυτοσχεδιασμούς 

του. Με τη χρήση τους αποφεύγεται η συμβατική αρμονική αλυσίδα της διατονικής 

κλίμακας, αφού π.χ. ο Τρόπος Β΄ (πανομοιότυπος με την κλασική οκτάτονη κλίμακα: 

ντο-ρε-ρε♯-φα-φα♯-σολ♯-λα-σι) επιτρέπει τις δεσπόζουσες συγχορδίες μεθ' 

εβδόμης, των οποίων η τονική δεν περιλαμβάνεται στον ίδιο τον Τρόπο. Οι τρόποι 

επίσης σχετίζονται, κατά τον Messiaen, με χρώματα. 

Για τον Messiaen, η συνεισφορά του στη μουσική όσον αφορά στον ρυθμό, ήταν 
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αυτό που τον ξεχώριζε από τους άλλους συνθέτες. Εκτός από τα μη-αναστρέψιμα 

και τα ινδουϊστικά ρυθμικά σχήματα, ο Messiaen χρησιμοποίησε και τους 

λεγόμενους "προσθετικούς" ρυθμούς. Ένα τέτοιο ρυθμικό σχήμα εμπεριέχει την 

ελαφρά επιμήκυνση ορισμένων νοτών, ή εμβόλιμες νότες μικρής χρονικής αξίας σε 

ένα κατά τ' άλλα συμμετρικό ρυθμικό σχήμα, καθώς και την επιμήκυνση ή 

επιβράχυνση κάθε νότας ενός ρυθμικού σχήματος κατά μια σταθερή αξία (π.χ. η 

επιμήκυνση όλων των νοτών κατά ένα όγδοο στην επανάληψη ενός ρυθμικού 

σχήματος). Η διαδικασία αυτή οδήγησε τον Messiaen να χρησιμοποιεί καθιερωμένα 

ρυθμικά σχήματα, που εμφανίζονται είτε εις διπλούν ή τριπλούν -την ίδια τεχνική 

χρησιμοποίησε και ο Stravinsky στο έργο "Ιεροτελεστία της Άνοιξης". 

Ένας παράγοντας που συντελεί στην αίρεση της συμβατικής αντίληψης του χρόνου 

στη μουσική του Messiaen, είναι οι εξαιρετικά αργές ταχύτητες (ρυθμική αγωγή - 

τέμπο) που συχνά καθορίζει στα έργα του (π.χ. η 5η κίνηση του "κουαρτέττου για το 

τέλος του χρόνου" είναι σημειωμένη απείρως αργά (Louange à l'eternité de Jésus: 

infiniment lent)). Ακόμη και στα γρήγορα έργα του, πρόκειται συνήθως για 

επαναλαμβανόμενες φράσεις και αρμονικές συνδέσεις, που δημιουργούν μια 

φαινομενική στατικότητα, όπως στο "Les yeux dans les roues" από το Βιβλίο για 

Όργανο (Livre d' orgue). 

Εκτός από τη αρμονική χρήση των τρόπων περιορισμένης μετατροπίας, ο Messiaen 

επικαλέστηκε τη σειρά των φυσικών αρμονικών ως ένα φυσικό φαινόμενο, που 

μπορεί να αποτελέσει το λογικό πλαίσιο μιας συγχορδίας. Πιστεύοντας ότι κάτι 

τέτοιο έλειπε από την σειραϊκή μουσική, ονόμασε το φαινόμενο αυτό αντήχηση 

(resonance), όπου οι νότες μιας συγχορδίας αντλούνται από τους αρμονικούς της 

θεμελίου, ή της βασικής τονικότητας του κομματιού. 

Σχετικά με τη χρήση της αντήχησης, ο Messiaen έγραψε μουσική όπου η θεμέλιος 

συνδυάζεται με υψηλότερες νότες και συγχορδίες, που συνηχούν σε πολύ χαμηλή 

ένταση. Αυτές οι ψηλές νότες έχουν το ρόλο αρμονικών, που αλλοιώνουν τον τόνο 

της θεμελίου, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις μιξτούρες (ρεγκίστρα με 

πολλούς αυλούς βάσει της σειράς των αρμονικών) στο εκκλησιαστικό όργανο. 

Όσον αφορά στη χρήση των διατονικών συγχορδιών, ο Messiaen υπερβαίνει την 

συμβατική τους χρήση, τοποθετώντας τις εκτός του τονικού πλαισίου (π.χ. η συχνή 

χρήση της συγχορδίας της αυξημένης έκτης που ιστορικά δηλώνει την κατακλείδα), 

όπως συμβαίνει και με την μη-λειτουργική αρμονία σε πολλά έργα του Debussy 

(π.χ. στο έργο του "Nuages"). 

Το κελάηδισμα ήταν κάτι συναρπαστικό για τον Messiaen από μικρή ηλικία· τη 

χρήση του στη σύνθεση ενθάρρυνε και ο καθηγητής του Dukas, ο οποίος 

αναφέρεται πως ωθούσε τους μαθητές του να ακούνε τα πουλιά. Ο Messiaen 

χρησιμοποίησε καταγεγραμμένα από τον ίδιο τιτιβίσματα πουλιών σε κάποια 

πρώιμα έργα του (π.χ. στην πρώτη κίνηση από το "κουαρτέτο για το τέλος του 

χρόνου" το βιολί μιμείται χαρακτηριστικά το κελάηδισμα, ενώ η τρίτη κίνηση (για 

σόλο κλαρινέτο) έχει τίτλο "Η άβυσσος των πουλιών" ("L'abîme d'oiseaux")). 
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Σταδιακά, η χρήση του ενσωματώθηκε στις συνθετικές του τεχνικές και μαζί με τη 

χρήση των τρόπων και του χρωματισμού των συγχορδιών αποτέλεσε το μουσικό 

του ύφος. Στο έργο "Le réveil des oiseaux" ("το ξύπνημα των πουλιών") η τεχνική 

έχει φτάσει στο πιο ώριμο στάδιο, όπου όλο το έργο βασίζεται σε τιτιβίσματα. Σαν 

ηχητικό αποτέλεσμα αυτό που ακούμε είναι κατά βάση μια χορωδία πουλιών που 

ξυπνάνε, μεταγραμμένη για ορχήστρα. Το ίδιο συμβαίνει και στο έργο "Epode" 

("Επωδός"), όπου όχι λιγότερα από δεκαοκτώ βιολιά παίζουν το καθένα ένα 

συγκεκριμένο τιτίβισμα. Στην παρτιτούρα αναφέρεται σε ποιο πουλί ανήκει το κάθε 

τιτίβισμα, ωστόσο δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα έργα αυτά αποτελούν 

απλώς μεταγραφές κελαηδισμάτων· τουναντίον, πρόκειται για ηχητικά ποιήματα 

που -με ιμπρεσιονιστικό τρόπο- αναπαριστούν ένα τοπίο με τα χρώματα, τους 

ήχους και την γενικότερη ατμόσφαιρά του. 

Σε ορισμένα έργα του ο Messiaen επινόησε κλίμακες για τη διάρκεια, την άρθρωση 

και τη χροιά, όλα κατ' αναλογία της χρωματικής κλίμακας. Ο ίδιος ενοχλήθηκε όταν 

κάποιοι μουσικολόγοι θεώρησαν ιστορικής σημασίας το έργο "Mode de valeurs et 

d'intensités" ("τρόπος αξιών και εντάσεων") θέλοντας να του προσδώσουν την 

ιδιότητα του επινοητή του ολικού σειραϊσμού. 

Αργότερα ο Messiaen εισήγαγε μια δική του γλώσσα επικοινωνίας, ένα μουσικό 

αλφάβητο για την κωδικοποίηση κειμένου. Πρωτοχρησιμοποίησε αυτή την τεχνική 

στο έργο "Διαλογισμοί επί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος" για όργανο 

("Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité"), όπου το λεγόμενο αλφάβητο 

περιλαμβάνει μοτίβα σε αντιστοιχία με τις έννοιες του έχειν, του εστί και του Θεού, 

ενώ το κωδικοποιημένο κείμενο αντλείται από γραπτά του Αγίου Θωμά του 

Ακινάτη. 

 

16. Ποια η μουσική ιδιομορφία του Messiaen; 

Ο Messiaen είναι ένας συνθέτης των άκρων. Ορισμένοι θα έλεγαν των υπερβολών 

και όχι μόνο εξαιτίας του ηχητικού όγκου. 

Η Συμφωνία Τουρανγκαλιλά φαντάζει ορισμένες φορές σα μια φανταχτερή 

βιαιοπραγία κατά των αισθήσεων, συνοδευόμενη από άγριες δονητικές επιθέσεις 

του ηλεκτρονικού οργάνου, που λέγεται «Κύματα Μαρτενό» (Ondes Martenot) και 

που ο συνθέτης συμπαθεί τόσο επικίνδυνα. 

Σε άλλα πάλι έργα υπάρχει μία ακραία αρμονική απλότητα που θα τη λέγαμε 

κοινότυπη. 

Όσον αφορά το ρυθμό, έχει δημιουργήσει σημαντικούς νεωτερισμούς. 

Προσεγγίζοντας την ινδική ρυθμική θεωρία, έχει χρησιμοποιήσει συστήματα με 

χρονικές αξίες που έχουν κάτι το κοινό με τα δυτικά ρυθμικά του 12ου αιώνα. 

Το ρυθμικό του στυλ αναγνωρίζεται αμέσως. 
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17. Ποιες σημαντικές φυσιογνωμίες μαθήτευσαν δίπλα στον Messiaen; 

Ο Stockhausen, ο Pierre Boulez, ο Luigi Nono, ο Bengt Hambraeus και ο Alexander 

Goehr μαθήτευσαν κοντά στον Messiaen. Πολύ πιθανό να ήταν ο πιο τολμηρός και 

γόνιμος δάσκαλος του αιώνα μας, γιατί οι μαθητές του εξελίχτηκαν πιο ανεξάρτητα 

από τους μαθητές του Σεν ή του Hindemith. Ποτέ δεν πρότεινε να υιοθετήσουν οι 

άλλοι το δικό του στυλ, αλλά προσφέροντας στους μαθητές του τεχνικά εφόδια και 

πίστη σε κάποιες αξίες, κέρδισε το σεβασμό και την αφοσίωσή τους κατορθώνοντας 

επιπλέον να εξασφαλίσει για τον εαυτό του μία θέση σε κάθε ιστορικό εγχειρίδιο 

για τη μουσική του 20ου αιώνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

Νέες χώρες και κοινωνίες-Το Σήμερα 

Ηνωμένες Πολιτείες 

1. Τι γνωρίζετε για τον Charles Ives; 

Ο Charles Edward Ives (Τσαρλς Έντουαρντ Άιβς, 20 Οκτωβρίου 1874 – 19 Μαΐου 

1954) ήταν Αμερικανός συνθέτης, ο κορυφαίος ίσως των συμπατριωτών του και από 

τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της μουσικής του 20ού αιώνα, εκπρόσωπος 

του μοντερνισμού. 

Υπήρξε ένας από τους πρώτους Αμερικανούς συνθέτες που απέκτησαν διεθνή 

φήμη, αν και η μουσική του αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ζωής 

του και, πολλά από τα έργα του έμειναν ανεκτέλεστα για πολλά χρόνια. Με την 

πάροδο του χρόνου, ο Ives καθιερώθηκε σταδιακά ως «αυθεντικός Αμερικανός», 

συνδυάζοντας την αμερικανική λαϊκή και θρησκευτική μουσική παράδοση της 

νιότης του με την ευρωπαϊκή έντεχνη μουσική και, ήταν από τους πρώτους 

συνθέτες που αποτόλμησαν ένα συστηματικό πρόγραμμα πειραματικής 

(experimental) μουσικής, με «προχωρημένες» μουσικές τεχνικές, όπως την 

πολυτονικότητα, την πολυρρυθμία, τα μικροδιαστήματα κ.α., προαναγγέλλοντας 

πολλές μουσικές καινοτομίες του 20ου αιώνα. 

Πηγές των τονικών «εικόνων» του Ives, υπήρξαν οι ύμνοι και τα αμερικανικά 

παραδοσιακά τραγούδια, η μπάντα της πόλης του στις εορταστικές παρελάσεις, οι 

βιολιστές των σσαβατιάτικων χοροεσπερίδων, τα πατριωτικά τραγούδια, οι 

συναισθηματικές μπαλάντες στα γκαλά των σαλονιών, και οι μελωδίες του Stephen 

Foster (Στέφεν Φόστερ). 

Είναι ο συνθέτης, μεταξύ άλλων, των έργων Τέταρτη Συμφωνία, Σονάτα Κόνκορντ 

για πιάνο και του αριστουργηματικού Αναπάντητου Ερωτήματος.  

Το παράδοξο με τον Ives είναι ότι, όχι μόνον υπήρξε πρωτοποριακός συνθέτης, 

αλλά και το ότι ήταν ευφυέστατος και ευρηματικός σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής 

του καταπιανόταν κατά καιρούς. Υπήρξε χαρισματικός αθλητής και 

εφευρετικότατος στον τομέα της -εκτός μουσικής- επαγγελματικής του ζωής. 

Ο Charles Ives γεννήθηκε στο Ντάνμπερι του Κονέκτικατ το 1874 και ήταν γιος του 

George Ives (1845-1894), αρχιμουσικού της μπάντας της Α’ Ταξιαρχίας Βαρέως 

Πυροβολικού του Κονέκτικατ, κατά τον αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο και της Mary 

Parmelee. 

Ο πατέρας του, ωθούσε συνεχώς τον Charles στο να αποκτήσει μια «ανοιχτόμυαλη» 

προσέγγιση στα μουσικά πράγματα της εποχής και, τον ενθάρρυνε να 

πειραματίζεται σε διτονικές (bitonal) και πολυτονικές (polytonal) εναρμονίσεις. 

Επίσης, τού δίδαξε τη μουσική του Bach και του Foster. 

Από τα 12 χρόνια του, ο Charles έπαιζε τύμπανο στη μπάντα του πατέρα του, ενώ 

έπαιρνε από αυτόν μαθήματα πιάνου και κορνέτας. Έγινε οργανίστας της εκκλησίας 



Κεφάλαιο 16 – Νέες χώρες και κοινωνίες-Το Σήμερα 
 

των Βαπτιστών της γενέτειράς του σε ηλικία 14 ετών και έγραψε διάφορους ύμνους 

και τραγούδια για τις ανάγκες της εκκλησίας. Ήταν, μάλιστα, περιζήτητος 

οργανίστας και είχε εισπράξει ευνοϊκές κριτικές στην τοπική εφημερίδα. 

Ο Ives μετακόμισε στο Νιου Χέιβεν (New Haven) το 1893, γράφτηκε στο Χόπκινς 

(Hopkins School),και έγινε αρχηγός της εκεί ομάδας μπέιζμπολ. Το Σεπτέμβριο του 

1894 μπήκε στο Γέιλ (Yale University), μελετώντας υπό τους Shelley (Χ.Ρ.Σέλει, 

σύνθεση), Buck (Ν.Μπάκ, εκκλησιαστικό όργανο) και κυρίως τον Parker (Οράτιο 

Parker, θεωρητικά και ενορχήστρωση), τον σημαντικότερο τότε συνθέτη των ΗΠΑ. 

Εδώ συνέθεσε έργα σε χορωδιακό (choral) εκκλησιαστικό ύφος και το τραγούδι της 

πολιτικής εκστρατείας του προέδρου William McKinley (ΜακΚίνλει) (1896). 

Στις 4 Νοεμβρίου του 1894, ο πατέρας του πεθαίνει, ένα συμβάν που απετέλεσε 

συντριπτικό πλήγμα για το νεαρό συνθέτη ο οποίος, ωστόσο, θα συνεχίσει με 

μεθοδικότητα και επιμονή να βαδίζει πάνω στα χνάρια του γονέα και μέντορά του. 

Στο Γέιλ, ο Charles, υπήρξε μέλος πολλών ενδοπανεπιστημιακών ενώσεων και 

συλλόγων (HeBoule, Delta Kappa Epsilon, κ.α.), καθώς και της τοπικής ομάδας 

αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ήταν, μάλιστα, πολύ καλός παίκτης και, ο προπονητής 

του έλεγε πως, ήταν κρίμα που ξόδευε τόσο πολύ χρόνο στη μουσική, αλλιώς θα 

μπορούσε να είναι πρωταθλητής σπρίντερ. Τα έργα του Calcium Night Light και 

Yale-Princeton Football Game αντανακλούν την επίδραση του κολεγίου και του 

αθλητισμού στον Ives. Μετά το πέρας των σπουδών του (1898), αρνήθηκε να πάει 

στην Ευρώπη και να τελειοποιήσει τις γνώσεις του, πρακτική που ακολουθούσαν 

τότε πολλοί αμερικανοί μουσικοί. Έγραψε, επίσης, τη Συμφωνία αρ. 1 ως 

διδακτορικό (thesis) υπό την εποπτεία του Parker. Συνέχισε την εργασία του ως 

οργανίστας της εκκλησίας μέχρι το Μάιο του 1902. 

Το 1899, προσελήφθη στην ασφαλιστική Charles H. Raymond & Co, όπου έμεινε 

μέχρι το 1906. Το 1907, μετά την διάλυση της εταιρίας, ο ίδιος και ο φίλος του 

Τ.Μίρικ (Julian Myrick) ίδρυσαν το δικό τους ασφαλιστικό γραφείο, υπό την 

επωνυμία Ives & Co, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Ives & Myrick, όπου 

παρέμεινε μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως 

ασφαλιστής, επινόησε δημιουργικούς τρόπους για τη δομή ασφαλιστικών πακέτων 

-ασφάλειες ζωής- και, έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης πρακτικής του σχεδιασμού 

περιουσιακών στοιχείων (estate). Μάλιστα, το πόνημά του «Ασφάλειες Ζωής σε 

σχέση με το Φόρο Κληρονομιάς», που δημοσιεύθηκε το 1918, έτυχε ευνοϊκής 

υποδοχής. Ως αποτέλεσμα, ο Ives απέκτησε σημαντική φήμη στον ασφαλιστικό 

κλάδο της εποχής του, με πολλούς από τους συνεργάτες στην επιχείρησή του, να 

έχουν εκπλαγεί από το γεγονός ότι ήταν επίσης συνθέτης. Στον ελεύθερο χρόνο του, 

συνέθετε και, μέχρι το γάμο του, εργάστηκε ως οργανίστας στο Danbury και New 

Haven, καθώς και στο Μπλούμφιλντ (Bloomfield), το Νιου Τζέρσεϋ και τη Νέα 

Υόρκη. 

Η επιλογή του να ασχοληθεί με κάποιο εντελώς «ξένο» της αγάπης του προς τη 

μουσική, επάγγελμα, φαίνεται ότι είχε να κάνει, αφενός με τη θέλησή του να 
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ξεφύγει από τους περιορισμούς του αμερικανικού μουσικού περιβάλλοντος της 

εποχής, όπου δέσποζαν καλλιτέχνες «ευρωπαϊκών» προδιαγραφών, αφετέρου με 

την επιθυμία του να είναι οικονομικά εύρωστος, όπως πρόσταζε το μοντέλο 

επιτυχίας της πατρίδας του. 

Το 1907, υπέστη την πρώτη από μια σειρά «εμφραγμάτων» («heart attacks», όπως 

ο ίδιος και η οικογένειά του, αποκαλούσε) που είχε καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής 

του. Πάντως, αυτά τα επεισόδια, μάλλον είχαν ψυχολογικό και όχι φυσικό 

υπόβαθρο. Μετά την ανάρρωσή του από το επεισόδιο του 1907, ο Ives μπήκε σε 

μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής του, ως συνθέτης. Μετά το γάμο 

του, το 1908, αυτός και η σύζυγός του Harmony Twitchell (Άρμονι Τουίτσελ) -

συγγραφέας κειμένων και συγκινητικά αφοσιωμένη συμπαραστάτριά του στο 

μουσικό δρόμο που επέλεξε- μετακόμισαν σε δικό τους διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. 

Συνέχισε την εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της ασφάλισης, 

δουλεύοντας όμως πολλές ώρες και καταστρέφοντας την υγεία του και, συνέχισε να 

είναι ένας παραγωγικός συνθέτης μέχρι που υπέστη άλλο ένα από τα πολλά 

«εμφράγματα», το 1918, μετά το οποίο συνέθεσε πολύ λίγο, γράφοντας το 

τελευταίο κομμάτι του, το τραγούδι Sunrise τον Αύγουστο του 1926. Το 1922 

δημοσίευσε τα 114 τραγούδια του, αντιπροσωπευτικά του μεγέθους του ως 

συνθέτη – περιλαμβάνουν μικρά έργα τέχνης, τραγούδια που έγραψε ως έφηβος 

και νεαρός και, ιδιαίτερα διάφωνα τραγούδια όπως το Majority. 

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, μια μέρα στις αρχές του 1927 εμφανίστηκε με δάκρυα 

στα μάτια, λέγοντας: «Δεν μπορώ να συνθέσω άλλο, τίποτα δεν ακούγεται σωστό.» 

Υπήρξαν πολλές θεωρίες που προσπάθησαν να εξηγήσουν τη σιωπή στα τελευταία 

του χρόνια, κάτι που φαίνεται τόσο μυστηριώδες όπως οι τελευταίες δεκαετίες της 

ζωής τού Γιαν Sibelius, ο οποίος επίσης σταμάτησε να συνθέτει σε κάποια 

παρόμοια, χρονικά, στιγμή. Ενώ ο Ives είχε σταματήσει τη σύνθεση και, όλο και 

περισσότερο υπέφερε από προβλήματα υγείας, προσπαθούσε να αναθεωρήσει και 

να βελτιώσει προηγούμενα έργα του. Αργότερα εμφάνισε διαβητικά προβλήματα 

και τρόμο στα χέρια που τον εμπόδιζε να κρατήσει πένα. Το 1930 αποσύρθηκε από 

την εργασία του στις ασφάλειες, γεγονός που, θεωρητικά, του έδωσε περισσότερο 

χρόνο να αφιερώσει στο μουσικό του έργο, αλλά δεν μπόρεσε να γράψει 

οποιαδήποτε νέα μουσική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, αναθεώρησε 

την Concord Sonata του, δημοσιεύοντάς την το 1947. 

Ο Charles Ives πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1954 στη Νέα Υόρκη. Η χήρα του, 

κληροδότησε τα δικαιώματα από τη μουσική του στην «Αμερικανική Ακαδημία 

Τεχνών και Γραμμάτων» για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών του «Βραβείου 

Charles Ives». 

Ο μικρός Charles, μεγάλωσε μέσα στη μουσική και, από μικρός είχε εκπαιδευτεί στο 

άκουσμα «περιέργων» για την εποχή διαστημάτων και τονικοτήτων. Ισχυρή επιρροή 

στις μετέπειτα καινοτόμες ιδέες του, άσκησαν οι πειραματισμοί τού ευφυούς 

πατέρα του, ο οποίος υπήρξε παράδειγμα και μέντοράς του: από το 1870, όντας 
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δάσκαλος και εκτελεστής του εκκλησιαστικού οργάνου ο ίδιος, εναρμόνιζε 

εκκλησιαστικούς ύμνους σε περισσότερες από μία τονικότητες, κούρδιζε το πιάνο 

του σύμφωνα με τους φυσικούς αρμονικούς και, έβαζε τα μέλη της οικογενείας του 

να τραγουδάνε σε τέταρτα του τόνου. 

Σχεδόν έναν αιώνα προτού ο Karlheinz Stockhausen συνθέσει το περίφημο έργο του 

"Ομάδες" (Gruppen), ο μικρός Charles ανέβαινε στο κωδωνοστάσιο της εκκλησίας 

της πόλης του, για να απολαύσει το άκουσμα από τις 3 μπάντες, στις οποίες ο 

πατέρας του είχε μοιράσει διαφορετική μουσική, με την εντολή να παίζουν 

ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία της πλατείας. 

Στα 17 του συνέθεσε τις Παραλλαγές πάνω στο «America» για εκκλησιαστικό 

όργανο, επί τη ευκαιρία της 4ης Ιουλίου, που θεωρείται το πρώτο πολυτονικό έργο 

στην ιστορία της έντεχνης Δυτικής μουσικής. Το θέμα είναι παρόμοιο με τον Εθνικό 

Ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά οι παραλλαγές (μεταξύ άλλων εμβατήριο και 

πολονέζ), και ο τρόπος με τον οποίο τις χειρίζεται ο νεαρός Ives, αποκαλύπτουν το 

ταλέντο του. Το συγκεκριμένο έργο, ακόμη και σήμερα, αποτελεί πρόκληση για τους 

εκτελεστές, αλλά ο Ives έλεγε χαρακτηριστικά γι’ αυτό: «έχει πλάκα, είναι σαν να 

παίζει κανείς μπέιζμπολ». 

Την εποχή που βρισκόταν στο Χόπκινς (1893-4) συνέθεσε το Τραγούδι για την εποχή 

του θερισμού, για φωνή, τρομπέτα, βιολί και εκκλησιαστικό όργανο, όπου κάθε μία 

από τις 4 συνολικά φωνές (τραγούδι συν όργανα) είναι γραμμένη σε διαφορετική 

τονικότητα. Στο Γέιλ και, υπό την καθοδήγηση του Parker, θα βρει περαιτέρω τον 

καινοτόμο δρόμο του, στα χνάρια τού -επίσης καινοτόμου- Beethoven που, ο ίδιος ο 

Charles λάτρευε. 

Η σχέση του Ives με τον Parker είναι διφορούμενη. Είναι βέβαιο ότι ο Parker ήταν 

ένας φημισμένος συνθέτης και δάσκαλος εκείνης της εποχής και, ότι βοήθησε πολύ 

τον Ives στις σπουδές του. Όμως, ως γνήσιος εκπρόσωπος του βοστωνικού 

ακαδημαϊσμού, αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα, και, σε αρκετές περιπτώσεις με 

ειρωνική διάθεση, τις καινοτόμες ιδέες του μαθητή του, όπως μια φούγκα σε 4 

τονικότητες που του είχε παρουσιάσει ο Ives. 

Η διδακτορική του διατριβή περιελάμβανε τη Συμφωνία αρ. 1, όπου δείχνει 

κατανόηση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να γράψει στην 

παραδοσιακή μορφή σονάτας του ύστερου 19ου αιώνα, καθώς και την τάση να 

εκθέσει ένα προσωπικό και μάλλον «εικονοκλαστικό» αρμονικό ύφος. Ο συνθέτης 

δημοσίευσε μια μεγάλη συλλογή από τραγούδια, πολλά από τα οποία είχαν μέρη 

πιάνου με τεχνικές που, χρησιμοποιούνταν παράλληλα στα σύγχρονα κινήματα 

στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της διτονικότητας και του 

δωδεκαφθογγισμού. Ήταν ένας ολοκληρωμένος πιανίστας που μπορούσε να 

αυτοσχεδιάζει σε μια ποικιλία από στυλ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, 

εκείνη την εποχή, ήσαν αρκετά νέα. Αν και σήμερα είναι γνωστός κυρίως για την 

ορχηστρική μουσική του, συνέθεσε δύο κουαρτέτα εγχόρδων, αρκετά άλλα έργα 

μουσικής δωματίου και αμέτρητα τραγούδια. 
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Πάνω στο γύρισμα του 20ού αιώνα, ο Ives γράφει τη Συμφωνία αρ. 2, που 

σηματοδοτεί την απομάκρυνση από τη συντηρητική προσέγγιση τού δασκάλου του 

στο Γέιλ, Οράτιο Parker. Η Συμφωνία αρ.1 είναι ένα πιο συμβατικό κομμάτι, όπου ο 

Πέρκερ επέμενε στην προσκόλληση στο παλαιότερο ευρωπαϊκό στυλ. Ωστόσο, στη 

δεύτερη συμφωνία, την οποία συνέθεσε αφού είχε αποφοιτήσει, υιοθετεί νέες 

τεχνικές που περιλαμβάνουν μουσικές αναφορές, ιδιαίτερα στα αμερικανικά λαϊκά 

θέματα του τελευταίου μέρους, ασυνήθιστο φραζάρισμα και ενορχήστρωση, και εν 

κατακλείδι, μία κραυγαλέα διάφωνη 11-μερή συγχορδία με την οποία τελειώνει το 

έργο. Η δεύτερη συμφωνία, αν και νεανικό έργο, επισκιάζει αρκετά από τα 

μετέπειτα έργα του Ives, ακόμη και αν θεωρείται συντηρητικό, σύμφωνα με τα 

πρότυπα του συνθέτη. Πράγματι, πολύ αργότερα, ο Ives αναφέρεται στο 

συγκεκριμένο έργο, ως ένα από τα «μαλακά» του (soft) έργα. 

Το 1906, συνθέτει ένα έργο που, ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι ήταν το πρώτο 

ριζοσπαστικό κομμάτι του 20ού αιώνα, το Central Park in the Dark (Το Central Park 

στο Σκοτάδι). Το έργο κάνει αναφορά σε ένα βράδυ με ήχους από τα νυχτερινά 

κέντρα στο Μανχάταν (ακούγεται παραδοσιακή αμερικανική μουσική και ράγκταϊμ), 

που συνδυάζεται με τη μυστηριώδη σκοτεινή και ομιχλώδη ατμόσφαιρα του Central 

Park Woods (που παίζεται από τα έγχορδα). Η αρμονία στην ορχήστρα εγχόρδων 

δεν χρησιμοποιεί τις «παραδοσιακές» -κατά διαστήματα τρίτης- συγχορδίες, αλλά 

ένα συνδυασμό από τρίτες, τέταρτες και πέμπτες. Κοντά στο τέλος του κομματιού, η 

ορχήστρα οδηγείται σε ένα σταδιακό «χάος» με κατάληξη μία διάφωνη συγχορδία, 

αφήνοντας τα έγχορδα να έχουν τον κύριο ρόλο και, στο φόντο, ένα ντουέτο από 

βιολιά να τοποθετούνται πάνω από τις ασυνήθιστες συγχορδιακές δομές. 

Ο Ives συνέθεσε μερικές εξαιρετικές συμφωνίες, αλλά είναι το αριστουργηματικό 

Αναπάντητο Ερώτημα (Unanswered Question, 1906), γραμμένο για τον εξαιρετικά 

ασυνήθιστο συνδυασμό από τρομπέτα, 4 φλάουτα και ορχήστρα εγχόρδων, το έργο 

εκείνο του ώριμου ηχητικά κόσμου, που φέρει τη σφραγίδα του συνθέτη. Τα 

έγχορδα (εκτός σκηνής) παίζουν πολύ αργή, σε ύφος κοράλ, μουσική, με τριαδικές 

διατονικές συγχορδίες, ενώ σε αρκετά «σημεία» -7 για την ακρίβεια- η τρομπέτα 

(που βρίσκεται πίσω από το ακροατήριο) παίζει ένα μικρό μοτίβο που κατά τον Ives 

θέτει «το αιώνιο ερώτημα της ύπαρξης». Τα φλάουτα (επί σκηνής), προσπαθούν να 

«απαντήσουν κάθε φορά στο ερώτημα», με όλο πιο αδιευκρίνιστο, εμφατικό τρόπο 

που, εκφράζεται με το όλο και πιο διαπεραστικό και ατονικό (atonal) «ξέσπασμά» 

τους - εκτός από την τελευταία φορά: το Αναπάντητο Ερώτημα. Το εξαιρετικά 

μυστηριώδες έργο, εκπέμπει μιαν ασυνήθιστη γοητεία, αντιπαραθέτει διάφορα 

ετερόκλητα στοιχεία και φαίνεται να καθοδηγείται από έναν «αόρατο» αφηγητή 

που, ποτέ δεν θα αποκαλυφθεί στο κοινό. 

Γύρω στο 1910, ο Ives άρχισε να συνθέτει μερικά από τα πιο γνωστά έργα του όπως 

το Holiday Symphony και το Τρεις Τοποθεσίες στη Νέα Αγγλία (Three Places in New 

England). Αυτά τα έργα όπως το Αναπάντητο Ερώτημα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

επηρεάστηκαν από τους συγγραφείς της Νέας Αγγλίας, Ralph Waldo Emerson (Ράλφ 
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Έμερσον) και Henry David Thoreau (Χένρι Τορό), οι οποίοι ανήκαν στο ρεύμα των 

λεγομένων Υπερβατολογικών (Transcendentalism) φιλοσόφων και ποιητών. 

Η Σονάτα για πιάνο αρ. 2 (Concord Massachussets, 1840-1860) (1911-15) είναι ίσως 

το πιο γνωστό έργο του Ives για σόλο πιάνο (αν και υπάρχει ένα προαιρετικό μέρος 

για φλάουτο). Ρυθμικά και αρμονικά, είναι τολμηρότατο και φανερώνει τη 

συνήθεια του συνθέτη στις αναφορές - σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει αναφορά 

στο εναρκτήριο μοτίβο από την Πέμπτη Συμφωνία του Beethoven-. Περιέχει επίσης 

ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα πειραματισμών του Ives: στο δεύτερο μέρος, 

καθοδηγεί τον πιανίστα να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι ξύλου 37 εκατοστών για να 

παραχθεί ένα «πυκνό», αλλά ταυτόχρονα πολύ ήπιο κλάστερ. Όμως αυτό, όπως και 

όλα τα εφέ που χρησιμοποιεί ο συνθέτης, δεν είναι προς χάριν εντυπωσιασμού, 

αλλά τάσσονται στην υπηρεσία του συνόλου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα 

από τα σημαντικότερα έργα της πιανιστικής φιλολογίας του 20ού αιώνα. 

Ένα, επίσης αριστουργηματικό έργο της ορχηστρικής μουσικής του Ives είναι η 

Συμφωνία, αρ. 4 (1910-1916). Ο κατάλογος των «δυνάμεων» που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του έργου είναι ατελείωτος και, φαίνεται να αντικατοπτρίζει σθεναρά 

το Αναπάντητο Ερώτημα. Δεν υπάρχει καμία φειδώ στη χρήση καινοτόμων 

στοιχείων: ένα τρέμολο ακούγεται σε όλο τη δεύτερο μέρος, ενώ μια «μάχη» 

μεταξύ διάφωνων συγχορδιών και παραδοσιακής τονικής μουσικής διεξάγεται στο 

τελευταίο μέρος, όπου το κομμάτι τελειώνει ήσυχα μόνο με τα κρουστά να παίζουν 

στο βάθος. Στο έργο αυτό, ο Ives «παίρνει αποφάσεις» για όλα τα ζητήματα 

σύνθεσης που τον απασχολούν και, «ακούγεται» εμφατικά όλη η δύναμη της 

σημαντικής ιδιοφυΐας του, ιδιαίτερα στο τελικό τμήμα που, μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια αποθέωση του έργου του και το αποκορύφωμα της μουσικής του δημιουργίας. 

Το έργο δεν είχε εκτελεστεί πλήρως μέχρι το 1965, σχεδόν μισό αιώνα μετά την 

ολοκλήρωση της συμφωνίας, και πάνω από μια δεκαετία μετά το θάνατο του 

συνθέτη. 

Ο Ives άφησε υλικό για την ημιτελή Συμφωνία του Σύμπαντος, το οποίο δεν ήταν σε 

θέση να «συναρμολογήσει» κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρά τις δύο δεκαετίες 

σκληρής εργασίας. Το προσχέδιο και μόνο του συγκεκριμένου έργου, δείχνει τον 

ευφυή -και ταυτόχρονα χαοτικό πολλές φορές- κόσμο του Ives: η πρόβλεψη ήταν να 

εκτελεστεί από διαφορετικές ορχήστρες με τεράστιες χορωδίες εγκατεστημένες σε 

κοιλάδες και βουνοκορφές. Διάφορα προβλήματα υγείας, καθώς και συνεχείς 

αλλαγές στο σκεπτικό του έργου, το άφησαν ανολοκλήρωτο παρόλο που υπήρξαν 

αρκετές προσπάθειες για την ολοκλήρωση και την παρουσίασή του, μετά το θάνατο 

του συνθέτη. Ωστόσο, το έργο είναι τόσο πολυεπίπεδο που, κανένας δεν έχει βρει 

την οριστική λύση. Η συμφωνία παίρνει τις βασικές ιδέες από τη Συμφωνία αρ. 4, 

ανεβάζοντάς τις σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, με πολύπλοκες ρυθμικές 

διασταυρώσεις και δύσκολες επάλληλες διαφωνίες, μαζί με ασυνήθιστους 

συνδυασμούς οργάνων. Από τα έργα μουσικής δωματίου του Ives, ξεχωρίζει το 

Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 2, του οποίου τα μέρη είναι συχνά γραμμένα σε ακραίες 



Κεφάλαιο 16 – Νέες χώρες και κοινωνίες-Το Σήμερα 
 

αντιστικτικές φόρμες, που κυμαίνονται από οξύτατες διαφωνίες στο μέρος με την 

ένδειξη Διενέξεις (Arguments) μέχρι υπερβολικές μεταβατικές επιβραδύνσεις. Αυτή 

η «γκάμα μεταξύ άκρων» είναι συχνή στη μουσική του Ives -συντριπττική ένταση 

και διαφωνία σε αντίθεση με ήπιο λυρισμό- με τη διεκπεραίωσή τους να 

πραγματοποιείται μέσα από τη σχέση των επί μέρους τμημάτων και τη διολίσθηση 

μεταξύ τους. Το χαρακτηριστικό ιδίωμα του Ives, όπως και στον Mahler, είναι οι, σε 

μεγάλο βαθμό αλληλοεμπλεκόμενες- ανεξάρτητες μελωδικές γραμμές. Θεωρείται 

δύσκολο να ερμηνευτεί, επειδή πολλές από τις χαρακτηριστικές μουσικές ενδείξεις 

για τους εκτελεστές δεν υπάρχουν. 

Η μουσική του Ives αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ζωής του, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ετών που ο ίδιος ήταν συνθετικά ενεργός. Πολλά 

από τα δημοσιευμένα έργα του παρέμειναν ανεκτέλεστα ακόμα και πολλά χρόνια 

μετά το θάνατό του, το 1954. Ωστόσο, η φήμη του τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί 

σημαντικά. Η Σχολή Τζούλιαρντ (Juilliard) εόρτασε την 50η επέτειο του θανάτου του, 

εκτελώντας τη μουσική του πάνω από έξι ημέρες το 2004. Οι μουσικοί του 

πειραματισμοί, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης πολλών διαφωνιών, δεν 

έτυχαν θερμής υποδοχής από τους συγχρόνους του. Επιπλέον, οι δυσκολίες στην 

εκτέλεση της πολύπλοκης ρυθμικής αγωγής που χρησιμοποιεί στα μεγάλα 

ορχηστρικά έργα του, τα έκανε σημαντικές «προκλήσεις» ακόμη και δεκαετίες μετά 

τη σύνθεσή τους. 

Στους πρώτους υποστηρικτές της μουσικής του Ives, συμπεριλαμβάνονται οι Henry 

Cowell, Elliott Carter και Aaron Copland. Η περιοδική έκδοση New Music του Cowell, 

δημοσίευσε ένα σημαντικό αριθμό από παρτιτούρες του Ives (με την έγκριση του 

συνθέτη), αλλά για σχεδόν 40 χρόνια δόθηκαν λίγες παραστάσεις κυρίως με τον 

Nicolas Slonimsky ως μαέστρο. Όταν ο Copland είδε ένα αντίγραφο της έκδοσης των 

114 τραγουδιών του Ives, που δημοσίευσε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1930, έγραψε ένα άρθρο σε εφημερίδα, που εγκωμίαζε τη συλλογή. Ο συνθέτης 

τύπωσε τα τραγούδια με δικά του έξοδα και χάριζε τα αντίτυπα σε όποιον 

ενδιαφερόταν. 

Ο Ives άρχισε να αποκτά κάποια δημόσια αναγνώριση κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1930, με παραστάσεις μιας βερσιόν για ορχήστρα δωματίου του 

έργου Τρεις Τοποθεσίες στη Νέα Αγγλία, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε περιοδεία στην 

Ευρώπη, υπό τη διεύθυνση του Slonimsky. Επίσης η εκτέλεση της περίφημης 

Concord Sonata από τον πιανίστα John Kirkpatrick το 1939, οδήγησε σε ευνοϊκές 

κριτικές στις μεγάλες εφημερίδες της Ν.Υόρκης. 

Στη δεκαετία του 1940, όταν γνώρισε τον Lou Harrison, οπαδό της μουσικής του, τα 

έργα του Ives άρχισαν να εκδίδονται και να προωθούνται. Μάλιστα, ο ίδιος ο 

Χάρισον διηύθυνε την πρεμιέρα της τρίτης συμφωνίας, το 1946. Το επόμενο έτος, 

αυτό το έργο κέρδισε το βραβείο Pulitzer για τη μουσική, αλλά ο Ives δώρισε το 

χρηματικό έπαθλο (το μισό στον Harrison), λέγοντας ότι «τα βραβεία είναι για τα 

αγόρια, και εγώ είμαι μεγάλος». Ο ίδιος ο Ives ήταν ένας μεγάλος οικονομικός 
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υποστηρικτής της μουσικής του 20ού αιώνα και, συχνά στήριζε έργα γραμμένα από 

άλλους συνθέτες. Αυτό το έκανε στα κρυφά, λέγοντάς στους δικαιούχους, ότι στην 

πραγματικότητα ήταν η σύζυγός του πίσω από τις δωρεές. Ο Slonimsky είπε το 

1971: «Αυτός είναι που χρηματοδότησε όλη την καριέρα μου». 

Εκείνη την εποχή, το έργο του Ives προωθήθηκε επίσης από τον Herman, ο οποίος 

εργάστηκε ως διευθυντής ορχήστρας στο CBS και, το 1940 έγινε αρχιμουσικός της 

Συμφωνικής Ορχήστρας CBS,όπου υπερασπίστηκε τη μουσική του συνθέτη. Όταν οι 

δύο άνδρες συναντήθηκαν, ο Herman ομολόγησε ότι είχε δοκιμάσει να 

παρουσιάσει μια ορχηστρική εκδοχή της Concord Sonata. Ο Ives, παρόλο που 

απέφευγε γενικά το ραδιόφωνο και το φωνογράφο, συμφώνησε να κάνει μια σειρά 

από ηχογραφήσεις πιάνου μεταξύ 1933-1943, που αργότερα εκδόθηκαν από την 

Columbia Records σε ένα ειδικό σετ δίσκων βινυλίου (LP), για την εκατονταετηρίδα 

γέννησης του συνθέτη, το 1974. Σε μία από τις πιο ασυνήθιστες ηχογραφήσεις, στη 

Νέα Υόρκη το 1943, ακούγεται ο Ives στο πιάνο να τραγουδάει ένα από τα 

αγαπημένα του τραγούδια, το They Are There!, το οποίο συνέθεσε το 1917 και, στη 

συνέχεια αναθεώρησε το 1942-1943 για το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η αναγνώριση της μουσικής του Ives σταδιακά κέρδιζε έδαφος. Το έργο του 

επαινέθηκε από τον Arnold Schönberg, ο οποίος το θεωρούσε «μνημείο 

καλλιτεχνικής ακεραιότητας». Η χήρα του Schönberg είχε βρει ένα σημείωμα λίγο 

μετά το θάνατό του (τρία χρόνια πριν το θάνατο του ίδιου του Ives). Το σημείωμα, 

γραμμένο από τον Schönberg, το 1944, όταν ο δωδεκαφθογγιστής συνθέτης ζούσε 

στο Λος Άντζελες και δίδασκε στο UCLA, ανέφερε: 

Υπάρχει ένας μεγάλος (great) Άνθρωπος που ζει σε αυτή τη Χώρα - ένας συνθέτης. 

Έχει λύσει το πρόβλημα τού, πώς να διατηρεί την αυτοεκτίμησή του και, τού να 

μαθαίνει. Απαντά στην παραμέληση με περιφρόνηση. Δεν εξαναγκάζεται να δέχεται 

επαίνους ή λιβέλλους. Το όνομά του είναι Ives. 

Είχε ακουστεί ότι και ο Gustav Mahler είχε εκφράσει το θαυμασμό του για τον Ives, 

λέγοντας ότι «είναι ένας, πραγματικά, μουσικός επαναστάτης». Σύμφωνα με 

πληροφορίες, ο Mahler είχε εκφράσει την επιθυμία να παρουσιάσει την τρίτη 

συμφωνία με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, αλλά ο αυστριακός συνθέτης 

πέθανε το 1911 και το σχέδιο ματαιώθηκε. Ωστόσο, δεν υπήρχε τρόπος να 

εξακριβωθεί αν Mahler είχε δει την παρτιτούρα της συμφωνίας και να εκτελέσει το 

έργο. Παρ' όλα αυτά, είναι γνωστό ότι ο Ives παρακολουθούσε τακτικά τις 

συναυλίες της συγκεκριμένης ορχήστρας στο Carnegie Hall. 

Το 1951, ο Bernstein πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της δεύτερης 

συμφωνίας του Ives με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, μια συναυλία που 

μεταδόθηκε ραδιοφωνικά. Ο ίδιος ο συνθέτης άκουσε σε κάποιο ραδιόφωνο -διότι 

δεν είχε ποτέ δικό του- την εκπομπή και, έμεινε κατάπληκτος από τη θερμή 

υποδοχή του κοινού. Ο Bernstein συνέχισε να παρουσιάζει μουσική του Ives και 

έκανε αργότερα μια σειρά από ηχογραφήσεις με την Φιλαρμονική για την Columbia 
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Records. 

Μία ακόμη πρωτοποριακή ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1950, η πρώτη πλήρης σειρά των 4 σονατών για βιολί, με την 

Cleveland Orchestra και τον Rafael Druian στο βιολί. Ο Leopold Stokowski πήρε τη 

σκυτάλη με τη Συμφωνία αρ.4 το 1965, χαρακτηρίζοντας το έργο ως την «καρδιά 

του προβλήματος  του Ives». Ένας άλλος υποστηρικτής του Ives ήταν ο διευθυντής 

χορωδίας Gregg Smith, ο οποίος έκανε μια σειρά από ηχογραφήσεις μικρότερων 

έργων του συνθέτη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, 

συμπεριλαμβανομένης της πρώτης στερεοφωνικής ηχογράφησης των Ψαλμών και 

πολλών μικρών κομματιών για ορχήστρα θεάτρου. Το Κουαρτέτο Εγχόρδων 

Τζούλιαρντ ηχογράφησε τα δύο κουαρτέτα εγχόρδων κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1960. 

Η τεράστια σημασία της δημιουργίας του Ives γίνεται έκδηλη κυρίως όταν 

συναρτάται με τις μεταγενέστερες μουσικές εξελίξεις. Δύο είναι τα κυρίαρχα 

στοιχεία που επιδρούν καταλυτικά στη ζωή και στο μουσικό σκεπτικό του συνθέτη: 

πρώτον, το ότι εργάστηκε στο «περιθώριο» των μουσικών εξελίξεων της 

ευρωπαϊκής μουσικής (λέγεται ότι δεν είχε ακούσει καν για τους Stravinsky, 

Schönberg, Debussy) και δεύτερον, αξιοποίησε και εξέλιξε τις μουσικές του 

καταβολές, δηλαδή την αμερικανική μουσική πολιτιστική παράδοση και λαογραφία. 

Αυτά, σε συνδυασμό με το ταλέντο, την ευφυΐα και τα «γονίδια» από τους 

πειραματισμούς του πατέρα του, χρησιμοποιήθηκαν ως αφετηρία μιας περιπέτειας, 

μοναδικής ίσως στην ιστορία των εξερευνήσεων των ήχων της μουσικής. Στα 

καινοτόμα μουσικολογικά-μορφολογικά στοιχεία και τεχνικές που συναντάει κανείς 

στη μουσική του Ives, περιλαμβάνονται: 

- Η πολυτονικότητα (που την υπηρετεί συνεχώς και με απόλυτη συνέπεια) 

- Η ατονικότητα (χρήση ακόμη και δωδεκάφθογγων σειρών) 

- Τα κλάστερς (που προαναγγέλλουν ηχητικές κατακτήσεις των πολύ 

μετέπειτα συνθετών) 

- Τα μικροδιαστήματα (μέχρι και τέταρτα τόνου) 

- Η πολυρρυθμία (πολυμετρικές δομές με αλλοίωση του μέτρου, της ρυθμικής 

αγωγής και των αξιών των φθογγοσήμων, ταυτόχρονα) 

- Η παράθεση της τεχνικής του κολάζ (αιφνιδιαστικές εμβόλιμες αναφορές 

από τις μουσικές του μνήμες της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής 

ή/και της κλασσικής ευρωπαϊκής (λ.χ. Beethoven)) 

- Τα αλεατορικά στοιχεία (π.χ. οδηγία στον εκτελεστή κάποιου οργάνου να 

παίξει ό,τι νομίζει, από κάποιο σημείο της παρτιτούρας και μετά) 

- Το -χαοτικής υφής- στοιχείο της έκπληξης που συναντάται σε κάποια έργα 

του (λ.χ. σε έργα για συγκεκριμένα σολιστικά όργανα, σύντομα 

«περάσματα» από άσχετα με το έργο όργανα) 
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Και όλα αυτά, με ένα τρόπο «θρασύ» πολλές φορές, αλλά ακαταμάχητα 

ανεπιτήδευτο, αθώο και γοητευτικό (αμερικανικό ίσως). 

Η μουσική του Ives, ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχει κάποιος γι’ αυτήν, είναι 

υψηλής «εντιμότητας» και, η παράθεση φαινομενικά ετερόκλητων στοιχείων 

φανερώνει την προσπάθεια του συνθέτη να αποκαλύψει τη δύναμη που κρύβει 

μέσα της μια μουσική, που δεν παραδίδεται στον ακροατή με το πρώτο της 

άκουσμα. 

Η τεκμηρίωση των έργων του Ives είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επειδή είχε την τάση να 

μη χρονολογεί τα έργα του, ή να τα χρονολογεί εσκεμμένα με λάθος ημερομηνία, 

για κάποιον άγνωστο λόγο. Αυτός είναι και ο λόγος που, σε πολλά έργα του η 

χρονολόγηση περιλαμβάνει μεγάλα χρονικά περιθώρια ή μπορεί απλώς να είναι 

ενδεικτική. Επιπλέον, ήταν πολύ παραγωγικός, αναθεωρούσε τα έργα του πολλές 

φορές, και άφηνε διφορούμενα αποσπάσματα χωρίς τίτλο ή σημειώσεις. 

 

 

2. Ποια η εξέλιξη της jazz; 

Η τζαζ ξεκίνησε ως ένα μίγμα πολλών ειδών μουσικής, συνδυάζοντας στοιχεία από 

την Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη. Οι ρίζες της βρίσκονται στη δεκαετία του 1880. 

Πιστεύεται ότι «γεννήθηκε» στη Νέα Ορλεάνη, από τους Κρεολούς, μία φυλή 

γαλλόφωνων και ισπανόφωνων μαύρων, με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες. 

Οι Κρεολοί ζούσαν στη Λουιζιάνα, κάτω από την κυριαρχία των Γάλλων και των 

Ισπανών έως το 1803, οπότε έγιναν αμερικανοί πολίτες κι εγκαταστάθηκαν στη Νέα 

Ορλεάνη. Υπερηφανεύονταν για τις κοινωνικές και πολιτιστικές τους αξίες, καθώς 

και για τις γνώσεις τους περί της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Η διαφορετικότητά 

τους αυτή, τους κατέτασσε σε μια ανώτερη τάξη σε σχέση με τους υπόλοιπους 

μαύρους κι έτσι άνοιξαν γι' αυτούς οι πόρτες της υψηλής κοινωνίας. Στη μουσική 

τους σημαντικότατο ρόλο είχε η ερμηνεία, γι' αυτό και έπαιζαν κατά κανόνα στην 

Όπερα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Στη δυτική πλευρά της πόλης ζούσαν οι αμόρφωτοι, οι απολίτιστοι και φτωχοί 

Αφροαμερικανοί. Η δική τους μουσική βασιζόταν σε απλές μελωδίες και 

πολύπλοκους ρυθμούς, που αναμιγνύονταν με διάφορα φωνητικά. Τα τραγούδια 

τους είχαν συνήθως πνευματικό χαρακτήρα ή τα τραγουδούσαν για να περάσει η 

ώρα όταν εργάζονταν σκληρά. Είχαν παρατηρήσει ότι τους βοηθούσαν να είναι πιο 

παραγωγικοί. 

Το 1894 μια νέα νομοθετική μεταρρύθμιση διαχωρισμού λευκών και μαύρων 

εκτόπισε τους Κρεολούς στη δυτική πλευρά της Νέας Ορλεάνης, μαζί με τους 

φτωχούς μιγάδες. Εκεί, οι δύο πολιτισμοί και τα μουσικά τους είδη ήρθαν σε 

σύγκρουση, αναμείχθηκαν κι έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο είδος μουσικής, η τζαζ. 

Με τον καιρό η τζαζ άλλαξε και νέες μορφές της αναπτύχθηκαν. Έως το 1900, το 

Ραγκτάιμ και τα Μπλουζ ήταν η νέα «τρέλα». Η Νέα Ορλεάνη φάνταζε ως η Μέκκα 

των νέων καλλιτεχνών και ήχων, που συμπεριλάμβαναν τα πάντα: Ραγκτάιμ, 
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εμβατήρια, ποπ, χορευτικά και μπλουζ. Η μουσική σκορπίστηκε στον Βορρά και στη 

Δύση, μέσω των μεταναστών και της δισκογραφίας. Τη δεκαετία του 1920, η τζαζ 

έπαψε να είναι μουσική αποκλειστικά για μαύρους. Υιοθετήθηκε από τους λευκούς 

και επέδρασε καθοριστικά στη μουσική τους. 

Ανάμεσα στους «πατέρες» της τζαζ ήταν ο Joe “King” Oliver, ο Louis Armstrong και ο 

Ferdinand “Jelly Roll” Morton. Αυτοί έπαιζαν μ' ένα στυλ που αργότερα έγινε 

γνωστό ως Dixieland (Ντίξιλαντ). Ο χορός έγινε η τελευταία μόδα στο τέλος της 

δεκαετίας του '30, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που χορεύοντας ήθελαν ν' αποτινάξουν 

από πάνω τους την κατάθλιψη. Έτσι, η τζαζ μουσική εξελίχθηκε σ' ένα νέο είδος 

χορευτικής μουσικής. 

Μέχρι τη δεκαετία του '40 είχαν αναπτυχθεί ποικίλες μορφές της τζαζ: 

Παραδοσιακή, Μποπ, Σουίνγκ, Ντίξιλαντ, Λάτιν Τζαζ. Το ίδιο εξακολουθεί να 

συμβαίνει έως σήμερα. Το πιο πρόσφατο είδος της είναι η Άσιντ Τζαζ, που γίνεται 

όλο και πιο δημοφιλής. 

3. Τι γνωρίζετε για τον Gershwin και τον Copland; 

George Gershwin  

Ο George Gershwin (Τζορτζ Γκέρσουιν, 26 Σεπτεμβρίου 1898 — 11 Ιουλίου 1937) 

ήταν Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας, δημιουργός πολλών 

έργων για το μουσικό θέατρο και τον κινηματογράφο και με σημαντική συμβολή 

στη διαμόρφωση της τζαζ στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1920. Στις σημαντικότερες 

συνθέσεις του ανήκουν το κλασικό έργο για ορχήστρα και πιάνο Rhapsody in Blue 

και η φολκ όπερα Porgy and Bess, η πρώτη αμερικανική όπερα που εκτελέστηκε στη 

Σκάλα του Μιλάνου. Συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους και πιο 

επιτυχημένους Αμερικανούς συνθέτες όλων των εποχών, που συνδύασε τις τεχνικές 

και τις φόρμες του κλασικού τραγουδιού με το είδος της τζαζ, ενώ παράλληλα το 

ύφος του σημαδεύτηκε από πρωτότυπες μετατροπίες και περίπλοκους ρυθμούς. 

Κύριος συνεργάτης του και στιχουργός πολλών συνθέσεών του υπήρξε ο αδελφός 

του, Ira Gershwin. Γόνος Ρώσων μεταναστών, εβραϊκής καταγωγής, που 

εγκαταστάθηκαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1890, ο Gershwin πέθανε πρόωρα 

σε ηλικία 38 ετών, κληροδοτώντας πολλά τραγούδια που ανήκουν πλέον στο 

κλασικό τζαζ ρεπερτόριο, ηχογραφημένα σε πολυάριθμες εκτελέσεις και από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του είδους. Μετά το θάνατό του, οι ορχηστρικές 

συνθέσεις του επανεκτελέστηκαν περισσότερες φορές από τα έργα οποιουδήποτε 

Αμερικανού συνθέτη. 

Ο Gershwin γεννήθηκε το 1898 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και υπήρξε γόνος 

Ρώσων μεταναστών από την Αγία Πετρούπολη, που εγκαταστάθηκαν στην 

αμερικανική πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα. Καταφθάνοντας στη Νέα Υόρκη, σε μια 

εποχή κατά την οποία φιλοξενούσε μία αρκετά μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, ο 

πατέρας του, Moshe Gershvin, εργάστηκε σε βιοτεχνία γυναικείων παπουτσιών και 

σε σύντομο χρονικό διάστημα ανελίχθηκε σε θέση προϊσταμένου. Αργότερα, 
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διηύθυνε διάφορες επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια, αρτοποιεία καθώς και ένα 

ξενοδοχείο, τις οποίες όμως εγκατέλειπε σε σύντομο χρονικό διάστημα όταν έχανε 

το ενδιαφέρον του. Με τη σύζυγό του, Rosa Bruskin, απέκτησε συνολικά τέσσερα 

παιδιά, τα οποία είχαν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, καθώς δεν 

χρησιμοποιούσαν ποτέ ρωσικά ή γίντις. 

Σε μικρή ηλικία, ο Gershwin χαρακτηριζόταν ως παιδί του δρόμου που 

αποστρεφόταν το σχολείο και ήταν απείθαρχος. Το οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον του δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στενά δεμένο με τη 

μουσική, ωστόσο ο ίδιος ανέπτυξε ενδιαφέρον σε νεαρή σχετικά ηλικία. Η μουσική 

του εκπαίδευση ξεκίνησε περίπου το 1910, όταν οι γονείς του αγόρασαν ένα 

μεταχειρισμένο πιάνο, το οποίο προοριζόταν για χρήση από τον αδελφό του Ira. 

Δύο χρόνια αργότερα, έγινε δεκτός ως μαθητής του διακεκριμένου πιανίστα και 

δασκάλου Charles Hambitzer, ο οποίος διέκρινε τις δεξιότητες του Gershwin και τον 

μύησε στο χώρο της κλασικής μουσικής, συνοδεύοντάς τον σε κοντσέρτα αλλά και 

μέσα από τη διδασκαλία κλασικών έργων στο πιάνο, συνθετών όπως ο Frédéric 

Chopin και ο Franz Liszt. Η πίστη του Hambitzer στις δυνατότητες του νεαρού 

Gershwin αναδεικνύεται από το γεγονός πως αρνήθηκε να λάβει χρήματα για την 

εκπαίδευσή του, καθώς και μέσα από επιστολή του προς την αδελφή του, στην 

οποία τον περιέγραφε ως ιδιοφυή. Ο Gershwin έστρεψε παράλληλα το ενδιαφέρον 

του στη δημοφιλή μουσική της εποχής του, θαυμάζοντας ειδικότερα συνθέσεις των 

Jerome Kern (Τζερόμ Κερν) και Irving Berlin (Ίρβινγκ Μπέρλιν), και επέκτεινε τις 

μουσικές του γνώσεις στην αρμονία υπό την καθοδήγηση του Edward Kilenyi. 

Σε ηλικία δεκαπέντε ετών, εγκατέλειψε το γυμνάσιο και εργάστηκε για περίπου τρία 

χρόνια ως πιανίστας διαφημιστής τραγουδιών του Tin Pan Alley, για τη μουσική 

εταιρεία του Jerome Remick (Τζερόμ Ρέμικ). Η πολύωρη και καθημερινή εξάσκησή 

του στην εκτέλεση τραγουδιών επέδρασε ευεργετικά στο παίξιμό του, το οποίο 

βελτιώθηκε σημαντικά μέσα από την εμπειρία που αποκτούσε. Σε εφηβική ακόμα 

ηλικία, αναγνωριζόταν ως ένας από τους πλέον ταλαντούχους πιανίστες της Νέας 

Υόρκης και σύντομα ανέλαβε τη συνοδεία στο πιάνο δημοφιλών τραγουδιστών της 

εποχής. Την ίδια περίπου περίοδο, ξεκίνησε να γράφει δικά του τραγούδια, και οι 

πρώτες συνθέσεις του, ένα τραγούδι με τίτλο When You Want 'Em You Can't Get 

'Em και το κομμάτι για πιάνο Rialto Ripples, χρονολογούνται το 1916. Παράλληλα, 

εργάστηκε ως πιανίστας στις πρόβες έργων του Μπρόντγουεϊ (Broadway) και 

σύντομα άρχισε να αναγνωρίζεται για τις ικανότητές του στη σύνθεση. Από το 1918, 

τραγούδια του συνόδευαν σόου του Μπρόντγουεϊ, ενώ στις 26 Μαΐου του 1919, 

παρουσιάστηκε το έργο La La Lucille σε μουσική εξολοκλήρου γραμμένη από τον 

Gershwin. Την ίδια χρονιά, ο δημοφιλής τραγουδιστής Al Jolson (Αλ Γιόλσον) 

ερμήνευσε τη σύνθεση του Swannee στο μιούζικαλ Sinbad, η οποία ηχογραφήθηκε 

τον επόμενο χρόνο και αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του, που 

τού απέφερε σημαντικά οικονομικά κέρδη. Το πρώτο κλασικό έργο του, μία 

σύνθεση για κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο Lullaby, χρονολογείται επίσης το 1919 
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και υπήρξε πιθανώς αποτέλεσμα μουσικής άσκησης στην αρμονία από την περίοδο 

της μαθητείας του δίπλα στον Kilenyi. 

Τα επόμενα χρόνια, ο Gershwin συνέθεσε αρκετά τραγούδια για θεατρικές 

επιθεωρήσεις, εξασφαλίζοντας συμβόλαιο με τον παραγωγό George Γουάιτ για 

πέντε ετήσιες παραγωγές του Μπρόντγουεϊ (1920-24). Στα τέλη του 1923, ο 

διευθυντής ορχήστρας Paul Whiteman ζήτησε από τον Gershwin να συνθέσει ένα 

έργο για ένα πολυδιαφημισμένο κοντσέρτο, το οποίο περιγραφόταν ως «Πείραμα 

στη Μοντέρνα Μουσική». Αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν το έργο για 

πιάνο και ορχήστρα με τίτλο Rhapsody in Blue, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στις 12 Φεβρουαρίου 1924 στο Aeolian Concert Hall της Νέας Υόρκης, και κατάφερε 

να εξασφαλίσει θερμή υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς. Συγκαταλέγεται 

στις σημαντικότερες συνθέσεις του, εισάγοντας ουσιαστικά τζαζ φόρμες, όπως 

«μπλου» νότες και συγκοπτόμενους ρυθμούς, στο πλαίσιο της συμφωνικής 

μουσικής, και εξασφάλισε στον Gershwin διεθνή φήμη αποτελώντας μία από τις 

πλέον ηχογραφημένες ορχηστρικές συνθέσεις του 20ου αιώνα. Σε αντίθεση με τα 

περισσότερα σημαντικά έργα του, δεν ενορχηστρώθηκε από τον ίδιο, αλλά από τον 

Ferde Grofé για συμφωνική ή τζαζ ορχήστρα. Σύμφωνα με ένα θρύλο, ο Gershwin 

είχε ξεχάσει την παραγγελία του Whiteman και συνέθεσε γρήγορα το έργο, σε 

διάστημα τριών εβδομάδων, αφού διάβασε την αναγγελία της συναυλίας στον 

ημερήσιο τύπο. 

Η δεκαετία 1924-34 υπήρξε εν γένει μία περίοδος ευμάρειας για τον Gershwin, κατά 

την οποία αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη φήμη, καταλαμβάνοντας μοναδική θέση 

μεταξύ των Αμερικανών συνθετών της εποχής. Την ίδια περίοδο ταξίδεψε αρκετά 

και γνωρίστηκε με σημαντικούς συνθέτες σύγχρονης κλασικής μουσικής, όπως τους 

Sergei Prokofiev, Maurice Ravel και Alban Berg. Μετά την επιτυχία του Rhapsody in 

Blue, αφοσιώθηκε κυρίως σε ορχηστρικά έργα, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει και 

τη σύνθεση τραγουδιών για το θέατρο. Στιχουργός των περισσότερων υπήρξε ο 

αδελφός του, Ira Gershwin, του οποίου οι πνευματώδεις στίχοι – συχνά 

ενσωματώνοντας αργκό εκφράσεις και λογοπαίγνια – αναγνωρίζονται εξίσου με τις 

μελωδίες του George Gershwin. Το 1925, ο Walter Damrosch τού ανέθεσε τη 

σύνθεση ενός κοντσέρτου, για τη συμφωνική ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Για το 

σκοπό αυτό, ο Gershwin ολοκλήρωσε το Κοντσέρτο σε F μείζονα, έργο για πιάνο και 

ορχήστρα που αποτελείται από τρία μέρη (Allegro, Adagio - Andante con moto και 

Allegro agitato) και συνιστά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνθεσή του. Αν και δεν 

γνώρισε την ίδια αποδοχή σε σύγκριση με το Rhapsody in Blue, θεωρείται ένα από 

τα σημαντικότερα έργα του, γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα χωρίς όργανα της 

τζαζ, και αποτελεί πιθανώς το πιο δημοφιλές κοντσέρτο για πιάνο Αμερικανού 

συνθέτη. Το συμφωνικό ποίημα An American in Paris, σύνθεση που ολοκληρώθηκε 

το 1928, αντανακλά τις εντυπώσεις του Gershwin από τα ταξίδια του στο Παρίσι και 

απεικονίζει μουσικά την ατμόσφαιρα της πόλης όπως την εισέπραξε ο ίδιος. 

Θεωρείται έργο που αντλεί στοιχεία από την παράδοση των μπλουζ, ενώ με τους 
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εναλλασσόμενους ρυθμούς του και την ελεύθερη δομή του παραπέμπει επίσης στο 

είδος του μπαλέτου. Το επόμενο διάστημα, ο Gershwin συνέχισε να γράφει μουσική 

για το θέατρο, με τα μιούζικαλ Strike up the Band (1927/30), Girl Crazy (1930) και Of 

Thee I Sing (1931) να αποτελούν αξιοσημείωτες επιτυχίες. Το τελευταίο, αποτέλεσε 

τολμηρή πολιτική σάτιρα, για την οποία ο Ira Gershwin μοιράστηκε το Βραβείο 

Πούλιτζερ με τους λιμπρετίστες George S. Kaufman και Morrie Ryskind. Η δεύτερη 

ραψωδία του, Second Rhapsody (1931), της ίδιας περιόδου, χαρακτηρίζεται συχνά 

ως το πλέον πειραματικό έργο του και το αρτιότερο ως προς τη δομή και την 

ενορχήστρωσή του, δείγμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των συνθέσεών του. 

Ο αρχικός τίτλος του έργου ήταν Rhapsody in Rivets και για τη σύνθεσή του 

αξιοποίησε υλικό που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα για τη μουσική της ταινίας 

Delicious (1930). 

Την περίοδο 1932-36, κατά την οποία παρακολούθησε μαθήματα υπό τον συνθέτη 

και θεωρητικό της μουσικής Joseph Schillinger, ολοκλήρωσε την Κουβανική 

Εισαγωγή (Cuban Overture, 1932), μία σειρά από παραλλαγές για πιάνο και 

ορχήστρα πάνω στη δική του προγενέστερη σύνθεση I got rhythm (1914), καθώς και 

την τρίπρακτη όπερα Porgy and Bess (Πόργκυ και Μπες, 1935). Για τη σύνθεση της 

όπερας, ο Gershwin εμπνεύστηκε από το μυθιστόρημα του DuBose Heyward Porgy 

(1925) και για ένα διάστημα ταξίδεψε στον αμερικανικό Νότο προκειμένου να έρθει 

σε επαφή με την αφροαμερικανική μουσική παράδοση. Το λιμπρέτο του έργου, το 

οποίο ο ίδιος χαρακτήριζε ως μία αμερικανική φολκ όπερα, πραγματεύεται τη ζωή 

των μαύρων στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και γράφτηκε από τον αδελφό 

του, σε συνεργασία με το ζεύγος DuBose και Dorothy Heyward. Παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1935 στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ και ακολούθησαν 

124 παραστάσεις, οι οποίες ωστόσο δεν κάλυψαν οικονομικά τα έξοδα για το 

ανέβασμα του έργου. Η όπερα του Gershwin έχει υποβληθεί σε εκτεταμένη κριτική. 

Από την πρώτη στιγμή, μετά την πρεμιέρα της, αμφισβητήθηκε η οπερατική 

καταγωγή του έργου, ενώ κατά πολλούς η αξία του βρισκόταν σε μεμονωμένα 

μουσικά κομμάτια και λιγότερο στο δομημένο σύνολό του, άποψη που ενισχύθηκε 

από την επιτυχία που είχαν τραγούδια της όπερας ερμηνευμένα ανεξάρτητα, όπως 

τα Summertime, It Ain't Necessarily So, Bess, You Is My Woman Now και I Got Plenty 

O' Nuttin'. Η αρνητική κριτική εστίασε επίσης στον στερεότυπο τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται οι χαρακτήρες και εν γένει η ζωή των μαύρων της Αμερικής, σε μια 

εποχή που η αφροαμερικανική κοινότητα εξακολουθούσε να υπόκειται σε 

ρατσιστικές διαθέσεις. Το γεγονός πως η όπερα βασίστηκε στο μυθιστόρημα ενός 

λευκού και συντέθηκε από έναν επίσης λευκό μουσικό με έδρα τη Νέα Υόρκη, 

αποτέλεσε επίσης πρόσφορο έδαφος για αμφισβήτηση της αυθεντικότητάς της. 

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί κριτικοί του θεάτρου υποδέχθηκαν θερμά το έργο, 

ενώ σήμερα θεωρείται για πολλούς το σημαντικότερο του Gershwin. Υπήρξε η 

πρώτη αμερικανική όπερα που ανέβηκε στη Σκάλα του Μιλάνου, στα πλαίσια 

διεθνούς περιοδείας. 
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Από τις αρχές του 1937, ο Gershwin ξεκίνησε να νιώθει σοβαρούς πονοκεφάλους 

και να βιώνει προσωρινές απώλειες μνήμης. Μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου 

είχε χάσει πολύ βάρος και χρειαζόταν υποστήριξη προκειμένου να περπατήσει. Στις 

9 Ιουλίου υπέπεσε σε κώμα και τότε διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Ο 

πρόωρος θάνατός του, δύο ημέρες αργότερα, συγκλόνισε την αμερικανική κοινή 

γνώμη, σε μία περίοδο που ο Gershwin βρισκόταν ακόμα στην ακμή του και ενώ 

προετοίμαζε αρκετές νέες συνθέσεις. Το 1983, το Θέατρο Ούρις του Μπρόντγουεϊ 

μετονομάστηκε σε Θέατρο George Gershwin προς τιμή του, ενώ το 2007 η 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου καθιέρωσε το βραβείο Gershwin, το οποίο απονέμεται 

ετησίως σε συνθέτες για τη συνολική προσφορά τους στη μουσική. Το 2006 

τιμήθηκε επίσης με την είσοδό του στο Long Island Music Hall of Fame. 

 

Aaron Copland  

Ο Aaron Copland (Ααρών Κόπλαντ, 14 Νοεμβρίου 1900 – 2 Δεκεμβρίου 1990) ήταν 

Αμερικανός συνθέτης, δάσκαλος στη σύνθεση μουσικής και συγγραφέας. 

Αναφερόταν από τους συναδέλφους του και μουσικοκριτικούς ως «ο Πρύτανης των 

Αμερικανών συνθετών». Οι ανοικτές, αργά μεταβαλλόμενες αρμονίες στη μουσική 

του είναι χαρακτηριστικές αυτού που πολλοί θεωρούν «ήχο της αμερικανικής 

μουσικής», ανακλητικό των απέραντων αμερικανικών τοπίων και του πνεύματος 

των πρωτοπόρων εποικιστών της Δύσεως. Είναι γνωστότερος για τα έργα που 

συνέθεσε από το 1930 μέχρι το 1950 περίπου, με ένα κάπως επιτηδευμένα 

προσβάσιμο ύφος, που συχνά αναφέρεται ως «λαϊκίστικο» και από τον ίδιο ως 

«vernacular» («δημώδες»). Κάποια από αυτά τα έργα είναι τα χοροδράματα 

Appalachian Spring, Billy the Kid και Rodeo, η Fanfare for the Common Man και η 3η 

Συμφωνία του. Εκτός από τα μπαλέτα και τα συμφωνικά έργα του, ο Copland 

έγραψε και μουσική δωματίου, όπερα και άλλα φωνητικά έργα, καθώς και μουσική 

για τον κινηματογράφο. 

Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ως παιδί Εβραίων μεταναστών από τη 

Λιθουανία. Μετά από τα πρώτα του μαθήματα μουσικής με τον συνθέτη Rubin 

Goldmark (Ρούμπιν Γκόλντμαρκ), ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου μελέτησε αρχικώς με 

τους Isidor Philipp (Ισιντόρ Φιλίπ) και Paul Vidal (Πωλ Βιντάλ), ενώ στη συνέχεια με 

την περίφημη μουσικοδιδασκάλισσα Nadia Boulanger (Νάντια Μπουλανζέ). 

Σπούδασε τρία χρόνια με την Boulanger, της οποίας η εκλεκτική προσέγγιση στη 

μουσική συνετέλεσε στο ευρύτητα των προτιμήσεών του. Αποφασισμένος κατά την 

επιστροφή του στις ΗΠΑ να ακολουθήσει σταδιοδρομία συνθέτη, ο Copland έδωσε 

διαλέξεις-συναυλίες, συνέθεσε έργα επί παραγγελία και δίδαξε για λίγο. Βρήκε τη 

σύνθεση ορχηστρικής μουσικής του μοντερνιστικού ρεύματος που είχε υιοθετήσει 

στο εξωτερικό μια οικονομικά αντίρροπη προσέγγιση, ιδίως με υπόβαθρο τη 

Μεγάλη οικονομική ύφεση. Στα μέσα της δεκαετίας του στράφηκε σε ένα πιο 

«προσβάσιμο» μουσικό στιλ, που αντανακλούσε τη γερμανική ιδέα της 

Gebrauchsmusik («χρηστικής μουσικής»), μιας μουσικής ικανής να υπηρετήσει 
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μουσικούς και ευρύτερους καλλιτεχνικούς σκοπούς. Στα χρόνια της οικονομικής 

κρίσης, ο Copland ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη, στην Αφρική και στο Μεξικό, όπου 

δημιούργησε μια σημαντική φιλία με τον Μεξικανό συνθέτη Carlos Chávez  (Κάρλος 

Τσάβες), ενώ άρχισε να συνθέτει τα γνωστότερα έργα του. 

Μετά τον πόλεμο, ο Copland έμαθε ότι ο Stravinsky και άλλοι συνθέτες είχαν 

αρχίσει να μελετούν τη χρήση των δωδεκαφθογγικών σειριακών τεχνικών του 

Arnold Schönberg. Μετά τη γνωριμία του και με τα έργα του Γάλλου συνθέτη Pierre 

Boulez, ενσωμάτωσε αρκετές σειριακές τεχνικές στο «Κουαρτέτο για πιάνο» (1950), 

στη «Φαντασία για πιάνο» (1957), στις Connotations για ορχήστρα (1961) και στο 

Inscape για ορχήστρα (1967). Μετά το 1960 ο Copland δραστηριοποιήθηκε και στη 

διεύθυνση ορχήστρας, καθώς υπήρξε συχνά προσκεκλημένος μαέστρος σε 

ορχήστρες στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ πραγματοποίησε μια σειρά 

ηχογραφήσεων της μουσικής του.  

Πέθανε στο Σλήπυ Χόλοου της Νέας Υόρκης σε ηλικία 90 ετών. 

4. Τι γνωρίζετε για τον Leonard Bernstein; 

Ο Leonard Bernstein (Λέοναρντ Μπερνστάιν, 25 Αυγούστου 1918 - 14 Οκτωβρίου 

1990) ήταν Αμερικανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας και 

αρχιμουσικός παιδαγωγός. Οι γονείς του Bernstein, Samuel Bernstein και Jennie 

Resnick, ήταν ρώσοι εβραίοι μετανάστες και στην οικογένεια δεν υπήρχε σχεδόν 

κανένα μουσικό υπόβαθρο. Μια θεία του Leonard τους χάρισε το πιάνο της όταν 

εκείνος ήταν 10 ετών, κεντρίζοντάς το ενδιαφέρον του. Η πρώτη δασκάλα του 

Bernstein στο πιάνο ήταν η Helen Coates (βοηθός του Heinrich Gebhard ενός από 

τους κορυφαίους δασκάλους της Βοστώνης), με την οποία ξεκίνησε μαθήματα σε 

ηλικία 14 ετών (και η οποία αργότερα εργάστηκε ως βοηθός του Bernstein για το 

μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του).   Ο Bernstein φοίτησε στο Boston Latin 

School και ως έφηβος οι –κυρίως καλοκαιρινές– μουσικές του δραστηριότητες, 

περιελάμβαναν το ανέβασμα διαφόρων έργων όπως για παράδειγμα της Carmen 

του Bizet (όπου ο Bernstein έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ και οι υπόλοιποι 

κεντρικοί ρόλοι του έργου υπέστησαν «αλλαγή φύλου»), και των κωμικών έργων 

The Mikado και HMS Pinafore τα οποία οργάνωνε μαζί με τους φίλους του από τη 

γειτονιά. Επίσης περιστασιακά έπαιζε πιάνο σε jazz σχήματα για να συμπληρώσει τα 

δίδακτρα των μαθημάτων της μουσικής. Ο πατέρας του Bernstein παρόλο που δεν 

συμφωνούσε με την μουσική καριέρα που ονειρευόταν ο γιός του, του επέτρεψε να 

επιλέξει την κατεύθυνση του πιάνο και να παρακολουθήσει την τετραετή φοίτησή 

της στο Harvard.   Η φοίτηση του Bernstein στο Harvard σημαδεύτηκε από πολλά 

σημαντικά γεγονότα αλλά και από την σπουδαία τύχη να γνωρίσει μεγάλες 

μουσικές προσωπικότητες. Από τους καθηγητές του ξεχωρίζουν οι Edward 

Burlingame Hill, Arthur Tillman Merritt και Walter Piston. Την εποχή εκείνη επίσης 

συνάντησε και συνδέθηκε φιλικά με τον Aaron Copland και τον Δημήτρη 

Μητρόπουλο (ο οποίος έμελλε να γίνει εκτός από δια βίου φίλος, μέντορας και ίσως 
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ο πιο σημαντικός δάσκαλός του στη σύνθεση, παρόλο που τα μαθήματά τους ήταν 

εντελώς «άτυπα»). 

Μετά την αποφοίτησή του από το Harvard, ο Bernstein έγινε δεκτός στο Curtis 

Institute, όπου σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας με τον Fritz Reiner και πιάνο με την 

Isabella Vengerova. Ωστόσο η μετριοπαθής κινησιολογία του Reiner δεν τον 

επηρέασε καθόλου. Το καλοκαίρι του 1940 παρακολουθεί το Berkshire Music 

Festival στο Tanglewood, όπου μελετά διεύθυνση ορχήστρας με τον Serge 

Koussevitzky, ο οποίος επίσης υπήρξε ένας από τους μέντορές του. Μετά την 

αποφοίτησή του από το Curtis το 1941, ο Bernstein διαθέτει πλέον γερές βάσεις στη 

διεύθυνση ορχήστρας και είναι ένα εξαιρετικός πιανίστας.   Το επόμενο χρόνο 

ολοκληρώνει την 1η του Συμφωνία («Jeremiah»), ένα έργο πραγματικά 

εντυπωσιακό για τα δεδομένα ενός νέου συνθέτη. Επίσης την ίδια χρονιά συνθέτει 

και την Σονάτα για Κλαρινέτο και Πιάνο, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής. 

Η θέση που άλλαξε τη ζωή του Bernstein ήταν εκείνη του βοηθού μαέστρο στη 

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, τον Αύγουστο του 1943. Μέσα σε ενάμισι 

χρόνο από την πρόσληψή του, ο Bernstein είχε γίνει ήδη διάσημος τόσο ως 

συνθέτης όσο και ως μαέστρο. Στις 14 Νοεμβρίου του 1943 αντικαθιστά στο 

πόντιουμ την τελευταία στιγμή τον Bruno Walter (λόγω ασθενείας) σε μια συναυλία 

που επρόκειτο να αναμεταδοθεί σε ολόκληρη την Αμερική κι έκτοτε η ζωή του δεν 

θα ήταν ποτέ πια η ίδια καθώς σύντομα ακολούθησαν πολλές και σπουδαίες 

προτάσεις συνεργασίας.   Το 1944 παρουσιάζονται δύο παραστατικά έργα του, το 

μπαλέτο Fancy Free και το μιούζικαλ On the Town. 

Ο Bernstein από τα πρώτα του κιόλας βήματα κατάφερε να ξεπεράσει κάθε 

προσδοκία συνθέτοντας και διευθύνοντας με μεγάλη επιτυχία κάθε είδος μουσικής. 

Όπως Μητρόπουλος έτσι και ο Bernstein ήταν συναισθηματικός και αβρός στις 

χειρονομίες του στο πόντιουμ και συνήθιζε να διευθύνει κοντσέρτα για πιάνο από 

τη θέση του πιανίστα (ως σολίστ και μαέστρο ταυτόχρονα). Επίσης επηρεάστηκε 

από το ενδιαφέρον του Koussevitzky για τη σύγχρονη μουσική, και εκείνον ανέφερε 

πάντα όταν μιλούσε για τις επιρροές του στη διεύθυνση ορχήστρας. Το 1942 

Bernstein γίνεται βοηθός του Koussevitzky, ο οποίος δίδασκε διεύθυνση ορχήστρας 

στο Tanglewood, και αναλαμβάνει τη θέση του καθηγητή μετά το θάνατο του 

Koussevitzky το 1951. Από το 1944 έως το 1957 εργάζεται κυρίως ως 

φιλοξενούμενος μαέστρο (guest conductor) στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη 

και στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ.   Το 1949 παρουσιάζεται η 2η 

Συμφωνία του ("The Age of Anxiety", βασισμένη σε ένα ποίημα του W.H. Auden) η 

οποία αποτυπώνει απόλυτα και τη συνθετική πλέον ωριμότητα του Bernstein. 

Η πρώτη όπερα του Bernstein, Trouble in Tahiti, έκανε πρεμιέρα στο Festival for the 

Creative Arts του Brandeis University τον Ιούνιο του 1952.    Το 1953 ο Bernstein 

διευθύνει τη Μήδεια του Luigi Cherubini στο θέατρο La Scala του Μιλάνο, με 

πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας, αποτελώντας έτσι τον πρώτο αμερικανό 

αρχιμουσικό που πάτησε το πόδι του στο «ιερό» πόντιουμ της όπερας αυτής. 
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Ασχολήθηκε μια μόνο φορά με τη μουσική επένδυση κινηματογραφικής ταινίας 

[εκτός από τις κινηματογραφικές εκδοχές των δικών του μιούζικαλ]. Πρόκειται για 

την ταινία On the Waterfront (1954), με θέμα τη διαφθορά στην ένωση των 

λιμενεργατών του New Jersey, με πρωταγωνιστή τον Marlon Brando και σκηνοθέτη 

τον Elia Kazan. Η θητεία του στην Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης ήταν μία 

από τις πιο επιτυχημένες ανάμεσα σε μια ορχήστρα και έναν μαέστρο. Το 1957 

μοιράστηκε τη θέση του αρχιμουσικού στο πόντιουμ της περίφημης αυτής 

ορχήστρας με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, κι ένα χρόνο αργότερα έγινε ο νεότερος 

αρχιμουσικός που κατέλαβε ποτέ αυτή τη θέση, την οποία διατήρησε μέχρι το 1969. 

Από το 1955 μέχρι και το 1960 η ορχήστρα τριπλασίασε το κοινό της, ενώ προς το 

τέλος της δεκαετίας του '60 πρόσθεσε νέες δραστηριότητες, καθιέρωσε ετήσιες 

περιοδείες και πέτυχε την τακτική της παρουσία στην τηλεόραση. 

Bernstein ολοκλήρωσε τη συνεισφορά του στην παραστατική μουσική τη δεκαετία 

του '50 με τα κορυφαία επιτεύγματά του Candide (1956) και West Side Story (1957). 

Για τα δύο αυτά έργα δούλεψε ταυτόχρονα και οι πρεμιέρες τους 

πραγματοποιήθηκαν με διαφορά 9 μηνών. 

Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης ο Bernstein πραγματοποίησε 

μεγάλες περιοδείες, από τη Νότια Αμερική μέχρι τη Σοβιετική Ένωση. Επιπλέον οι 

πολυάριθμες ηχογραφήσεις που έγιναν δια λογαριασμό της CBS Masterworks, είναι 

ακόμα διαθέσιμες.   Εκτός από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ ο Bernstein 

σύναψε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και με άλλες ορχήστρες εκτός Αμερικής, 

κυρίως με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Με την ορχήστρα αυτή εκτός από 

ηχογραφήσεις, ο Bernstein πραγματοποίησε και μαγνητοσκοπήσεις πολλών 

σημαντικών έργων του κλασικού ρεπερτορίου.   Το Divertimento for Orchestra 

συνετέθη το 1980, κατόπιν παραγγελίας της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης 

για τα 100 χρόνια της λειτουργίας της. 

Ο τρόπος με τον οποίο διεύθυνε ο Bernstein ήταν πολύ εκδηλωτικός –μερικοί 

κριτικοί θεωρούσαν τις χειρονομίες του υπερβολικές, και τις ερμηνείες του πολύ 

συναισθηματικές– όμως εκείνο που τον έκανε έναν από τους πιο διάσημους και 

ακριβοπληρωμένους αρχιμουσικούς διεθνώς ήταν η συναρπαστική και γεμάτη 

πάθος δημιουργικότητα του. Συχνά επίσης ορισμένοι κριτικοί ανέφεραν πως 

ένοιωθαν ότι ο Bernstein άλλαζε με τις ερμηνευτικές του επιλογές την καθιερωμένη 

«εικόνα» των έργων ή ότι εισήγαγε διάφορα στοιχεία (όπως για παράδειγμα 

αλλαγές στις δυναμικές) προκειμένου να προβάλει τον δικό του τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόταν το κάθε έργο. Ωστόσο ακόμα και οι πιο σκληροί επικριτές του δεν 

μπόρεσαν πάρα να παραδεχτούν τελικά το μέγεθος της μουσικής του 

προσωπικότητας. Το εύρος των έργων με τα οποία καταπιανόταν ο Bernstein ήταν 

πραγματικά τεράστιο, από τον Haydn μέχρι τον Mahler, αλλά και έργα του 20ου 

αιώνα, ιδίως αμερικανών συνθετών. Δεν έδειχνε ωστόσο μεγάλη συμπάθια για τον 

σειραϊσμό και τα περισσότερα έργα της avant-garde. Αρχικά ηχογραφούσε για 

πολλά χρόνια με την Columbia Masterworks, όμως το 1972 υπέγραψε αποκλειστική 
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συνεργασία με την Deutsche Grammophon. Σε όλη του την ενεργή πορεία ο 

Bernstein έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την μουσική εκπαίδευση, 

οργανώνοντας τηλεοπτικές εκπομπές, επιμορφώνοντας νέους δασκάλους, και 

διδάσκοντας ή δίνοντας διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Ο Bernstein ήταν ένας 

χαρισματικός ομιλητής που μπορούσε να κάνει ακόμη και εκείνους που δεν 

διέθεταν κάποιο μουσικό υπόβαθρο να αισθάνονται πως είχαν μάθει κάτι που άξιζε 

τον κόπο σε σχέση με την «κλασική» μουσική. Η τηλεοπτική εκπομπή του "Young 

People's Concerts" (1958–72) άσκησε τεράστια επιρροή σε μια ολόκληρη γενιά 

αμερικάνων, και ιδίως μελλοντικών μουσικών. 

Το 1973 ο Bernstein παρουσίασε μια σειρά έξι διαλέξεων στο Harvard, στις οποίες 

χρησιμοποίησε μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από συναυλίες του με τη 

Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Οι διαλέξεις αυτές ηχογραφήθηκαν και 

μαγνητοσκοπήθηκαν και σήμερα κυκλοφορούν σε DVD αλλά και σε βιβλίο με τίτλο 

The Unanswered Question (Cambridge, MA, 1976).   Η ζωή του Bernstein ήταν 

ασφαλώς εξαιρετικά «γεμάτη», συμπεριλαμβάνοντας και πολλές εξωμουσικές 

δραστηριότητες. Η εβραϊκή του πίστη υπήρξε πολύ σημαντική γι' αυτόν και τον 

ενέπνευσε στη σύνθεση αρκετών έργων. Το μπαλέτο Dybbuk (1974) για παράδειγμα 

βασίζεται στην ιστορία του ομώνυμου εβραϊκού θεατρικού έργου του Shlomo Ansky 

και ασχολείται με τον εβραϊκό γάμο και τις καβαλιστικές τελετές. 

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο Bernstein έδειξε ένα ταυτόχρονο ενδιαφέρον 

για την πολιτική. Συνέδεσε δε το όνομα του από πολύ νωρίς με διάφορες αριστερές 

ομάδες, προκαλώντας έτσι το FBI να του φτιάξει έναν τεράστιο φάκελο. Επίσης ο 

Bernstein ήταν ένας από τους πολλούς ομοφυλόφιλους που συνέδεσαν το όνομά 

τους με την αμερικανική μουσική στα μέσα του 20ου αιώνα, και αυτό ήταν ένα 

σημαντικό κεφάλαιο της ζωής και της προσωπικότητάς του. Οι ερωτικές του 

προτιμήσεις σίγουρα συνέβαλαν στα πολιτικά προβλήματα που αντιμετώπισε 

κυρίως κατά τη δεκαετία του 1950, κάτι που εξάλλου συνέβη και με πολλούς 

άλλους καλλιτέχνες, ωστόσο συνέχισε να σχετίζεται με άνδρες σε όλη τη ζωή του. Ο 

γάμος του με την ηθοποιό Felicia Montealegre Cohn έδειχνε επιφανειακά ειλικρινής 

μέχρι τη στιγμή που ο Bernstein την εγκατέλειψε για έναν άντρα το 1976, κάτι που 

όμως κράτησε λίγο. Σύντομα επέστρεψε κοντά της κι έμεινε μαζί της μέχρι το 1978 

όπου η Felicia πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα. Από το γάμο τους προέκυψαν 

τρία παιδιά.   Η κληρονομιά που άφησε ο Bernstein με το έργο του σε κάθε είδος με 

το οποίο καταπιάστηκε είναι μεγάλη. Το West Side Story παραμένει ασφαλώς το πιο 

σημαντικό έργο του, αλλά η απόλυτη δεξιοτεχνία του στο ύφος του Broadway είναι 

επίσης ευδιάκριτη και στα άλλα του έργα. Η φήμη του ως αρχιμουσικός έχει 

μειωθεί ελάχιστα από το θάνατό του και μετά, και πολλές από τις ηχογραφήσεις 

του παραμένουν σημεία αναφοράς αλλά και μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Τέλος το 

σίγουρο είναι ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τα πιο σημαντικούς μουσικούς 

δασκάλους της Αμερικής. 
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5. Τι γνωρίζετε για τους Carter και Foss; 

Carter 

Ο Elliott Carter, ένας από τους χαμογελαστούς κι αισιόδοξους συνθέτες της εποχής, 

γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1908 στη Νέα Υόρκη σε πλούσιο οικογενειακό 

περιβάλλον. Μελέτησε αγγλική φιλολογία και μουσική στο πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ και συνέχισε από το 1932 στο Παρίσι με δασκάλα τη Nadia Boulanger. 

Επιστρέφοντας άρχισε να διδάσκει στο πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο στο Γέιλ, 

αργότερα στο σχολείο Τζούλλιαρντ.  

Ο Charles Ives τον έπεισε να ασχοληθεί σοβαρά με τη σύνθεση. Νεοκλασικός στη 

δεκαετία του 30 επηρεάστηκε από τον Stravinsky και τον Hindemith, καθώς εστίασε 

πάνω στη προσωπική του έκφραση κατάφερε να οριστικοποιήσει ένα μουσικό 

ενδιαφέροντα λόγο υπηρετώντας την άποψη ότι η ελευθερία είναι ο κινητήριος 

λόγος της μουσικής. 

Στα 88 του ο Carter έγραψε το μεγαλύτερο συμφωνικό του έργο, ένα τεράστιο 

τρίπτυχο, σε μορφή συμφωνίας, με τίτλο «Είμαι ο καρπός της αστείρευτης 

ελπίδας», τίτλος ενός ποιήματος στα λατινικά του Άγγλου ποιητή του 17ου αιώνα, 

Richard Crashaw (Ρίτσαρντ Κράσο). Στα 90 έγραψε την πρώτη όπερά του «Ποια η 

συνέχεια;» σε λιμπρέτο του Βρετανού μουσικοκριτικού και συγγραφέα Paul Griffiths 

(Πολ Γκρίφιθς), με θέμα την επομένη ενός αυτοκινητικού δυστυχήματος. Και 

ακολουθούν παραγγελίες που γράφονται ακόμη για μεγάλα συμφωνικά κομμάτια 

από τη Συμφωνική της Βοστώνης και τη Συμφωνική του Σικάγου. O Elliott Carter 

ξεκίνησε με τον Charles Ives. O πρώτος αυτός, καθώς γράφει ο «Economist», 

Αμερικανός μοντερνιστής τον πήρε μαζί του σε μια συναυλία στο Κάρνεγκι Χολ, και 

τον σύστησε στον πρύτανη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Κατόπιν ο Carter 

σπούδασε στο Παρίσι με την Nadia Boulanger και από αυτήν τη θρυλική παιδαγωγό 

μυήθηκε στα μουσικά ρεύματα της Ευρώπης, τα παλιά και τα καινούργια. 

Επιστρέφοντας στην Αμερική το 1936, συνειδητοποίησε ότι παρά τη μάθησή του, 

προσωπική φωνή δεν είχε. Αυτή κρυσταλλώθηκε μετά τα 40 του με τη δραματική 

σονάτα με βιολοντσέλο και το Πρώτο Κουαρτέτο Εγχόρδων (1951) που συνέθεσε 

στην έρημο της Αριζόνα. 

Το «Διπλό Κονστσέρτο» της δεκαετίας του 1960, ο Igor Stravinsky χαρακτήρισε 

«αριστούργημα», προσθέτοντας ενδεικτικά «και μάλιστα από έναν Αμερικανό 

συνθέτη». Το 1969 συνέθεσε το Κοντσέρτο για Ορχήστρα, για τον Leonard Bernstein 

και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης που παίζει χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα, το 

καθένα σε διαφορετικό ρυθμό έτσι η μουσική βρίσκεται σε μια κατάσταση 

διαρκούς και ατελεύτητης γένεσης. 

Στη μουσική του των τελευταίων 20 ετών η εκφραστικότητα έχει ακόμη διευρυνθεί 

κάνοντας τη συναυλία, ένα βιωματικό γεγονός για μουσικούς και κοινό. Το Ασκο 

Κοντσέρτο γραμμένο το 2000 για 16 μουσικούς, είναι ένα σύγχρονο Κοντσέρτο 

γκρόσο όπου ο κάθε εκτελεστής έχει μια μοναδική στιγμή, συνδυάζοντας το 

φανταστικό και το χιουμοριστικό, κάτι που εκφράζεται και στους συνδυασμούς των 
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οργάνων (κλαρινέτο με μπάσο, βιολί με τρομπέτα κ.ο.κ.). 

Εάν θα ήθελε κανείς να ορίσει τη μουσική γλώσσα του Elliott Carter, δεν θα 

μπορούσε να αποφύγει να την ονομάσει μοντερνιστική, έχει όμως μια φρεσκάδα 

και ένα σφρίγος που ξεφεύγει από τον εγκεφαλισμό του μουσικού μοντερνισμού, 

και που συνοψίζεται ωραιότατα στα λόγια του ίδιου του συνθέτη: «Έπρεπε να 

ξεχάσω τα περισσότερα από τα πράγματα που ήξερα, για να βρω αυτό που 

πράγματι μου άρεσε. Και αυτό ήταν ο κόσμος μου». 

Foss 

Ο Lucas Foss γεννήθηκε στο Βερολίνο και άρχισε τις μουσικές του σπουδές στην 

Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έφτασε 15 χρονών μελέτησε με τον 

Hindemith, αλλά τελειοποίησε τις σπουδές του σαν τον Copland και τον Carter στο 

Παρίσι. Θαυμάσιος πιανίστας και συνθέτης δύο κοντσέρτων για πιάνο, έχει γράψει 

επίσης πολλή φωνητική μουσική, μερικές φορές με εβραιοανατολίτικες καταβολές. 

Στράφηκε σε έναν συνδυασμό αυτοσχεδιαζόμενης και γραφόμενης μουσικής, είδος 

που περιγράφει ως “τύχη που τη διορθώνει η θέληση”. 

Ανήκει στην ίδια γενιά με τον Copland, τον Benrstein και τον Carter. Η μουσική που 

έγραψαν τράβηξε λιγότερη προσοχή εκτός Αμερικής, επειδή δεν έχει τόσο φανερό 

αμερικανικό χαρακτήρα. 

 

Σοβιετική Ένωση 

1. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ της μουσικής των Copland και Bernstein με τη μουσική 

των Prokofiev και  Sostakovich; 

Βρίσκουμε στο έργο όλων αυτών των καλλιτεχνών μία κάποια αίσθηση του χώρου 

και μιας υπαίθριας φρεσκάδας και μιαν αμεσότητα έκφρασης. Ο Sostakovich και ο 

Bernstein είχαν αρκετή αυτοπεποίθηση για να συνθέσουν υπέροχη ελαφριά 

μουσική, κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ ορισμένοι Ευρωπαίοι, πιο 

δεμένοι με ορισμένους προκαθορισμένους τρόπους συμπεριφοράς. Ο “Πέτρος και ο 

Λύκος” του Prokofiev, γραμμένος για παιδιά το 1936, βρισκόταν εξ’ αρχής πέρα από 

την εποχή του με την μελωδικότητα και τη σιγουριά του ύφους του. Ο Sergei 

Prokofiev παρόλη τη δημοτικότητά του είναι μέχρι σήμερα παρερμηνευμένος και 

άγνωστος ακόμη σε μεγάλο ποσοστό, γιατί η φήμη του βασίζεται σε ολιγάριθμα 

έργα. Η γνωριμία μαζί του αξίζει τον κόπο, γιατί είχε πολύ πλατιά προσωπικότητα, 

πνεύμα και δεξιοτεχνία. 

Ο Prokofiev είναι εμφανέστατα σύγχρονος, δείχνει όμως πάντα πως κατέχει τόσο το 

τι είναι κατανοητό, όσο και το τι είναι ευχάριστο. Σαν το Stravinsky διδάχθηκε κι 

αυτός από τον Rimsky Korsakov αν και όχι με την ίδια προσωπική σχέση. 

Το ταλέντο του Prokofiev κατάφερνε να συνδυάζει τις επίσημα αποδεκτές θετικές 

ιδιότητες με φρεσκάδα και συνοχή. Έλεγε πως όλο του το έργο βασίζεται στη 

μελωδία. Φυσικά, χρησιμοποίησε διαφωνίες, αλλά στη σωστή τους θέση ως ένα 
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στοιχείο της μουσικής. 

Ο Sostakovich ήταν ένας καλλιτέχνης που ταξιδεύει στο βάθος των συναισθημάτων 

περισσότερο από τον Prokofiev. 

Ο Prokofiev και ο Sostakovich βρίσκονται σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τους 

Ρώσους συγχρόνους τους. 

Όταν τους συγκρίνουμε με τους Schönberg, Stravinsky και Messiaen, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε πως δεν είναι από τους μεγάλους εξερευνητές του 20ού αιώνα. 

Από την άλλη πλευρά, η σημασία ενός καλλιτέχνη ως νεωτεριστή δεν είναι το μόνο 

μέτρο με το οποίο πρέπει να αξιολογείται. 

Συνεπώς, το κοινό στοιχείο όλων αυτών των καλλιτεχνών είναι ότι συνδύασαν τη 

Μελωδία με τους νεωτερισμούς της εποχής τους. 

2. Τι γνωρίζετε για τον Prokofiev; 

Ο Sergei Prokofiev (Σεργκέι Σεργκέγιεβιτς Προκόφιεφ, 23 Απριλίου 1891 - 5 Μαρτίου 

1953) ήταν Ρώσος συνθέτης. 

Ο Prokofiev γεννήθηκε στην Σόντοφσκα (σήμερα Κράσνογιε, στην περιφέρεια 

Ντόνετσκ) της Ουκρανίας, τότε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Έδειξε 

ασυνήθιστες μουσικές ικανότητες από την ηλικία των πέντε. Η πρώτη του σύνθεση 

για πιάνο που καταγράφηκε (από την μητέρα του) ήταν ένα «Ινδικό Γκαλόπ» σε 

Λύδιο τρόπο (Φα μείζονα με Σι φυσικό αντί για Σι ύφεση) καθώς ο νεαρός Prokofiev 

«ήταν απρόθυμος να χτυπήσει τις μαύρες νότες». Σε ηλικία εφτά ετών άρχισε να 

μαθαίνει σκάκι. Όπως και η μουσική, το σκάκι παρέμεινε ένα από τα πάθη του για 

την υπόλοιπη ζωή του, ενώ γνωρίστηκε και με τους παγκόσμιους πρωταθλητές 

Capablanca (Καπαμπλάνκα) και Botwinik (Μποτβίνικ). Σε ηλικία εννέα ετών 

συνέθετε την πρώτη του όπερα, Ο Γίγαντας, καθώς και μία εισαγωγή και διάφορα 

άλλα κομμάτια. 

Το 1902, η μητέρα κανόνισε μία ακρόαση με τον Sergei Taneyev, διευθυντή του 

Ωδείου της Μόσχας. Ο Taneyev συνέστησε στον Prokofiev να αρχίσει μαθήματα 

σύνθεσης με τον Alexander Goldenweiser, ο οποίος αρνήθηκε, και τον Reinhold 

Glière (Ρέινολντ Glière). Ο Glière επισκέφτηκε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 

τον Prokofiev στην Σόντσοβκα, δύο φορές, προκειμένου να τον διδάξει. Μέχρι τότε 

ο Prokofiev είχε συνθέσει αρκετά ευφάνταστα κομμάτια. Μόλις απέκτησε την 

απαραίτητη θεωρητική υποδομή, άρχισε να πειραματίζεται, θέτοντας τις βάσεις για 

το δικό του μουσικό ιδίωμα. 

Μετά από λίγο καιρό ο Prokofiev αισθάνθηκε ότι η απομόνωση στη Σόντσοβκα 

περιόριζε την περαιτέρω μουσική του ανάπτυξη. Έτσι παρόλο που οι γονείς του δεν 

ήθελαν ο γιος τους να αφοσιωθεί στην μουσική από τόσο μικρή ηλικία, 

μετακόμισαν στην Αγία Πετρούπολη το 1904 και τον έγραψαν στο Ωδείο της Αγίας 

Πετρούπολης μετά από προτροπή του Alexander Glazunov, ο οποίος αργότερα 

δυσαρεστήθηκε από την μουσική του Prokofiev. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο 

Prokofiev είχε συνθέσει ακόμα δύο όπερες, Έρημα Νησιά και Η γιορτή κατά την 
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διάρκεια της πανούκλας και εργαζόταν πάνω στην τέταρτή του, την Ούντινε. Την 

ίδια χρονιά πέρασε τις εισαγωγικές εξετάσεις και ξεκίνησε μαθήματα σύνθεσης. 

Καθώς ήταν μερικά χρόνια νεότερος από τους περισσότερους συμμαθητές του, 

θεωρούνταν εκκεντρικός και αλαζόνας, ενώ συχνά εξέφραζε την δυσαρέσκειά του 

για το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης, το οποίο έβρισκε βαρετό. Κατά την 

διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε καθηγητές μεταξύ άλλων τον Anatol Lyadov 

(Άνατολ Λιάντοφ), τον Nikolai Tcherepnin (Νικολάι Τσερέπνιν) και τον Nikolai 

Rimsky-Korsakov. Έγινε ακόμα φίλος με τον Boris Asafyev (Μπορίς Ασάφιεφ) και τον 

Nikolai Myaskovsky (Νικολάι Μιασκόβσκι). 

Το 1910 πέθανε ο πατέρας του και έτσι έπαυσε η οικονομική του ενίσχυση από 

αυτόν. Εκείνο τον καιρό είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός ως συνθέτης, παρόλο που 

συχνά τα καινοτόμα έργα του σκανδάλιζαν. Για παράδειγμα, στο έργο του 

Σαρκασμοί για πιάνο Op.17 (1912), έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτονικότητας, 

ενώ τα έργα του, Σπουδές Op.2 (1909) και Τέσσερα κομμάτια Op.4 (1908) είναι 

πολύ χρωματικά και γεμάτα διάφωνα. Συνέθεσε εκείνη την εποχή και τα πρώτα δύο 

κονσέρτα του για πιάνο , το τελευταίο εκ των οποίων προκάλεσε σκάνδαλο στην 

πρεμιέρα του (23 Αυγούστου του 1913 στο Παβλόσκ). Σύμφωνα με μία μαρτυρία, το 

κοινό έφυγε από την αίθουσα με αποδοκιμασίες όπως «Στο διάολο η 

φουτουριστική μουσική, η γάτες στη σκεπή γράφουν καλύτερη μουσική», οι 

μοντεριστές όμως ενθουσιάστηκαν. 

Το 1911 έλαβε την βοήθεια του αναγνωρισμένου ρώσου μουσικολόγου και 

κριτικού, Alexander Ossowski, ο οποίος έγραψε στον γνωστό μουσικό εκδότη 

P.Jurgenson, υποστηρίζοντας τον Prokofiev, και έτσι έκλεισε συμβόλαιο με τον 

εκδότη. 

Tο 1914 ο Prokofiev αποφοίτησε από το Ωδείο με τον μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη 

του, παίρνοντας έτσι ως βραβείο ένα πιάνο με ουρά. Αμέσως μετά ταξίδεψε στο 

Λονδίνο όπου συνάντησε τον ιμπρεσάριο Sergei Diaghilev και ιδρυτή των Ballets 

Russes (Ρώσικα Μπαλέτα). Ο Diaghilev του παρήγγειλε το μπαλέτο Άλα και Λόλι 

αλλά απέρριψε το έργο όταν ο Prokofiev του το παρουσίασε (ημιτελές ακόμα) στην 

Ιταλία το 1915. Παρόλα αυτά ο Diaghilev του παρήγγειλε μετά την σύνθεση του 

μπαλέτου Chout, και υπό την καθοδήγησή του επέλεξε το θέμα από μια συλλογή 

λαϊκών παραμυθιών του εθνογράφου, Alexander Afanasyev (Αλεξάντρ 

Αφανασίγειφ). Η ιστορία είχε προταθεί προηγουμένως στον Diaghilev από τον Igor 

Stravinsky ως ένα πιθανό θέμα για μπαλέτο, και μαζί με τον χορογράφο του, 

Léonide Massine (Λεονίντ Μασίν) βοήθησε τον Prokofiev να την μετατρέψει σε 

σενάριο μπαλέτου. Η σχετική έλλειψη εμπειρίας του Prokofiev στη σύνθεση 

μπαλέτου είχε ως αποτέλεσμα να συμφωνήσει να κάνει εκτεταμένες αναθεωρήσεις 

στο μπαλέτο την δεκαετία του 1920 πριν το πρώτο ανέβασμα του έργου, 

ακολουθώντας την λεπτομερή κριτική του Diaghilev στην παρτιτούρα. Η πρεμιέρα 

έγινε στο Παρίσι στις 17 Μαΐου του 1921 με μεγάλη επιτυχία και προκάλεσε τον 

θαυμασμό του ακροατηρίου, στο οποίο ήταν και ο Jean Cocteau, ο Stravinsky και ο 
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Ravel. Ο Stravinsky αποκάλεσε το μπαλέτο: «Το μοναδικό κομμάτι της σύγχρονης 

μουσικής που μπορεί να ακούσει με ευχαρίστηση» ενώ ο Ravel: «έργο μια 

ιδιοφυΐας». 

Κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Prokofiev επέστρεψε στο 

Ωδείο, για να σπουδάσει εκκλησιαστικό όργανο ώστε να αποφύγει την 

επιστράτευση. Συνέθεσε την όπερα, Ο Παίχτης, βασισμένη στο ομώνυμο 

μυθιστόρημα του Fiodor Dostojewski (Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι), όμως οι πρόβες 

αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, ενώ η πρεμιέρα που προγραμματίζονταν για το 

1917, ακυρώθηκε εξαιτίας της Φεβρουαριανής Επανάστασης. Το καλοκαίρι της 

ίδιας χρονιάς, συνέθεσε την πρώτη του συμφωνία, την Κλασσική. Έτσι την ονόμασε 

ο ίδιος καθώς γράφτηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, στο ύφος που θα είχε ο Franz Joseph 

Haydn αν ζούσε στον καιρό του. Μετά από ένα σύντομο διάστημα παραμονής του 

με την μητέρα του στο Κισλοβόντσκ του Καυκάσου εξαιτίας των φόβων για 

κατάληψη του Πέτρογκραντ (η νέα ονομασία της Αγίας Πετρούπολης) από τον 

εχθρό, επέστρεψε το 1918, αλλά ήταν πλέον αποφασισμένος να εγκαταλείψει την 

Ρωσία, έστω και προσωρινά. Υπό το νέο καθεστώς αστάθειας στην Ρωσία, 

αισθάνθηκε ότι δεν υπάρχει χώρος για την πειραματική μουσική του, και έτσι τον 

Μάιο έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά είχε ήδη αναπτύξει επαφές 

με υψηλά ιστάμενους μπολσεβίκους, όπως τον Anatoly Lunacharsky (Ανατόλι 

Λουνατσάρσκι), Λαϊκό Κομισάριο Εκπαίδευσης, ο οποίος του είχε πει: «Εσύ είσαι 

επαναστάτης στην μουσική, εμείς στην ζωή. Οφείλουμε να δουλέψουμε μαζί. Αλλά 

αν θες να πας στην Αμερική, δεν θα σταθώ εμπόδιο». 

Όταν έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο, αμέσως τον συνέκριναν άλλους διάσημους 

αυτοεξόριστους Ρώσους (όπως ο Sergei Rachmaninoff). Ξεκίνησε με μία 

επιτυχημένη σόλο συναυλία στην Νέα Υόρκη. Δέχτηκε συμβόλαιο για την παραγωγή 

της νέας του όπερας Η αγάπη για τα τρία πορτοκάλια αλλά λόγω της ασθένειας και 

τελικά του θανάτου του σκηνοθέτη, η πρεμιέρα αναβλήθηκε. Αυτή η αποτυχία είχε 

επίπτωση και στην καριέρα του ως σολίστ, καθώς στην όπερα είχε αφιερώσει το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και της προσπάθειάς του. Σύντομα αντιμετώπισε 

οικονομικές δυσκολίες και έτσι τον Απρίλιο του 1920 έφυγε για το Παρίσι. 

Το Παρίσι ήταν περισσότερο προετοιμασμένο για το μουσικό του ύφος. Επανέκτησε 

τις επαφές του με τα Ρώσικα Μπαλέτα του Diaghilev και επέστρεψε σε κάποια από 

τα παλαιότερα ημιτελή του έργα, όπως το τρίτο του κονσέρτο για πιάνο. Η Αγάπη 

για τρία πορτοκάλια τελικά έκανε πρεμιέρα στο Σικάγο τον Δεκέμβριο του 1921, 

υπό την διεύθυνση του ιδίου. 

Τον Μάρτιο του 1922 ο Prokofiev μετακόμισε με την μητέρα του στην πόλη Εττάλ 

στις βαυαρικές Άλπεις για πάνω από ένα χρόνο, ώστε να αφοσιωθεί πλήρως στην 

σύνθεση. Το περισσότερο χρόνο του ασχολήθηκε με την βασισμένη στο ομώνυμο 

έργο του Valery Bryusov (Βαλέρι Μπριούσοφ) όπερα, Πύρινος άγγελος. Εκείνη την 

περίοδο η μουσική του είχε αρχίσει να αποκτά οπαδούς στην Ρωσία και δέχτηκε 

προσκλήσεις να επιστρέψει, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στην Ευρώπη. Το 1923, 
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πριν επιστρέψει στο Παρίσι, παντρεύτηκε την Ισπανίδα τραγουδίστρια, Lina Lubera 

(Λίνα Λιούμπερα, 1897-1989). 

Στο Παρίσι παρουσιάστηκαν αρκετά από τα έργα του (όπως η δεύτερη συμφωνία 

του) με υποτονική όμως κριτική αποδοχή. Εντούτοις η Συμφωνία ώθησε τον 

Diaghilev να του παραγγείλει ακόμα ένα μπαλέτο. Αυτό ήταν το Le Pas D'Acier, ένα 

νεωτεριστικό έργο που είχε σκοπό να απεικονίσει την εκβιομηχάνιση της Σοβιετικής 

Ένωσης. Έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από το παριζιάνικο κοινό και τους κριτικούς. 

Ο Prokofiev και ο Stravinsky απεκατέστησαν την φιλία του με τον Stravinsky, παρόλο 

που δεν του άρεσαν ιδιαίτερα τα τελευταία έργα του Stravinsky. Έχει γίνει η 

υπόθεση ότι η χρήση κειμένου από την Συμφωνία των Ψαλμών του Stravinsky από 

τον Prokofiev για τον χαρακτηρισμό των εισβολέων Τευτόνων ιπποτών στην 

μουσική του για την ταινία του Sergei Eisenstein (Αϊζενστάιν), Αλεξάντρ Νιέφσκι 

(1938) συνιστούσε επίθεση στο μουσικό ύφος του Stravinsky. Παρόλα αυτά ο 

Stravinsky τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο Ρώσο συνθέτη της εποχής του, πέρα 

από τον ίδιο. 

Περί το 1927 είχε μερικές ακόμα αναθέσεις από τον Diaghilev και έκανε και μερικές 

μουσικές περιοδείες στην Ρωσία, ενώ η παραστάσεις της όπερας Η αγάπη για τα 

τρία πορτοκάλια στο Λένινγκραντ σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Δύο ακόμα 

παλαιότερες όπερές του παίζονταν στην Ευρώπη (η μία ήταν ο Παίχτης) ενώ το 1928 

συνέθεσε την τρίτη του συμφωνία η οποία βασίστηκε αρκετά στην όπερα Πύρινος 

Άγγελος (που δεν είχε παιχτεί ακόμα). Ο μαέστρος Serge Koussevitzky χαρακτήρισε 

την τρίτη ως την «μεγαλύτερη συμφωνία μετά την έκτη του Tchaikovsky.» Το 1931 

και το 1932 τέλειωσε το τέταρτο και το πέμπτο από τα κονσέρτα του για πιάνο. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Prokofiev άρχισε να επιθυμεί την επιστροφή 

του στην Ρωσία. Όλο και περισσότερες από πρεμιέρες των έργων του γίνονταν στην 

πατρίδα του αντί για το Παρίσι και περισσότερες αναθέσεις έργων προέρχονταν 

από κει. Μία από αυτές ήταν το έργο Υπολοχαγός Κιγιέ, το οποίο του είχε ανατεθεί 

ως μουσική επένδυση για μία ρώσικη ταινία. Μία άλλη ανάθεση ήταν το μπαλέτο 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα, προερχόμενη από το Θέατρο Κιρόφ στο Λένινγκραντ. Αν και 

σήμερα το μπαλέτο είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του διάφορα προβλήματα 

σχετικά με το ευτυχές τέλος (εν αντιθέσει με το πρωτότυπο του Shakespeare) 

ανέβαλαν την πρεμιέρα για αρκετά χρόνια. 

Το 1935 ο Prokofiev επέστρεψε μόνιμα στη Σοβιετική Ένωση, και ακολούθησε τον 

επόμενο χρόνο η οικογένειά του. Εκείνο τον καιρό η επίσημη σοβιετική πολιτική ως 

προς την μουσική άλλαξε. Ιδρύθηκε ένα ειδικό γραφείο, η «Ένωση Συνθετών» 

προκειμένου να παρακολουθεί τους συνθέτες και τις δημιουργίες τους. 

Περιορίζοντας τις εξωτερικές επιρροές, αυτές οι πολιτικές σταδιακά απομόνωσαν 

τους σοβιετικούς συνθέτες από τον υπόλοιπο κόσμο. Και ο Prokofiev και ο 

Shostakovich υπέστησαν αυστηρό έλεγχο για «φορμαλιστικές τάσεις.» 

Αναγκασμένος να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, συνέθεσε «τραγούδια για τις 

μάζες» (Opus 66, 79 και 89), χρησιμοποιώντας στίχους από εγκεκριμένους 
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σοβιετικούς ποιητές. Την ίδια περίοδο συνέθεσε και μουσική για παιδιά (μεταξύ 

άλλων τα Τρία τραγούδια για παιδιά και Ο Πέτρος και ο Λύκος) καθώς και την 

γιγαντιαία Καντάτα για την εικοστή επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, η οποία 

ωστόσο δεν εκτελέστηκε ποτέ. 

Το 1938 ο Prokofiev συνεργάστηκε με τον ρώσσο κινηματογραφιστή Sergei 

Eisenstein στην ιστορική επική ταινία Αλεξάντρ Νιέφσκι συνθέτοντας για αυτή 

μέρος της πιο εφευρετικής και δραματικής μουσική του. Παρόλα αυτά το φιλμ είχε 

πολύ φτωχή ποιότητα ήχου. Ο Prokofiev αναπροσάρμοσε το μουσικό υλικό της 

ταινίας δημιουργώντας την ομώνυμα καντάτα, η οποία έχει εκτελεστεί και 

ηχογραφηθεί εκτεταμένα. Μετά την επιτυχία του Αλεξάντρ Νιέφσκι, συνέθεσε την 

πρώτη του σοβιετική όπερα, Σεμιόν Κότκο, η οποία είχε προγραμματιστεί να 

ανεβαστεί από τον σκηνοθέτη Vsevolod Meyerhold (Βσέβολοντ Μέγιερχολντ). 

Εντούτοις η πρεμιέρα αναβλήθηκε γιατί ο Meyerhold συνελήφθη στις 20 Ιουνίου 

από την НКВД (ΕνΚαΒεΝτε, Λαϊκό Κομισαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων, μυστική 

αστυνομία προκάτοχος της ΚαΓκεΜπε) και εκτελέστηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1940. 

Δύο μήνες μετά την σύλληψη του Meyerhold του ζητήθηκε να συνθέσει το έργο 

Ζντράβιτσα για τον εορτασμό των εξηκοστών γενεθλίων του Stalin. 

Μετά την σύλληψη του Meyerhold, ο Prokofiev συνέθεσε τις σονάτες για πιάνο 

Νο.6 7, και 8 (Opus 82 - 84), ευρέως γνωστές σήμερα ως «Πολεμικές Σονάτες», η 

οποίες πρωτοπαίχτηκαν από τον Prokofiev (Νο.6, 8 Απριλίου 1940) από τον 

Sviatoslav Richter (Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ) (Νο.7, Μόσχα 18 Ιανουαρίου 1943), και τον 

Emil Gilels (Εμίλ Γκιλέλς) (Νο. 8 Μόσχα, 30 Δεκεμβρίου 1944) και διαδόθηκαν στην 

συνέχεια ιδίως από τον Ρίχτερ. Αυτές οι σονάτες είναι δείγματα της πιο διάφωνης 

μουσικής για πιάνο του Prokofiev και θεωρούνται ευρέως σήμερα ως μερικά από τα 

σημαντικότερα κομμάτια για πιάνο του 20ου αιώνα. Η έβδομη σονάτα έλαβε 

Βραβείο Στάλιν Δευτέρας Τάξεως και η όγδοη Πρώτης Τάξεως παρόλο που εν 

συνεχεία δόθηκε η ερμηνεία ότι αναπαριστούν την «εκτόνωση της οργής και της 

απογοήτευσης του Prokofiev με το σοβιετικό καθεστώς» 

Ο Prokofiev σχεδίαζε ήδη να γράψει μια όπερα βασισμένη στο επικό μυθιστόρημα 

του Tolstoy, Πόλεμος και Ειρήνη, όταν η γερμανική εισβολή στην Ρωσία το 1941 

έκανε το θέμα ακόμα πιο επίκαιρο. Χρειάστηκε δύο χρόνια για να συνθέσει την δική 

του εκδοχή, Πόλεμος και Ειρήνη. Εξαιτίας του πολέμου μεταφέρθηκε μαζί με 

μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, αρχικά στον Καύκασο όπου συνέθεσε το δεύτερο 

κουαρτέτο εγχόρδων του. Μέχρι εκείνη την στιγμή, η σχέση του με την Mira 

Mendelssohn (Μίρα Μέντελσον, 1915-1968) είχε τελικώς οδηγήσει στον χωρισμό 

του με την σύζυγό του, Lina, παρόλο που ποτέ δεν χώρισαν επίσημα. Για την 

ακρίβεια ο Prokofiev προσπάθησε να πείσει την Lina και τους γιους του να τον 

συνοδεύσουν, αλλά η Lina προτίμησε να παραμείνει στην Μόσχα. 

Κατά την διάρκεια του πολέμου οι περιορισμοί στο ύφος και η απαίτηση να 

γράφουν οι συνθέτες στο ύφος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού είχαν χαλαρώσει, και 

έτσι ο Prokofiev είχε ξανά την δυνατότητα να συνθέσει διάφωνα και χρωματικά 
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έργα. Η Σονάτα για βιολί και πιάνο Νο.1 Opus 80, Το Έτος 1941, Opus 90 και η 

Μπαλάντα για το αγόρι που παρέμεινε άγνωστο, Opus 93 είναι όλα έργα αυτής της 

περιόδου. Κάποιοι κριτικοί υποθέτουν ότι το συναισθηματικό εφαλτήριο για την 

πρώτη σονάτα για βιολί και πολλές άλλες συνθέσεις του Prokofiev «μπορεί να είχε 

περισσότερο να κάνει με τον αντισταλινισμό του παρά με τον πόλεμο», και ότι 

πολλά από τα μεταγενέστερα έργα του «απηχούν σκοτεινές τραγικές ειρωνίες που 

μπορούν να ερμηνευτούν μόνο ως κριτικές της σταλινικής καταπίεσης» 

Το 1943 ο Prokofiev βρέθηκε στην Άλμα Άτα με τον Eisenstein όπου συνέθεσε την 

μουσική για την ταινία Ivan ο Τρομερός και το μπαλέτο Σταχτοπούτα, Opus 87, ένα 

από τα πιο μελωδικά και διάσημα έργα του. Νωρίς την ίδια χρονιά έπαιζε 

αποσπάσματα από το Πόλεμος και Ειρήνη σε μέλη της κολεκτίβας του θεάτρου 

Μπολσόι. Οι απόψεις του σοβιετικού καθεστώτος πάνω στο συγκεκριμένο έργο 

είχαν ως αποτέλεσμα να κάνει πολλές αναθεωρήσεις. Το 1944, μετακόμισε σε μία 

αποικία συνθετών έξω από την Μόσχα προκειμένου να συνθέσει την πέμπτη 

συμφωνία του η οποία επρόκειτο να γίνει και η δημοφιλέστερη από τις συμφωνίες 

του στη Ρωσία αλλά και στο εξωτερικό. Λίγο μετά έπαθε διάσειση μετά από μια 

πτώση εξαιτίας της χρόνιας υψηλής πίεσης του. Δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως από 

τον τραυματισμό, ο οποίος μείωσε αισθητά την παραγωγικότητά του τα επόμενα 

χρόνια, αν και κάποια από τα τελευταία του κομμάτια είχαν την ποιότητα των 

παλαιότερων. 

Ο Prokofiev πρόλαβε να γράψει μεταπολεμικά την έκτη συμφωνία του και την 

σονάτα για πιάνο Νο.9 (για τον Sviatoslav Richter) πριν το Κόμμα, ως αποτέλεσμα 

του «δόγματος Ζντάνοφ», ξαφνικά αλλάξει την άποψή του για την μουσική του. Το 

τέλος του πολέμου είχε αποτέλεσμα το Κόμμα να σκληρύνει την κυριαρχία του 

στους καλλιτέχνες. Η μουσική του Prokofiev θεωρήθηκε σοβαρό παράδειγμα 

φορμαλισμού, και χαρακτηρίστηκε «αντιδημοκρατική». Ένα τμήμα του έργου του 

απαγορεύτηκε, ενώ τα περισσότερα θέατρα και αίθουσες συναυλιών δεν δέχονταν 

να παίξουν καθόλου την μουσική του, δημιουργώντας του έτσι σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα. 

Στις 20 Φεβρουαρίου του 1948, η γυναίκα του, Lina, συνελήφθη για «κατασκοπεία», 

καθώς προσπάθησε να στείλει λεφτά στη μητέρα της στην Ισπανία. Καταδικάστηκε 

σε 20 είκοσι χρόνια, αλλά τελικώς αφέθηκε ελεύθερη μετά τον θάνατο του Στάλιν 

και αργότερα εγκατέλειψε τη Σοβιετική Ένωση. 

Οι παραστάσεις για τις τελευταίες του όπερες ακυρώθηκαν γρήγορα από το θέατρο 

Κιρόφ. Αυτή τη ταπείνωση, σε συνδυασμό με την όλο και χειρότερη κατάσταση της 

υγείας του, το έκαναν να αποσύρεται όλο και περισσότερο από την ενεργό μουσική 

ζωή. Οι γιατροί του συνέστησαν να περιορίσει τις δραστηριότητές του, με 

αποτέλεσμα να αφιερώνει πλέον μόνο μία ή δύο ώρες την ημέρα στην σύνθεση. Το 

1949 συνέθεσε την Σονάτα για Τσέλο σε C μείζονα, Opus 119 για τον 

εικοσιδυάχρονο τότε Mstislav Rostropovich (Μστισλάβ Ροστροπόβιτς), ο οποίος 

έκανε και την πρώτη εκτέλεση το 1950 μαζί με τον Sviatoslav Richter. Η τελευταία 
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δημόσια παράσταση της ζωής του ήταν η πρεμιέρα της έβδομης συμφωνίας του το 

1952, ένα κομμάτι με γλυκόπικρο χαρακτήρα. Η μουσική είχε γραφτεί για ένα 

παιδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. 

Ο Prokofiev πέθανε σε ηλικία 61 ετών στις 5 Μαρτίου του 1953, την ίδια ημέρα με 

τον Stalin. Ζούσε δίπλα στην Κόκκινη Πλατεία και για τρεις ημέρες εξαιτίας του 

πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να θρηνήσει τον Stalin, ήταν αδύνατο να 

μεταφερθεί η σωρός του στα γραφεία της Ένωσης Σοβιετικών Συνθετών για να γίνει 

η κηδεία, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν χάρτινα λουλούδια και μία 

μαγνητοφωνημένη έκδοση για το πένθιμο εμβατήριο από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα 

καθώς όλα τα λουλούδια και οι μουσικοί είχαν δεσμευθεί για την κηδεία του Stalin. 

είναι θαμμένος στο Κοιμητήριο Νοβοντέβιτσι στην Μόσχα. 

Το κορυφαίο σοβιετικό μουσικό περιοδικό ανέφερε την είδηση του θανάτου του 

Prokofiev με μία μικρή παράγραφο στη σελίδα 116. Οι προηγούμενες 115 είχαν 

αφιερωθεί στον θάνατο του Stalin. Ο θάνατός του συνήθως αποδίδεται σε 

εγκεφαλική αιμορραγία, όμως είναι γνωστό ότι για οκτώ χρόνια πριν πεθάνει ήταν 

συνεχώς άρρωστος, υποφέρωντας από πονοκεφάλους, ναυτία και ιλίγγους και για 

αυτό δεν είναι ακόμα εξακριβωμένη η αιτία θανάτου του. 

Η Lina Prokofieva έζησε περισσότερα χρόνια από τον σύζυγό της και πέθανε στο 

Λονδίνο στις αρχές του 1989. Τα δικαιώματα από τις συνθέσεις του άντρα της, της 

παρείχαν αξιοπρεπές εισόδημα. Οι γιοι τους, ο Sviatoslav (γενν. 1924), 

αρχιτέκτονας, και ο Oleg (1928-1998), καλλιτέχνης, αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της 

ζωής τους στην προαγωγή του έργου του πατέρα τους. 

3. Τι γνωρίζετε για τον Shostakovich; 

Ο Dmitri Dmitrievich Shostakovich (Ντμίτρι Ντμίτριεβιτς Σοστακόβιτς, 25 

Σεπτεμβρίου 1906 - 9 Αυγούστου 1975) ήταν Ρώσος συνθέτης της Σοβιετικής 

περιόδου. Η ζωή του σημαδεύτηκε από μια σύνθετη και αντιφατική σχέση με το 

σοβιετικό καθεστώς, το οποίο δυο φορές αποκήρυξε τη μουσική του, το 1936 και το 

1948, και κατά καιρούς απαγόρευε έργα του. Ταυτόχρονα, υπήρξε ο 

δημοφιλέστερος Σοβιετικός συνθέτης της γενιάς του και παρέλαβε πολυάριθμες 

τιμητικές διακρίσεις και κρατικά βραβεία, ενώ επίσης θήτευσε στο «Ανώτατο 

Σοβιέτ». 

Ύστερα από μια αρχική περίοδο στο πνεύμα της «πρωτοπορίας», ο Shostakovich 

έγραψε σε ένα προσωπικό ιδίωμα, στο οποίο φαίνεται μεταξύ άλλων και η έντονη 

επιρροή του Mahler. Συνδυάζει στοιχεία ρομαντισμού (δηλαδή στοιχεία πάθους και 

τραγικότητας) με ατονική γραφή και με περιστασιακή χρήση στοιχείων της 

σειραϊκής μουσικής -αν και γενικά εντάσσεται στην παράδοση της τονικής 

μουσικής. Συχνά η μουσική του περιέχει οξείες αντιθέσεις και έντονο το στοιχείο 

του γκροτέσκου, της ειρωνείας και του σαρκασμού. Θεωρείται ότι τα μεγαλύτερα 

έργα του είναι οι 15 συμφωνίες του και τα 15 κουαρτέτα εγχόρδων. Το έργο του 

επίσης περιλαμβάνει όπερες, 6 κοντσέρτα (για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο) και 

πολλή κινηματογραφική μουσική. 

Ο Shostakovich από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την Πολωνία. Τα 
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σωζόμενα έγγραφα παραδίδουν ποικίλες γραφές του οικογενειακού ονόματος: 

Szostakowicz, Szostakiewicz, Szestakovicz και Szustakiewicz. Ο προπάππος του, Piotr 

Michailovich Shostakovich (Πιότρ Μιχάηλοβιτς Σοστακόβιτς), είχε πάρει μέρος στην 

Πολωνική επανάσταση του 1831 και αργότερα εγκαταστάθηκε στο 

Γιεκατερινμπούργκ. Εκεί γεννήθηκε ο παππούς του συνθέτη, Boleslav Petrovic 

(Μπολεσλάβ Πετρόβιτς), ο οποίος αναμείχθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του 

τσάρου Αλεξάνδρου Β΄, το 1866, και γι' αυτόν τον λόγο εξορίστηκε στο Τομσκ και 

αργότερα στο Ναρίμ, στην Σιβηρία, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του συνθέτη, Dmitri 

Boleslavovich (Dmitri Μπολεσλάβοβιτς). 

Η μητέρα του συνθέτη, Sofia Kokoulina (Σοφία Κοκούλινα), απώτερης ελληνικής 

καταγωγής, ήταν πιανίστρια και σπούδαζε στο Ωδείο της Αγίας Πετρούπολης, όπου 

και γνώρισε τον Dmitri Boleslavovich, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1903. Το ζευγάρι 

απέκτησε συνολικά τρία παιδιά και ο Dmitri (που τον αποκαλούσαν Mitya [Μίτια]) 

ήταν το δεύτερο στη σειρά. Οι γονείς του Dmitri ήταν από πολιτική άποψη λαϊκιστές 

(ναρόντνικοι). Ένας από τους θείους του ήταν Μπολσεβίκος, αλλά η οικογένεια 

επίσης περιελάμβανε και ακραίους υπερσυντηρητικούς. 

Παρά την οικογενειακή μουσική παράδοση ο Dmitri αρχικά δεν ενδιαφερόταν 

καθόλου για την μουσική· η μητέρα του όμως σύντομα κατάφερε να στρέψει το 

ενδιαφέρον του Mitya και της μεγάλης αδερφής του Sofia στο πιάνο. Το ταλέντο του 

έγινε εμφανές ήδη από τα πρώτα του μαθήματα στο πιάνο, σε ηλικία 9 ετών και 

σύντομα ο Dmitri έκανε τις πρώτες απόπειρες στην σύνθεση. Το 1918, έγραψε ένα 

Πένθιμο Εμβατήριο στη μνήμη των δύο ηγετών του κόμματος Καντέτ, που 

δολοφονήθηκαν από Μποσελβίκους ναύτες. Το 1919, έγινε δεκτός στο Ωδείο της 

Πετρούπολης, το οποίο τότε διηύθυνε ο Alexander Glazunov. Παρακολούθησε 

μαθήματα πιάνου από τον Leonid Nikolaev (Λεονίντ Νικολάγιεφ) και σύνθεσης από 

τον Maximilian Steinberg (Μαξιμιλιάν Στάινμπεργκ). Ο Glazunov παρακολουθούσε 

με ενδιαφέρον την ανάπτυξη αυτού του νέου με το μεγάλο ταλέντο και το «απόλυτο 

αφτί» και κατά καιρούς τον υποστήριζε οικονομικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του κρίθηκε ότι χαρακτηριζόταν από έλλειψη πολιτικού ζήλου και απέτυχε την 

πρώτη φορά στην εξέταση στη Μαρξιστική μεθοδολογία το 1926. 

Στις αρχές του 1923, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του, η οικογένεια 

σχεδόν καταστράφηκε οικονομικά εξ αιτίας της οικονομικής αστάθειας της 

μετεπαναστατικής περιόδου. Επιπλέον έγινε διάγνωση ότι ο συνθέτης (ο οποίος 

είχε εξ αρχής αδύναμη υγεία), έπασχε από φυματίωση. Αυτή η πάθηση επρόκειτο 

να επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Εκείνη την χρονιά αποφοίτησε από την 

τάξη του πιάνου και από τον Οκτώβριο του 1924 άρχισε να εργάζεται ως πιανίστας 

σε προβολές ταινιών του βωβού κινηματογράφου. 

Για την αποφοίτησή του από το Ωδείο (1925) συνέθεσε την 1η συμφωνία. Η 

επιτυχία του έργου ήταν μεγάλη και του προσέφερε παγκόσμια αναγνώριση ήδη 

από την ηλικία των 19 ετών. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 12 Μαΐου 1926 από 

την Φιλαρμονική του Λένινγκραντ (όπως είχε μετονομαστεί από το 1924 η Αγία 

Πετρούπολη), υπό την διεύθυνση του Nikolai Malko (Νικολάι Μάλκο). 

Ύστερα από την αποφοίτησή του, αρχικά επιδόθηκε σε μια διπλή σταδιοδρομία 

κλασικού πιανίστα και συνθέτη, αλλά το στεγνό πιανιστικό στυλ του (το οποίο 
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φαίνεται και στις ηχογραφήσεις του με δικά του έργα και αποδίδεται σε 

εξελισσόμενη προοδευτικά πάθηση των χεριών του) συχνά αποδοκιμαζόταν. 

Παρόλα αυτά, κέρδισε «τιμητική μνεία» στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου της 

Βαρσοβίας το 1927. Μετά τον διαγωνισμό ο Shostakovich συνάντησε τον μαέστρο 

Bruno Walter (Μπρούνο Βάλτερ), ο οποίος ήταν τόσο εντυπωσιασμένος από την 

Πρώτη Συμφωνία του συνθέτη, που την διηύθυνε στην πρεμιέρα του στο Βερολίνο 

αργότερα εκείνη τη χρονιά. Στο εξής ο Shostakovich αφοσιώθηκε στη σύνθεση και 

σύντομα περιόρισε τις εμφανίσεις του, κυρίως σε εκτελέσεις δικών του έργων. Το 

1927 έγραψε τη Δεύτερη Συμφωνία του (με υπότιτλο: Στον Οκτώβρη), έπειτα από 

παραγγελία για τις εκδηλώσεις εορτασμού της δέκατης επετείου της Οκτωβριανής 

Επανάστασης. Καθώς έγραφε το έργο αυτό, παράλληλα ξεκίνησε την όπερα Η 

Μύτη, η οποία βασιζόταν στην ομώνυμη ιστορία του Gogol και σατίριζε την 

σοβιετική γραφειοκρατία. Το 1929, η όπερα επικρίθηκε για «φορμαλισμό» από την 

RAPM, τη σταλινική ομοσπονδία μουσικών, και γενικά δέχτηκε αρνητικές κριτικές το 

1930. 

Το 1927 επίσης αποτέλεσε την αρχή για την μακρόχρονη φιλία του με τον Ivan 

Sollertinsky (Ιβάν Σολλερτίνσκι), ο οποίος παρέμεινε ο στενότερός του φίλος μέχρι 

τον θάνατό του το 1944. Ο Sollertinsky εισήγαγε τον Shostakovich στη μουσική του 

Gustav Mahler, η οποία άσκησε ισχυρή επιρροή στη δική του μουσική από την 

Τέταρτη Συμφωνία και μετά. 

Την ίδια χρονιά γνώρισε και την μετέπειτα σύζυγό του, Nina Varzar (Νίνα Βάρζαρ), η 

οποία τότε σπούδαζε ακόμα φυσικομαθηματικά. Ο συνθέτης ένιωσε γρήγορα έλξη 

γι' αυτήν και επισκεπτόταν το σπίτι της με κάθε ευκαιρία. Η οικογένεια της κοπέλας 

αρχικά δεν ήταν ενθουσιασμένη με την σχέση των δύο νέων, αλλά τελικά το ζευγάρι 

επιβλήθηκε και στις 13 Μαΐου 1932 έγινε ο γάμος τους. Αρχικές δυσκολίες 

οδήγησαν σε διαζύγιο το 1935, αλλά το ζευγάρι σύντομα επανασυνδέθηκε. 

Στο τέλος της δεκαετίας του '20 και στις αρχές της δεκαετίας του '30 εργάστηκε στο 

TRAM, το Εργατικό (Προλεταριακό) Νεανικό Θέατρο. Παρότι έκανε μικρό έργο σε 

αυτό το πόστο, η θέση του αυτή τον προφύλαξε από ιδεολογικές επιθέσεις και 

αμφισβητήσεις. Μεγάλο μέρος αυτής περιόδου αφιερώθηκε στη σύνθεση της 

όπερας Η λαίδη Μάκμπεθ του Μτσενσκ. Η πρώτη της εκτέλεση έγινε στις 22 

Ιανουαρίου 1934 στην Αγία Πετρούπολη και δύο μέρες μετά στην Μόσχα και 

γνώρισε αμέσως επιτυχία, από άποψη λαϊκής, αλλά και επίσημης, αποδοχής. 

Ειπώθηκε ότι υπήρξε «αποτέλεσμα της γενικότερης επιτυχίας του Σοσιαλιστικού 

οικοδομήματος, της σωστής πολιτικής του Κόμματος» και ότι μια τέτοια όπερα «θα 

μπορούσε να έχει γραφτεί μόνο από Σοβιετικό συνθέτη, μεγαλωμένο μέσα στο 

καλύτερο κομμάτι της παράδοσης της Σοβιετικής κουλτούρας». Κατά τα δύο 

επόμενα χρόνια η φήμη και η δημοτικότητα του συνθέτη αυξάνονταν και το έργο 

του δεχόταν επαίνους από κριτικούς και κοινό. 

Το 1936 ο Shostakovich έχασε την εύνοια του κράτους. Αφορμή ήταν η επίσκεψη 

του Stalin στο θέατρο όπου παρουσιαζόταν η Λαίδη Μάκμπεθ στις 26 Ιανουαρίου. 

Ο ηγέτης παρακολούθησε το έργο κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κρυμμένος 

από μια κουρτίνα, για την αποφυγή ενδεχόμενης απόπειρας δολοφονίας του. 

Λέγεται μάλιστα ότι εγκατέλειψε το θέατρο κατά την διάρκεια της παράστασης. 
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Αυτό το γεγονός έμοιαζε με καταστροφή, μέσα στο κλίμα των εκκαθαρίσεων, των 

νυχτερινών συλλήψεων και του διαρκούς φόβου της δυσμένειας του κόμματος. Το 

αν ο Stalin ενοχλήθηκε από τις φιλελεύθερες θέσεις της όπερας, από τον χαρακτήρα 

της μουσικής ή από την αυξανόμενη δημοτικότητα του Shostakovich, παραμένει 

αδιευκρίνιστο, όπως και φράση που αποδίδεται σ' αυτόν «Κάποιος πρέπει να τον 

σταματήσει». Η εκστρατεία δυσφήμισης, που ήταν υποκινούμενη από τον ίδιο τον 

Στάλιν, ξεκίνησε με μια σειρά επιθέσεων εναντίον του συνθέτη στην εφημερίδα 

Πράβδα και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου με ένα άρθρο υπό τον τίτλο Σύγχυση 

αντί Μουσικής, που καταδίκαζε το έργο ως φορμαλιστικό. 

Οι παραστάσεις διακόπηκαν αμέσως και ο συνθέτης τους επόμενους μήνες 

κοιμόταν ντυμένος, με μια βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι, για να είναι έτοιμος σε 

περίπτωση σύλληψης από την αστυνομία. Επιπλέον κυριεύθηκε από κατάθλιψη και 

σκέψεις αυτοκτονίας, οι οποίες εμφανίζονταν κατά διαστήματα σε όλη την διάρκεια 

της ζωής του. Οι παραγγελίες έργων άρχισαν να αραιώνουν και το εισόδημά του 

μειώθηκε σχεδόν κατά τα τρία τέταρτα. Παρότι είχαν ήδη αρχίσει οι πρόβες για την 

4η Συμφωνία του, το πολιτικό κλίμα δεν κατέστησε δυνατή την δημόσια 

παρουσίασή της. Δεν παίχτηκε ως το 1961, αλλά ο Shostakovich δεν την αποκήρυξε: 

το έργο διατήρησε τον χαρακτηρισμό και την αρίθμηση της «4ης συμφωνίας» και 

δημοσιεύτηκε μια πιανιστική διασκευή της το 1946. 

Ευρύτερα, το 1936 σημαδεύτηκε από την έναρξη της περιόδου της «Μεγάλης 

Τρομοκρατίας», στη διάρκεια της οποίας πολλοί φίλοι και συγγενείς του 

Shostakovich φυλακίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Το μόνο αντιστάθμισμα στις 

απογοητεύσεις εκείνων των καιρών ήταν η γέννηση της κόρης του Galina (Γκαλίνα). 

Ο γιος του Maxim (Μαξίμ) γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα. 

Η απάντηση του συνθέτη στην απαξίωσή του ήταν η 5η Συμφωνία του 1937, η 

οποία συνθετικά ήταν συντηρητικότερη από τα προηγούμενα έργα του και δεν 

διέθετε ανοιχτά πολιτικό περιεχόμενο. Έργο επικό και με αντιστοιχίες προς την 5η 

Συμφωνία του Beethoven, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και παραμένει ένα από τα 

δημοφιλέστερα έργα του. Μετά την πρεμιέρα το έργο παρουσιαζόταν ως 

επιστροφή του συνθέτη στην επίσημη «γραμμή» του κόμματος. 

Εκείνη την εποχή επίσης, ο Shostakovich έγραψε και το πρώτο από τα κουαρτέτα 

εγχόρδων του (1935). Τα έργα «μουσικής δωματίου» τού επέτρεπαν να 

πειραματίζεται και να εκφράζει ιδέες οι οποίες δεν θα γίνονταν αποδεκτές στα 

περισσότερο δημόσιου χαρακτήρα συμφωνικά κομμάτια του. Τον Σεπτέμβριο του 

1937, άρχισε να διδάσκει σύνθεση στο Ωδείο της Μόσχας, το οποίο τού παρείχε 

κάποια οικονομική ασφάλεια αλλά παρεμβαλλόταν στην προσωπική του 

δημιουργική δουλειά. Το 1941 παραλαμβάνει το Βραβείο Στάλιν για το Κουιντέτο 

για πιάνο και έγχορδα. 

Με το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας το 1941, ο Shostakovich 

αρχικά παρέμεινε στο Λένινγκραντ στη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης, 

διάστημα κατά το οποίο έγραψε τα τρία πρώτα μέρη της 7ης Συμφωνίας του (της 

επονομαζόμενης Συμφωνίας του Λένινγκραντ). Συνεισέφερε επίσης στην κρατική 

εκστρατεία εμψύχωσης, εκφωνώντας μεταξύ άλλων ραδιοφωνικό διάγγελμα προς 

τον ρωσικό λαό. Τον Οκτώβριο του 1941, ο συνθέτης και η οικογένειά του 
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μεταφέρθηκαν στο Κούιμπισεφ (σημερινή Σαμάρα), όπου η συμφωνία 

ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 5 Μαρτίου 1942. Η 

πρεμιέρα του έργου στην Μόσχα, στις 27 Μαρτίου, έγινε κάτω από επικίνδυνες 

συνθήκες, όμως οι θεατές δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις ούτε και έπειτα από 

συναγερμό αεροπορικής επιδρομής. Ο Stalin ήθελε να κάνει το έργο γνωστό και 

εκτός Σοβιετικής Ένωσης: τον Ιούνιο και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς το έργο 

παρουσιάστηκε στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη και έγινε σύμβολο της ρωσικής 

αντίστασης τόσο στην Ε.Σ.Σ.Δ. όσο και στη Δύση. Η επιθυμία του Shostakovich να 

γίνει συναυλία και στο Λένινγκραντ εκπληρώθηκε αργότερα. Ένα αεροσκάφος 

έσπασε τον αεροπορικό αποκλεισμό και μετέφερε τις παρτιτούρες στην πόλη και η 

συναυλία, που έγινε στις 8 Αυγούστου, μεταδόθηκε από όλους τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς της Σοβιετικής Ένωσης. 

Την άνοιξη του 1943 η οικογένεια μετακόμισε στη Μόσχα. Ενώ η 7η Συμφωνία 

απεικονίζει μια ηρωική (και εξ ολοκλήρου νικηφόρα) πάλη ενάντια στις 

αντιξοότητες, η 8η Συμφωνία αυτής της χρονιάς είναι έργο -σε απόλυτο ίσως 

βαθμό- σκοτεινό και βίαιο, και αντί για ικανοποίηση για την έκβαση του πολέμου, 

εκφράζει το πένθος για τις μεγάλες απώλειες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

απαγόρευσή της ως το 1960. Η 9η Συμφωνία (1945), αντιθέτως, είναι μια ειρωνική 

παρωδία ύφους Haydn, η οποία κάθε άλλο παρά ικανοποιούσε την απαίτηση προς 

αυτόν για έναν «ύμνο της νίκης». Ο Shostakovich συνέχισε να συνθέτει μουσική 

δωματίου, έργα όπως το 2ο τρίο για πιάνο (Op.67), αφιερωμένο στη μνήμη του 

Sollertinsky, με έναν γλυκόπικρο, εβραϊκού μοτίβου, «μακάβριο χορό» στο φινάλε. 

Το 1948 ο Shostakovich καταγγέλθηκε και πάλι για φορμαλισμό στο πλαίσιο του 

«δόγματος Ζντάνοφ». Τα περισσότερα από τα έργα του απαγορεύτηκαν, πιέστηκε 

να μετανοήσει δημόσια και η οικογένειά του στερήθηκε τα προνόμιά της. Σύμφωνα 

με μαρτυρία του σκηνοθέτη και ηθοποιού Yuri Lyubimov (Γιούρι Λιουμπίμοφ), 

φίλου του συνθέτη , «περίμενε για τη σύλληψή του κάθε βράδυ στην πόρτα του 

ασανσέρ, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην αναστατωθεί η οικογένειά του». 

Στα επόμενα χρόνια, χώριζε τις συνθέσεις του στα τρία, σε μουσική για τον 

κινηματογράφο, για να πληρώνει το νοίκι, σε δημοσιεύσιμα έργα που στόχευαν 

στην εξασφάλιση της επίσημης απενοχοποίησης/«επανένταξής» του και σε σοβαρά 

έργα «για το συρτάρι». Αυτά τα τελευταία περιλαμβάνουν το Κοντσέρτο για Βιολί 

Αρ.1 και τον κύκλο τραγουδιών Από την Εβραϊκή Λαϊκή Ποίηση. Για το τελευταίο, 

παραμένει διφορούμενο το κατά πόσο ο Shostakovich συνειδητοποιούσε τους 

κινδύνους που διέτρεχε συνθέτοντας ένα τέτοιο έργο. Ο Laurel Fay, βιογράφος του 

συνθέτη, υποστήριξε ότι προσπαθούσε να συμμορφωθεί στην επίσημη γραμμή 

υιοθετώντας και εμπνεόμενος από στοιχεία του λαϊκού τραγουδιού. Από την άλλη, 

το έργο γράφτηκε σε μια εποχή που η μεταπολεμική αντισημιτική εκστρατεία 

βρισκόταν σε έξαρση και έθιγε ανθρώπους με τους οποίους ο Shostakovich είχε 

στενούς δεσμούς. 

Οι περιορισμοί στην μουσική και την ιδιωτική ζωή του Shostakovich χαλάρωσαν το 

1949, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του σε μια αντιπροσωπεία 

επιφανών σοβιετικών στις Η.Π.Α.. Εκείνη τη χρονιά επίσης έγραψε την καντάτα Το 

τραγούδι των δασών, το οποίο εγκωμίαζε τον Στάλιν σαν «μεγάλο κηπουρό». Το 
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1951 ο συνθέτης ορίστηκε αντιπρόσωπος στο «Ανώτατο Σοβιέτ». Ο θάνατος του 

Στάλιν το 1953 αποδείχτηκε το σημαντικότερο βήμα για την επίσημη αποκατάσταση 

του Shostakovich, η οποία επισφραγίστηκε με την 10η Συμφωνία του. Το έργο 

περιλαμβάνει μια σειρά από μουσικές «αναφορές» και κωδικούς (αξιοσημείωτα τα 

μοτίβα DSCH [ρε μιb ντο σι], μουσική υπογραφή του συνθέτη, και Elmira [μι λα μι ρε 

λα]), το νόημα των οποίων είναι ακόμα αντικείμενο συζητήσεων, ενώ το άγριο και 

δραματικό δεύτερο μέρος θεωρείται ότι είναι μουσικό πορτρέτο του ίδιου του 

Stalin. Μαζί με την 5η, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Shostakovich. Το 

1953, επίσης, άνοιξε ο δρόμος για μια σειρά από πρεμιέρες των έργων «για το 

συρτάρι». 

Το 1957 συνέθεσε την 11η Συμφωνία, με υπότιτλο Έτος 1905, η οποία αναφέρεται 

στην «Ματωμένη Κυριακή» της Αγίας Πετρούπολης: τότε ο τσάρος Νικόλαος Β΄ είχε 

δώσει εντολή στην αστυνομία να ανοίξει πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών που 

διαμαρτύρονταν ζητώντας εκδημοκρατισμό. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν 

είναι εξακριβωμένος, αλλά υπολογίζεται ότι περίπου 1000 άτομα σκοτώθηκαν ή 

τραυματίστηκαν. Αυτό το γεγονός ήταν μια από τις αφορμές που οδήγησαν στην 

Επανάσταση του 1905. 

Μέσα στις δεκαετίες του '40 και του '50, ο Shostakovich ανέπτυξε στενή σχέση με 

δύο μαθήτριές του: την Galina Ustvolskaya (Γκαλίνα Ουστβόλσκαγια) και την Elmira 

Nazirova (Ελμίρα Ναζίροβα). Υπήρξε δάσκαλος της πρώτης από το 1937 ως το 1947 

και η φύση της σχέσης τους δεν είναι ξεκάθαρη: ο Mstislav Rostropovich την 

περιέγραφε ως «τρυφερή» και η Ustvolskaya ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξή της το 

1995 ότι είχε απορρίψει πρότασή του κατά τη δεκαετία του ΄50. Ωστόσο, στην ίδια 

συνέντευξη, ο φίλος της Ustvolskaya, Viktor Suslin, είπε ότι είχε «βαθιά 

απογοητευτεί» από αυτόν από τον καιρό της αποφοίτησής της το 1947. Η σχέση με 

τη Nazirova μάλλον υπήρξε μονόπλευρη, με συναισθήματα εκπεφρασμένα σε 

μεγάλο βαθμό από αυτόν μέσα από τα γράμματά του προς αυτήν, που μπορούν να 

χρονολογηθούν ανάμεσα στο 1953 και το 1956. Στο φόντο όλων αυτών παρέμενε ο 

πρώτος του, ανοιχτός γάμος με την Nina Varzar μέχρι τον θάνατό της το 1954. 

Παντρεύτηκε τη δεύτερη γυναίκα του, Margarita Kainova, το 1956, αλλά το ζευγάρι 

αποδείχθηκε αταίριαστο και χώρισε τρία χρόνια αργότερα. 

Το έτος 1960 σηματοδότησε άλλη μια κρίσιμη καμπή στη ζωή του Shostakovich: την 

προσχώρησή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Το γεγονός αυτό έχει ερμηνευτεί 

ποικιλοτρόπως, είτε ως ένδειξη συμμόρφωσης και αφοσίωσης, είτε ως σημάδι 

δειλίας. Από την άλλη, ο γιος του θυμάται τον πατέρα του να κλαίει ύστερα από το 

γεγονός και να λέει στη σύζυγό του Irina ότι τον είχαν εκβιάσει. Ο βιογράφος του 

Led Lebebinsly είπε ότι ο συνθέτης είχε τάσεις αυτοκτονίας. Tην ίδια εποχή, η υγεία 

του άρχισε επίσης να επιδεινώνεται. Η μουσική αντίδραση του Shostakovich σε 

αυτές τις προσωπικές κρίσεις ήταν το 8ο κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο 

ενσωματώνει, όπως και η 10η Συμφωνία, αναφορές/παραθέματα και τη μουσική 

του υπογραφή. Μετά την είσοδο στο Κόμμα ήταν επίσης δυνατή και η εκτέλεση της 

όπερας Λαίδη Μάκβεθ, που παρουσιάστηκε σε μια επεξεργασμένη εκδοχή ως 

Καταρίνα Ισμαΐλοβα, καθώς και της 4ης Συμφωνίας. 

Το 1962 παντρεύτηκε για τρίτη φορά, με την Irina Supinskaya (Ιρίνα Σουπίνσκαγια). 
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Ο γάμος αυτός ήταν πολύ ευτυχισμένος και η σύζυγός του τον φρόντιζε με 

αφοσίωση μέχρι το τέλος της ζωής του. Σε επιστολή προς τον φίλο του Isaac Gilman 

(Ισαάκ Γκλίκμαν), έγραψε ότι «το μόνο της ελάττωμα είναι ότι είναι 27 χρονών. Από 

όλες τις άλλες απόψεις είναι θαυμάσια: ευφυής, πρόσχαρη, ειλικρινής, άμεση και 

αξιαγάπητη». Τον Νοέμβριο ο Shostakovich έκανε την μοναδική του απόπειρα να 

διευθύνει, διευθύνοντας ένα-δυο δικά του έργα στην πόλη Γκόρκι: σε κάθε άλλη 

περίπτωση, αρνιόταν να διευθύνει, επικαλούμενος ως αιτίες τα νεύρα και την 

αδύναμη υγεία του. 

Την χρονιά εκείνη ο Shostakovich επέστρεψε στο προσφιλές του θέμα του 

αντισημιτισμού, στην 13η Συμφωνία (την γνωστή ως Μπάμπι Γιάρ). Η συμφωνία 

περιλαμβάνει έναν αριθμό ποιημάτων του Yevgeny Yevtushenko (Γεβγκένι 

Γεφτουσένκο), το πρώτο από τα οποία μνημονεύει το ολοκαύτωμα των Εβραίων 

κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γνώμες είναι μοιρασμένες σχετικά με το πόσο 

μεγάλο ρίσκο ήταν αυτό το έργο: το ποίημα είχε δημοσιευτεί στα Σοβιετικά μέσα – 

και δεν είχε απαγορευτεί – αλλά παρέμενε αμφιλεγόμενο. Ύστερα από την 

πρεμιέρα της συμφωνίας, ο Yevtushenko πιέστηκε να προσθέσει μια στροφή στο 

ποίημά του, όπου να αναφέρει ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί επίσης σκοτώθηκαν 

μαζί με τους Εβραίους στο Μπάμπι Γιάρ. 

Από τα μέσα τις δεκαετίας του ’60 αυξήθηκαν τα προβλήματα υγείας του: έπασχε 

από φλεγμονή του νωτιαίου μυελού, η οποία οδήγησε σε σταδιακή παράλυση του 

δεξιού χεριού, και το 1966 έπαθε ένα πρώτο έμφραγμα (5 χρόνια αργότερα έπαθε 

και δεύτερο). Το 1967 έσπασε το πόδι του και από τότε κάθε χρόνο περνούσε 

αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο. Στα ύστερα έργα του (κυρίως στα τελευταία 

κουαρτέτα και στην 14η Συμφωνία) διαφαίνεται ο προβληματισμός του για το θέμα 

του θανάτου. 

Πέθανε στις 9 Αυγούστου 1975 από καρκίνο των πνευμόνων . Κηδεύτηκε (με 

πολιτική κηδεία) και τάφηκε στην Μόσχα. Η επίσημη ανακοίνωση δεν δημοσιεύτηκε 

στην Πράβδα παρά μόνο τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του, επειδή το κείμενο 

έπρεπε να ελεγχθεί και να γίνει αποδεκτό από τον ίδιο τον Brezhnev. 

Προς τιμήν του έχει πάρει το όνομά του η Χερσόνησος Shostakovich στην νήσο 

Alexander στην Ανταρκτική. 

Ο γιος του Maxim, στον οποίον είναι αφιερωμένα πολλά από τα έργα του συνθέτη, 

είναι πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας και ήταν ο πρώτος ερμηνευτής πολλών 

έργων του πατέρα του. Υπάρχουν επίσης πολλές ηχογραφήσεις με τον συνθέτη να 

εκτελεί έργα του για πιάνο, ενώ άλλοι διάσημοι ερμηνευτές των έργων του ήταν οι 

φίλοι του Emil Gilels, Mstislav Rostropovich, Tatiana Nikolayeva (Τατιάνα 

Νικολάγιεβα) και Maria Yudina (Μαρία Γιούντινα). 

Ο Shostakovich σε πολλούς τομείς κατατρυχόταν από εμμονές: σύμφωνα με την 

κόρη του ήταν «μανιακός με την καθαριότητα». Συντόνιζε όλα τα ρολόγια στο 

διαμέρισμα. Συχνά έστελνε κάρτες στον εαυτό του για να ελέγχει πόσο καλά 

λειτουργούσε η ταχυδρομική υπηρεσία. Η Wilson στο Shostakovich: A Life 

Remembered αναφέρεται 26 φορές στην νευρικότητά του. Ο Mikhail Druskin 

(Μιχαήλ Ντρούσκιν) θυμάται ότι ο συνθέτης ήταν «ευπαθής, με τα νεύρα του πάντα 

σε εγρήγορση» . Ο Yuri Lyubimov σχολιάζει: «Το γεγονός ότι ήταν πιο ευάλωτος και 
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δεκτικός από άλλους ανθρώπους είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

της ιδιοφυΐας του». Ο Krzysztof Meyer θυμάται ότι «τα τελευταία χρόνια το 

πρόσωπό του ήταν γεμάτο τικ και γκριμάτσες». 

Όταν ήταν καλοδιάθετος, ο αθλητισμός ήταν η βασική του ψυχαγωγία, αν και 

προτιμούσε να είναι θεατής ή κριτής από το να παίζει (ήταν διαιτητής 

ποδοσφαίρου). Επίσης απολάμβανε να παίζει χαρτιά, κυρίως πασιέντζα. 

Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές όψεις του χαρακτήρα του ήταν φανερές στην 

προτίμησή του για σατιρικούς συγγραφείς όπως ο Nikolai Gogolo, ο Anton Chekhov 

και ο Mikhail Zoshchenko (Μιχαήλ Ζόστσενκο). Η επίδραση του τελευταίου είναι 

εμφανής κυρίως στα γράμματά του, τα οποία περιλαμβάνουν καυστικές παρωδίες 

της γλώσσας της σοβιετικής γραφειοκρατίας. 

Τα έργα του Shostakovich είναι κυρίως τονικά και ακολουθούν το ρομαντικό ιδίωμα, 

αλλά έχουν και στοιχεία ατονικότητας και χρωματικότητας. Σε κάποια από τα 

τελευταία έργα του (για παράδειγμα το 12ο Κουαρτέτο), χρησιμοποίησε την τεχνική 

του σειραϊσμού. 

Στο έργο του κυριαρχούν οι συμφωνίες και τα κουαρτέτα εγχόρδων. Συμφωνίες 

έγραφε σε όλη την διάρκεια της ζωής του, ενώ τα κουαρτέτα είναι συγκεντρωμένα 

κυρίως στις τελευταίες περιόδους. Ανάμεσα σ’ αυτά τα πιο διάσημα είναι η 5η και η 

10η Συμφωνία και το 8ο και 15ο κουαρτέτο. Άλλα σπουδαία έργα του είναι οι 

όπερες Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ και Η Μύτη, 6 κοντσέρτα (από δύο για πιάνο, 

βιολί και βιολοντσέλο) και μεγάλος αριθμός έργων για κινηματογραφικές ταινίες. 

Η μουσική του Shostakovich αποκαλύπτει την επίδραση πολλών από τους συνθέτες 

που θαύμαζε: του Bach στις φούγκες και τις πασσακάλιες (passacaglia), του 

Beethoven στα τελευταία κουαρτέτα, του Mahler στις Συμφωνίες και του Berg στην 

χρήση μουσικών κωδίκων. Από τους Ρώσους συνθέτες εκτιμούσε κυρίως τους 

Modest Mussorgsky (έκανε και νέες ενορχηστρώσεις για τις όπερές του Μπορίς 

Γκοντουνόφ και Χοβάντσινα), Sergei Prokofiev και Igor Stravinsky. Η επίδραση του 

Mussorgsky είναι εμφανής στις χειμερινές σκηνές της Λαίδης Μάκβεθ , στην 11η 

Συμφωνία καθώς και στα σατιρικά του έργα όπως το Ραγιόκ. Η επίδραση από τον 

Sergei Prokofiev είναι εμφανής κυρίως στα πρώτα του έργα για πιάνο, όπως την 1η 

Σονάτα και το 1ο Κοντσέρτο. Η σχέση του με τον Igor Stravinsky ήταν κατά βάθος 

αντιφατική. Όπως έγραφε στον Glickman «Ο Stravinsky είναι ο συνθέτης που 

λατρεύω. Ο Stravinsky είναι ο στοχαστής που περιφρονώ». Από τα έργα του 

Stravinsky αγάπησε περισσότερο την Συμφωνία των Ψαλμών και διατήρησε ένα 

αντίγραφο της δικής του πιανιστικής εκδοχής για τον Stravinsky όταν εκείνος 

επισκέφθηκε την Σοβιετική Ένωση το 1962. (Η συνάντηση των δύο συνθετών δεν 

ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μάρτυρες μιλούν για την υπερβολική νευρικότητα του 

Shostakovich και για την σκληρότητα του Stravinsky απέναντί του). 

Πολλοί σχολιαστές έχουν επισημάνει την διαφορά ανάμεσα στα πειραματικά έργα 

πριν την αποκήρυξη του 1936 και τα πιο συντηρητικά που ακολούθησαν. Ο 

συνθέτης είχε πει στην Flora Litvinova (Φλόρα Λιτβίνοβα): «χωρίς την καθοδήγηση 

του κόμματος, θα είχα δείξει μεγαλύτερη λαμπρότητα, θα είχα χρησιμοποιήσει 

περισσότερο σαρκασμό, θα είχα αποκαλύψει τις ιδέες μου αντί να αναγκάζομαι να 

καταφεύγω σε καμουφλάζ». Σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν από τον Shostakovich το 
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1934 και το 1935 αναφέρονται οι Alban Berg, Arnold Schönberg, Ernst Krenek, Paul 

Hindemith και ιδίως ο Stravinsky ανάμεσα στους συνθέτες από τους οποίους 

δέχτηκε επιδράσεις. 

Χαρακτηριστικά έργα της πρώιμης περιόδου είναι η Πρώτη Συμφωνία, η οποία 

συνδύαζε το ακαδημαϊκό πνεύμα του Ωδείου με τις προοδευτικές του τάσεις, Η 

Μύτη («Το πιο ασυμβίβαστα μοντερνιστικό από όλα τα σκηνικά έργα του»), Η Λαίδη 

Μάκβεθ, που προκάλεσε την αποκήρυξη, και η Τέταρτη Συμφωνία, που 

περιγράφεται από τον Grove ως «κολοσσιαία σύνθεση της μέχρι τότε μουσικής 

εξέλιξης του Shostakovich». Η τέταρτη συμφωνία ήταν εξ άλλου το πρώτο έργο στο 

οποίο φανερώθηκε η επίδραση του Mahler, δείχνοντας τον δρόμο που θα 

ακολουθούσε ο Shostakovich για να εξασφαλίσει την αποκατάστασή του. 

Στα χρόνια μετά το 1936, τα συμφωνικά έργα του Shostakovich ήταν 

συντηρητικότερα, χωρίς εμφανές πολιτικό περιεχόμενο. Την ίδια περίοδο όμως, 

στράφηκε και στα έργα δωματίου, «ένα πεδίο όπου θα μπορούσε να συνθέσει με 

την μεγαλύτερη σοβαρότητα και την λιγότερη εξωτερική πίεση». Παρ’ όλο που και 

αυτά είναι κυρίως τονικά, έδιναν στον Shostakovich διέξοδο για το σκοτεινό 

περιεχόμενο που δεν ήταν ευπρόσδεκτο στα πιο δημόσια έργα το. Αυτό είναι 

περισσότερο εμφανές στα τελευταία έργα δωματίου, σε πολλά από τα οποία 

χρησιμοποίησε και τεχνικές του σειραϊσμού. Τα έργα για φωνή είναι επίσης 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις τελευταίες συνθέσεις του, συχνά με κείμενα που 

αναφέρονται στον έρωτα, τον θάνατο και την τέχνη. 

 

Αγγλία 

1. Τι γνωρίζετε για τον Benjamin Britten; 

Ο Edward Benjamin Britten (Μπέντζαμιν Μπρίτεν, Βαρώνος Μπρίτεν, 22 Νοεμβρίου 

1913 – 4 Δεκεμβρίου 1976), Μέλος του Τάγματος της Αξίας, Σύντροφος της Τιμής 

ήταν Άγγλος συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας. Η φήμη του ως 

συνθέτης καθιερώθηκε με τα χορωδιακά του έργα, που περιλαμβάνουν τον "Ύμνο 

στην Αγία Καικιλία" και το "Rejoice in the Lamb", καθώς και με το Πολεμικό ρέκβιεμ 

και την όπερα "Peter Grimes". Άφησε ένα μεγάλο συνθετικό έργο που καλύπτει τα 

περισσότερα είδη (ορχηστρικά, χορωδιακά, τραγούδια, μουσική για τον 

κινηματογράφο κλπ), ενώ έγραψε και μουσική για παιδιά. Σε ένδειξη τιμής, ο 

Εσθονός συνθέτης Arvo Pärt (Άρβο Περτ) του αφιέρωσε μετά θάνατον το περίφημο 

Cantus in memoriam Benjamin Britten. 

Ο Britten γεννήθηκε στο Λόουστοφτ, κοντά στο Σάφολκ της Αγγλίας· ήταν ο 

μικρότερος από τα τέσσερα παιδιά του Robert (οδοντιάτρου στο επάγγελμα) και της 

Idith, ερασιτέχνιδος μουσικού, που του έδωσε τα πρώτα μαθήματα πιάνου και 

θεωρίας. Το ταλέντο του δεν άργησε να φανεί και ο μικρός Britten άρχισε να γράφει 

μουσική από την ηλικία των πέντε ετών. Λίγα χρόνια αργότερα άρχισε μαθήματα 

πιάνου και βιόλας με την Audrey Alston (Ώντρεϋ Άλιστον), ενώ στα δεκατέσσερά 

του κάνει μαθήματα σύνθεσης με τον Frank Bridge (Φρανκ Μπριτζ). Το 1930 με 

1933 σπουδάζει σύνθεση στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής με τον John Ireland (Τζον 
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Άιρλαντ) και πιάνο με τον Arthur Benjamin (Άρθουρ Μπέντζαμιν). Στις προθέσεις 

του ήταν και ένα μεταπτυχιακό στη Βιέννη με τον συνθέτη Alban Berg, κάτι που δεν 

τελεσφόρησε κατά την προτροπή των γονιών του. Από την πρώιμη αυτή περίοδο 

σώζονται τουλάχιστον 800 έργα, που περιλαμβάνουν την Συμφωνιέττα op. 1, το 

χορωδιακό "A Hymn to the Virgin" και τις χορωδιακές παραλλαγές "A Boy was 

Born", που έγραψε το 1934 για τους BBC Singers. 

Τον επόμενο χρόνο γράφει τη μουσική για το ντοκιμαντέρ "The King's Stamp" του 

σκηνοθέτη Alberto Cavalcanti (Αλμπέρτο Καβαλκάντι), ενώ στη συνέχεια 

αναλαμβάνει τη μουσική επένδυση των ποιημάτων του Wystan H. Auden (Ουίσταν 

Ώντεν) "Coal Face" και "Night Mail". Με τον εν λόγω ποιητή συνεργάστηκε και στον 

κύκλο τραγουδιών "Our Hunting Fathers" Op.8, έργο ρηξικέλευθο τόσο από 

πολιτικής σκοπιάς όσο και μουσικού μανιερισμού. Σημείο-σταθμός στη ζωή του 

Britten αποτέλεσε η συνάντησή του με τον τενόρο Peter Pears (Πήτερ Πήαρς) το 

1937, ο οποίος έμελε να γίνει συνεργάτης, "μούσα" και διά βίου σύντροφός του. 

Έργο αυτής της περιόδου είναι οι "Παραλλαγές σ' ένα θέμα του Frank Bridge για 

ορχήστρα εγχόρδων", op.10, καθώς και ένα Ειρηνιστικό Εμβατήριο, το οποίο καθότι 

ανεπιτυχές το απέσυρε. 

Το 1939 βρίσκει τον Britten στην Αμερική, όπου μαζί με τον Pears ακολουθεί τα 

βήματα του Auden. Εκεί γράφει τον κύκλο τραγουδιών "Seven Sonnets of 

Michelangelo", έργο που αφιερώνει στον Pears, ενώ γίνεται φίλος με τον συνθέτη 

Aaron Copland και επηρεάζεται από τη μουσική του. Επίσης γράφει το πρώτο του 

λυρικό θεατρικό έργο, την οπερέτα "Paul Bunyan" σε λιμπρέτο του 'Ωντεν, αλλά και 

το κοντσέρτο για βιολί (op. 15), καθώς και το "Συμφωνικό Ρέκβιεμ" ("Sinfonia da 

Requiem" Op. 20). Την ίδια εποχή πρωτοέρχεται σε επαφή με τη μουσική Γκαμελάν 

του Μπαλί, μέσω των μεταγραφών της για δύο πιάνα του Καναδού συνθέτη Κόλιν 

Μακφί. Η μουσική αυτή θα τον επηρεάσει βαθύτατα και το αποτέλεσμα θα φανεί 

χρόνια αργότερα, στα έργα "Ο Πρίγκιπας της Παγόδας", "Ο Κατακλυσμός του Νώε" 

και "Θάνατος στη Βενετία". 

Πριν ακόμη τελειώσει ο πόλεμος, το 1942 το ζεύγος Britten - Pears επιστρέφει στην 

Αγγλία· καθώς θεωρούνται λιποτάκτες, αιτούνται ασυλία ως αντιρρησίες 

συνείδησης, την οποία και λαμβάνουν κατόπιν έφεσης. Κατά τη διάρκεια της 

επιστροφής του, ο Britten ολοκληρώνει εν πλω τα χορωδιακά "Ύμνος στην Αγία 

Καικιλία" και "A Ceremony of Carols". Η όπερα "Peter Grimes" είναι ήδη στα σκαριά 

και σημειώνει τεράστια επιτυχία στην πρεμιέρα της το 1945. Βρίσκοντας αντίσταση 

από τη λονδρέζικη μουσική σκηνή, σταδιακά αποσύρεται από την αγγλική 

πρωτεύουσα, ιδρύοντας το 1947 το English Opera Group. Τον επόμενο χρόνο ιδρύει 

το Aldeburgh Festival, όπου και βρίσκει πρόσφορη στέγη για τα έργα του, αλλά και 

για πλήθος άλλους Βρετανούς συνθέτες της νέας γενιάς. Το φεστιβάλ λειτουργεί 

ακόμη, όπου παρουσιάζονται νέα έργα Βρετανών και μη συνθετών, καθώς επίσης 

αναβιώνονται έργα ξεχασμένων συνθετών. 

Η όπερα "Peter Grimes" αποτέλεσε την πρώτη από μια σειρά επιτυχιών. 
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Ακολούθησαν οι "Billy Budd" (1951), "Το Στρίψιμο της Βίδας" (1954) και η 

σαιξπηρική του όπερα "Όνειρο Θερινής Νυκτός" (1960). Κοινό σημείο αυτών των 

έργων αποτελεί ο χαρακτήρας του "παρία", ενός ανθρώπου κοινωνικά εξόριστου 

και παρεξηγημένου, κάτι που είναι εμφανές ακόμη και στην κωμική του όπερα 

"Albert Herring" του 1947. 

Στη δεκαετία του 1960 ο Britten συνδέεται φιλικά με τον Ρώσο τσελίστα Mstislav 

Rostropovich και τον συνθέτη Dmitri Shostakovich· γράφει για τον πρώτο τις 

"Σουίτες για Βιολοντσέλο", τη "Σονάτα για τσέλο" και τη "Συμφωνία για τσέλο", ενώ 

διευθύνει την 14η Συμφωνία του Shostakovich, που παίζεται για πρώτη φορά εκτός 

Σοβιετικής Ένωσης. Χαίρει μεγάλης εκτίμησης του Ρώσου συνθέτη, ο οποίος και του 

αφιερώνει το έργο αυτό· σε ανταπόδοση, ο Britten του είχε ήδη αφιερώσει το έργο 

"The Prodigal Son". Το 1962 εγκαινιάζεται εκ νέου ο βομβαρδισμένος καθεδρικός 

ναός του Κόβεντρυ· ο Britten γράφει τη μεγαλύτερη μέχρι τότε επιτυχία του, το 

Πολεμικό ρέκβιεμ, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στα θύματα του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Την ίδια χρονιά τιμάται με το αξίωμα του Companion of 

Honour (CM), ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1965, λαμβάνει το αξίωμα του Order of 

Merit (OM). 

Κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του, η κατάσταση της υγείας του 

χειροτέρεψε και τα έργα του αντανακλούν ακριβώς αυτό. Είναι η εποχή που γράφει 

την όπερα "Owen Wingrave" (1970), τον περίφημο "Θάνατο στη Βενετία" (1971–

1973), τη "Σουίτα πάνω σε Παραδοσιακές Αγγλικές Μελωδίες A Time There Was" 

(1974), τη δραματική καντάτα "Φαίδρα" (1975) και το "Τρίτο Κουαρτέτο Εγχόρδων" 

(1975). Τα έργα αυτά αντλούν τη θεματολογία τους από τον "Θάνατο στη Βενετία", 

όπερα πάνω στην ομώνυμη νουβέλα του Τόμας Μαν, όπου βασικό χαρακτηριστικό 

αποτελεί η ορχηστρική απόδοση της μουσικής Γκαμελάν. Σημειωτέον ότι την ιδία 

εποχή γυρίστηκε η ομώνυμη ταινία του Luchino Visconti, την οποία ο Britten 

απέφυγε να παρακολουθήσει ώστε να μην επηρεαστεί. 

Έχοντας αρνηθεί τον τίτλο του ιππότη (Sir), ο Britten έγινε εντούτοις Βαρώνος στις 2 

Ιουλίου 1976. Λίγους μήνες αργότερα απεβίωσε από ανακοπή, στο σπίτι του στο 

Aldeburgh. Ετάφη στον περίβολο της Εκκλησίας των Αγ. Πέτρου και Παύλου της 

μικρής πόλης· στον διπλανό τάφο κείται ο σύντροφός του Sir Peter Pears και κοντά 

βρίσκεται και ο τάφος της κοντινής φίλης τους Imogen Holst, κόρης του Άγγλου 

συνθέτη Gustav Holst. Ένα αναθεματικό ανάγλυφο προς ανάμνησή του βρίσκεται 

στο Αβαείο Γουέστμινστερ, που τοποθετήθηκε το 1978. Το "Κόκκινο Σπίτι" στο 

Aldeburgh, όπου διέμεναν ο Britten και ο Pears για περίπου 30 χρόνια, στεγάζει 

πλέον το Ίδρυμα Britten-Pears, με σκοπό την προώθηση του μουσικού τους 

κληροδοτήματος. 
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2. Αναφέρετε άλλους Άγγλους μουσικούς. Τι γνωρίζετε για αυτούς και το έργο 

τους; 

Ο sir Arnold Bax έγινε γνωστός για την ορχηστρική του μουσική που περιλαμβάνει 

εφτά συμφωνίες. Έργα του είναι τα συμφωνικά ποιήματα Tintangel και The Tale the 

Pine Trees Knew που εξερευνούν την ποιητική πλευρά  της κελτικής ιστορίας της 

Βρετανίας. 

Ο John Ireland και ο E. J. Moeran συνθέτες αντίστοιχα των: Ανάπαυλα στο Νησί και 

Στην Ορεινή Ύπαιθρο. 

Ο Frank Bridge υπήρξε ο κυριότερος δάσκαλος του Britten, δεν ήταν μόνο τέλειος 

τεχνίτης, αλλά και τολμηρός και ποιητικός καλλιτέχνης. Όχι τόσο ρομαντικός ή 

ιμπρεσιονιστής όσο οι σύγχρονοί του, πολύ καλός όμως μουσικός στα έγχορδα, 

αλλά και μαέστρος. Έγραψε πολλή μουσική δωματίου. 

Ο Arthur Bliss, ο William Walton και ο Michael Tippett ανήκουν στο ευρωπαϊκό 

ρεύμα πιο πολύ απ’ ό,τι ορισμένοι προκάτοχοί τους. Έγιναν γνωστοί στη δεκαετία 

του 1920. Αντέδρασαν όχι μόνο κατά του Wagner, αλλά και κατά της αγγλο-κελτικής 

σχολής και στάθηκαν στο πλευρό του μοντερνισμού, καλύτερο παράδειγμα του 

οποίου θεωρούσαν τον Stravinsky. 

Ο Bliss έγραψε την Έγχρωμη Συμφωνία, τη Μουσική για Έγχορδα και το Κοντσέρτο 

για Πιάνο. 

Ο Walton έγραψε το Κοντσέρτο για Βιόλα, το ορατόριο Γιορτή του Βαλτάσαρ και την 

Πρώτη Συμφωνία. 

3. Ποιοι συνθέτες οδήγησαν στην πρωτοπορία και το σύγχρονο μουσικό κλίμα; 

Με τον Alexander Goehr, τον Peter Maxwell Davies και τον Richard Rodney Bennett 

φτάνουμε σε μία γενιά Άγγλων μουσικών που συνδέονται με έναν ολόκληρο διεθνή 

όμιλο. Γιατί καθένας τους έχει συνειδητά εργαστεί με μία μετα-σενμπεργκική 

αισθητική. Ο εθνικισμός σε όλες του τις μορφές μοιάζει να είναι στο παρελθόν και 

είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Goehr και ο Bennett σπούδασαν με τον 

Messiaen και τον Boulez αντίστοιχα. 
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Άλλες χώρες 

1. Τι γνωρίζετε για τον Boulez; 

Ο Pierre Boulez (Πιερ Μπουλέζ, 26 Μαρτίου 1925 – 5 Ιανουαρίου 2016) ήταν Γάλλος 

μουσικοσυνθέτης, αρχιμουσικός, θεωρητικός της μουσικής και παιδαγωγός. Γιος 

βιομηχάνου, αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1941 και άρχισε να παρακολουθεί 

ανώτερα μαθηματικά στο πανεπιστήμιο της Λιόν, σπουδάζοντας παράλληλα πιάνο. 

Το 1942 ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα αρμονίας με τον 

συνθέτη Olivier Messiaen στο Ωδείο του Παρισιού (1944-46) και κατάφερε να 

κερδίσει το πρώτο βραβείο αρμονίας. Σπούδασε κατόπιν με τον René Leibowitz 

(Ρενέ Λάιμποβιτς) και κατόρθωσε να γίνει απόλυτος κάτοχος της δωδεκαφθογγικής 

τεχνικής, την οποία οδήγησε στα ακρότατα όριά της, ενώνοντας την εμπειρία του 

Schönberg, τη ρυθμική ασυμμετρία του Stravinsky και την ηχοχρωματική λεπτότητα 

του Βέμπερν. Το 1948 συνεργάστηκε με τον θίασο Μαρινιί ως συνθέτης και 

μουσικός διευθυντής, εξελίσσοντας τη συνεργασία αυτή στο σχήμα Domaine 

Musical, θεσμό για την ανάπτυξη και τη διάδοση της σύγχρονης μουσικής. Το 1952 

ίδρυσε το ηλεκτρονικό εργαστήριο μουσικής του Μπάντεν-Μπάντεν. Την περίοδο 

1955-66 δίδαξε στο ετήσιο θερινό σεμινάριο του Ντάρμστατ, έχοντας την ευκαιρία 

να επηρεάσει αποφασιστικά, μαζί με τον Karlheinz Stockhausen, τη μεταπολεμική 

μουσική πρωτοπορία. Το 1959 εγκαταστάθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας και από τη 

δεκαετία του 1960 αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο της καλλιτεχνικής του 

δραστηριότητας στη διεύθυνση ορχήστρας, ενώ οι ερμηνείες του έργων κάθε 

είδους και κάθε εποχής σημείωσαν θριαμβευτική επιτυχία και διακρίθηκαν για την 

ακρίβεια και την ευαισθησία του ύφους τους (Βότσεκ του Alban Berg, Όπερα του 

Παρισιού, 1963· Το δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν του Richard Wagner, φεστιβάλ 

Μπαϊρόιτ, 1976 κ.ά.). Διετέλεσε επισκέπτης διευθυντής της ορχήστρας του 

Κλίβελαντ των ΗΠΑ, πρώτος αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC 

(1971-75), μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης 

(1971-77). Το 1975 ίδρυσε και ανέλαβε τη διεύθυνση (έως το 1991) του φημισμένου 

Ινστιτούτου Μουσικής Έρευνας και Συνεργασίας (IRCAM) στο Παρίσι, ενός από τα 

πιο πρωτοποριακά ηλεκτρονικά στούντιο στον κόσμο, και τον επόμενο χρόνο 

εξελέγη καθηγητής του Collège de France. Το 1995 προσελήφθη ως επισκέπτης 

αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγου και το 1999 ως μόνιμος 

συνθέτης του Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης. Η έφεσή του προς τα μαθηματικά 

χάρισε στις συνθέσεις του μια βαθιά αυστηρότητα, τυπική ακόμη και στη φανερή 

«τρέλα του παραλόγου», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τη μουσική του. Η πλούσια 

δημιουργία του Boulez, με την εντελώς ελεύθερη αναζήτηση καινούργιων 

εκφραστικών μέσων (η οποία τον οδήγησε από το δωδεκάφθογγο σύστημα στην 

καθολική αποδοχή και χρήση του σειραϊσμού), τον καταξίωσε ως έναν από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς συνθέτες της εποχής του. Παράλληλα θεωρείται και 
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σημαντικότατος παιδαγωγός. Από τις γνωστότερες συνθέσεις του είναι το Νυφικό 

πρόσωπο (Le Visage Nuptial, 1947-50) για σόλο, χορωδία και ορχήστρα, στην οποία 

ο Μ. προσφεύγει στα τέταρτα του τόνου, και κυρίως το Σφυρί χωρίς αφέντη (Le 

Marteau sans Maître, 1953-54) για κοντράλτο και οργανικό συγκρότημα και το 

Πτυχή προς πτυχή, πορτρέτο του Mallarmé (Pli selon Pli, Portrait de Mallarmé, 1957-

62) για σοπράνο και οργανικό συγκρότημα, έργα που θεωρούνται από τα 

τολμηρότερα και πιο αντιπροσωπευτικά της μουσικής πρωτοπορίας του 20ού 

αιώνα. Ο Boulez έγραψε επίσης πολυάριθμα και εξαιρετικά μαχητικά άρθρα, 

κάποια από τα οποία δημοσιεύτηκαν στον διεθνή Τύπο και εκδόθηκαν ως συλλογή 

με τον τίτλο Απολογισμός ενός μαθητευόμενου (Relevés d’Apprenti, 1966), το βιβλίο 

Η μουσική, όπως τη σκέφτεται κανείς σήμερα (Penser La Musique Aujourd’hui, 

1963) και τη συλλογή συζητήσεων Par Volonté et par Hasard (1975). 

2. Τι γνωρίζετε για τον Stockhausen; 

Ο Karlheinz Stockhausen (Καρλχάιντς Στοκχάουζεν, 22 Αυγούστου 1928 — 5 

Δεκεμβρίου 2007) ήταν Γερμανός συνθέτης ο οποίος θεωρείται από πολλούς 

κριτικούς ως ένας από τους σημαντικότερους αλλά και αμφιλεγόμενους συνθέτες 

του 20ου και του 21ου αιώνα. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί ως «ένας από τους 

μεγαλύτερους οραματιστές της μουσικής του 20ου αιώνα». Είναι γνωστός για το 

πρωτοπόρο έργο του στην ηλεκτρονική μουσική, στην αλεατορική μουσική και στη 

μουσική χωροθέτηση. 

Γεννήθηκε στο Μέντρατ, ένα μικρό χωριό κοντά στην Κολωνία, στις 22 Αυγούστου 

1928. Σπούδασε μουσική με τον ελβετό συνθέτη Frank Martin (Φρανκ Μαρτέν) και 

γνώρισε τη μουσική των Schönberg, Berg και Webern. Μελέτησε τον σειραϊσμό και 

το 1952 έκανε το μεγάλο άλμα στη μουσική του κατεύθυνση. Μετακόμισε στο 

Παρίσι για να παρακολουθήσει μαθήματα με δύο σπουδαίους συνθέτες της 

πρωτοπορίας εκείνη την περίοδο, τον Darius Milhaud και τον Olivier Messiaen. 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μουσικής της Κολωνίας και στο Πανεπιστήμιο της 

Κολωνίας, καθώς και στο Ωδείο του Παρισιού υπό την καθοδήγηση του Olivier 

Messiaen και στο Πανεπιστήμιο της Βόννης υπό την καθοδήγηση του Werner 

Meyer-Eppler (Βέρνερ Μέγιερ-Έπλερ). Όντας μία από τις σημαντικότερες 

προσωπικότητες της Σχολής του Ντάρμσταντ, οι συνθέσεις και οι θεωρίες του 

άσκησαν σημαντική επιρροή τόσο στην έντεχνη μουσική όσο και στην τζαζ και στη 

λαϊκή μουσική. Τα έργα του, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα σε μία περίοδο 

περίπου 60 χρόνων, απορρίπτουν τις παραδοσιακές δομές της μουσικής. Εκτός από 

έργα ηλεκτρονικής μουσικής, στο έργα του Stockhausen συμπεριλαμβάνονται και 

συνθέσεις για μουσικά κουτιά, σόλο όργανα, μουσική δωματίου, χορωδιακή και 

ορχηστρική μουσική, καθώς και επτά όπερες. Το θεωρητικό του έργο καλύπτει 10 

τόμους. Έχει λάβει έναν σημαντικό αριθμό βραβείων για τις συνθέσεις, τις 

ηχογραφήσεις και τις παρτιτούρες που εξέδωσε ο εκδοτικός του οίκος. 

Όπως και όλοι οι συνθέτες που έδρασαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην 
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πρωτοποριακή μουσική, ο Stockhausen ξεκίνησε επηρεασμένος από τον 

δωδεκαφθογγισμό του Webern, για να προχωρήσει γρήγορα στον καθολικό 

σειραϊσμό και στον αλεατορισμό (Μουσική του Τυχαίου), κάνοντας χρήση όλων των 

διαθέσιμων τεχνολογικά μέσων. 

Πρώτος αυτός προσανατολίστηκε στο ιδίωμα που θεωρείται μουσική σαν έναν 

μετασχηματισμό πυκνοτήτων, ηχοχρώματος και υφής που μπορεί να ελεγχθεί με 

στατιστικά μέσα, και από μόνη της αυτή η διαδικασία μπορεί να γεννήσει νέες, 

πρωτότυπες «ανοιχτές» ή τυχαίες φόρμες. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ τα διάφορα 

ηλεκτρονικά μέσα και υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής με 

το στούντιο που ίδρυσε στην Κολωνία. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '50 ήταν ήδη ένας αναγνωρισμένος συνθέτης, με έργα, 

όπως τα Gruppen (Ομάδες), γραμμένα την περίοδο 1955 - 1957, για τρεις ομάδες 

μουσικών, τοποθετημένες εμπρός και ένθεν κακείθεν των ακροατών. Ένα άλλο 

σημαντικό έργο του είναι το Κούρδισμα για έξι τραγουδιστές (Stimmung, 1968), που 

κινείται στα όρια της σιωπής, χαρακτηριστικό της περιόδου διαλογισμού του 

συνθέτη και των επιρροών του από τη μουσική της Ινδίας. Έργο τεραστίων 

διαστάσεων είναι το Φως (Licht), που γράφτηκε από το 1977 έως το 2003. 

Αποτελείται από επτά όπερες, η κάθε μία από τις οποίες φέρει το όνομα μιας μέρας 

της εβδομάδας. 

Πολλοί καλλιτέχνες έχουν επηρεασθεί από το έργο του, όπως οι τζαζίστες Miles 

Davis, Herbie Hancock, Cecil Taylor, Charles Mingus, ο ρόκερ Frank Zappa, τα 

συγκροτήματα Pink Floyd, Jefferson Airplane, Greatful Dead και οι σύγχρονοι Bjork, 

Coil και Aphex Twin. Κοντά του έχουν μαθητεύσει μέλη των Can και των Kraftwerk, 

του συγκροτήματος που θεωρείται πρωτοπόρο στην ηλεκτροπόπ. Οι Beatles έβαλαν 

τη φωτογραφία του Stockhausen στο περίφημο εξώφυλλο του άλμπουμ τους Sgt 

Pepper's Lonely Ηearts Club Band (1967). 

Το έργο του συγκέντρωσε και μεγάλο αριθμό αρνητικών σχολίων, κυρίως από τον 

χώρο της παραδοσιακής κλασσικής μουσικής. Το πιο καυστικό σχόλιο ίσως να 

ανήκει στον διάσημο διευθυντή ορχήστρας Sir Thomas Mitchum. Όταν τον ρώτησαν 

αν έχει ακούσει κάποιο έργο του Stockhausen, αυτός απάντησε: «Όχι, αλλά νομίζω 

ότι έχω πατήσει τον κάλο κάποιου». 

Ο Stockhausen επικρίθηκε έντονα, όταν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001 ήταν «το μεγαλύτερο έργο τέχνης του σύμπαντος». Αργότερα, 

όμως, υποστήριξε ότι η δήλωσή του αυτή παρερμηνεύτηκε, αλλά του στοίχισε 

πολλές ακυρώσεις συναυλιών του στις ΗΠΑ. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι έγραφε τη 

μουσική του μέλλοντος, αλλά αντίθετα, έγραψε ότι «αυτό που είναι σήμερα 

μοντέρνο θα είναι παραδοσιακό στο μέλλον». 

Στα σημαντικότερα έργα του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σειρά 19 

συνθέσεων για πιάνο (Klavierstücke), το Kontra-Punkte για 10 όργανα, τα έργα 

ηλεκτρονικής/συγκεκριμένης μουσικής Gesang der Jünglinge και Gruppen για τρεις 

ορχήστρες, το σόλο κρουστών Zyklus, το Kontakte, η καντάτα Momente, τα έργα 
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Mikrophonie, Hymnen και Stimmung για έξι τραγουδιστές, τα έργα Aus den sieben 

Tagen και Mantra για δύο πιάνα και ηλεκτρονικά όργανα, τα έργα Tierkreis και Inori 

για σολίστες και ορχήστρα και η σειρά από όπερες Licht. 

Πέθανε, ύστερα από σύντομη ασθένεια από ξαφνική ανακοπή καρδιάς, στις 5 

Δεκεμβρίου 2007, σε ηλικία 79 ετών, στο σπίτι του στο χωριό Κέρτεν της Κολωνίας, 

όπου ζούσε από το 1965. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε 7 παιδιά. 

 

3. Τι έχετε να πείτε για την «κρίση των συγχρόνων»; 

Γενικά, δεν υπάρχουν αποκρυσταλλωμένες απαντήσεις στην ιστορία της μουσικής. 

Κάποιος έχει πει ότι το μόνο μάθημα που διδασκόμαστε από την ιστορία, είναι ότι 

δεν μας μαθαίνει τίποτα. Ο Stravinsky το 1958 έκανε ένα παρόμοιο αινιγματικό 

σχόλιο. Όταν τον ρώτησαν αν θεωρούσε πως το αριστούργημα της επόμενης 

δεκαετίας θα γραφόταν με τη σειραϊκή τεχνική, απάντησε: “Τίποτα δεν μπορεί να 

προβλεφθεί για τα αριστουργήματα και πολύ λιγότερο αν θα υπάρξει καν κάτι 

τέτοιο”. Πρόσθεσε όμως πως οι εξελίξεις της μουσικής γλώσσας δεν μπορούν να 

αγνοηθούν και πως ένας συνθέτης μπορεί να μείνει έξω από το κυρίως ρεύμα όταν 

παραλείπει να τις λαμβάνει υπ’ όψιν του. 

Ο Britten και ο Stockhausen εκπροσωπούν εκ διαμέτρου αντίθετες στάσεις και προς 

την τέχνη και προς τη ζωή. Φυσικά ο Britten γράφει με την παραδοσιακή μουσική 

σημειογραφία, παρόλο που ακόμη και σε αυτόν υπάρχει το στοιχείο του 

αυτοσχεδιασμού. Ο Stockhausen δεν θεωρεί τις γραμμένες νότες ουσιαστικές.  
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Ελλάδα 

1. Τι γνωρίζετε για τον Δημήτρη Μητρόπουλο; 

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος (Αθήνα, 1 Μαρτίου 1896 - Μιλάνο, 2 Νοεμβρίου 1960) 

ήταν Έλληνας διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας και συνθέτης που έζησε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σπούδασε διεύθυνση χορωδίας και σύνθεση, αρχικά στο Ωδείο Αθηνών και 

αργότερα στο Βερολίνο. Πήρε χρυσό μετάλλιο για την ικανότητά του στο πιάνο από 

το Ωδείο Αθηνών, διάκριση που δόθηκε μόνο πέντε φορές στην ιστορία του Ωδείου. 

Οι πρώτες του συνθέσεις είναι γραμμένες στο τονικό σύστημα, αλλά με 

ενδιαφέροντες αρμονικούς πειραματισμούς, οι οποίοι γύρω στα 1915 γίνονται 

περισσότερο τολμηροί φτάνοντας στην ατονικότητα γύρω στα 1920. 

Είναι ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που χρησιμοποίησε στο έργο του Ostinata (μια 

σονάτα για βιολί και πιάνο) αυστηρά δωδεκαφθογγική τεχνική. 

Γύρω στα 1930 σταμάτησε ουσιαστικά τη σύνθεση και ασχολήθηκε αποκλειστικά με 

τη διεύθυνση ορχήστρας, πρώτα στην Αθήνα και μετά το 1937 στις ΗΠΑ. 

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν μοναδικός μαέστρος και άξιος συνθέτης. Υπό την 

πρώτη του ιδιότητα γνώρισε διεθνή φήμη κατακτώντας, μάλιστα, τη διεύθυνση της 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 

1958, για να παραμείνει σ' αυτήν ως μαέστρος. Στις συνθέσεις του περιλαμβάνονται 

περίπου 40 έργα, μεταξύ των οποίων μια όπερα (Αδελφή Βεατρίκη), μουσική για 

ορχήστρα, μουσική δωματίου, έργα για πιάνο, για φωνή κ.ά. Ορισμένα από τα έργα 

που συνέθεσε θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και αποτελούν σταθμό στη 

σύγχρονη ελληνική μουσική. 

Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Δημήτρης Μητρόπουλος μαζί με άλλους 

Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων προς 

τους Διανοούμενους ολόκληρου του Κόσμου με την οποία αφενός μεν 

καυτηριάζονταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε, διέγειρε την 

παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό 

Μαραθώνα. 

Στην προσωπική του ζωή, ο Μητρόπουλος καταπίεζε την ομοερωτική του επιθυμία 

και φημολογείται πως είχε σχέση με τον Leonard Bernstein. 

Στις 2 Νοεμβρίου του 1960, ο Δημήτρης Μητρόπουλος υπέστη καρδιακή προσβολή 

κατά τη διάρκεια δοκιμής της Τρίτης Συμφωνίας του Gustav Mahler με την 

ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου. Πέθανε σε ηλικία 64 ετών με την μπαγκέτα στο 

χέρι. 

Ο θάνατός του απασχόλησε τον διεθνή Τύπο με εκτεταμένα άρθρα. Η νεκρολογία 

των Τάιμς μιλούσε για την "εμπύρετον έντασιν" των ερμηνειών του, φεστιβάλ σε 

όλο τον κόσμο εξέδιδαν ψηφίσματα, ενώ οι εκδηλώσεις πένθους συντηρήθηκαν 

πολλές ημέρες μετά τον θάνατό του. 

Η σποδός του μαέστρου μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας 
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από το Μιλάνο. Στο αεροδρόμιο ήταν παρατεταγμένη η πολιτική ηγεσία της 

Ελλάδας, εκπρόσωποι από το χώρο της τέχνης και πλήθος κόσμου. 

Το κιβώτιο με την τέφρα καλύφθηκε με τη σημαία της Ελλάδας και μεταφέρθηκε με 

πομπή στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική 

εκδήλωση στη μνήμη του. 

Το 1996 εορτάστηκαν, με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, τα 100 χρόνια από τη 

γέννησή του. Η επέτειος ετέθη υπό την αιγίδα της UNESCO, για να αποδοθεί η τιμή 

που αρμόζει σε έναν διεθνή καλλιτέχνη. 

2. Τι γνωρίζετε για τον Νίκο Σκαλκώτα; 

Ο Νίκος Σκαλκώτας (Χαλκίδα, 8 Μαρτίου 1904 - Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1949) ήταν 

συνθέτης του 20ού αιώνα. Ήταν μέλος της Δεύτερης Βιεννέζικης Σχολής και είχε 

επιρροές τόσο από την κλασική μουσική όσο και από την Ελληνική παραδοσιακή 

μουσική. 

Ο Νίκος Σκαλκώτας γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 8 Μαρτίου 1904. Καταγόταν από 

την Τήνο και προερχόταν από οικογένεια μουσικών με το επίθετο Σκαλκώτος. Ο 

πατέρας του Αλέκος, φλαουτίστας στη Φιλαρμονική της Χαλκίδας, άλλαξε το 

επίθετο της οικογένειάς του σε Σκαλκώτας, χάριν ευφωνίας. Από την ηλικία των 

πέντε ετών άρχισε να μαθαίνει βιολί με τον θείο του και το 1910 η οικογένειά του 

μετακόμισε στην Αθήνα για να του προσφέρει την ευκαιρία πληρέστερης μουσικής 

μόρφωσης. Γράφτηκε στο Ωδείο Αθηνών και το 1918 αποφοίτησε με την ανώτατη 

διάκριση («Χρυσό Μετάλλιο») για την ερμηνεία του στο «Κοντσέρτο για βιολί» του 

Beethoven. Τα επόμενα χρόνια έπαιζε βιολί σε διάφορες εκδηλώσεις, ενώ ποιήματά 

του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Νουμάς». 

Το 1921 λαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα Αβέρωφ για ανώτερες σπουδές 

βιολιού στο Βερολίνο. Γρήγορα, όμως, θα προσανατολιστεί στη σύνθεση, με 

δασκάλους τον Kurt Weill, τον Philipp Jarnach και τον «πάπα της πρωτοπορίας» 

Arnold Schönberg, ο οποίος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Μαζί του έμεινε ως το 1931, 

χάρη σε νέα υποτροφία που του προσέφερε ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Παράλληλα, 

έπαιζε βιολί σε ελαφρές ορχήστρες για να συμπληρώνει το εισόδημά του. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο έγραψε πάνω από 70 έργα, τα 

περισσότερα από τα οποία χάθηκαν. Παρά την εκτίμηση που έτρεφε στον 

Schönberg, δεν ακολούθησε τυφλά το δωδεκαφθογγικό σύστημα του δασκάλου 

του, αλλά ανέπτυξε μια δική του απόλυτα πρωτότυπη παραλλαγή. Το 1931, μια 

έντονη συναισθηματική κρίση προκάλεσε τη διακοπή της σχέσης του με την 

γερμανίδα σύντροφό του, τη βιολονίστρια Mathilde Temko (Ματίλντε Τέμκο), με 

την οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά, την Άρτεμη και ένα βρέφος που χάθηκε στη 

γέννα. Ακολούθησε η δημιουργική κρίση, που κράτησε έως το 1935. 

Τον Μάιο του 1933 επιστρέφει στην Ελλάδα, τον ίδιο ακριβώς μήνα που ο δάσκαλός 

του Arnold Schönberg παίρνει τον δρόμο της εξορίας για τις ΗΠΑ, μη αντέχοντας την 

καταπίεση των Ναζί. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην πατρίδα 
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αντιμετώπισε τον φθόνο και την καχυποψία του μουσικού κυκλώματος (Φιλοκτήτης 

Οικονομίδης, Μανώλης Καλομοίρης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Σπύρος 

Φαραντάτος), παρότι ήταν γνωστή η αξία του. 

Στα μουσικά πράγματα της χώρας κυριαρχούσαν άνθρωποι συντηρητικών 

αντιλήψεων, που σχετίζονταν με τη λεγόμενη «Εθνική Σχολή» και δεν μπορούσαν ή 

δεν ήθελαν να κατανοήσουν τις νέες μουσικές προτάσεις του Σκαλκώτα. 

Ισχυριζόντουσαν ότι έγραφε ακαταλαβίστικη μουσική, που ήταν αντίθετη με τους 

κανόνες που διδάσκονταν στα ωδεία και διέδιδαν πως ήταν τρελός! Ο 

μουσικολόγος και βιογράφος του Σκαλκώτα Γ. Γ. Παπαϊωάννου αποκαλεί τη 

συμπεριφορά τους απέναντι στον Σκαλκώτα «μεγάλη συμπαιγνία» και πιστεύει ότι 

το πληθωρικό του ταλέντο θα τους επισκίαζε και θα τους εξοστράκιζε από τις 

«καρέκλες» τους. 

Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές για τον Σκαλκώτα. Για να ζήσει καταδέχεται να παίξει 

βιολί σε ένα από τα τελευταία αναλόγια της Κρατικής Ορχήστρας και αργότερα στις 

Ορχήστρες της Λυρικής και της Ραδιοφωνίας, παρά την αναμφισβήτητη αξία του ως 

βιολονίστα. Ως αντίδοτο, άρχισε να συνθέτει πυρετωδώς: Από το 1935 και ως το 

1945 είχε γράψει πάνω 100 έργα. Κλεισμένος στον δικό του κόσμο και αποκομμένος 

εντελώς από τις ευρωπαϊκές τάσεις ανέπτυξε ένα δικό του, εντελώς προσωπικό 

ύφος. 

Το 1946 παντρεύτηκε την πιανίστρια Μαρία Παγκαλή κι ένα χρόνο αργότερα ήρθε 

στη ζωή ο γιος τους Αλέκος, που διακρίθηκε ως ζωγράφος. Ακολούθησε μια νέα 

περίοδος δημιουργικής σιωπής, αλλά από το 1949 άρχισε να συνθέτει με τους 

παλιούς του ρυθμούς νέα έργα και να ενορχηστρώνει παλιότερα. Πέθανε στις 20 

Σεπτεμβρίου 1949 από επιπλοκές που προκάλεσε η αμελημένη περισφιγμένη κήλη 

του. Δύο ημέρες αργότερα γεννήθηκε ο δεύτερος γιος του, Νίκος, που τον 

γνωρίζουμε ως πρωταθλητή Ελλάδας στο σκάκι. 

Ο Σκαλκώτας ανακαλύφθηκε ως συνθέτης μετά το θάνατό του, χάρη στην 

πρωτοβουλία φίλων και θαυμαστών του (Γ.Γ. Παπαϊωάννου, Γιώργος Χατζηνίκος 

κ.ά.), που ίδρυσαν την «Εταιρεία Φίλων Σκαλκώτα» για να διαφυλάξουν και να 

διαδώσουν το έργο του, που περιλαμβάνει πάνω από 170 έργα (κοντσέρτα, 

συμφωνικές σουίτες, μουσική δωματίου, χορούς και τραγούδια). Το 60% των 

προχωρημένων έργων του ακολουθεί ένα δικής του επινόησης δωδεκαφθογγικό 

σύστημα, ενώ το 40% ανήκει σε άλλα, «ελεύθερα» συστήματα σύνθεσης. 

Εκτός από τα προχωρημένα (ατονικά) έργα του, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 

το 85% της παραγωγής του, περίπου ένα 12% αφορά σε απλούστερα, τονικά και 

τροπικά έργα, όπως οι περίφημοι «36 Ελληνικοί Χοροί για ορχήστρα» και το λαϊκό 

μπαλέτο «Η Θάλασσα», που ενσωματώνουν στοιχεία της ελληνικής δημοτικής 

μουσικής με ένα τρόπο τελείως προσωπικό και πρωτοποριακό. Ο Σκαλκώτας 

επεδίωκε να συλλάβει την ουσία της και δεν ήθελε μόνο να αξιοποιήσει την εθνική 

μας κληρονομιά, όπως η πρώτη γενιά των συνθετών της «Εθνικής Σχολής». 

Σήμερα, ο Νίκος Σκαλκώτας θεωρείται ένας από τους σημαντικούς συνθέτες του 
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20ου αιώνα. Ο αυστροβρετανός μουσικολόγος και κριτικός Hans Keller πλειοδοτεί 

και σε ένα κείμενό του αναφέρει ως κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα τα 

τέσσερα «Σ»: Schönberg, Stravinsky, Σκαλκώτας και Shostakovich. 

Σύμφωνα με τον συνθέτη και μεγάλο μελετητή του έργου του Νίκου Σκαλκώτα, 

Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου, το μουσικό έργο και η ανάπτυξη του ύφους του Σκαλκώτα 

χωρίζονται σε τρεις περιόδους: 

1η Περίοδος (1927-1938) 

Περιλαμβάνει και την εποχή που ο Σκαλκώτας βρισκόταν στη Γερμανία. Εκείνη τη 

περίοδο, κυριαρχεί στα έργα του αυστηρός δωδεκαφθογγισμός. Υπάρχουν βέβαια 

και εξαιρέσεις, όπως οι "36 Ελληνικοί Χοροί" που δημιουργήθηκαν εκείνη την 

περίοδο. 

Χαρακτηριστικά έργα της 1ης Περιόδου: 

- Οκτέτο (1931) 

- Πιάνο Τρίο (1936) 

- Συμφωνική Σουίτα Νο.1 (1929) 

 

2η Περίοδος (1938-1945) 

Ο Σκαλκώτας δημιουργεί έργα μεγάλης διαρκείας και συλλογές συντομότερων 

έργων. Τα έργα εκείνης της εποχής είναι πιο επικά, με ηρωικότερη διάθεση. 

Χαρακτηριστικά έργα της 2ης Περιόδου: 

- Κονσέρτο για Πιάνο και δέκα Πνευστά Όργανα (1939) 

- Η Επιστροφή του Οδυσσέα (1942) 

- 32 Κομμάτια για Πιάνο (1940) 

 

3η Περίοδος (1946-1949) 

Η τελευταία περίοδος πριν πεθάνει. Δημιουργεί έργα με δραματικότερη και 

σκυθρωπή διάθεση. Εκείνη τη περίοδο, εμφανίζονται και έργα εξ' ολοκλήρου τονικά 

και αρμονικά. 

Χαρακτηριστικά έργα της 3ης Περίοδου: 

- Η Θάλασσα (λαϊκό μπαλέτο) (1948-49) 

- Ελληνικός Χορός σε C Ελάσσονα (1949) 

- Κονσερτίνο για Πιάνο (1948-49) 
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Γενικά, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο Σκαλκώτας παρέμεινε πιστός 

στα νεοκλασικά ιδανικά της "Νέας Αντικειμενικότητας" (Neue Sachlichkeit) και της 

"απόλυτης μουσικής" που διακηρύχθηκαν το 1925. Όπως ο Schönberg, καλλιέργησε 

επίμονα κλασικές φόρμες, αλλά ο κατάλογος των έργων του χωρίζεται σε έργα 

ατονικά και δωδεκαφθογγικά, και σε τονικά έργα, ενώ και οι δύο κατηγορίες 

εκτείνονται χρονικά σε όλη τη συνθετική του καριέρα. 

Αυτή η φαινομενική ανομοιογένεια μπορεί να εντάθηκε από την αγάπη του για την 

ελληνική παραδοσιακή μουσική. Παρόλα αυτά, παρέμεινε σκεπτικιστής στις 

προσπάθειες των Ελλήνων συγχρόνων του να την ενσωματώσουν στο σύγχρονο 

συμφωνικό στυλ, και μόνο σε ένα μεγάλο έργο αντιπαρέθεσε και ανάμειξε το 

παραδοσιακό, το ατονικό και το δωδεκαφθογγικό στυλ: στην προγραμματική 

μουσική στο παραμυθόδραμα του Χρήστου Ευελπίδη "Με του Μαγιού τα μάγια". Ο 

Σκαλκώτας ήταν προφανώς απρόθυμος να αναπτύξει το είδος αυτό των δομικών και 

στυλιστικών τάσεων που θα είχε προδώσει τα ιδανικά του για ενοποίηση, τα οποία 

είχε κληρονομήσει από τον Schönberg. Έτσι μπορεί να ιδωθεί σαν ένας σύνδεσμος 

ανάμεσα στην Δεύτερη Σχολή της Βιέννης, τη σχολή του Busoni και του Stravinsky. Ο 

Σκαλκώτας ήταν ικανός να συνδέει διαφορετικά και κατά κάποιο τρόπο αντιθετικά 

στοιχεία και να μη συμβιβάζεται, αλλά μάλλον να εμπλουτίζει τη δική του 

αυθεντικότητα, ποικιλία και δύναμη έκφρασης. 

Παρόλα αυτά η μουσική του είχε μόνο περιορισμένη επιρροή στις μεταπολεμικές 

τάσεις, ακόμα και στην Ελλάδα, πιθανόν εξ αιτίας των χωρίς συμβιβασμούς 

απαιτήσεων του τόσο από τον ακροατή όσο και από τον εκτελεστή, και των 

φαινομενικά συντηρητικών δομικών και θεματικών του προτιμήσεων. 
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3. Τι γνωρίζετε για το Μανώλη Καλομοίρη; 

Ο Μανώλης Καλομοίρης (14 Δεκεμβρίου 1883 – 3 Απριλίου 1962) ήταν Έλληνας 

μουσικός και συνθέτης. 

Ο μουσικός γλωσσοπλάστης της νεώτερης Ελλάδας, όπως χαρακτηρίστηκε, υπήρξε 

η επιβλητικότερη μορφή της Εθνικής Σχολής. Η μουσική του δημιουργία, αν και 

πνευματικό τέκνο του βαγκνερικού μουσικού δράματος και της ρωσικής εθνικής 

«σχολής των Πέντε», είναι δημιουργία βαθύτατα προσωπική, θεμελιωμένη κυρίως 

επάνω στο δημοτικό τραγούδι. Συνέθεσε πολλά έργα, μεταξύ αυτών πέντε όπερες, 

τρεις συμφωνίες, ένα κοντσέρτο για πιάνο, κύκλους τραγουδιών για φωνή και 

ορχήστρα ή για φωνή και πιάνο, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, χορωδιακά, 

καθώς και έργα για παιδιά. Υπήρξε ακόμη συγγραφέας παιδαγωγικών βιβλίων για 

την θεωρία της μουσικής. Έπειτα πήγε στο ωδείο των Ψωμόπουλων. 

Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1883 από οικογένεια που καταγόταν από τη Σάμο. Σε 

νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Αθήνα, όπου μαζί με τις γυμνασιακές του σπουδές 

ξεκίνησε και συστηματικές σπουδές στο πιάνο. Το 1899 τον βρίσκει στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου τελειώνει το γυμνάσιο. Μετά από μια μικρή σύγκρουση 

με την οικογένειά του (η μητέρα του τον προόριζε για γιατρό) φεύγει για τη Βιέννη 

όπου σπουδάζει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών του και τον γάμο του με τη Χαρίκλεια Παπαμόσχου πηγαίνει στο Χάρκοβο 

της Ρωσίας (1906-1910) όπου διδάσκει για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να πάρει την 

απόφαση να εγκατασταθεί για πάντα στην Ελλάδα το 1910. Ερχόμενος στην Ελλάδα 

διορίζεται καθηγητής πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στο Ωδείο Αθηνών. Σκοπός 

του ήταν η δημιουργία μιας «εθνικής σχολής» στα πρότυπα ανάλογων κινημάτων 

από άλλες χώρες, η οποία θα συνδύαζε τον γερμανικό ρομαντισμό με ελληνικά 

μοτίβα. Παράλληλα, κατηγορούσε την Επτανησιακή Σχολή για «ιταλισμό» και για μη 

χρήση ελληνικών θεμάτων, δημιουργώντας ρήξη μεταξύ της Εθνικής και 

Επτανησιακής Σχολής. Ακολούθησε μια πλούσια μουσική δημιουργία, όπου ο 

Καλομοίρης αντλεί τις εμπνεύσεις του από τη δημοτική νεοελληνική ποίηση κυρίως 

του Κωστή Παλαμά. Το 1919 ίδρυσε το «Ελληνικό Ωδείο», που διεύθυνε μέχρι το 

1926, οπότε και ίδρυσε το «Εθνικό Ωδείο», το οποίο διηύθυνε ως το 1948. Επίσης το 

1919 διορίσθηκε γενικός Επιθεωρητής, αρχιμουσικός, σε όλες τις στρατιωτικές 

μπάντες Αθηνών. Από τότε όμως παράλληλα με τη συνθετική του εργασία ανέπτυξε 

ένα τεράστιο παιδαγωγικό έργο, σφραγίζοντας κάθε πτυχή της μουσικής ζωής του 

τόπου. Το 1945 εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Εκτός των άλλων τιμήθηκε 

και με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών (1919) αλλά και με πολλά ελληνικά 

παράσημα. 

Ο Μανώλης Καλομοίρης ήταν ανάμεσα στις μορφές που προσδιόρισαν την 

πολιτιστική φυσιογνωμία της Ελλάδας κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Πέθανε 

στην Αθήνα στις 3 Απριλίου του 1962, σε ηλικία 79 ετών. Την Τετάρτη 4 Απριλίου 

κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη και με τιμές που άρμοζαν στο μέγεθος και στην 

προσφορά του. Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον Μητροπολιτικό Ναό και την 
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παρακολούθησε πλήθος κόσμου. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στα έργα του Καλομοίρη είχε η νεοελληνική λογοτεχνία και 

ποίηση. Από τα νιάτα του ήταν θερμός υποστηρικτής του δημοτικισμού, παίρνοντας 

αρκετές φορές ακραίες θέσεις (το πρόγραμμα της πρώτης του συναυλίας στην 

Αθήνα είναι ένα από τα πρώτα επίσημα κείμενα που γράφτηκαν στη δημοτική και 

μάλιστα σε μια «σκληρή» δημοτική). 

Ασχολήθηκε συστηματικά με την εκπαίδευση (ήταν ο ιδρυτής του «Ελληνικού» και 

του «Εθνικού Ωδείου»). Σε μια εποχή που μουσική παιδεία υπήρχε μόνο στην 

Αθήνα και τα προγράμματα του Ωδείου Αθηνών γράφονταν μόνο στα γαλλικά, 

ίδρυσε ωδεία σε όλη την Ελλάδα, έγραψε μουσικοπαιδαγωγικά έργα στη δημοτική 

και για τις ελληνικές ανάγκες. Πλήθος κορυφαίων μουσικών πέρασαν από το Εθνικό 

Ωδείο: από τη Μαρία Κάλλας και τον Μιλτιάδη Καρύδη μέχρι τον Δημήτρη 

Δραγατάκη και τον Φίλιππο Τσαλαχούρη. Για πολλές δεκαετίες η συντριπτική 

πλειοψηφία των τραγουδιστών της Λυρικής Σκηνής προέρχονταν από το Εθνικό 

Ωδείο. 

Ο Μανώλης Καλομοίρης άφησε πίσω του πλούσιο και ποικίλο έργο, μεταξύ των 

οποίων όπερες, συμφωνικά έργα και ακόμη συνθέσεις μουσικής δωματίου, 

μπαλάντες, ενώ έχει μελοποιήσει πολλά ποιητικά κείμενα του Κωστή Παλαμά, του 

Άγγελου Σικελιανού, του Ιωάννη Γρυπάρη, του Διονύσιου Σολωμού κ.α. 

4. Τι γνωρίζετε για τον Ιάννη Ξενάκη; 

Ο Ιάννης Ξενάκης (29 Μαΐου 1922 – 4 Φεβρουαρίου 2001) ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα, διεθνώς 

γνωστός ως Iannis Xenakis. Οι πρωτοποριακές συνθετικές μέθοδοι που ανέπτυξε 

συσχέτιζαν τη μουσική και την αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά και τη φυσική, μέσω 

της χρήσης μοντέλων από τη θεωρία των συνόλων, τη θεωρία των πιθανοτήτων, τη 

θερμοδυναμική, τη Χρυσή Τομή, την ακολουθία Φιμπονάτσι κ.ά. Παράλληλα, οι 

φιλοσοφικές του ιδέες για τη μουσική έθεσαν καίρια το αίτημα για ενότητα 

φιλοσοφίας, επιστήμης και τέχνης, συμβάλλοντας στο γενικότερο προβληματισμό 

για την κρίση της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής των δεκαετιών του 1950 και 

1960.Οι ιδέες του υπήρξαν προσκείμενες με τα Κομμουνιστικά ιδεώδη. 

Γεννήθηκε στη Βραΐλα της Ρουμανίας. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Κλεάρχου 

Ξενάκη, εμπόρου με καταγωγή από την Εύβοια, και της Φωτεινής Παύλου, η οποία 

καταγόταν από τη Λήμνο. Η μητέρα του πέθανε από ιλαρά όταν ο Ξενάκης ήταν 

πέντε ετών, αλλά πρόλαβε να του εμφυσήσει την αγάπη της για τη μουσική (η ίδια 

έπαιζε ερασιτεχνικά πιάνο). Πέντε χρόνια αργότερα (1932) ο πατέρας του τον 

έστειλε μαζί με τα αδέλφια του Ιάσονα (φιλόσοφο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 

της Λουιζιάνας, ΗΠΑ) και Κοσμά (αρχιτέκτονα/πολεοδόμο/ζωγράφο/γλύπτη) στην 

Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών. Εκεί πήρε και τα πρώτα του 

μαθήματα μουσικής (αρμονίας και πιάνου). 

Το 1938 μετακόμισε στην Αθήνα, προκειμένου να προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές 
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εξετάσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Παράλληλα έπαιρνε μαθήματα 

αρμονίας και αντίστιξης με τον Αριστοτέλη Κουντούρωφ, μαθητή του Alexander 

Scriabin, κάνοντας και τις πρώτες συνθετικές του απόπειρες. Τότε άρχισε επίσης να 

μελετά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, κυρίως τον Πλάτωνα. Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης το γεγονός ότι από αυτή την ηλικία ενδιαφερόταν για τη σχέση των 

μαθηματικών και της μουσικής, προσπαθώντας να βρει πώς θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν μαθηματικά μοντέλα στην Τέχνη της Φούγκας του Johann Sebastian 

Bach, έτσι ώστε οι μουσικές δομές να παρασταθούν με γραφήματα ως οπτικές 

αντιστοιχίες της μουσικής. 

Το 1940 πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 

παρόλο που δεν ήθελε να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως έχει 

δηλώσει ο ίδιος. Κατάφερε όμως με αυτή του την επιλογή να συνδυάσει σε κάποιο 

βαθμό τα δικά του ενδιαφέροντά (Μουσική, Μαθηματικά, Φυσική) με τις επιθυμίες 

του πατέρα του, ο οποίος ήθελε να τον στείλει στην Αγγλία να σπουδάσει 

Ναυπηγική. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο – παράνομο τότε – KKE, ενώ αργότερα 

(1943) έγινε γραμματέας της ΕΠΟΝ Πολυτεχνείου και καθοδηγητής της ομάδας 

«Λόρδος Βύρων». Κατά τη συμμετοχή του στα Δεκεμβριανά τραυματίστηκε σοβαρά 

από θραύσμα αγγλικής οβίδας, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του μάτι και 

να παραμορφωθεί η αριστερή πλευρά του προσώπου του. 

Λόγω της αντιστασιακής του δράσης και των γενικότερων συνθηκών της εποχής, οι 

σπουδές του γίνονταν μετ' εμποδίων μέχρι και το 1947, οπότε και υποστήριξε 

επιτυχώς την διπλωματική του εργασία με θέμα το ενισχυμένο σκυρόδεμα. Λίγο 

αργότερα παρουσιάστηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, περιμένοντας να 

απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία ή να υπηρετήσει ως βοηθητικός λόγω του 

τραυματισμού του, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Φοβούμενος την εξορία στη 

Μακρόνησο, δραπέτευσε με πλαστό διαβατήριο στην Ιταλία, οπότε και 

καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο για λιποταξία. Από την Ιταλία, με την βοήθεια 

Ιταλών κομμουνιστών πέρασε στη Γαλλία και έφτασε τελικά στο Παρίσι. 

Στο Παρίσι, με τη μεσολάβηση του Γιώργου Κανδύλη, ο Ξενάκης προσλήφθηκε από 

τον γνωστό αρχιτέκτονα Λε Κορμπυζιέ, για τον οποίον εργάστηκε μέχρι και το 1959. 

Παράλληλα αναζητούσε δασκάλους για να συνεχίσει τα μαθήματα σύνθεσης. Οι 

πρώτοι στους οποίους απευθύνθηκε ήταν οι Arthur Honegger και Darius Milhaud, 

μέλη της «ομάδας των Έξι». Ο Ξενάκης όμως δεν ήταν διατεθειμένος να διδαχθεί 

τους ακαδημαϊκούς κανόνες της αρμονίας και της αντίστιξης. Σύντομα 

συγκρούστηκε με τον Honegger, ο οποίος δεν αποδεχόταν τις ιδέες του. Η Nandia 

Boulanger, στην οποία απευθύνθηκε επίσης ο Ξενάκης, είδε μερικά έργα του και 

του εξέφρασε την αδυναμία της να αναθεωρήσει τις απόψεις της στην ηλικία της ή 

να «ξεκινήσει για χάρη του από την αρχή». 

Τη λύση στις μουσικές του αναζητήσεις την έδωσε τελικά ο Olivier Messiaen, ο 

οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε τις μουσικές ιδιαιτερότητες του Ξενάκη, 

λέγοντάς του ότι δεν χρειάζεται να μελετήσει αρμονία και αντίστιξη. Ο ίδιος ο 
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Messiaen θυμάται μάλιστα ότι τον συμβούλεψε: «Είσαι σχεδόν 30 χρονών, έχεις την 

τύχη να είσαι Έλληνας, αρχιτέκτονας και με γνώσεις εφαρμοσμένων μαθηματικών. 

Εκμεταλλεύσου τα αυτά. Κάν’ τα στη μουσική σου». Τα μόνα μαθήματα που του 

πρότεινε να παρακολουθήσει μαζί του ήταν μουσικής αισθητικής και ανάλυσης, στο 

Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Πράγματι, ο Ξενάκης άρχισε να παρακολουθεί το 

1952 μαθήματα με τον Messiaen, ενώ στον λιγοστό ελεύθερό του χρόνο συνέθετε. 

Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τη Françoise – τη γνωστή σήμερα μυθιστοριογράφο 

Φρανσουάζ Ξενάκη – την οποία παντρεύτηκε το 1953 και με την οποία απέκτησε 

μία κόρη, τη Μάχη. 

Από το 1960, ο Ξενάκης αφιερώνεται ολοκληρωτικά στη σύνθεση, έχοντας 

ολοκληρώσει μια σειρά πρωτοποριακών αρχιτεκτονικών κατασκευών που του είχε 

αναθέσει ο Le Corbusier, με σημαντικότερο το Περίπτερο της Philips για τη διεθνή 

έκθεση των Βρυξελλών του 1958, μία από τις πρώτες πολυμεσικές εγκαταστάσεις 

στον κόσμο. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση του έργου του Μεταστάσεις (1955), το 

οποίο προκάλεσε αίσθηση, σηματοδοτώντας την αρχή της «στοχαστικής μουσικής». 

Παράλληλα, ο Ξενάκης δημοσίευε τα πρώτα κείμενά του σε διάφορα περιοδικά, 

εκφράζοντας τη φιλοσοφία του για τη μουσική, δημιουργώντας νέους όρους και 

μουσικές κατηγορίες, ενώ άσκησε έντονη κριτική στη σειραϊκή μουσική με το 

κείμενό του «Η κρίση της σειραϊκής μουσικής», μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο 

σε εχθρούς του τους Pierre Boulez και Karlheinz Stockhausen, δεσπόζουσες 

προσωπικότητες της πρωτοποριακής ευρωπαϊκής μουσικής σε Γαλλία και Γερμανία 

αντίστοιχα, οι οποίοι τον αποκάλεσαν «ηλίθιο». 

Παρ' όλες τις δυσκολίες όμως που αντιμετώπιζε ο Ξενάκης από τους επίσημους 

κύκλους της πρωτοποριακής ευρωπαϊκής μουσικής, η φήμη του άρχισε να 

εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο από το 1960 και έπειτα. Από τη δεκαετία 

του 1970 και μέχρι τον θάνατό του έμεινε στο προσκήνιο της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής μουσικής, εργαζόμενος πάντα στο πλαίσιο της σχέσης μαθηματικών, 

μουσικής και αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, με έναν προσωπικό, πρωτοποριακό 

αλλά και μοναχικό τρόπο, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη σύγχρονη 

μουσική του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. 

Ο Ξενάκης πέθανε τα ξημερώματα της 4ης Φεβρουαρίου 2001, σε ηλικία 78 ετών 

και μετά από μακρόχρονες περιπέτειες με την υγεία του. Η σορός του 

αποτεφρώθηκε στην υπόγεια κρύπτη του κοιμητηρίου Père Lachaise στο Παρίσι 

χωρίς θρησκευτική τελετή, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία. 

Ο Ξενάκης χρησιμοποίησε ως βάση για τις περισσότερες συνθέσεις του μαθηματικά 

µοντέλα, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «νεοπυθαγόρειος». Στο γενικότερο 

πλαίσιο της κρίσης της σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, επεδίωξε να ξεφύγει από το αδιέξοδο στο οποίο θεωρούσε ότι 

είχε οδηγήσει η σειραϊκή και μετασειραϊκή μουσική. Σε αντίθεση όμως με άλλους 

Ευρωπαίους και Αμερικανούς συνθέτες που απέρριψαν ολοκληρωτικά την μουσική 

πρωτοπορία και στράφηκαν σε έναν μουσικό μεταμοντερνισμό, επιστρέφοντας εν 
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μέρει ή ολοκληρωτικά στην τονικότητα, αναμιγνύοντας παλιά και νέα ύφη, 

«σοβαρή» και «δημοφιλή» μουσική κ.ά., ο Ξενάκης παρέμεινε ουσιαστικά 

πρωτοπόρος, πιστός στους στόχους που έθεσε από την αρχή. Όμως, ακόμη και οι 

συνθέτες που συνέχισαν να γράφουν πρωτοποριακή μουσική μετά το 1960 (με 

κύριο πόλο τον Pierre Boulez στη Γαλλία) τον απομόνωσαν αρχικά, στερώντας του 

ακόμη και κρατικές επιχορηγήσεις. Ο Ξενάκης απέκτησε φανατικούς θαυμαστές 

αλλά και επικριτές, με επιχειρήματα τον φορμαλισμό και την στασιμότητα της 

μουσικής του μετά το 1970, αλλά και την υπερβολική δεξιοτεχνία που απαιτούσε 

από τους εκτελεστές. 

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από αυτό που έβλεπε ως αδιέξοδο της σειραϊκής 

μουσικής στη δεκαετία του 1950, ο Ξενάκης στράφηκε στα μαθηματικά και στην 

αρχιτεκτονική. Προσπάθησε, δηλαδή, να εφαρμόσει στη μουσική τους φυσικούς 

νόμους που διέπουν διάφορα φαινόμενα, όπως π.χ. το θρόισμα των φύλλων ενός 

δέντρου, την οχλοβοή μιας διαδήλωσης, το τερέτισμα των τζιτζικιών κ.ά., 

δημιουργώντας μια μουσική «ηχητικών μαζών», «συμπάντων» ή «γαλαξιών».. Το 

πρώτο έργο που σηματοδοτεί την πρωτοποριακή αυτή κατεύθυνση, που θα 

ονομάσει αργότερα «στοχαστική μουσική», είναι οι Μεταστάσεις (1954) για 61 

όργανα. Το έργο αυτό, με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, χρησιμοποιεί μαζικά 

glissandi, δημιουργώντας την αίσθηση κινούμενων ηχητικών μαζών και είναι 

βασισμένο σε μια γραφική παράσταση παραβολοειδών υπερβολών που αντιστοιχεί 

στα glissandi των εγχόρδων με άξονα χ τον χρόνο (sec) και άξονα ψ τις συχνότητες 

των φθόγγων (Hz). Ως αποτέλεσμα, η μελωδία εξαφανίζεται μέσα σε ένα σύνολο 

από κινούμενες ηχητικές επιφάνειες και οι επιμέρους φωνές των οργάνων δεν 

έχουν καμία σχέση με τις αντιστικτικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί η τονική, η 

ατονική ή και δωδεκαφθογγική/σειραϊκή μουσική. Στο ίδιο ηχητικό αποτέλεσμα 

μιας μουσικής ηχητικών μαζών έφτασαν πάντως, με εντελώς διαφορετική αφετηρία 

και φιλοσοφία, δύο σύγχρονοι συνθέτες του Ξενάκη λίγα χρόνια αργότερα, ο 

György Ligeti (Γκιέργκι Λίγκετι), με το έργο του Ατμόσφαιρες (1961), καθώς και ο 

Krzysztof Penderecki (Κριστόφ Πεντερέτσκι), με το έργο του Θρηνωδία για τα 

θύματα της Χιροσίμα (1960). Τα συγκεκριμένα έργα, μαζί με τις Μεταστάσεις του 

Ξενάκη, που προηγήθηκε χρονολογικά (1954), είναι τα πρώτα αυτού του νέου 

μουσικού ακούσματος των «ηχητικών μαζών», αποτελώντας ταυτόχρονα τα έργα 

που έκαναν και τους τρεις συγκεκριμένους συνθέτες ευρύτερα γνωστούς. 

Τα Πιθοπρακτά που ακολούθησαν ήταν η πρώτη απόπειρα του Ξενάκη να 

τυποποιήσει τη συνθετική τεχνική που είχε αρχίσει να εφαρμόζει με μαθηματικές 

θεωρίες, δημιουργώντας τη «στοχαστική μουσική». Στο έργο αυτό εφάρμοσε 

νόμους της θερμοδυναμικής που περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός αερίου κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες (κατανομή Maxwell-Boltzmann), αντιστοιχώντας 

παραμέτρους της μουσικής με τη συμπεριφορά των μορίων ενός αερίου. 

Ο όρος «στοχαστικός» γοήτευσε τον Ξενάκη λόγω της διττής σημασίας του, 

φιλοσοφικής και μαθηματικής. Από φιλοσοφική άποψη συνδέεται με τον 
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φιλοσοφικό «στοχασμό», ενώ στα μαθηματικά συνδέεται με την θεωρία των 

πιθανοτήτων και τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ελβετός Jacques Bernoulli, 

αναφερόμενος στη συμπεριφορά φαινομένων «μεγάλων αριθμών». Η θεωρία των 

«μεγάλων αριθμών», όπως αναπτύχθηκε από μεταγενέστερους επιστήμονες, εξηγεί 

– με απλά λόγια – ότι όσο πιο πολλά είναι κάποια φαινόμενα, τόσο περισσότερο 

τείνουν σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Με αυτό το σκεπτικό, ο Ξενάκης 

κατευθύνθηκε σε μία «τυποποίηση» της μουσικής, με τη μαθηματική έννοια του 

όρου, εισάγοντας τον όρο «στοχαστική μουσική». 

Με τον όρο αυτό εννοούσε σε γενικές γραμμές τη μεταφορά στη μουσική των 

μαθηματικών θεωριών που σχετίζονται με τους νόμους των πιθανοτήτων, αλλά και 

άλλων μαθηματικών «νόμων» που περιγράφουν μαζικά φαινόμενα. Έτσι το ηχητικό 

υλικό διαμορφώνεται με στατικούς μέσους όρους «προς ένα στόχο» και εισάγεται 

το τυχαίο στη μουσική, όχι όμως με τον τρόπο που το έκαναν άλλοι συνθέτες εκείνη 

την εποχή (όπως ο Αμερικανός John Cage), αλλά με βάση τη θεωρία των 

πιθανοτήτων και τους νόμους της στατιστικής. Τις θεωρίες του αυτές αρχίζει να τις 

σχηματοποιεί δημοσιεύοντας σε συνέχειες το κείμενό του «Elements de musique 

stochastique» (Στοιχεία της στοχαστικής μουσικής), το οποίο συμπεριέλαβε τελικά 

μαζί με τη θεωρία του για την «μαρκοβιανή στοχαστική μουσική» στο βιβλίο του 

Musiques Formelles, το 1962, το οποίο κυκλοφόρησε και σε αναθεωρημένη αγγλική 

έκδοση το 1971. Έμπνευσή του, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του, ήταν τα 

μαζικά φαινόμενα όπως οι διαδηλώσεις που έζησε ως αντιστασιακός: «Ο καθένας 

μας έχει παρατηρήσει το ηχητικό φαινόμενο ενός πλήθους εκατοντάδων ή χιλιάδων 

ανθρώπων σε μια πολιτική διαδήλωση. Το ανθρώπινο ποτάμι φωνάζει ένα σύνθημα 

με έναν ομοιόμορφο ρυθμό. Τότε, ένα άλλο σύνθημα ξεκινά από την κεφαλή της 

διαδήλωσης και εξαπλώνεται προς την ουρά αντικαθιστώντας το πρώτο […] Τότε οι 

διαδηλωτές και ο εχθρός συγκρούονται. Ο τέλειος ρυθμός διασπάται σε ένα 

τεράστιο ορμαθό χαοτικών ήχων, ο οποίος επίσης εξαπλώνεται στην ουρά […] Οι 

στατιστικοί νόμοι των γεγονότων αυτών, απομονωμένοι από το πολιτικό και ηθικό 

τους πλαίσιο, είναι οι νόμοι της μετάβασης από την απόλυτη τάξη στην απόλυτη 

αταξία με έναν συνεχή ή εκρηκτικό τρόπο. Είναι στοχαστικοί νόμοι». 

Με αυτή τη λογική, ο Ξενάκης κατασκευάζει συνολικά ηχητικά συμβάντα , τα οποία 

αποτελούνται από ένα μεγάλο πλήθος μεμονωμένων ήχων, με βάση τους 

στοχαστικούς νόμους. Συνθέτει έναν κύκλο έργων το 1962, τα οποία αριθμεί με τα 

αρχικά ST (ΣΤ, από το «Στοχαστικά»). Τα προηγούμενα έργα του τα κατέταξε στην 

κατηγορία της «ελεύθερης στοχαστικής μουσικής». Ως μεμονωμένα γεγονότα ενός 

μαζικού φαινομένου, που ορίζεται από στοχαστικούς νόμους, μπορούν να 

θεωρηθούν μοτίβα, ομάδες οργάνων, ηχοχρώματα, μορφολογικές δομές κ.ά. Για 

τους σχετικούς υπολογισμούς ο Ξενάκης άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, κάτι που εντυπωσίασε ως πρωτοποριακό γεγονός για την εποχή. Η 

«μαρκοβιανή στοχαστική μουσική» σχετίζεται με τη θεωρία περί «στοχαστικών 

διαδικασιών» του μαθηματικού Andrei Markov, γνωστή με το όνομα «μαρκοβιανές 
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αλυσίδες». 

Ο Ξενάκης εφαρμόζει ακόμη ένα πλήθος από μαθηματικές θεωρίες στο έργο του, 

όπως: 

Η θεωρία των συνόλων, όπως την εφάρμοσε στο έργο του Έρμα για πιάνο. Όλη η 

έκταση του πιάνου θεωρείται ως σύνολο Α με τρία υποσύνολα, με αποτέλεσμα να 

προκύπτει ποικιλία ακουσμάτων. 

Η θεωρία των παιγνίων. Στα έργα που εφαρμόζει τη θεωρία αυτή (Duel και 

Στρατηγική), υπάρχουν δύο μαέστροι που αντιδρούν ο ένας στις επιλογές του 

άλλου. Είναι τα μόνα έργα του Ξενάκη, μαζί με το Λίναια-Αγών, στα οποία υπάρχει 

το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. 

Η Άλγεβρα Μπουλ, σε συνδυασμό με τη θεωρία των συνόλων. Η θεωρία αυτή 

χρησιμοποιείται στα έργα Έρμα και Εόντα και ονομάζεται από τον Ξενάκη 

«Συμβολική μουσική». 

Φόρμες οργανικής εξέλιξης - δενδροειδείς διακλαδώσεις, όπως αυτές 

εφαρμόστηκαν στα έργα Eυρυάλη (για πιάνο) και Eρίχθων (2ο κοντσέρτο για πιάνο). 

Ανάμεσα στις θεωρίες, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Ξενάκης περιλαμβάνονται: Ο 

τύπος του Poisson (για τις πυκνότητες των ηχητικών στοιχείων), η κινητική θεωρία 

των αερίων και ο νόμος των Maxwell-Boltzmann-Gauss(για τις κλίσεις των glissandi), 

η έννοια της χρυσής τομής και η ακολουθία Φιμπονάτσι (για τις μορφολογικές 

σχέσεις «εντός χρόνου»), οι νόμοι των συνεχών πιθανοτήτων (για διάρκειες, 

εντάσεις και άλλες μουσικές παραμέτρους «εκτός χρόνου»), αλγοριθµικές 

διαδικασίες, κίνηση Mπράουν κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό ασχολήθηκε και με την 

ηλεκτρονική μουσική (συγκεκριμένη μουσική, musique concrète), αλλά σε ελάχιστα 

έργα του. 

Όπως ακούσαμε να λέει o ίδιος χαρακτηριστικά «Αισθάνομαι ξένος παντού», έτσι 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαντάζει και η αρχιτεκτονική του, στην εποχή της ή 

ακόμη και σήμερα για κάποιον που ψάχνει τις ιδέες και την σκέψη πίσω από την 

μορφή. Ξένη, αντισυμβατική, πρωτοποριακή, βγαλμένη από έναν άλλον κόσμο, 

αυτόν των μαθηματικών. «Αυτά που έβλεπα δεν με τραβούσαν», «Η μοντέρνα 

αρχιτεκτονική δεν με ενδιέφερε, για εμένα είχε σταματήσει τον 2 π.Χ. αιώνα», 

«Έβλεπα κοινά προβλήματα στην μουσική με την αρχιτεκτονική», «Η έντεχνη 

αρχιτεκτονική του πολυτεχνείου δεν παράγει πρότυπο - πρωτότυπο», θραύσματα 

από τις σκέψεις του Ιάννη Ξενάκη που αντηχούσαν στα δωμάτια του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου κατά την διάρκεια της εκπομπής Μονόγραμμα . Σκέψεις 

που μας δίνουν ίσως μια γενική εικόνα για την στάση του απέναντι στην 

αρχιτεκτονική και στα πράγματα, μια στάση που κράτησε και στη μουσική αλλά και 

σε όλη του την ζωή. Ακόμη τον ακούσαμε να μιλάει για την μεσαιωνική - χριστιανική 

αρχιτεκτονική μέσα από την οποία ήρθε σε επαφή με τις αναλογίες, αλλά δεν 

άφησε απ’ έξω και τη λαϊκή αρχιτεκτονική δείχνοντάς μας τον τρόπο με τον οποίο η 

διάνοιά του αντιλαμβανόταν ένα όλον και μια συνέχεια στα πράγματα, την οποία 

θα περάσει αργότερα και στην αρχιτεκτονική του μέσα από τα πολυμεσικά έργα του 
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στα οποία ο αρχιτεκτονικός χώρος ορίζεται από ύλη, ήχο, φως, χρόνο, χρώμα και 

κενό. 

Η πορεία του στον χώρο της αρχιτεκτονικής ξεκινά μέσα από το γραφείο του 

διάσημου τότε αρχιτέκτονα Λε Κορμπυζιέ στο οποίο αρχικά εργαζόταν με την 

ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού πάνω σε στατικούς υπολογισμούς κατασκευών. 

Στα πρώτα έργα όπου συνεργάστηκε με τον Λε Κορμπυζιέ όσον αφορά την 

αρχιτεκτονική, ήταν η πρόσοψη του Οίκου Πολιτισμού και Νεότητας (γαλλικά:  ) στο 

Φιρμινί της Γαλλίας και η πρόσοψη του διάσημου μοναστηριού της Λα Τουρέτ 

κοντά στη Λυόν της Γαλλίας. Αργότερα αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο κομμάτι του 

περίπτερου της Philips για την EXPO 1958 , και καταλήγοντας να γίνεται ένα έργο 

σχεδόν εξολοκλήρου δικό του, οι δύο αρχιτέκτονες ήρθαν σε ρήξη με αποτέλεσμα 

το τέλος της συνεργασίας τους. Από εκεί και πέρα ο δρόμος του στην αρχιτεκτονική 

ήταν μοναχικός, όχι μόνο σε ότι αφορά τις συνεργασίες, αλλά και σε σχέση με την 

ανάπτυξη μιας γλώσσας πολύ προσωπικής και ιδιαίτερα ξεχωριστής, συγκρινόμενη 

με τα υπόλοιπα έργα αρχιτεκτονικής στο διεθνές πεδίο. Άλλα αρχιτεκτονικά έργα 

του πέραν των προαναφερομένων είναι μια σειρά από έργα-εγκαταστάσεις γνωστά 

με το όνομα Πολύτοπα, σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο, το περίπτερο του Κέντρου 

Ζωρζ Πομπιντού στο Παρίσι που φέρει το όνομα Διάτοπο, καθώς και κάποιες 

μελέτες όπως αυτή για της Πόλη της Μουσικής της Βιλέτ (γαλλικά: Cité de la 

Musique de La Villette ) (Παρίσι, 1984) σε συνεργασία με τον Jean-Louis Véret (Ζαν-

Λουί Βερέ), αυτή για την κατοικία των Roger και Caren Reynolds (1989), αλλά και 

άλλες, μερικές από τις οποίες αφορούσαν και πολεοδομικές προτάσεις όπως αυτή 

της Κοσμικής πόλης (1965). 

Το «πρόβλημα» της όψης του μοναστηριού, όπως ο ίδιος ο Ξενάκης το θέτει, ήταν 

συγχρόνως αισθητικό, κατανομής και λειτουργικό. Στόχος ήταν να χαραχθούν στην 

ευθεία του πατώματος του κάθε ορόφου οι θέσεις των κατακόρυφων στοιχείων 

από σιδηροπαγές σκυροκονίαμα έτσι ώστε οι μεταξύ τους υαλοπίνακες να 

σχηματίσουν μια κυμαίνουσα, ζωντανή πρόσοψη. Η λύση του προβλήματος ήρθε 

μέσα από τα μαθηματικά. Με την χρήση των δυναμικών της χρυσής τομής στον 

ρυθμό εναλλαγής των καθέτων αυτών στοιχείων, η οποία δημιούργησε πυκνώσεις 

και αραιώσεις ή και ξαφνικές, απότομες εναλλαγές αυτών, ο Ξενάκης κερδίζει το 

"στοίχημα" και η όψη παίρνει ζωή. Ταυτόχρονα μέσα από την διαχείριση του φωτός 

που αυτές οι εναλλαγές επιτυγχάνουν το λεξιλόγιο του έρχεται σε απόλυτο 

συντονισμό με αυτό του Λε Κορμπυζιέ, που διακατέχει το υπόλοιπο κτίσμα. 

Αργότερα ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να είχε εισαγάγει μια πιθανοτική λογική αντί 

της ρυθμιστικής που χρησιμοποίησε, κάτι που θα συναντήσουμε σε μετέπειτα έργα 

του. Εκείνη την εποχή εργαζόταν πάνω στο μουσικό έργο του Μεταστάσεις, η δομή 

του οποίου θα διαποτίσει την κατασκευή του περίπτερου της Philips και θα 

εισαγάγει μια νέα εποχή για τον ίδιο. 

Ορμώμενος από τις μουσικές του αναζητήσεις, τα μαθηματικά, την αφαιρετική 

σκέψη η οποία ήταν σχετικά νέα την εποχή εκείνη σε διάφορες επιστήμες και 
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άλλους τομείς αλλά και την τεχνολογική πρόοδο, μιλά για μια νέα αρχιτεκτονική 

αντίληψη πέραν της ευθείας γραμμής και του επιπέδου, μια αρχιτεκτονική με 

«τρεις πραγματικές διαστάσεις» όπου το αρχιτεκτονικό έργο έρχεται να 

ολοκληρωθεί μέσω του ήχου, του φωτός και της τεχνολογίας σε ένα όλο, σε μια 

«συνολική ηλεκτρονική κίνηση». Όπως χαρακτηριστικά γράφει και ο ίδιος «...μια 

εννοιολογική συνείδηση, η αφαίρεση, και μια τεχνική υποδομή, η ηλεκτρονική, 

κινούν σήμερα τον ανθρώπινο πολιτισμό». Με μια γρήγορη εξίσωση θα λέγαμε με 

μεγάλη ευκολία ότι “παιδί” αυτών των σκέψεων είναι το διάσημο περίπτερο της 

Philips σε όλο του το είναι.. ένα ηλεκτρονικό ποίημα, όπως θα πει και ο Λε 

Κορμπυζιέ αναφερόμενος σε αυτό. 

Το έργο αυτό αποτέλεσε το περίπτερο για τη συμμετοχή της εταιρείας Philips στην 

διεθνή έκθεση EXPO του 1958. Aνατέθηκε στον συνεργάτη τότε, του Ιάννη Ξενάκη, 

Λε Κορμπυζιέ, ο οποίος με την σειρά του ανέθεσε ένα μεγάλο τμήμα αυτού, που 

αφορούσε το εξωτερικό κέλυφος του περιπτέρου, στον Ξενάκη. Το μεγαλύτερο 

μέρος του έργου σήμερα θεωρείται ότι έγινε από τον Ξενάκη, με ταυτόχρονη 

συμμετοχή στο εικαστικό τμήμα, του γαλλικής υπηκοότητας, αμερικανού συνθέτη 

Edgard Varèse (Εντγκάρ Βαρέζ). 

Η αρχική ιδέα ήταν μια εξωτερική φόρμα παραγόμενη από ένα μαθηματικό 

αλγόριθμο, και ένα εσωτερικό όπου θα έδινε την αίσθηση στους επισκέπτες ότι 

βρίσκονται στο στομάχι μίας αγελάδας. Το πρόγραμμα ήταν για συγκεκριμένο 

αριθμό επισκεπτών κάθε φορά και διαρκούσε δέκα λεπτά εκ των οποίων κατά τα 

δύο πρώτα, μέχρι να εισέλθουν όλοι οι επισκέπτες, ακούγονταν ένα εισαγωγικό 

μουσικό κομμάτι του Ξενάκη και έπειτα, τα επόμενα οκτώ λεπτά, ένα σύνολο ήχων, 

εικόνων, φωτός και χρωμάτων ταξίδευε τους θεατές σε μια “άλλη” πραγματικότητα 

στο τέλος της οποίας εξέρχονταν από μια άλλη έξοδο, σαν να είχαν «χωνευτεί». 

Σκοπός του όλου έργου ήταν μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της συγκεκριμένης 

εταιρείας να φανεί η “υπεροχή” της σε αυτόν τον χώρο. Στην πραγματικότητα όμως 

συνέβη κάτι πολύ παραπάνω. 

Εισάγοντας την θεωρία των εφαπτόμενων επιφανειών σε υπερβολικά 

παραβολοειδή, μια θεωρία που είχε χρησιμοποιήσει και για το μουσικό έργο 

Μεταστάσεις, φτάνει σε μια μορφή όπου δεν υπάρχει καμία ευθεία γραμμή ή 

επιφάνεια που να σπάει την συνέχειά της. Η κατασκευή του κελύφους γίνεται με 

τρισχιδείς τέντες όπου φέρουν εξωτερική επικάλυψη με προκατασκευασμένα 

πανέλα σκυροδέματος πέντε εκατοστών τα οποία στηρίζονται σε προτεταμένη 

χαλύβδινη κατασκευή με στύλους και καλώδια σχηματίζοντας υπερβολοειδείς και 

παραβολοειδείς καμπύλες. Τα δάπεδα, οι τοίχοι και οι οροφές γίνονται ένα, ο 

χώρος λόγω αυτής της ενοποίησης αλλά και της συνεχούς αναδίπλωσης των 

επιπέδων δεν είναι αναγνώσιμος. Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας που 

εντείνει αυτήν την χωρική αίσθηση είναι η χρήση της τεχνολογίας, όπου μέσω της 

διασποράς του ήχου, της χρήσης χρωμάτων, προβολέων φωτός και εικόνων ο χώρος 

διασπάται, γίνεται άϋλος και χωρίς όρια με σκοπό ο θεατής να ξεχάσει την 
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πραγματικότητα ή αντίθετα να του ξυπνήσει τα αισθητηριακά όργανα αυτής. Εν 

γένει θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διαχωρισμό του χώρου σε φυσικό-υλικό 

(αρχιτεκτονικό) και ενεργειακό-δυναμικό (τεχνολογικός), μια ίσως αποδόμηση του 

"κλασσικού Καρτεσιανού χώρου". 

Ο Ξενάκης καλείται το 1977 να σχεδιάσει ένα αρχιτεκτονικό έργο ανάλογο με αυτό 

του Περίπτερου της Philips, το οποίο προοριζόταν για τα εγκαίνια του Κέντρου Ζωρζ 

Πομπιντού στο Παρίσι και το οποίο στην συνέχεια θα μπορούσε να ταξιδέψει ανά 

τον κόσμο ως πρεσβευτής αυτού. Συνεχίζοντας ο Ξενάκης στον δρόμο όπου είχε 

ανοίξει με το περίπτερο της Philips, σχεδιάζει μια κατασκευή επίσης πολυμεσική, 

την επονομαζόμενη Διάτοπο, ένα αμάλγαμα πραγματικότητας και τεχνητού κόσμου. 

Διά-τόπο = μέσα από..., ορισμός όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι κυριολεκτικά 

χαρακτηρίζει αυτό το έργο του. Με την ίδια λογική ελαχιστοποίησης του υλικού 

μέρους της κατασκευής, και χρησιμοποιώντας αυτή την φορά, αντί του 

προκατασκευασμένου σκυροδέματος, βινύλιο στηριζόμενο σε μεταλλικό δικτύωμα, 

φτάνει ακόμη πιο πολύ στα όρια της διάσπασης του χώρου αφού μέσα από την 

προσφερόμενη από το βινύλιο ημιδιαφάνεια και με την βοήθεια των τεχνολογικών 

μεσών του φωτός, των λέιζερ ή ακόμη και του κλιματισμού, πειραματίζεται στην 

διάχυση του εξωτερικού χώρου στον εσωτερικό και αντίστροφα, με πλήρη έλεγχο 

αυτού. Οι καμπύλες φόρμες του κελύφους, ο τεχνολογικός εξοπλισμός των περίπου 

χιλίων εξακοσίων φλας, των τετρακοσίων κινούμενων καθρεπτών, τα λέιζερ, ο ήχος, 

αλλά αυτή τη φορά και το διαφανές δάπεδο που χάνει την υλικότητά του μέσα από 

το εκπεμπόμενο από αυτό φως διασπούν τελείως τον χώρο που μετατρέπεται σε 

ένα δυναμικό φαινόμενο, στο οποίο ακόμη και ο χρόνος χάνει την γραμμικότητα 

του. 

Τα πολύτοπα αποτελούν μια σειρά από πολυμεσικές εγκαταστάσεις σε διάφορα 

μέρη του κόσμου, στα οποία η μουσική συνδυαζόταν με οπτικά ερεθίσματα σε 

συγκεκριμένους, ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Ο όρος έχει και μαθηματική 

σημασία, λειτουργώντας ως αναφορά στα πολύτοπα της ευκλείδειας γεωμετρίας. 

Έλαβαν χώρα είτε στον εσωτερικό χώρο υπαρχόντων κτισμάτων είτε σε εντελώς 

ανοικτούς υπαίθριους χώρους. Μέσω πάλι της χρήσης τεχνολογίας, φώτα, λέιζερ, 

προβολές, φυσικών ήχων, αλλά και συνδεόμενα με τα αντίστοιχα μουσικά έργα του, 

ο Ξενάκης προσπαθεί να αναδημιουργήσει τις χωρικές σχέσεις και ποιότητες που 

προϋπάρχουν στον εκάστοτε χώρο ή ακόμη και να έρθει σε σύγκρουση με αυτές 

δημιουργώντας νέες, ξένες προς τις αρχικές. Από τις πιο γνωστές εγκαταστάσεις του 

είδους είναι αυτή στο κτίσμα των Ρωμαϊκών Θερμών του μουσείου του Κλουνί, στα 

πλαίσια του πρώτου φθινοπωρινού φεστιβάλ του Παρισιού το 1972. Η εγκατάσταση 

αποτελείτο από ένα «καρτεσιανό» πλέγμα με εξακόσια φλας και τετρακόσιους 

καθρέπτες στηριζόμενο πάνω σε μεταλλικό πλέγμα αναδιπλούμενο στις εσωτερικές 

παρειές του κτίσματος. Συνοδευόμενο από το αντίστοιχο μουσικό κομμάτι του ιδίου 

έδινε την αίσθηση ενός βίαιου κατακλυσμιαίου γεγονότος. Σε αυτήν την 

εγκατάσταση, όπως και σε άλλες παρόμοιες που έγιναν σε ανοικτούς 
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αρχαιολογικούς χώρους όπως π.χ. στην Περσέπολη στο Ιράν το 1971 και στις 

Μυκήνες το 1978, είναι εμφανής η αντιπαραβολή του αρχαίου με το νέο και την 

τεχνολογία αλλά δύσκολο να πει κανείς αν ο ίδιος ο Ξενάκης μιλάει για μία ρήξη με 

αυτό ή για την απόλυτη συνέχειά του. Άλλο γνωστό πολύτοπο είναι αυτό που έλαβε 

χώρα στο εσωτερικό του περίπτερου της Γαλλίας για την EXPO 1967, στο Μόντρεαλ 

του Καναδά. Η εκεί εγκατάσταση καταλαμβάνει καθ’ ύψος όλο το εσωτερικό 

κλειστό αίθριο του κτιρίου, με καλώδια και φώτα, ενώ στη διάσπαση του χώρου 

συμβάλλουν και οι τέσσερις ηχογραφημένες ορχήστρες που ακούγονται από 

τέσσερα διαφορετικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν και στα πολύτοπα ο Ξενάκης 

πραγματεύεται την χωρική αίσθηση του ανθρώπου μέσω των εναλλαγών του 

φωτισμού, των ηχητικών γλυπτών, του ά-χρονου και του συνεχώς μεταβλητού. 

« Οι πόλεις είναι μονότονες, χωρίς ταυτότητα, δεν ανακλούν το θαύμα της 

ανθρώπινης ψυχής. Κάθε άλλο...» Μέσα στη μικρή θα έλεγε κανείς πορεία του 

Ξενάκη στην αρχιτεκτονική, πρόλαβε και μίλησε για μερικές ιδέες που αφορούν την 

πολεοδομία και τις σύγχρονες πόλεις. Οι προτάσεις του πάνω στο θέμα αυτό θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως ουτοπικές, οι σκέψεις όμως που τον 

οδήγησαν εκεί, κάθε άλλο παρά ουτοπικές ήταν. Ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται τα καίρια για την εποχή του προβλήματα της πολεοδομίας είναι και 

πάλι αντισυμβατικός. Την εποχή όπου οι ασφυκτικές μεγαλουπόλεις έχουν 

οδηγήσει τους περισσότερους να μιλάνε για αποκέντρωση, ο Ξενάκης μιλάει για τον 

μύθο της αποκέντρωσης και την φυσική τάση του ανθρώπου για συγκέντρωση. 

Υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση φέρνει την πρόοδο, κάτι το οποίο στηρίζει και μέσω 

των μαθηματικών, με βάση τα οποία λέει ότι σύμφωνα με τον νόμο των μεγάλων 

αριθμών η εμφάνιση εξαιρετικών συμβάντων είναι απίθανη σε μικρότερους 

πληθυσμούς. Φτάνει να υποστηρίζει την ανάγκη μεγάλων πληθυσμιακών 

συγκεντρώσεων, την πλήρη ανεξαρτησία από το έδαφος και το τοπίο, πόλεις 

κατακόρυφες μέχρι του ύψους των τριών χιλιάδων μέτρων, μιλάει για ανεμπόδιστη 

θέα ακόμη και πάνω από τα σύννεφα, κατανομή των κατοίκων προς μια πλήρη 

ετερογένεια η οποία καθιστά την πόλη ζωντανή, μιλάει για τεχνολογικές 

καινοτομίες: κλιματικά ρυθμιζόμενες πόλεις, με υπερταχείες κατακόρυφες 

επικοινωνίες που θα φτάνουν και τα 200 χλμ. την ώρα, με συστήματα ανακύκλωσης 

κλπ, αναφέρει όρους όπως εσωτερική νομαδικότητα και εναλλάξιμους χώρους... 

μια “κινητική αρχιτεκτονική”. 
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5. Τι γνωρίζετε για το Μάνο Χατζιδάκι; 

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Χατζιδάκις (23 Οκτωβρίου 1925 – 15 Ιουνίου 1994) ήταν 

κορυφαίος Έλληνας συνθέτης και ποιητής. Θεωρείται ο πρώτος που συνέδεσε με το 

έργο του, θεωρητικό και συνθετικό, τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μουσική 

παράδοση. Πολλά από τα εκατοντάδες έργα του αναγνωρίζονται σήμερα ως 

κλασικά. 

Γεννήθηκε στην Ξάνθη και ήταν γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζιδάκι από τον 

Μύρθιο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και της Αλίκης Αρβανιτίδου από την 

Αδριανούπολη. Η μουσική του εκπαίδευση ξεκινά σε ηλικία τεσσάρων ετών και 

περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από την αρμενικής καταγωγής πιανίστρια 

Αλτουνιάν. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. 

Ο Χατζιδάκις εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα με τη μητέρα του το 1932 έπειτα 

από το χωρισμό των γονέων του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1938, ο πατέρας του 

πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που σε συνδυασμό με την έναρξη του 

Β' Παγκοσμίου πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένεια. 

Ο νεαρός Χατζιδάκις εργάζεται για βιοπορισμό ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι, 

παγοπώλης στο εργοστάσιο του Φιξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του 

Μεγαλοκονόμου και βοηθός νοσοκόμος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. 

Παράλληλα επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα 

θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλλάντιο την περίοδο 1940 - 1943, ενώ 

ξεκινά και σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες όμως δεν θα 

ολοκληρώσει ποτέ. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και 

διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ήταν οι ποιητές Νίκος Γκάτσος, Γιώργος 

Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. 

Κατά την τελευταία περίοδο της Κατοχής συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση 

μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, όπου γνώρισε τον επίσης κορυφαίο 

μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίον σύντομα ανέπτυξε ισχυρή φιλία. 

Η πρώτη εμφάνιση του Χατζιδάκι ως συνθέτη πραγματοποιείται το 1944, σε ηλικία 

19 ετών, με τη συμμετοχή του στο έργο "Τελευταίος Ασπροκόρακας" του Αλέξη 

Σολομού, στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, ο 

Χατζιδάκις θα παρακολουθήσει και μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο ίδιος ο 

Κουν θα τον προτρέψει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Η συνεργασία του 

με το Θέατρο Τέχνης θα αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική και θα διαρκέσει 

περίπου δεκαπέντε χρόνια. Τέλος, το 1946, καταγράφεται η πρώτη του εργασία για 

τον κινηματογράφο, στην ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι. 

Την περίοδο αυτή, ο Χατζιδάκις ανακαλύπτει το ρεμπέτικο τραγούδι και γίνεται ο 

πρώτος που θα το μελετήσει σε βάθος και θα κατανοήσει την αξία του. Στις 31 

Ιανουαρίου 1949, σε ηλικία 23 ετών, δίνει στο Θέατρο Τέχνης τη διάσημη πλέον 

διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι. 

Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικό διευθυντή του 

Ελληνικού Χοροδράματος της Ραλλούς Μάνου, όπου παρουσιάζει τα τέσσερα 
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μπαλέτα του, "Μαρσύας" (1950), "Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές" (1951), "Το Καταραμένο 

Φίδι" (1951) και "Ερημιά" (1958). Την ίδια εποχή, η τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη 

αναθέτει στον Χατζιδάκι τη σύνθεση της μουσικής για τις "Χοηφόρους" (1950) από 

την "Ορέστεια" του Αισχύλου. Το γεγονός αυτό αποτελεί την απαρχή της 

ενασχόλησης του Χατζιδάκι με το αρχαίο δράμα. Μερικές από τις τραγωδίες και 

κωμωδίες για τις οποίες θα γράψει μουσική είναι η "Μήδεια" (1956), ο "Κύκλωπας" 

(1959), οι "Βάκχες" (1962), οι "Εκκλησιάζουσες" (1956), η "Λυσιστράτη" (1957) και 

οι "Όρνιθες" (1959). Το 1950 ο Χατζιδάκις συνεργάζεται με τον Άγγελο Σικελιανό 

προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του ποιητή "Ο 

Θάνατος του Διγενή". 

Την ίδια περίοδο γράφει σημαντικά μουσικά έργα, όπως τα πιανιστικά έργα "Ιονική 

σουίτα" (1952) και "Για μια μικρή λευκή αχιβάδα" (1947, το πρώτο από 51 έργα που 

ο ίδιος ξεχωρίζει με ιδιαίτερη αρίθμηση ανάμεσα στο σύνολο της δημιουργίας του 

ως opus 1) καθώς και τον κύκλο τραγουδιών "Ο Κύκλος του C.N.S." (1954, 

αφιερωμένο στον Carlos Novi Sanchez για το θάνατο του κοινού τους φίλου Ετιέν 

Ρέρυ). 

Το 1957 ξεκινά μία περίοδος έντονης δημιουργικής δράσης. Ο Χατζιδάκις συνθέτει 

ασταμάτητα για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπου το έργο του γνωρίζει 

μεγάλη δημοφιλία, ενώ παράλληλα γράφει πολλά σημαντικά μουσικά έργα. 

Το 1960 ήταν μία χρονιά με διακρίσεις και βραβεία. Του απονεμήθηκε το πρώτο 

βραβείο στο Β' Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Ε.Ι.Ρ. για το "Κυπαρισσάκι" και 

την "Τιμωρία" με την Νάνα Μούσχουρη, απέσπασε το βραβείο για τη μουσική του 

στο "Ποτάμι" του Νίκου Κούνδουρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 

Θεσσαλονίκης, έγραψε τα "Τα Παιδιά του Πειραιά" για το "Ποτέ την Κυριακή" του 

Ζυλ Ντασέν, που έκαναν το γύρο του κόσμου "αποδίδοντας" στον συνθέτη και το 

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού την επόμενη χρονιά, και επίσης 

συνέθεσε μουσική για τα θεατρικά έργα "Ευρυδίκη" του Jean Anouilh, "Το γλυκό 

πουλί της νιότης" του Tennessee Williams, "Ο θάνατος του Διγενή" του Άγγελου 

Σικελιανού, "Η τύχη της Μαρούλας" του Δημητρίου Κορομηλά και για πολλές 

ταινίες. Ανάμεσά τους οι: "Μανταλένα", "Η Αλίκη στο ναυτικό", "Το κοροϊδάκι της 

δεσποινίδος", "Η κυρία δήμαρχος", "Το κλωτσοσκούφι", "Ραντεβού στην Κέρκυρα", 

κ.α. 

Το 1961 κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι "Τα 

παιδιά του Πειραιά". Η βράβευση αυτή του έδωσε παγκόσμια δημοσιότητα, την 

οποία ο Χατζιδάκις προσπάθησε να αποφύγει με κάθε τρόπο, θεωρώντας ότι του 

στερούσε τη δυνατότητα να διαμορφώσει ο ίδιος την σχέση του με τον ακροατή 

του. "Για μένα το Όσκαρ δεν αποτελεί στεφάνωμα μιας σταδιοδρομίας αλλά το 

αληθινό μου ξεκίνημα", ήταν η απάντηση-δήλωση του συνθέτη. "Τα παιδιά του 

Πειραιά" έφεραν στην Ελλάδα το δεύτερο Όσκαρ, δεκαπέντε χρόνια μετά την 

Κατίνα Παξινού και το δικό της Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Για Ποιον 

Χτυπά η Καμπάνα. Το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι για το Ποτέ την Κυριακή του 
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Ζυλ Ντασέν, που έκανε το γύρο του κόσμου, επικράτησε των άλλων 

υποψηφιοτήτων, προσφέροντας στον Έλληνα δημιουργό μία διεθνή διάκριση. Ήταν 

μια βράβευση την οποία ο ίδιος δεν αντιμετώπισε ποτέ ως ξεχωριστή στιγμή στην 

καριέρα του. "Μπορεί ένα απλό τραγούδι να μου έφερε το Όσκαρ. Οι φιλοδοξίες 

μου όμως και οι υποχρεώσεις μου δεν σταματούν σε αυτό...", έλεγε. Την ίδια χρονιά 

ο Μάνος Χατζιδάκις απέσπασε το Β' βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού 

για το τραγούδι του "Κουρασμένο παλληκάρι". Το Α' δόθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη 

για την "Απαγωγή". 

Το 1962 ο Χατζιδάκις χρηματοδοτεί το "Διαγωνισμό Σύνθεσης Μάνος Χατζιδάκις" 

στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Δοξιάδη στην Αθήνα, με το πρώτο βραβείο να 

απονέμεται από κοινού στους Γιάννη Ξενάκη και Ανέστη Λογοθέτη. Το 1964 ιδρύει 

και διευθύνει την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών (1964-66). Στο σύντομο χρονικό 

διάστημα της λειτουργίας της, η ορχήστρα έδωσε 20 συναυλίες με πρεμιέρες 

δεκαπέντε έργων Ελλήνων συνθετών. Την ίδια περίοδο αρχίζει και η συνεργασία 

του με τον Maurice Bejart. Οι Όρνιθες ανεβαίνουν από τα Μπαλέτα του 20ού Αιώνα 

στις Βρυξέλλες. 

Μερικά έργα της περιόδου αυτής είναι η μουσική για την "Μήδεια" του Ευριπίδη 

(1958), το "Παραμύθι χωρίς όνομα" του Ι. Καμπανέλλη (1959), "Ο κύκλος με την 

κιμωλία" του Brecht, η "Οδός ονείρων" (1962), αλλά και "Το χαμόγελο της 

Τζοκόντας" - δέκα τραγούδια για ορχήστρα γραμμένα αρχικά για φωνή, ειδικά για 

τη Jacqueline Dano (Ζακλίν Ντανό) (Παρίσι, 1962). 

Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ προκειμένου να 

ανεβάσει στο Broadway με τον Ζυλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική 

διασκευή του "Ποτέ την Κυριακή" με τον τίτλο "Illya Darling". Κατά την παραμονή 

του στην Αμερική έρχεται σε επαφή με την ποπ και ροκ αμερικανική μουσική σκηνή, 

γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου τραγουδιών 

"Reflections" σε συνεργασία με το συγκρότημα "New York Rock and Roll Ensemble", 

ενώ ηχογραφεί και "Το Χαμόγελο της Τζοκόντας" στην -πασίγνωστη πλέον- 

συμφωνική του μορφή. Παράλληλα συνεχίζει τη συνεργασία με τα μπαλέτα του 

20ού Αιώνα στις Βρυξέλλες, όπου διευθύνει έργα δικά του ή άλλων συνθετών. Άλλα 

σημαντικά έργα της περιόδου είναι η μουσική για την ταινία "Blue" (1958) του Silvio 

Narizzano, η "Ρυθμολογία" (έργο για πιάνο) και η "Αμοργός" (1970), πάνω στο 

εμβληματικό ποίημα του ποιητή Νίκου Γκάτσου, έργο το οποίο ο συνθέτης άφησε 

ημιτελές. 

Το 1972 επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει το μουσικό 

καφεθέατρο "Πολύτροπο" με το οποίο επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, "μια 

τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού, μ' όλα τα μέσα που μας παρέχει η 

σύγχρονη θεατρική εμπειρία"[9]. Η περίοδος αυτή, μέχρι το τέλος της ζωής του, 

θεωρείται η περισσότερο ώριμη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται 

από την ηχογράφηση του έργου "Ο Μεγάλος Ερωτικός". 

Η πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση του Χατζιδάκι στο χώρο της τέχνης και οι 
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παρεμβάσεις του στα κοινά αυτήν την περίοδο κορυφώνονται. Διορίζεται 

αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Λυρικής Σκηνής το διάστημα 1975 - 1977 ενώ 

την περίοδο 1975 - 1982 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή της Κρατικής 

Ορχήστρας καθώς και Διευθυντή του κρατικού ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. Η 

παρουσία του στο Τρίτο Πρόγραμμα αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για 

την ποιότητα και τις ιδέες στην ελληνική ραδιοφωνία. Η περίοδος εκείνη ήταν 

σίγουρα η ποιοτικότερη στην ιστορία του συγκεκριμένου ραδιοσταθμού. 

Το 1979 ο Μάνος Χατζιδάκις καθιερώνει τις "Μουσικές Γιορτές" στα Ανώγεια της 

Κρήτης, που περιλαμβάνουν τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Παράλληλα 

διοργανώνει συνέδριο με θέμα την παράδοση, στο οποίο συμμετέχουν 

διανοούμενοι, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί. Τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει τον 

"Μουσικό Αύγουστο" στο Ηράκλειο, ένα καλλιτεχνικό Φεστιβάλ με κύριο στόχο την 

παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό, τον 

κινηματογράφο, τη ζωγραφική και το θέατρο. Την περίοδο 1981 - 1982 διοργανώνει 

επίσης τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό 

για νέους Έλληνες συνθέτες. 

Το 1985 παρουσιάζει και εκδίδει το πολιτιστικό περιοδικό "Το Τέταρτο" (1985 - 

1986), το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρώμενα μέσα από τις 

πολιτικές τους διαστάσεις. Το 1985 επίσης δημιουργεί την πρώτη ανεξάρτητη 

δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα, "Σείριος", η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα, 

με σκοπό την ανάδειξη καλλιτεχνών και μουσικών δημιουργιών επί τη βάσει μη 

εμπορικών κριτηρίων. Παράλληλα παρουσιάζει επιλεγμένα έργα και καλλιτέχνες 

στην μπουάτ "Σείριος" (Ζουμ) της Πλάκας. 

Το 1989, ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων προκειμένου να παρουσιάζει με 

πρωτότυπο τρόπο έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών. Ο ίδιος ο Μάνος 

Χατζιδάκις διηύθυνε την Ορχήστρα των Χρωμάτων μέχρι το τέλος της ζωής του, 

δίνοντας συνολικά είκοσι συναυλίες και δώδεκα ρεσιτάλ ελληνικού και διεθνούς 

ρεπερτορίου. Στις 3 Ιουνίου 1990, σε συνεργασία με τον κορυφαίο μουσικό Astor 

Piazzolla (Άστορ Πιατσόλα), διευθύνει την Ορχήστρα των Χρωμάτων σε μια 

συναυλία που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο θέατρο του Ηρώδη του Αττικού. Η 

συναυλία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική καθώς ήταν η τελευταία του Piazzolla, ο 

οποίος ένα μήνα αργότερα, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έπεσε σε κώμα δύο 

ετών και τελικά έφυγε από τη ζωή το 1992. Το 1991, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Καλαμάτας, ο Μάνος Χατζιδάκις διοργανώνει τους "Πρώτους Αγώνες Ελληνικού 

Τραγουδιού Καλαμάτας". 

Η έντονη ενασχόληση του Χατζιδάκι με τα κοινά κατά την περίοδο αυτή 

αποτυπώνεται σε σημαντικό τμήμα του έργου του. Χαρακτηριστικά έργα της 

περιόδου είναι "Η εποχή της Μελισσάνθης", έργο αυτοβιογραφικό αλλά και βαθιά 

πολιτικό, οι κύκλοι τραγουδιών "Τα παράλογα" (1978), "Οι μπαλάντες της οδού 

Αθηνάς" (1983), η μουσική παράσταση "Πορνογραφία" (1982), σε δική του 

σκηνοθεσία, η "Σκοτεινή Μητέρα" και "Τα τραγούδια της αμαρτίας". 
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Ο Μάνος Χατζιδάκις πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1994 από οξύ πνευμονικό οίδημα 

και ετάφη στην Παιανία. 

Ο Μάνος Χατζιδάκις ανέπτυξε, ήδη από την εποχή της απελευθέρωσης, βαθιά 

πολιτική σκέψη, κεντρικός άξονας της οποίας ήταν η αμφισβήτηση και η 

αναθεώρηση. Για την πολιτική του ταυτότητα γράφει ο ίδιος: "Είμαι δημοκράτης 

αστός, ουμανιστής και αναθεωρητής της δεξιάς […] Ποτέ δεν υπήρξα 

αντικομμουνιστής [...] Εγώ περιέχω και τον αριστερό. Ο αριστερός όμως δεν με 

περιέχει." Η πολιτική σκέψη του Μάνου Χατζιδάκι επεκτείνεται στην ουσία των 

κοινωνικών ζητημάτων, πέρα και έξω από το χώρο που ορίζουν οι ιδεολογίες, και 

βρίσκεται πανταχού παρούσα στο έργο του -που ωστόσο δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να χαρακτηριστεί στρατευμένο. 

Από τη μεταπολίτευση και μέχρι το τέλος της ζωής του ο Μάνος Χατζιδάκις 

παρεμβαίνει συστηματικά και με έντονο τρόπο στο δημόσιο βίο. Αρχικά με το 

''Τρίτο Πρόγραμμα'' κι αργότερα με το περιοδικό "Το Τέταρτο" επιχειρεί συνειδητά 

και μεθοδικά να αντιδράσει σε κατεστημένες αντιλήψεις. Αλλά και με πλήθος 

συνεντεύξεων, άρθρων και δηλώσεων πάλεψε ενάντια σε αυτά που ο ίδιος 

θεωρούσε ως μεθοδεύσεις, λαϊκισμό, συντηρητισμό και αμετροέπεια της εξουσίας . 

Οι παρεμβάσεις του Χατζιδάκι στα δημόσια πράγματα της χώρας δεν γίνονται χωρίς 

κόστος για τον ίδιο και κορυφώνονται με τη δριμεία κριτική που του ασκεί η 

εφημερίδα Αυριανή. 

Ο Χατζιδάκις είχε αιρετικές ιδέες και πολλοί σύγχρονοι μελετητές του, καθώς και 

δημοσιογράφοι έχουν αναρωτηθεί για την πραγματική πολιτική ταυτότητά του. Οι 

περισσότεροι τον θεωρούν ως ''δεξιό'', άποψη η οποία θεωρείται ως η επικρατούσα 

και η πιο διαδεδομένη. Άλλοι τον θεωρούν ως αναρχικό, λόγω ορισμένων 

λεγομένων του κατά καιρούς, καθώς και για τη στήριξή του στους αναρχικούς στο 

τέλος της ζωής του, με τους οποίους βγήκε στους δρόμους. Ο συγγενής του, Γιώργος 

Χατζιδάκις, ανέφερε ότι '' Ο Χατζιδάκις δεν ήταν δεξιός, έτσι δήλωναν οι άλλοι. 

Τόσα χρόνια μετά, ξέρουμε όλοι την αιτία. Δεν θα μπορούσε να ’χει αποφύγει όλο 

αυτόν τον μεταπολεμικό διπολισμό, ο οποίος είχε ρίζες στον εμφύλιο. Ο ίδιος 

διεκδικούσε ελεύθερη σκέψη και δράση και σ’ έναν μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Ήθελε 

να είναι ένας ελεύθερος πολίτης κι ήξερε πως δεν ήταν εύκολο αυτό. Οι απόψεις 

και οι ιδέες του ήταν ανατρεπτικές, όχι όμως με την έννοια της αναρχίας όπως την 

εκλαμβάνουμε σήμερα, μιας κατάστασης «χύμα» που τα καίει και τα διαλύει όλα. 

Πίστευε στην ανατροπή οποιουδήποτε συντηρητικού, δογματικού και υποκριτικού 

στοιχείου.'' 

Ο Χατζιδάκις επέκρινε με τα χειρότερα λόγια την νεολαία της ΟΝΝΕΔ, στην οποία 

είχε παρευρεθεί για μία συναυλία του. Συγκεκριμένα σταμάτησε τη συναυλία μετά 

το εικοσάλεπτο, χαρακτηρίζοντας τους ως '' Νεολαία αναψυκτηρίου''. Αντιθέτως, 

όταν παρευρέθηκε στο φεστιβάλ της οργάνωσης νεολαίας Ρήγας Φεραίος, μίλησε 

με τα καλύτερα λόγια για αυτήν και τους χαρακτήρισε ως " Πολιτισμένη Νεολαία". 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι " Πριν δύο χρόνια με είχαν παρακαλέσει τα παιδιά του 
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Ρήγα Φεραίου να παίξω στο Φεστιβάλ τους. Η νεολαία του ΚΚΕ Εσωτερικού είναι η 

πιο συμπαθής νεολαία μέχρι σήμερα στον τόπο μας, διότι είναι πάρα πολύ 

απομακρυσμένη από την εξουσία και δεν έχει φθαρεί καθόλου, δεν έχει καμία 

προοπτική εξουσίας. Συνεπώς, η ένταξη αυτών των παιδιών στο ΚΚΕ Εσωτερικού 

είναι γνήσια, από τη στιγμή που δεν έχει βλέψεις εξουσίας ή ωφελημάτων. Έκανα, 

λοιπόν, μία συναυλία στο ΚΚΕ Εσωτερικού και ήταν περίφημη η επαφή μου με αυτό 

το κοινό, είχα πραγματικά άριστες εντυπώσεις. Για να μην θεωρηθώ όμως 

μονομερής ότι ευνόησα τα παιδιά του Ρήγα Φεραίου, δέχτηκα και την πρόσκληση 

της ΟΝΝΕΔ, διότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Έτσι, πήγα και στο δικό τους Φεστιβάλ. 

Έφυγα σε είκοσι λεπτά, κακήν κακώς. Είχα το αίσθημα ότι έπαιξα σε ένα 

αναψυκτήριο, όχι σε συναυλία, τέτοια ντροπή δεν είχα ξανανιώσει στη ζωή μου". 

Η στάση του Μάνου Χατζιδάκι στα θέματα του δημόσιου βίου καθορίζεται από την 

αισθητική του και χαρακτηρίζει σημαντικό μέρος του έργου του αυτής της 

περιόδου. Ορισμένα έργα στα οποία αποτυπώνεται η πολιτική σκέψη του συνθέτη 

είναι "Τα παράλογα" (1976), "Η εποχή της Μελισσάνθης" (1980), "Πορνογραφία" 

(1982), "Οι μπαλάντες της οδού Αθηνάς" (1983). 

Η εργογραφία του Μάνου Χατζιδάκι έχει καταγραφεί κατ’ αρχάς από τον ίδιο το 

συνθέτη και ανασυντάχθηκε από τον Β. Αγγελικόπουλο και την Ρ. Δαλιανούδη. Στην 

εκδοχή της τελευταίας περιλαμβάνει 61 έργα για το θέατρο, 10 έργα για το αρχαίο 

δράμα, 77 έργα για τον κινηματογράφο, 11 οργανικά έργα, 36 κύκλους τραγουδιών 

και έργα για φωνή, 16 μπαλέτα και 3 όπερες. Κάποια από τα έργα αυτά είναι 

ανέκδοτα ή ανολοκλήρωτα. Ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις έχει επιλέξει και αριθμήσει 

51 από τα έργα του που θεωρούσε ως τα πλέον σημαντικά. 
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6. Τι γνωρίζετε για το Μίκη Θεοδωράκη; 

Ο Μίκης Θεοδωράκης (29 Ιουλίου 1925) είναι Έλληνας συνθέτης, μικρασιατικής και 

κρητικής καταγωγής. Είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες 

μουσικοσυνθέτες. Παράλληλα υπήρξε πολιτικός, πρώην υπουργός, 4 φορές 

βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου και ακτιβιστής τιμημένος με το Βραβείο 

Ειρήνης Λένιν (1983). 

Έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη της μουσικής, ενώ έχει συνθέσει τον ίσως πιο 

αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το συρτάκι "Ζορμπάς" (1964), βασισμένο σε 

παραδοσιακή κρητική μουσική. Επίσης έχει ασχοληθεί με την κλασική μουσική 

γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες και μουσική δωματίου. 

Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι 

Beatles, η Shirley Basseyκαι η Édith Piaf, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές 

ταινίες όπως: Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζ (1969) και Serpico(1973). 

Για την μουσική στη ταινία Ζ μάλιστα του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA για 

πρωτότυπη μουσική για ταινία το 1970, ενώ ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία 

του 1974, για την ταινία State of Siege, και το 1975, για την ταινία Serpico. Επίσης 

ήταν υποψήφιος για Grammy το 1966 και το 1975 για το μουσικό θέμα των ταινιών 

Ζορμπάς και Serpico αντίστοιχα. 

Ωστόσο, το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, δηλαδή η 

σύνθεση λαϊκής μουσικής, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποιήματα βραβευμένων 

ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως οι Γιώργος Σεφέρης (Νόμπελ 1963), 

Pablo Neruda (Νόμπελ 1971), Οδυσσέας Ελύτης (Νόμπελ 1979). Χάρη στην 

μελοποιημένη ποίηση του Μ. Θεοδωράκη, η Ελλάδα αποτελεί ίσως τη μοναδική 

χώρα στον κόσμο, στην οποία μεγάλο ποσοστό ανθρώπων συνήθιζε να ακούει 

μελοποιημένη βραβευμένη ποίηση, κατά τη διάρκεια των καθημερινών 

δραστηριοτήτων τους. 

Γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο. Η καταγωγή του πατέρα του, Γιώργη 

Θεοδωράκη, ήταν από τον Γαλατά Κρήτης και της μητέρας του, Ασπασίας Πουλάκη, 

από τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του συναντήθηκαν στην Μικρά Ασία, 

λίγο πριν από την Μικρασιατική Καταστροφή. Τα παιδικά του χρόνια ο Μίκης 

Θεοδωράκης τα πέρασε σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επαρχίας όπως στη 

Μυτιλήνη, Γιάννενα, Κεφαλλονιά, Πύργο Ηλείας, Πάτρα και κυρίως στην Τρίπολη 

Αρκαδίας, λόγω των συχνών μεταθέσεων του δημοσίου υπαλλήλου πατέρα του. 

Από τότε φάνηκε καθαρά, ότι η ζωή του θα μοιραζόταν ανάμεσα στη μουσική και σε 

αγώνες για ανθρωπιστικές αξίες. Στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του 

συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασσιανή και παίρνει μέρος στην αντίσταση 

κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 

συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζεται. Διαφεύγει στην 

Αθήνα, όπου οργανώνεται στον ΕΛΑΣ και αγωνίζεται σαν διμοιρίτης της 

'Μεταξωτής΄ διμοιρίας της 1ου τάγματος της Νέας Σμύρνης κατά τα Δεκεμβριανά. 

Συγχρόνως σπουδάζει στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. 
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Μετά την απελευθέρωση ξεσπά ο Εμφύλιος. Ο Θεοδωράκης λόγω των 

προοδευτικών του ιδεών και της συμμετοχής του στις μάχες των Αθηνών τον 

Δεκέμβρη του 1944 στο πλευρό του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, καταδιώκεται από τις αστυνομικές 

αρχές. Για ένα διάστημα ζει παράνομος στην Αθήνα χωρίς να σταματήσει την 

επαναστατική του δράση. Τελικά συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία στην αρχή 

στην Ικαρία και στη συνέχεια στο επονομαζόμενο στρατόπεδο θανάτου, τη 

Μακρόνησο. Τελικά αποφοιτά από το Ωδείο το 1950 με δίπλωμα στην αρμονία. 

Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι, όπου εγγράφεται στο Conservatoire και 

σπουδάζει για σύντομο χρονικό διάστημα μουσική ανάλυση με τον Olivier Messiaen 

καθώς επίσης και διεύθυνση ορχήστρας με τον Eugène Bigot. Η περίοδος 1954-1960 

είναι μια εποχή έντονης δραστηριότητας για τον Θεοδωράκη στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής μουσικής. Συνθέτει μουσική για το μπαλέτο της Ludmila Tcherina, το 

Κόβεντ Γκάρντεν, το Μπαλέτο της Στουτγκάρδης και επίσης για τον κινηματογράφο. 

Το 1957 του απονέμεται το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας από τον 

Shostakovich για το έργο του Suite No1 για πιάνο και ορχήστρα. Συγχρόνως 

συνθέτει πολλά έργα συμφωνικής μουσικής και μουσικής δωματίου. 

Το 1960, ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο του ίδιου 

έτους ηχογραφείται για πρώτη φορά ο Επιτάφιος, που ανοίγει έναν καινούργιο 

δρόμο για το ελληνικό τραγούδι, όχι μόνο γιατί σηματοδοτεί μία ουσιαστική αλλαγή 

στη μουσική φόρμα, αλλά γιατί παντρεύει τη σύγχρονη λαϊκή μουσική με τη 

σύγχρονη ελληνική ποίηση. Η πρώτη εκδοχή του Επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου 

(γράφτηκε το 1958) ηχογραφήθηκε από τη Νάνα Μούσχουρη σε ενορχήστρωση και 

διεύθυνση ορχήστρας Μάνου Χατζιδάκι. Την ίδια χρονιά ο Μίκης Θεοδωράκης 

αρχίζει και, σχεδόν, τελειώνει το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη. "Εν τούτοις δεν 

βιάστηκα να το παρουσιάσω, όπως λέει και ο ίδιος στο βιβλίο του "Μουσική για τις 

μάζες", γιατί διαισθανόμουνα ότι το ελληνικό κοινό δεν ήταν ακόμη ώριμο για να το 

δεχτεί. Η πρώτη εκτέλεσή του έγινε στα τέλη του 1964". Το 1960, επίσης, ο Μίκης 

Θεοδωράκης γράφει τη μουσική για τα Επιφάνεια, σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, και 

συνθέτει δεκάδες κύκλους τραγουδιών που βρίσκουν βαθύτατη απήχηση μέσα στον 

ελληνικό λαό. Ιδρύει την Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών και δίνει πολλές 

συναυλίες σ' όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να εξοικειώσει τον κόσμο με τα 

αριστουργήματα της συμφωνικής μουσικής. 

Το 1963 μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ιδρύεται η «Νεολαία 

Λαμπράκη», της οποίας εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή εκλέγεται βουλευτής 

της ΕΔΑ. 

Το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης αποκτά διεθνή αναγνώριση με τη σύνθεση της 

μουσικής για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the Greek). 

Την 21η Απριλίου του 1967 περνά στην παρανομία και απευθύνει την πρώτη 

έκκληση για αντίσταση κατά της Δικτατορίας στις 23 Απριλίου. Τον Μάιο του 1967 

ιδρύει μαζί με άλλους την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση κατά της Δικτατορίας, το 

ΠΑΜ και εκλέγεται πρόεδρός του. 
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Συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του 1967. Ακολουθεί η φυλάκισή του στην οδό 

Μπουμπουλίνας, η απομόνωση, οι φυλακές Αβέρωφ, η μεγάλη απεργία πείνας, το 

νοσοκομείο, η αποφυλάκιση και ο κατ' οίκον περιορισμός, η εκτόπιση με την 

οικογένειά του στη Ζάτουνα Αρκαδίας, και τέλος το στρατόπεδο Ωρωπού. Όλο αυτό 

το διάστημα συνθέτει συνεχώς. Πολλά από τα καινούργια έργα του κατορθώνει με 

διάφορους τρόπους να τα στέλνει στο εξωτερικό, όπου τραγουδιούνται από τη 

Μαρία Φαραντούρη και τη Μελίνα Μερκούρη. 

Στον Ωρωπό η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται επικίνδυνα. Στο εξωτερικό 

ξεσηκώνεται θύελλα διαμαρτυριών. Προσωπικότητες, όπως οι Dmitri Shostakovich, 

Arthur Miller, LaurenceOlivier, Yves Montand και άλλοι, δημιουργούν επιτροπές για 

την απελευθέρωσή του. Τελικά υπό την πίεση αυτή αποφυλακίζεται και βρίσκεται 

στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1970. 

Στο εξωτερικό αφιερώνει όλο το χρόνο του σε περιοδείες σε όλο τον κόσμο με 

συναυλίες, συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και προσωπικότητες, συνεντεύξεις, 

δηλώσεις για την πτώση της δικτατορίας και την επαναφορά της Δημοκρατίας στην 

Ελλάδα. Οι συναυλίες του γίνονται βήμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης και για τους 

άλλους λαούς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα: Ισπανούς, Πορτογάλους, 

Ιρανούς, Κούρδους, Τούρκους, Χιλιανούς, Παλαιστίνιους. 

Το 1972 επισκέπτεται το Ισραήλ δίνοντας συναυλίες. Συναντάται με τον τότε 

αντιπρόεδρο της ισραηλινής κυβέρνησης Alon, που του ζητά να μεταφέρει μήνυμα 

στον Yasser Arafat. Πραγματικά αμέσως μετά συναντάται με τον Arafat, στον οποίο 

επιδίδει το μήνυμα της ισραηλινής κυβέρνησης και προσπαθεί να τον πείσει να 

αρχίσει συζητήσεις με την άλλη πλευρά. Από τότε συνέβη πολλές φορές να παίξει 

τον ρόλο του άτυπου πρεσβευτή μεταξύ των δύο πλευρών. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 1994 γιορτάσθηκε πανηγυρικά στο Όσλο η υπογραφή 

της συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων παρουσία των Peres και Arafat 

με την παρουσίαση του Μαουτχάουζεν με ερμηνεία από τη Μαρία Φαραντούρη -

που στο μεταξύ έχει γίνει εθνικό τραγούδι του Ισραήλ- και του Ύμνου για την 

Παλαιστίνη που έγραψε ο Θεοδωράκης, ως αναγνώριση και της δικής του συμβολής 

στην υπόθεση της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Επισκέπτεται επίσης την Αλγερία, 

Αίγυπτο, Τύνιδα, Λίβανο. 

Το 1974 με την πτώση της Δικτατορίας γυρίζει στην Ελλάδα. Συνθέτει πάντα 

μουσική. Δίνει πολλές συναυλίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μαζί με 

τη Μαρία Φαραντούρη . Παράλληλα συμμετέχει στα κοινά είτε ως απλός πολίτης, 

είτε ως βουλευτής (τις περιόδους 1981-86 και 1989-92) είτε ως υπουργός 

Επικρατείας (1990-92), θέσεις από τις οποίες τελικά παραιτείται. 

Το 1976 ιδρύει το Κίνημα «Πολιτισμός της Ειρήνης» και δίνει διαλέξεις και 

συναυλίες σ' όλη την Ελλάδα. Το 1983 του απονέμεται το Βραβείο Λένιν για την 

Ειρήνη. 

Το 1986 γίνεται πραγματικότητα κάτι που από το 1970 ακόμα έχει υποστηρίξει σε 

συνεντεύξεις του: η δημιουργία επιτροπών ελληνοτουρκικής φιλίας στην Ελλάδα με 
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πρόεδρο τον ίδιο και στην Τουρκία με τη συμμετοχή γνωστών πνευματικών 

ανθρώπων όπως ο Aziz Nesin, ο Yaşar Kemal και ο Zülfü Livaneli (Ζυλφύ Λιβανελί). Ο 

Θεοδωράκης δίνει πολλές συναυλίες στην Τουρκία, που τις παρακολουθούν κυρίως 

νέοι με συνθήματα υπέρ της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αργότερα παίζει και πάλι 

το ρόλο του άτυπου πρεσβευτή ειρήνης, μεταφέροντας μηνύματα των Ελλήνων 

πρωθυπουργών, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προς 

την τουρκική κυβέρνηση. 

Επίσης το 1986 (μετά την καταστροφή στο Τσερνομπίλ) πραγματοποιεί μεγάλη 

περιοδεία με συναυλίες σ' όλη την Ευρώπη κατά της ατομικής ενέργειας. 

Το 1988 διοργανώνονται στην τότε Δυτική Γερμανία με δική του πρωτοβουλία δύο 

συνέδρια για την ειρήνη, στο Τύμπιγκεν και την Κολωνία. Συμμετέχουν πολιτικοί 

όπως ο Oskar Lafontaine και ο Johannes Rau, φιλόσοφοι όπως ο Friedrich 

Dürrenmatt (Φρίντριχ Ντίρενματ), συγγραφείς, πολιτειολόγοι και καλλιτέχνες. Εκεί 

έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τη θεωρία του για τον ελεύθερο χρόνο και τη 

σημασία του στη διαμόρφωση ελεύθερων ανθρώπων. 

Το 1990 δίνει 36 συναυλίες σ' όλη την Ευρώπη υπό την αιγίδα της Διεθνούς 

Αμνηστίας. Συνεχίζει δίνοντας συναυλίες για την ηλιακή ενέργεια (υπό την αιγίδα 

της Εurosolar), κατά του αναλφαβητισμού, κατά των ναρκωτικών κτλ. 

Παράλληλα αγωνίζεται και για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλες χώρες και 

κυρίως στις γειτονικές Αλβανία (που την επισκέπτεται και ως Υπουργός για τα 

δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας) και Τουρκία. Ως πρόεδρος Διεθνούς 

Επιτροπής στο Παρίσι καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση των 

Τούρκων ηγετών της αντιπολίτευσης Kutlu και Sargın, κάτι που τελικά πετυχαίνεται. 

Προτείνει τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ειρήνης στους Δελφούς και 

υποβάλλει στην κυβέρνηση σχέδιο για μια «Ολυμπιάδα του Πνεύματος». Ιδρύει 

επιτροπή συμπαράστασης και βοήθειας προς τον κουρδικό λαό. 

Το 1993 αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, όμως 

παραιτείται τον επόμενο χρόνο. 

Σε περιοδεία του στην Αμερική και τον Καναδά το 1994 για την ενίσχυση 

Πολιτιστικού Κέντρου των ομογενών Ελλήνων, η Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ τον 

υποδέχεται με ομόφωνο ψήφισμά της, με το οποίο τον τιμά για την προσφορά του 

στον πολιτισμό και τους αγώνες του για τον Άνθρωπο. 

Τα επόμενα χρόνια παρουσιάζονται οι όπερές του Ηλέκτρα (1995) και Αντιγόνη 

(1999), ενώ παράλληλα αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα στο εξωτερικό (Ευρώπη, 

Νότια Αφρική, Αμερική) και παίρνει δυναμικά θέση σε όλα τα σημαντικά γεγονότα 

της εποχής (ελληνοτουρκική φιλία, σεισμοί, βομβαρδισμοί στην Γιουγκοσλαβία, 

Υπόθεση Abdullah Öcalan, πόλεμος στο Αφγανιστάν, πόλεμος στο Ιράκ κτλ.). Το 

2002 παρουσιάζεται η όπερά του Λυσιστράτη, ένας αληθινός ύμνος στην Ειρήνη. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης το 1974 κατέβηκε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της 

Ενωμένης Αριστεράς, όμως δεν κατάφερε να εκλεγεί. Την εποχή εκείνη θεωρήθηκε 

πως έθεσε το δίλημμα «Καραμανλής ή τανκς» που μάλλον ήταν παρερμηνεία μιας 
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διαφορετικής δήλωσής του. 

Το 1978 μετά από πρόταση που δέχτηκε αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος 

δήμαρχος Αθηνών, υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Το 

1981 καταφέρνει να εκλεγεί βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Βʹ Πειραιά με 

το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το ίδιο επανέλαβε και το 1985. Το 1990 με τη διάσπαση 

του ΚΚΕ και λόγω της διαφωνίας που είχε με αυτή την κατάσταση, αποφασίζει να 

εκλεγεί ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και 

διατελεί υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και Επικρατείας για περίπου 2,5 χρόνια. 

Την 1η Δεκεμβρίου 2010 ο Μίκης Θεοδωράκης ανακοίνωσε την ίδρυση Κινήματος 

Ανεξάρτητων Πολιτών με την ονομασία «Σπίθα». Το Σεπτέμβριο του 2013 

αποφάσισε με επιστολή του να αποστρατευτεί από τη «Σπίθα». Το 2015, κατά την 

εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αρχικά διάκειται ευνοϊκά προς αυτή, αλλά στη 

συνέχεια της άσκησε έντονη κριτική. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου τάχτηκε 

υπέρ του όχι. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε όλα τα είδη της μουσικής: όπερες, συμφωνική 

μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χορωδιακή εκκλησιαστική 

μουσική, μουσική για αρχαίο δράμα, για θέατρο, για κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό 

τραγούδι, λαϊκά ορατόρια, μετασυμφωνικά έργα. 

 

Κυριότερα έργα 

Κύκλοι τραγουδιών: Τα παιδικά, Επιτάφιος, Επιφάνεια, Πολιτεία Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, 

Λιποτάκτες, Μικρές Κυκλάδες, Χρυσοπράσινο Φύλλο, Η Μπαλάντα του 

Μαουτχάουζεν + Κύκλος Φαραντούρη, Ρωμιοσύνη, Romancero Gitano, Θαλασσινά 

φεγγάρια, Ο ήλιος και ο χρόνος, Δώδεκα λαϊκά, Νύχτα θανάτου, Αρκαδίες, Τα 

τραγούδια του Αγώνα, Τα τραγούδια του Ανδρέα, Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της 

Πικρής Πατρίδας, Μπαλάντες (σε ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη), Στην Ανατολή, Τα 

λυρικά (σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη), Χαιρετισμοί, Επιβάτης, Ραντάρ, Διόνυσος, 

Φαίδρα, Καρυωτάκης, Τα πρόσωπα του ήλιου, Μνήμη της πέτρας, Ως αρχαίος 

άνεμος, Μήπως ζούμε σ' άλλη χώρα;, Μια θάλασσα γεμάτη μουσική, Η Βεατρίκη 

στην οδό Μηδέν, Ασίκικο Πουλάκη, Λυρικώτερα, Λυρικώτατα, Σερενάτες, Τα 

Πικροσάββατα. 

Μουσική για θέατρο: Όμορφη πόλη, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού, Μαγική 

πόλη, Ένας όμηρος, Εχθρός Λαός, Προδομένος Λαός, Καποδίστριας, Χριστόφορος 

Κολόμβος, Περικλής, Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή, Το θεριό του Ταύρου, 

Μάκβεθ. 

Μουσική για αρχαίο δράμα: Ορέστεια (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες), 

Αντιγόνη, Ιππής, Λυσιστράτη, Προμηθεύς Δεσμώτης, Οιδίπους Τύραννος, Εκάβη, 

Ικέτιδες, Τρωάδες, Φοίνισσες, Αίας, Μήδεια. 
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Μουσική για κινηματογράφο: Συνοικία το όνειρο, Ζορμπάς, Ζ, Σέρπικο, Ιφιγένεια, 

Ηλέκτρα, Το μπλόκο, Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Σουτιέσκα (Τίτο), Μπιριμπί, 

Φαίδρα, Κατάσταση πολιορκίας, Actas de Marusia. 

Ορατόρια: Άξιον εστί, Μαργαρίτα, Επιφάνεια Αβέρωφ, Κατάσταση πολιορκίας, 

Πνευματικό εμβατήριο, Requiem, Canto General, Θεία Λειτουργία, Λειτουργία για 

τα παιδιά που σκοτώνονται στον πόλεμο. 

Συμφωνικά έργα και Μουσική Δωματίου: 1η, 2η, 3η 4η, 7η Συμφωνία, Κατά 

Σαδδουκαίων, Canto Olympico, Τρίο, Σεξτέτο, Το Πανηγύρι της Αση-Γωνιάς, 

Ελληνική Αποκριά, Κύκλος, Σονατίνα για πιάνο, Σουίτα αρ. 1, 2 και 3, Σονατίνα αρ. 1 

και αρ. 2 για βιολί και πιάνο, Οιδίπους Τύραννος, Κοντσέρτο για πιάνο, Ραψωδία 

για τσέλο και ορχήστρα, Sinfonietta, Adagio. 

Μπαλέτα: Οι Εραστές του Τερουέλ, Αντιγόνη, Ζορμπάς, Άξιον εστί, Canto general. 

Όπερες: Καρυωτάκης (Οι μεταμορφώσεις του Διονύσου), Μήδεια, Ηλέκτρα, 

Αντιγόνη, Λυσιστράτη. 
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