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Alfred Schnittke 
 
 
 O Alfred Schnittke γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1934 στο Engels 

(Boronsk), πρωτεύουσα της Αυτόνομης Σοβιετικής Δημοκρατίας των Γερμανών του 

Βόλγα, η οποία ιδρύθηκε από τον Λένιν μετά την Επανάσταση του 1917. Ο πατέρας 

του, γερμανόφωνος Εβραίος, ήταν δημοσιογράφος στο επάγγελμα, ενώ η μητέρα του, 

Γερμανίδα του Βόλγα, ήταν δασκάλα. Το 1946 η οικογένεια μετακομίζει στην 
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Βιέννη, όπου ο Schnittke παίρνει τα πρώτα μαθήματα μουσικής θεωρίας και πιάνου. 

Η παραμονή του Schnittke στη Βιέννη επηρέασε τη μουσική του σκέψη και τη 

μετέπειτα αισθητική του. Το 1948 η οικογένεια επιστρέφει στη Ρωσία, ενώ το 1953 

γίνεται δεκτός στην τάξη σύνθεσης του στο Κονσερβατόριου της Μόσχας από όπου 

και αποφοιτεί το 1958. Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές του μέχρι το 1961, ενώ 

από το 1962 μέχρι το 1972 διδάσκει στο Κονσερβατόριο και συμπληρώνει το 

εισόδημά του γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο. Συχνά στοχοποιήθηκε από 

τη ρωσική γραφειοκρατία. Στο πλαίσιο της στοχοποίησης αυτής, η Ένωση 

Σοβιετικών Συνθετών του απαγορεύτηκε η παρουσίαση της Πρώτης Συμφωνίας στη 

Μόσχα. Το 1985 ο Schnittke παθαίνει καρδιακή προσβολή, την πρώτη από μια σειρά 

καρδιακών επεισοδίων. Το 1990 εγκατέλειψε τη Ρωσία και εγκαταστάθηκε στο 

Αμβούργο (όπου και διέμεινε μέχρι τον θάνατό του). Το 1991 αρνείται να βραβευτεί 

με τον βραβείο Lenin για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Το 1992 βραβεύεται 

με το Praemium Imperiale στο Τόκυο και την επόμενη χρονιά με το Triumph Prize of 

the Russian Independent Foundation. Πεθαίνει στις 3 Αυγούστου 1998 στο 

Αμβούργο.    
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Ο πολυστυλισμός στον 20ο αιώνα 
 
 
 Ο πολυστυλισμός, ένας όρος που επινόησε ο ίδιος ο Schnittke για να 

περιγράψει ένα σύνολο διεργασιών που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ήδη από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1960, αφορά στη συνύπαρξη διαφορετικών ειδών και στυλ. Σε ένα 

άρθρο του, το 1971, με τίτλο «Πολυστυλιστικές τάσεις στην μουσική του 20ου 
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αιώνα»,1 που παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο στη Μόσχα την ίδια χρονιά, και 

δημοσιεύτηκε μόλις το 1988 στην Muzyka v SSSR (Απρ.-Ιουν. 1988, σελ. 22-24), ο 

Schnittke τόνισε τη δυσκολία προσέγγισης ενός τέτοιου θέματος και την ανάγκη 

συγκεκριμενοποίησης των σχετικών παραμέτρων προς αποφυγή «ανώριμων 

καλλιτεχνικών εκτιμήσεων».2 Τόνισε, λοιπόν, τις δύο βασικές αρχές που συναντά 

κανείς στα πολυστυλιστικά έργα, την αρχή του αποσπάσματος και την αρχή του 

υπαινιγμού. 

 Η αρχή του αποσπάσματος αφορά σε μια σειρά τεχνικών που εκτείνονται από 

τη χρήση στερεοτυπικών μικροστοιχείων μιας άλλης εποχής ή ενός άλλου πολιτισμού 

(χαρακτηριστικοί μελωδικοί τονισμοί, αρμονικές διαδοχές, πτωτικά μοντέλα) έως την 

παράθεση επεξεργασμένων αποσπασμάτων ή ψευδο-αποσπασμάτων. Μερικά 

αποσπάσματα παρουσιάζονται παρακάτω, επιλεγμένα από το συνθέτη κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να τονιστεί τη χρήση της μεθόδου από συνθέτες με διαφορετικό 

αισθητικό προσανατολισμό: 

• Shostakovitsch, Piano Trio – μια νεοκλασική passacaglia στο στυλ του 18ου 

αιώνα 

• Berg, Κοντσέρτο για βιολί – ακριβές απόσπασμα από χορικό του Bach που 

παρουσιάζει θεματική συγγένεια με το μουσικό υλικό του έργου 

• Boris Tschaikovsky, Δεύτερη Συμφωνία – βασισμένο σε θέματα του Mozart 

• Penderecki, Stabat Mater – ψευδο-απόσπασμα από γρηγοριανό ύμνο που 

διέπει όλη τη δομική βάση του έργου 

• Stockhausen,  Hymns – «super-collage» μωσαϊκό του μοντέρνου κόσμου 

                                            
1 Schnittke Alfred., “Polystilistic tendencies in Modern Music” in A Schnittke Reader (Bloomington: 
Indiana University Press, 2002) pp 87-90. 
2 Schnittke A. ο.π., σελ 89. 
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• Pärt, Pro et Contra – παρωδία μπαρόκ πτωτικών μοντέλων που ρυθμίζουν 

παράλληλα την φόρμα του έργου 

Στην ίδια κατηγορία μπορεί να συμπεριληφθεί η τεχνική της  προσαρμογής-

διασκευής, η οποία συνίσταται στην χρήση ενός «ξένου» μουσικού κειμένου, 

δοσμένου με την προσωπική μουσική γλώσσα του κάθε συνθέτη, ή στην ελεύθερη 

επεξεργασία του υλικού ενός ξένου έργου σε διαφορετικό στυλ: 

• Stravinsky, Pulcinella, Canticum Sacrum 

• Webern, Fuga(ricercata) – μουσική του Bach ενορχηστρωμένη με ποικιλία 

ηχοχρωμάτων 

• Pärt, Credo – νότες του Bach αλλά μουσική του Pärt βάσει ρυθμικής και 

υφολογικής επεξεργασίας 

• Klusak, Παραλλαγές σε ένα θέμα του Mahler – «πως θα έγραφε ο Mahler, αν 

ήταν ο Klusak» 

• Schedrin, Carmen – σε μουσική Bizet 

Τέλος, σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκει και η χρήση μουσικοσυνθετικών τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν σε παρελθόντα μουσικά είδη. Για παράδειγμα, η χρήση τεχνικών 

της χορωδιακής πολυφωνίας του 14ου-16ου αιώνα (ισορρυθμία, hoquetus, αντιφωνία) 

ή η αναπαραγωγή στοιχείων του 17ου αιώνα από συνθέτες του νεοκλασικισμού 

(Stravinsky, Shostakovitsch, Orff, Penderecki) στη σειραϊκή και μετασειραϊκή 

μουσική: 

• Webern, από το op. 20 και εξής 

• Stockhausen, Gruppen, Momente 

• Henze, Antiphone 

• Slonimsky, Antiphones 
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• Tischenko, Sonata no. 3 

• Denisov, Ο ήλιος των Ίνκας 

• Volkonsky, Suite of Mirors 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τα αποκαλούμενα «πολυστυλιστικά υβρίδια», τα 

οποία χρησιμοποιούν στοιχεία από δύο ή περισσότερα στυλ. Για παράδειγμα, στο 

μπαλέτο του Stravinsky Apollo Musagetes συνδυάζονται, όπως καταμαρτυρεί ο 

ίδιος ο συνθέτης,  ο ψευδο-antique νεοκλασικισμός με την μουσική των Lully, 

Gluck, Delibes, Strauss, Tschaikovsky και Debussy. Σε μερικές περιπτώσεις ο 

χειρισμός στοιχείων είναι τόσο οργανικός που ξεπερνά τα όρια των αρχών του 

αποσπάσματος και του  υπαινιγμού. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία 

χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο από τον συνθέτη ώστε να αποτελούν την 

πραγματική βάση του έργου και να μην συνιστούν απλά ξένα στοιχεία. 

 Η αρχή του υπαινιγμού,  κατά τον Schnittke, συνιστά στη χρήση λεπτών 

στοιχείων που πλησιάζουν στο να είναι αποσπάσματα αλλά ποτέ δεν είναι.3 Σ’ 

αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανέις να κατηγοριοποιήσει τις εκδοχές, αλλά 

μόνο να δώσει κάποια παραδείγματα. Ο υπαινιγμός  είναι χαρακτηριστικό του 

νεοκλασικισμού του 1920 και της εποχής 1960-70. Η μουσική των Stravinsky και 

Henze αποτελούν για τον Schnittke χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 

χρήσης του υπαινιγμού, αφού η μουσική τους σχεδόν πάντα είναι διακοσμημένη 

με στυλιστικά στοιχεία του παρελθόντος. Επίσης, ευρεία χρήση τέτοιων 

υπαινιγμών εντοπίζεται στο Instrumental Theatre του Kagel ή στα έργα συνθετών 

με διαφορετικούς αισθητικούς προσανατολισμούς, όπως ο Boulez και ο Ligeti. 

 H πολυστυλιστική τάση στη μουσική, καταλήγει ο Schnittke, υπήρχε πάντα, 

αν και σε λανθάνουσα μορφή, ενώ συνεχίζει να υπάρχει, καθώς μια μουσική 

                                            
3  Schnittke Α. Ο.π., σελ 88. 
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στυλιστικά αποστειρωμένη θα ήταν νεκρή.4 Ωστόσο, στον 20ο αιώνα, η 

πολυστυλιστική μέθοδος έχει γίνει ένας συνειδητός μουσικοσυνθετικός 

μηχανισμός. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές συνθήκες που έχουν προηγηθεί και 

έχουν οδηγήσει στην ευρεία συνειδητή χρήση του πολυστυλισμού στη μουσική 

σύνθεση. Αυτές οι συνθήκες αφορούν είτε στο τεχνικό μέρος της 

μουσικοσυνθετικής διαδικασίας (η νέο-ακαδημαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1950 

και οι καθαρολογικές τάσεις του σειραϊσμού, η αλεατορική μουσική και η 

sonorika), είτε το ψυχολογικό μέρος αυτής (η αύξηση των διεθνών επαφών και οι 

αμοιβαίες επιρροές, η αλλαγή στην σύλληψη του χώρου και του χρόνου, η 

«πολυφωνία» της ανθρώπινης συνειδητότητας σε συνδυασμό με το διαρκώς 

αυξανόμενο ρεύμα πληροφοριών και ο πλουραλισμός στην τέχνη –στερεοφωνία, 

split-screen, multimedia κ.τ.λ). 

 Πολυστυλιστικά στοιχεία υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στην ευρωπαϊκή 

μουσική, όχι μόνο μέσα από τις παρωδίες, φαντασίες και παραλλαγές, αλλά και 

μέσα στα μονοστυλιστικά είδη. Ωστόσο, η συνειδητή υιοθέτηση της 

πολυστυλιστικής μεθόδου ποτέ δεν οδήγησε πιο μακριά από την ιδέα των 

παραλλαγών «στο θέμα κάποιου» ή στη μίμηση «στο στυλ κάποιου». Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Schnittke, το αποφασιστικό βήμα προς την 

πολυστυλιστική μέθοδο θα πρέπει να επήλθε κατά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

μουσικής, ως απόκριση στην τάση να διευρυνθεί ο μουσικός ορίζοντας, αρχικά 

μέσω της διαλεκτικής των συνιστώντων στοιχείων με σκοπό την οργανική 

ενότητα της φόρμας. 

 

 

                                            
4  Schnittke. Α. Ο.π., σελ 89. 
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Ο πολυστυλισμός στην μουσική του Schnittke 
 
 
 Έπειτα από μια δεκαετία κατά την οποία η σοβιετική κοινωνία γνώρισε τον 

δωδεκαφθογγισμό και το σειραϊσμό, μέσω της νέας γενιάς συνθετών που 

περιελάμβανε τους Volkonsky, Denisov, Schnittke, Pärt, Gubaidulina, Silvestrov, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη αλλαγής των μουσικών της ενδιαφερόντων. Παράλληλα, οι 
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ίδιοι οι συνθέτες, οι οποίοι είχαν πειραματιστεί με το σειραϊσμό, άρχισαν να νιώθουν 

ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 απογοήτευση τόσο από αυτό που 

συλλαμβάνανε ως «τα αγαθά» του σειραϊσμού όσο και από το αφηρημένο που αυτός 

διαπραγματευόταν. Συνθέτες όπως ο Pärt, o Schnittke και o Silvestrov άρχισαν να 

πειραματίζονται με ένα πλήθος τεχνικών και υλικών, εισάγοντας σταδιακά έναν 

αριθμό από μουσικές γλώσσες στο προσωπικό τους στυλ – όπως, για παράδειγμα, 

κραυγαλέα χρήση της τονικότητας, παραθέματα συγκεκριμένων μουσικών έργων του 

παρελθόντος ή αλεατορικές μεθόδους ή άλλους τρόπους εισαγωγής αυθορμητισμού-

αυτοσχεδιασμού στην μουσική. Οι αλεατορικές τεχνικές, σε συνδυασμό με  

«αναμνήσεις» του τονικού παρελθόντος, επέτρεπαν στους συνθέτες να 

κατασκευάζουν περισσότερο λεπτομερείς αφηγηματικές δομές, περισσότερο 

«αποφασιστικές» και εκφραστικές από εκείνες που μπορούσαν να δημιουργήσουν με 

τις σειραϊκές τεχνικές. Αυτά τα συνθετικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν από τους 

συνθέτες για να έρθουν σε πιο άμεση επαφή με το κοινό τους, ενδυναμώνοντας τη 

συμβολική φύση της διαδικασίας ακροάσεως. Ταυτόχρονα, συνέχιζαν να 

χρησιμοποιούν σειραϊκές τεχνικές σε διάφορα επίπεδα και σε ποικίλους βαθμούς. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική, η σοβιετική 

εγκατάλειψη του σειραϊσμού είχε άλλα κίνητρα και νοήματα, καθώς ο σειραϊσμός 

είχε και διαφορετική σημειολογία στην Ε.Σ.Σ.Δ τόσο για το κοινό όσο και για τους 

συνθέτες – ένας εκκεντρικός συνδυασμός ελευθερίας και ελέγχου, απελευθέρωσης 

και μεταχείρισης.5

 Η υιοθέτηση αλεατορικών στοιχείων στη μουσική των συνθετών της Ε.Σ.Σ.Δ 

είχε το νόημα της γενικής σταδιακής κλίσης προς την μίμηση, χαρακτηριστικό που 

συναντάται στα έργα των Pärt, Schnittke, Silvestrov και Gubaidulina στο τέλος της 

                                            
5. Schmelz  P. J, “Such Freedom, if only Musical” (unofficial soviet music during the thaw), New 
York:  Oxford University Press  (2009), σελ 220 
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δεκαετίας του 1960. 6 Ως αποτέλεσμα, τα νέα στυλ που ανέπτυξαν ήταν συμβατά με 

τις απαιτήσεις του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού, που επέτασσε την κατανοητή τέχνη για 

όλα τα κοινωνικά στρώματα, την παραστατική απεικόνιση της καθημερινότητας και 

την κλίση προς τις απαιτήσεις του Κόμματος. Η μουσική αυτή έγινε σιγά-σιγά ευρέως 

αποδεκτή από τους σοβιετικούς κριτικούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο οικείο 

δραματικό περιεχόμενο της μουσικής παρά τις ελεύθερες και ασύνδετες δομές της. 

Παρόλα αυτά, αν και το περιεχόμενο των δραματικών αυτών έργων διέφερε πολύ από 

τις σοβιετικές προσδοκίες, η μουσική αυτή έγινε αποδεκτή από το σοβιετικό κοινό 

που έψαχνε κάτι νέο, ειδικά όταν αυτό ήταν κάτι ενάντια στο ξέσπασμα της νέας 

προπαγάνδας του Μπρέζνιεφ ενάντια στους συγγραφείς και τους πολιτικούς αρνητές 

των τελών της δεκαετίας του 1960.7

 Όπως και στους υπόλοιπους συνθέτες της γενιάς του, η στάση του Schnittke 

απέναντι στο σειραϊσμό δέχθηκε πολλές αλλαγές στα πρώτα στάδια της καριέρας του. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο συνθέτης διαχώριζε τα έργα του σε τρεις 

κατηγορίες: τη «μαύρη», τη «γκρι» και τη «λευκή», για τα έργα τα οποία είχε άγνοια, 

τα έργα στα οποία είχε επαρκή γνώση και σε αυτά που ήταν αληθινά ώριμα έργα 

του.8 Αντίστοιχα στα έργα της «μαύρης» κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

αυστηρά σειραϊκά έργα της περιόδου 1963-65, όπως η Πρώτη Σονάτα για βιολί και 

πιάνο, τα δύο πιανιστικά έργα Improvisation and Fugue και Variations on a Chord (ο 

συνθέτης εξαιρεί το πρώτο κοντσέρτο για βιολί), έργα που προφανώς είχαν γραφτεί 

υπό την επιρροή του Denisov. Επίσης, αυτά αποτελούν τα λιγότερο γνωστά και 

λιγότερο παρουσιασμένα έργα του. Ασφαλώς, ο συνθέτης αντιλήφθηκε πως υπήρχε 

κάτι που δεν τον ικανοποιούσε στις σειραϊκές τεχνικές, και αυτό ήταν το γεγονός ότι 

                                            
6 Mimesis στο αγγλικό κείμενο. Προφανώς ο Schmelz χρησιμοποιεί την λέξη με την αριστοτελική 
έννοια της αναπαράστασης που προϋποθέτει τη συμμετοχή του κοινού ως «ενεργό παρατηρητή». 
7 Schmelz  P. J. Ο.π., σελ 220-221. 
8 Schmelz P. J. O.π., σελ 233-234. 
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ο σειραϊσμός θεωρούνταν ένα εργαλείο που εξασφάλιζε την ποιότητα ενός έργου, ενώ 

για ό,τι λάθος προέκυπτε στο τελικό αποτέλεσμα έφταιγαν μάλλον οι λανθασμένοι 

χειρισμοί του συνθέτη παρά η ίδια η τεχνική9. Ωστόσο, ο Schnittke συνέχιζε να 

πειραματίζεται με το σειραϊσμό, ώσπου άρχισε να ψάχνει για ένα πιο «αληθινό» 

μονοπάτι την περίοδο 1965-72 που θα τον οδηγούσε εν τέλει στον πολυστυλισμό. 

 Ένα από τα μεταβατικά έργα του Schnittke ήταν το Δεύτερο Κοντσέρτο για 

βιολί (1966), στο οποίο αλεατορικές τεχνικές αλληλεπιδρούν στενά με σκοπό ένα 

σαφές δραματικό σκοπό. Αν και το έργο ήταν δύσκολο, και ανά φάσεις ασύνδετο, 

κατάφερε με την επιτυχή του δραματουργία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στις 

σοβιετικές στυλιστικές απαιτήσεις και να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στην προσωπική 

στυλιστική πρόοδο του συνθέτη. Ακολούθησαν το Πρώτο Κουαρτέτο και το 

Pianissimo (έργο σειραϊκό, αλλά με εντελώς διαφορετική δυναμική) και έπειτα η 

Serenade, ένα έργο στο οποίο συνυπάρχουν ο αλεατορισμός, ο πολυστυλισμός και τα 

σειραϊκά επεισόδια. H Serenade ήταν ένα έργο που υποδήλωνε τη σοβαρή 

προσπάθεια του συνθέτη να συνδυάσει την «υψηλή» με την «κατώτερη» μουσική, τη 

δομημένη με την αδόμητη και τη διαφορά του αφηρημένου από την «μίμηση». 

Καθώς ο Schnittke διεύρυνε το στυλιστικό του λεξιλόγιο και άρχισε να γράφει 

περισσότερο προσβάσιμη μουσική με έντονη δραματουργία, ένιωσε όλο και πιο 

πιεστικά την ανάγκη να δώσει μια πιο αυστηρή εκλογίκευση στις φόρμες του10. Όσο 

πιο δραματική γινόταν μια φόρμα, τόσο πιο στιβαρή σε δομή θα έπρεπε να είναι. Σε 

αυτό το σημείο, κατά την περίοδο 1965-67, ο Schnittke άρχισε να εργάζεται πιο 

σοβαρά με την πολυστυλιστική μέθοδο, ενώ παράλληλα συνεργαζόταν με τους Elem 

Klimov και Andrei Khrzakovsky, δημιουργούς κινουμένων σχεδίων, οι οποίοι 

εφάρμοζαν την αρχή του αποσπάσματος στον κινηματογράφο. Το κινούμενο σχέδιο 

                                            
9 Schmelz P. J. O.π., σελ 244. 
10Schmelz  P. J. Ο.π., σελ 253. 
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“Glassharmonika” του Khrzakovsky (1968) χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό 

αποσπασμάτων από πίνακες και έργα τέχνης με μουσική που συνέθεσε ο Schnittke. 

Παράλληλα, συνέθεσε τη Δεύτερη Σονάτα για βιολί και πιάνο (Quasi una 

Sonata)(1968), που είναι μια βίαιη καταιγίδα από διαλυμένες ιδέες, αποσπάσματα της 

οποίας χρησιμοποίησε ο συνθέτης στο κινούμενο σχέδιο “Glassharmonika”.  

 Την ίδια εποχή ο Schnittke αναγκαζόταν να μοιράζεται ανάμεσα στη μουσική 

για τον κινηματογράφο και στην ακαδημαϊκή του απασχόληση. Οδηγήθηκε, λοιπόν, 

στο κρίσιμο ερώτημα της μουσικής δημιουργίας: πώς θα συνέχιζε να γράφει, τη 

στιγμή που η δουλειά του για τον κινηματογράφο ήταν το ίδιο σοβαρή με την 

ακαδημαϊκή;11 Έτσι, κατέληξε στη σύνθεση της Πρώτης Συμφωνίας, με την οποία 

εκπλήρωσε την αλληλεπίδραση της μουσικής για κινηματογράφο και της 

ακαδημαϊκής του δημιουργίας που τον απασχόλησε κατά την περίοδο 1969-72. 

Συνθέτοντας για τον κινηματογράφο, ο Schnittke πειραματίστηκε με διάφορες 

τεχνικές και ασυνήθιστα ηχοχρώματα με αποτέλεσμα να φέρει «μαγιά» από την 

κινηματογραφική του μουσική στην ακαδημαϊκή του δουλειά, φτιάχνοντας ένα 

μείγμα από «υψηλά» και «κατώτερα» επίπεδα μουσικής. 

 Η  Πρώτη Συμφωνία ήταν το αποκορύφωμα αυτής της αναζήτησης και 

επηρέασε όλη την μετέπειτα δουλειά του. Το μεγάλο σε όγκο αυτό έργο περιέχει 

αποσπάσματα, μεταξύ άλλων, από την Πέμπτη Συμφωνία του Beethoven, ragtime, 

free jazz, σοβιετική πένθιμη μουσική, το Θάνατο της Åse του Grieg, μουσική του 

Johann Strauss, γρηγοριανό μέλος, το Πρώτο Κοντσέρτο για πιάνο  του Tschaikovsky, 

Συμφωνία αρ. 45  του Haydn, καθώς και μερικά αποσπάσματα από δικά του έργα. Σε 

αυτά προστίθενται αλεατορικές χειρονομίες και αυστηρά υπολογισμένες σειραϊκές 

φράσεις που συμπληρώνουν αυτό το κολλάζ από στυλ και αποσπάσματα. 

                                            
11 Ivashkin A., A Schnittke Reader, Bloomington: Indiana University Press (2002), σελ 17 
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 Τα περισσότερα έργα από τη δεκαετία του 1970 και εξής είχαν περισσότερο 

σημαντικό δραματο-αφηγηματικό υπόβαθρο. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλος 

αριθμός από αυτά τα έργα, τα οποία αποτελούν τις πιο επιτυχημένες συνθέσεις του 

Schnittke, ήταν κοντσέρτα. Αρχής γενομένης από το Δεύτερο Κοντσέρτο για βιολί,  οι 

δραματικές προεκτάσεις στη φόρμα του κοντσέρτου προσέλκυσαν τον Schnittke. 

Αυτή η νεότευκτη αίσθηση δράματος εξαπλώθηκε από τα κοντσέρτα στα υπόλοιπα 

έργα του, τόσο ορχηστρικά όσο και έργα μουσικής δωματίου.12

O Schnittke, μεταξύ των πολυστυλιστικών υλικών του, χρησιμοποιούσε και 

στοιχεία από την pop κουλτούρα της εποχής του. Κατά την άποψή του, αυτά τα 

στοιχεία αντιπροσωπεύουν την εμφάνιση του «κακού» στην τέχνη, το οποίο, κάθε 

κοινωνία, ανάλογα με τη γεωγραφική της θέση, έχει την τάση να εμφανίζει μέσω 

στερεοτυπικών εκδηλώσεων. «Ακόμα και το κονσερβοποιημένο φαγητό ή ένα χάπι με 

εγγυημένο αποτέλεσμα είναι μέρη της pop κουλτούρας, οδηγώντας στην παράλυση 

της ατομικότητας και στη μαζοποίηση», όπως χαρακτηριστικά λέει ο συνθέτης. 

«Επίσης, το κακό σαν έννοια θα έπρεπε να είναι ελκυστικό και η pop κουλτούρα 

είναι μια καλή μεταμφίεση για κάθε είδους “διαβολική πράξη”. Εκ των πραγμάτων, 

το να απεικονίζει κανείς αρνητικά συναισθήματα μέσω της χρήσης διαλυμένων 

μελωδικών γραμμών, διαλυμένης υφής και καταστάσεις αποδόμησης, έντασης και 

φευγαλέων σκέψεων, είναι μια παρουσίαση ενός είδους κακού ή μάλλον του καλού 

σε λανθάνουσα και διαλυμένη μορφή. Με το να εκφράζει κανείς υστερία ή άγχος, 

εκφράζει μάλλον τα συμπτώματα μιας αρρώστιας, όχι την ίδια την αρρώστια, όχι την 

ίδια την αιτία. Τα pop στοιχεία στη μουσική μου αντιπροσωπεύουν τη μόλυνση από 

το κακό. Εξάλλου, το να εκφράσει κανείς το καλό μέσω της μουσικής είναι η πιο 

                                            
12 Schmelz  P. J. Ο.π., σελ 248. 
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δύσκολη δοκιμασία για έναν συνθέτη, αν όχι ακατόρθωτο». 13  Ο Schnittke 

συνειδητοποίησε ότι υπάρχει κάτι εντελώς μη φυσιολογικό στη ρήξη που υπάρχει 

ανάμεσα στη μοντέρνα γλώσσα, στο χάσμα ανάμεσα στο ακαδημαϊκό «υψηλό» και 

το εμπορικό «κατώτερο». Αυτό το χάσμα θα έπρεπε να γεφυρωθεί σε γενικότερη 

αναλογία, έτσι ώστε η μοντέρνα μουσική γλώσσα να γίνει παγκόσμια.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13 Ivashkin A. Ο.π., σελ 22-23. 
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Concerto Grosso 
 
 
 Οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά στη μουσική του 17ου αιώνα αντιμετωπίζει 

δυσκολίες ως προς την ορολογία. Ο λόγος είναι ότι οποιοσδήποτε ορισμός, όπως 

στην προκειμένη περίπτωση ο ορισμός του κοντσέρτου, είχε πολλές έννοιες και οι 

μελετητές της εποχής δεν άφησαν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική 

φόρμα, τον αριθμό των οργάνων ή την ενορχήστρωση. Το κοντσέρτο αναφέρεται σε 

 17



μία μουσική φόρμα, αλλά το concerto grosso χρησιμοποιούταν για να δηλώσει τον 

αριθμό των οργάνων και, συνεπώς, την ενορχήστρωση. Δεν υπήρχε, δηλαδή, φόρμα 

concerto grosso.14

 Υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να επισημάνει κανείς αναφορικά με την 

καταγωγή του concerto grosso. Το πρώτο είναι η αρχή της αντίθεσης ανάμεσα στα 

soli και στο tutti, ενώ το δεύτερο η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στην 

ορχήστρα.15 Σε έργα με δύο ή περισσότερες χορωδίες στην εποχή του Gabrieli ήταν 

ήδη σύνηθες η μια χορωδία να απαρτίζεται από σολίστες ή από σολίστες και όργανα. 

Αυτή η πρακτική του επονομαζόμενου coro favoritο (χορός κορυφαίων), δείχνει ότι 

αυτή η αρχή της εναλλαγής ανάμεσα σε soli και tutti που συναντάται στο concerto 

grosso, προυπήρχε. Η ίδια ιδέα είχε υιοθετηθεί και στην περίπτωση της ορχηστρικής 

canzona, όπου η τεχνική της επανάληψης ενός περάσματος σαν ηχώ, ευνοούσε την 

χρήση σόλο εκτελεστών16. Ο Francesco Viatelli17 υπέδειξε ότι ο λόγος που η 

εφαρμογή της αρχής του concerto grosso ήταν χαρακτηριστικό της sonata da chiesa 

οφείλεται στις συνήθεις παραδόσεις των βορείων ιταλικών εκκλησιών. Στα 

εκκλησιαστικά ορχηστρικά σύνολα, μαζί με τους τακτικούς μουσικούς, μερικοί από 

τους οποίους ήταν μουσικοί εξαιρετικής ποιότητας, υπήρχαν και άλλοι μουσικοί 

λιγότερο ειδικευμένοι – χωρικοί, υπηρέτες, εργάτες κ.λ.π - που έπαιζαν μουσικά 

όργανα ως παράπλευρη ασχολία. Οτιδήποτε, λοιπόν, παρουσίαζε αντικειμενική 

τεχνική δυσκολία το έπαιζαν οι επαγγελματίες μουσικοί, αφήνοντας στους λιγότερο 

εκπαιδευμένους μουσικούς στα πιο εύκολα μέρη. Έτσι η ενορχήστρωση του concerto 

grosso προέκυψε από τις ανάγκες της εκτέλεσης πολύ πριν γίνει αρχή της σύνθεσης. 

                                            
14 The New Oxford History of Music. Oxford University Press, vol iv. σελ 206. 
15 The New Oxford History of Music. Ο.π., σελ 214. 
16 The New Oxford History of Music. Ο.π., σελ 215. 
17 Arte e vita musicale a Bologna (Bologna, 1927), in The New Oxford History of Music. O.π., σελ 
215. 
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Η αντίθεση μεταξύ concertino και concerto grosso ήταν αρχικά αντίθεση ηχητική και 

ηχοχρωματική, και μόνο σταδιακά μετατράπηκε σε στοιχείο της φόρμας.  

 Τα πρώτα έργα που έδωσαν στο οργανικό κοντσέρτο την ταυτότητά του ήταν 

σονάτες και συμφωνίες γραμμένες για ορχήστρα που ήταν χωρισμένη σε δύο ομάδες,  

το μεγάλο σύνολο (concerto grosso) και το μικρότερο σύνολο (concertino). Τέτοιου 

είδους διαχωρισμοί κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το 1670 σε έργα του 

Stradella, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε συνειδητή χρήση του όρου concerto 

grosso.18 Δεν είναι γνωστό πότε ή από ποιόν ο όρος concerto grosso 

χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει το κοντσέρτο ως είδος και όχι για να δηλώσει 

την ενορχήστρωση.19 Παρόλα αυτά, ο Scalatti στις Sinfonie di concerto grosso, 

αναφέρει ότι ποτέ ο όρος concerto grosso δεν έχασε την αρχική του σημασία. 

 Το concerto grosso είναι άρρηκτα συνδεμένο με τον όνομα του Corelli, ο 

οποίος ανήγαγε την sonata da chiesa σε concerto χρησιμοποιώντας παραπάνω 

εκτελεστές σε μερικά περάσματα έργων του και ενισχύοντας κυρίως τις πτώσεις των 

μερών και, κατ’ επέκταση τον αρμονικό σκελετό τους. Είναι άξιο αναφοράς το 

γεγονός ότι, σε αντίθεση με το μεταγενέστερο πρότυπο κοντσέρτου (γρήγορο-αργό-

γρήγορο), αρκετά από τα concerti grossi του Corelli ποικίλουν σε αριθμό και δομή 

όσον αφορά στα μέρη που τα αποτελούν. Την ιταλική παράδοση ακολούθησε και ο 

Händel,  ο οποίος συνέθεσε concerti grossi τα οποία τοποθετούνταν ως εμβόλιμη 

μουσική ανάμεσα στις πράξεις των λυρικών έργων του. Η σταδιακή μετάβαση από το 

concerto grosso στο solo concerto αρχίζει με τους Albinoni και Torelli και 

συνεχίζεται με τον Vivaldi. Η συμβολή του Vivaldi στο κοντσέρτο αφορά στην 

εγκαθίδρυση της φόρμας σε τρεις κινήσεις (γρήγορο-αργό-γρήγορο), την εισαγωγή 

                                            
18 The New Oxford History of Music Ο.π., σελ 215 
19 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, MacMillan Publishers Limited (1980), vol iv. 
σελ 628 
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δεξιοτεχνικών περασμάτων στα solo μέρη, στην «ρομαντική» τάση στην ερμηνεία20, 

καθώς και στην οργάνωση της δομής του ritornello.21-22 Επηρεασμένος από τον 

Vivaldi, o Bach εξυψώνει το concerto σε πολύπλοκή πολυφωνική δομή που, μολονότι 

χρησιμοποιεί σαν μοντέλο το πρότυπο του Vivaldi αλλά, τις ξεπερνά. Η μνημειώδης 

προσφορά του Bach στο κοντσέρτο αφορά στα Βρανδεμβούργια Κοντσέρτα, στα 

οποία ο συνθέτης υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους είναι εφικτή η διαλεκτική 

ανάμεσα στα soli και στο tutti. Στα πενήντα χρόνια που μεσολάβησαν από τον Corelli 

έως τον Bach, το concerto grosso εξελλίσεται με γεωμετρική πρόοδο, επιδεικνύοντας 

τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ένας συνθέτης μπορούσε να χειριστεί 

την φόρμα, από μια απλή διαδοχή χορών έως τις πολύπλοκες πολυφωνικές 

κατασκευές του Bach23.    

 Το concerto grosso εγκαταλείπεται σταδιακά δίνοντας τη θέση του στο 

κλασικό κοντσέρτο και, αργότερα, στο ρομαντικό κοντσέρτο του 19ου αιώνα. Παρόλα 

αυτά, κατά τον 20ο αιώνα συνθέτες, όπως οι Vaughan Williams, Martinů, Bloch, 

Glass και Schnittke χρησιμοποίησαν τον όρο, δημιουργώντας νέες δομές που 

συμβάδιζαν με την αισθητική της εποχής τους, μέσα από τη χρήση χαρακτηριστικών 

που είχε την εποχή κατά της ακμής του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
20 Γίνεται αναφορά σε μαρτυρίες της εποχής στην «ρομαντική» τάση στην ερμηνεία των έργων του 
Vivaldi. 
21 Επίσης βλέπε σελ. 24. 
22 The New Grove Dictionary of Music and Musician. Ο.π., σελ 630. 
23 The New Oxford History of Music. Ο.π., σελ 268. 
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Concerto grosso no. 1 (1976-77) 
 
 

Τον Μάιο του 1976, ο Gidon Kremer και η Tatiana Gridenko ζήτησαν από τον 

Schnittke να συνθέσει ένα έργο για να παιχθεί σε συναυλία με την Lithuanian 

Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Saulius Sondeckis. Ο Schnittke άρχισε να 

 21



συνθέτει ένα concerto grosso, το οποίο ολοκλήρωσε στο τέλος του ίδιου έτους. Το 

έργο παραδόθηκε στον Kremer στα τριακοστά του γενέθλια στις 26 Φεβρουαρίου 

1977. Η πρόθεση του Kremer ήταν να παρουσιάσει το έργο με την πρώτη ευκαιρία 

στις 20 Μαρτίου του 1977 στο Λένινγκραντ. Αν και φαινομενικά αδύνατον, όπως 

πίστευε ο συνθέτης, το έργο αντιγράφηκε σε κόπιες μέσα σε δέκα μέρες και μετά από 

τρεις πρόβες έγινε η πρώτη παρουσίαση υπό την διεύθυνση του Eri Klas. Μετά την 

πρεμιέρα, η οποία προκάλεσε αίσθηση, και αφού έγιναν αρκετές διορθώσεις, οι 

Kremer και Gridenko έπαιξαν το έργο σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης με την 

Lithuanian Chamber Orchestra και με τον ίδιο τον συνθέτη στο τσέμπαλο, στον οποίο 

δίνεται άδεια να ταξιδέψει στην Δύση ως πιανίστας/τσεμπαλίστας για τις ανάγκες του 

έργου. 24 Επίσης, το έργο ηχογραφήθηκε στο Φεστιβάλ του Salzburg τον Αύγουστο 

της ίδιας χρονιάς υπό την διεύθυνση του G. Rozhdestvensky25.  

O Schnittke είχε πει για το έργο: «Για πολλά χρόνια βίωσα μια ενδότερη 

ανάγκη να γράφω μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στην αρχή το 

απολάμβανα, έπειτα μου έγινε φορτίο και μετά κατάλαβα ότι στόχος της ζωής μου 

ήταν να γεφυρώσω το χάσμα ανάμεσα στην σοβαρή μουσική και τη μουσική για 

διασκέδαση, ακόμα και αν σπάσω τα μούτρα μου. Έχω το όραμα ενός ενιαίου στυλ, 

κατά το οποίο αποσπάσματα από σοβαρή μουσική και αποσπάσματα από μουσική για 

ψυχαγωγία δεν θα είναι διασκορπισμένα με επιπόλαιο τρόπο, αλλά θα είναι στοιχεία 

μιας ποικίλης μουσικής πραγματικότητας. Τα στοιχεία της θα είναι αληθινά στον 

τρόπο έκφρασης και εύπλαστα, ακόμα και αν αυτά είναι jazz, pop, rock, σειραϊκή 

μουσική (αφού και η ίδια η avant-garde έχει γίνει ένα εμπόρευμα). Ο καλλιτέχνης 

έχει μόνο έναν πιθανό τρόπο για να αποφύγει τις μανούβρες, με το να καταβάλει τις 

                                            
24  Ivashkin Α. Ο.π., σελ 232. 
25  Schnittke Α. Ο.π., σελ 45. 
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δικές του προσπάθειες για να βρίσκεται «πάνω» από τα υλικά που θεωρούνται 

taboo…».26

Όπως γράφει ο M. Bergamo,27 υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών 

διαφορετικών μουσικών «σφαιρών» στο έργο, τις οποίες ο Schnittke προσδιορίζει ως: 

i. μοντέλα και φόρμες της Baroque μουσικής, 

ii. ελεύθερη χρωματική κίνηση και μικροδιαστήματα και 

iii. banal pop μουσική που εισάγεται ως αποσταθεροποιητικός 

παράγοντας. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί τα γράμματα σε παρενθέσεις (i, ii, iii) 

αντιστοιχούν στις μουσικές σφαίρες που προαναφέρθηκαν, ενώ στους αριθμούς στις 

παρενθέσεις αντιστοιχούν τα rehearsal numbers στις εκδόσεις Universal Edition και 

της Soviet Composer (Moscow) του Concerto Grosso.28 Επίσης, για λόγους 

συντομίας, τα μέρη των δύο σόλο βιολιών συχνά αναφέρονται ως soli και το μέρος 

της ορχήστρας ως tutti. 

 

1. Preludio 

 

                                            
26 A. Schnittke, ο.π., σελ 45 
27 M. Bergamo, εισαγωγή στη παρτιτούρα του Concerto grosso (Universal Editions Vienna, 1978), σελ 
Vi 
28 Ο όρος concerto grosso αναφέρεται στην φόρμα την εποχή του μπαρόκ ενώ το Concerto Grosso 
αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο του Schnittke. 
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Το έργο αρχίζει με ένα ρωσικό παιδικό τραγούδι (iii),29 «ένα επιτηδευμένα 

χαρούμενο τραγούδι στο στυλ των «Νεαρών Πρωτοπόρων» της Ε.Σ.Σ.Δ»30, παιγμένο 

από προετοιμασμένο πιάνο με κέρματα ή σβηστήρες ανάμεσα στις χορδές, ικανό να 

παράγει ένα καμπανιστό ήχο που το κάνει να ακούγεται απόκοσμο. Λιτό και έντονα 

«σοβιετικό», το παιδικό τραγούδι δημιουργεί ένα τοπίο ηρεμίας στο οποίο 

συνυπάρχουν η παιδική ειλικρίνεια και η αίσθηση της νοσταλγίας,  ίσως και ένας 

μικροαστισμός που μοιάζει να θέλει να προκαλέσει την προσοχή του ακροατή της 

εποχής του Σοβιετικού Ρεαλισμού. Παράλληλα, ως υλικό, δεν ανήκει στη σφαίρα της 

σοβαρής μουσικής και συνεπώς η χρήση του σαν εισαγωγικό θέμα εισάγει ένα 

διαφορετικό περιβάλλον από αυτό για το οποίο ο τίτλος μας προϊδεάζει. Καθίσταται 

έτσι εμφανής ότι η χρήση του είναι αλληλένδετη με την έννοια της μετάβασης σε 

διαφορετικά εννοιολογικά πλαίσια του έργου, καθώς και στην διεύρυνση του 

αισθητικού περιβάλλοντος του Concerto Grosso. Το παιδικό αυτό τραγούδι 

διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στη δομή του έργου, αυτόν του «εισβολέα εκ των 

έσω»: ενώ όλα τα θέματα υφίστανται εκτενή επεξεργασία στην πορεία της φόρμας 

του έργου, το θέμα αυτό εμφανίζεται συνήθως αναλλοίωτο λειτουργώντας πάντα 

λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε επεισόδια και προσθέτοντας ένταση 

στην εκάστοτε ηχητική εικόνα.   

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται στο (1) το πλέον σημαντικό στοιχείο του 

έργου, το ημιτονιακό μοτίβο (ii), που χαρακτηρίζει την οργάνωση, το στυλ και την 

δομή του έργου, διέποντας όλες τις παραμέτρους.  Το ακούμε αρχικά από το πρώτο 

βιολί και έπειτα σε διάλογο με το δεύτερο βιολί, ενώ υπάρχει υποστήριξη από 

λιγοστά βιολιά. 

                                            
29 Schnittke A. Ο.π., σελ 45. 
30 Ivashkin A., Ο.π., σελ 116. 
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Τα soli αναπτύσσουν σιγά σιγά το μοτίβο του ημιτονίου, ώσπου καταλήγουν 

σε μία cadenza (2). 

 

 

Στο (3), οι βιόλες απαντούν στην cadenza των soli με μια δεύτερη cadenza 

που μοιάζει να προκύπτει από τα τελευταία μέτρα της προηγούμενης φράσης (1) . 

 

Με την cadenza στις βιόλες παρουσιάζεται επίσης και το πρώτο σημάδι μοτιβικής 

ανάπτυξης που χαρακτηρίζει το έργο, μία βηματική πτωτική κίνηση που δημιουργεί 

ένα κινούμενο cluster, μία χειρονομία ηχητικής αποσύνθεσης. Μετά την cadenza 

κάνει την εμφάνισή του και το τσέμπαλο, το οποίο μιμείται το ημιτονιακό μοτίβο των 

soli, δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα, σαν ένα στιγμιαίο ταξίδι στο χρόνο, σαν 

μία πρώτη αναφορά στο μπαρόκ. 
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 Στη συνέχεια, το πρώτο βιολί παρουσιάζει στο (4) το τρίτο θέμα του έργου, 

«μία νοσταλγική ατονική σερενάτα»31 με βασικό υλικό το ημιτόνιο (i-iii), 

 

το οποίο στη συνέχεια (5) παρουσιάζεται σε κανόνα ημιτονίου από τα soli. Η μουσική 

μοιάζει να έρπεται και κορυφώνεται μεταλλάσσοντας τα ημιτόνια σε αρμονικά 

διαστήματα 7ης και 9ης (6). 

 

 

 

 Η συνοδεία περιορίζεται σε ισοκράτες από τα χαμηλά έγχορδα, ενώ στην κορύφωση 

το τσέμπαλο επαναλαμβάνει το πρώτο θέμα, το παιδικό τραγούδι, απαράλλαχτο μεν, 

με πιο μακάβρια διάθεση δε, αφού δεν εμφανίζεται πια μόνο του αλλά στο πλαίσιο 

μιας ήδη τεταμένης ηχητικής ατμόσφαιρας. Εντός του έντονα ατονικού ηχητικού 

                                            
31  Schnittke Α. Ο.π., σελ 45. 
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περιβάλλοντος, το τσέμπαλο εμφανίζει το θέμα στην τονικότητα της Ντο ελάσσονας. 

Η επιμονή του συνθέτη στις διατονικές αρμονικές δομές εντός ατονικού 

περιβάλλοντος υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του θέματος αυτού, παράλληλα όμως 

και τη σημαντικότητα της ίδιας της διατονικότητας ως συνθετικό του εργαλείο.  

Ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ τα ατονικά περιβάλλοντα είναι αυτά που παραδοσιακά 

είναι σημασιολογικά συνδεμένα με την έννοια του ηχητικά «ξένου» ή «κακού», στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η Ντο ελάσσονα είναι εκείνη που δημιουργεί την ένταση, 

μία ανατριχιαστική πινελιά που ωθεί την κατάσταση προς την κορύφωση στην 

συνέχεια στο (7). Δίνει, δηλαδή, περισσότερη ώθηση στη μουσική εξέλιξη από ότι η 

ατονική σερενάτα που είναι νοηματικά πιο συγγενής με την κορύφωση που έπεται. 
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Η ορχήστρα κάνει μία προσπάθεια να αναπτύξει τη σερενάτα, μια προσπάθεια που 

ωστόσο καταλήγει στο κενό. Αυτή η ύστατη χειρονομία  μοιάζει με προσπάθεια να 

επαναναδυθεί το θέμα και να αρθρωθεί με πάρα πολύ κόπο. Ωστόσο, σχεδόν άμεσα 

καταρρέει «εξουθενωμένο» όπως στην cadenza στα σημεία (2) και (3).  

Στο τέλος του πρώτου μέρους (8) εμφανίζεται στα soli και στο tutti το μοτίβο 

B-A-C-H,32 το οποίο ουσιαστικά συνίσταται στο ημιτονιακό μοτίβο (1) αλλά σε 

ένατες και μεταφερμένο κατά μία έκτη μικρή / τρίτη μεγάλη. Ο χαρακτήρας της 

τελευταίας χειρονομίας είναι απρόσμενος, αφού αποτελεί τον απόηχο της 

αποδόμησης της σερενάτας, καταλήγοντας ακολούθως σε μια ακινησία που αφήνει τα 

soli να θριαμβεύουν  χαμηλόφωνα επί της ηχητικής σήψης και αδράνειας.  

                                            
32 B-A-C-H: σι ύφεση-λα-ντο-σι., εδώ με αναδιάταξη φθόγγων. 
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2. Toccata 

 

Την ακινησία και τα στιγμιαία ξεσπάσματα του πρώτου μέρους διαδέχεται ο 

έντονος, γεμάτος μπαρόκ αναφορές, ρυθμός του δεύτερου μέρους. Είναι μία toccata 

γραμμένη στο μεγαλύτερό της μέρος στο στυλ του μπαρόκ concerto grosso και 

δομημένη πάνω σε ένα συνεχή διάλογο ανάμεσα στα soli και το tutti.  

 

Η δομή του ritornello (i) φαίνεται να ακολουθεί τα μελωδικά και αρμονικά πρότυπα 

του μπαρόκ για το εν λόγω είδος. Κατά την εύστοχη παρατήρηση του W. Fischer,33 

το ritornello αποτελείται από τρία μέρη: 

• Μία αρχική έκθεση (Vordersatz), 

• Ένα τμήμα που αποτελεί ένα είδος επεξεργασίας, συχνά μέσω 

αλυσίδων (Fortspinnung), 

• Μια καταληκτική φράση (Epilog),34 

                                            
33 Fisher. W. "Zur Entwicklungsgesichte des Wiener klassische Stils”  στο Dreyfus.L. Bach and the 
patterns of invention, Cambridge: Hrvard Universtiy Press, (1996)., σελ. 60. 
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Στο μπαρόκ, το Vordersatz ορίζει το αρμονικό πλαίσιο της οικείας 

τονικότητας μέσω της τονικής συγχορδίας του και της εμφάνισης της 

υποδεσπόζουσας, χρησιμοποιώντας σπασμένα arpeggios και γενικότερα διαδοχή 

μικρών μοτίβων. Το Fortspinnung χαρακτηρίζεται από την απουσία οποιουδήποτε 

πτωτικού μοντέλου που να καταλήγει στην τονική. Έχει την έννοια της περιπλάνησης 

σε γειτονικές τονικότητες χωρίς να καταλήγει ποτέ στην τονική. Τέλος, το Epilog  

αποτελεί την τελική πτώση στην τονική. Η στιγμή που αρχίζει σε ένα ritornello το 

Epilog γίνεται εμφανής συνήθως όταν το Fortspinnung καταλήξει την δεσπόζουσα.  

Στην προκειμένη περίπτωση, ακούγεται αρχικά το ritornello στα soli σε 

κανόνα με διαφορά τετάρτου. Στο συγκεκριμένο ritornello παρατηρούμε την έντονη 

ρυθμική κίνηση και τη μοτιβική δομή που χαρακτηρίζει  το perpetuum mobile στυλ 

του Bach. Τα soli παρουσιάζουν αρχικά το ritornello ολόκληρο που παρουσιάζει μια 

ιδιαίτερη δομή, καθώς, αν και δομείται σύμφωνα με τα πρότυπα του μπαρόκ.  

  Το Vordersatz εγκαθιδρύει όντως την τονικότητα της λα ελάσσονα με μια 

διαδοχή μικρών μοτίβων χωρίς την χρήση της δεσπόζουσας αλλά με την χρήση της 

έκτης και της τέταρτης, το Fortspinnung κάνει μια περιφορά σε κοντινές τονικότητες 

πάντα όμως σε σχέση με την τονική, την οποία ποτέ δεν εγκαταλείπει και το Epilog 

αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην τονική και την δεσπόζουσα με πειστικό τρόπο. 

 

                                                                                                                             
34 Στο παρακάτω σχήμα το Vorsersatz συβολίζεται με κόκκινο, το Fortspinnung με κίτρινο και το 
Epilog με πράσινο. 
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Καθώς εξελίσσεται το αρχικό ritornello, λίγο πριν τελειώσει το Vordersatz, τα βιολιά 

του tutti εισάγουν το ritornello (1) σε κανόνα με διαφορά ογδόου αυτή την φορά, ενώ 

τα soli συνεχίζουν να παραθέτουν το ritornello. 

 Παρά το γεγονός ότι το ritornello είναι δομημένο και οργανωμένο στα 

πρότυπα του Baroque, το ηχητικό αποτέλεσμα διαφέρει. Μοιάζει με έναν κινούμενο 

ηχητικό όγκο, που μέσω της επεξεργασίας οδηγείται σε ηχητική αποδόμηση. Επίσης, 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο συνθέτης στα πρώτα κιόλας μέτρα της κίνησης 

παρουσιάζει το  στοιχείο της «κλωνοποίησης»,35 της εμφάνισης ενός μοντέλου σε 

κανόνα δημιουργώντας «όμοια είδωλα» που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

σχηματίζοντας κινούμενες ηχητικές μάζες, στοιχείο που ο Schnittke χρησιμοποιεί 

συχνά.  

 Στην συνέχεια αρχίζει η διαδικασία της επεξεργασίας (2), η οποία έχει την 

τάση να απομακρυνθεί από την αρχική τονικότητα της λα ελάσσονας. 

 
                                            
35 Η διαφορά ανάμεσα στον κανόνα και την «κλωνοποίηση» έγκειται στο ότι στον κανόνα το 
μελωδικό-ρυθμικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι ακουστικά αναγνωρίσιμο. Στην «κλωνοποίηση» 
χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία τονικότητες για την παρουσίαση των φωνών του κανόνα με 
αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτό το μελωδικό-ρυθμικό μοντέλο που παρουσιάζεται σε κανόνα, 
ενώ στην ηχητική διαδικασία γίνεται αντιληπτό ως μία ηχητική μάζα. 
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Απαντούν τα soli με το τσέμπαλο με σπασμένα arpeggios και με τονικότητα 

αφετηρίας την φα δίεση μείζονα. 

 

Τα βιολιά του tutti ανταπαντούν στα soli (3) με τονικότητα εκίννησης την σι 

ελάσσονα, ενώ σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός των οργάνων με συνέπεια η διαδικασία 

της «κλωνοποίησης» να αποκτά όλο και περισσότερο όγκο και να απειλεί την 

κυριαρχία των soli. Συνεχίζεται η διαδικασία ερωτο-απαντήσεων ανάμεσα στα soli 

και το tutti, το οποίο όλο και αυξάνει σε ηχητικό όγκο. Περνώντας και από την μι 

ελάσσονα ως τονικότητα εκκίνησης (4), το επεισόδιο καταλήγει στην έκθεση όλου 

του ritornello από το tutti με τονικότητα αφετηρίας την λα ελάσσονα (5). 
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Με το σημείο (5) ολοκληρώνεται η διαδικασία της επεξεργασίας του 

ritornello και παρουσιάζεται όλο το Fortspinnung με το μέγιστο δυνατό όγκο, αφού 

συμμετέχει όλο το tutti εκτός από το κοντραμπάσο, το οποίο παρουσιάζεται αμέσως 

μετά με ένα «κρουστό» μοτίβο με τις νότες μι-ρε (σε κίτρινο, στο προηγούμενο 

παράδειγμα.). Οι νότες αυτές αντιστοιχούν στην πέμπτη με έβδομη της λα 

ελάσσονας, συνεπώς και σε μία αίσθηση πτωτικής δεσπόζουσας, όμως οι τονικές 

αναφορές δεν είναι στατιστικά αντιληπτές στην ακρόαση κατά την διαδικασία της 

«κλωνοποίησης», όπως και η περιοχή στην οποία εμφανίζεται το μοτίβο δεν βοηθούν 

στο να γίνει αναγνωρίσιμη η αίσθηση της πτώσης. Ωστόσο, από στιλιστικής άποψης 
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και λόγω της ψυχολογικής ροής της φόρμας, το μοτίβο αυτό προαναγγέλει ξεκάθαρα 

της υφολογική αλλαγή στην συνέχεια (6). 

 Μέχρι τώρα (1-5) το μοντέλο του μπαρόκ concerto grosso ως 

μορφολογικός τύπος ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό, βασίζοντας την εξέλιξη του 

υλικού στην έννοια της αρμονικής αλυσίδας. Τα τονικά χαρακτηριστικά είναι 

εμφανή, καθώς η επεξεργασία του ritornello αρχίζει και τελειώνει στην τονική αφού 

επισκεφτεί κοντινές τονικότητες (λα – φα δίεση – σι – μι – λα). Μακροδομικά μας 

δίνει το χαρακτηριστικό μοντέλο της λειτουργικής αρμονίας Ι-VI-II-V-I. 

 Ο συνθέτης ταυτόχρονα με την εναλλαγή soli-tutti διαπραγματεύεται την 

εναλλαγή ανάμεσα στην πολυτονικότητα και τους ηχητικούς όγκους που προκύπτουν 

από την διαδικασία της «κλωνοποίησης». Με τον ίδιο τρόπο που τα soli είναι μέρος 

του tutti στο μπαρόκ concerto grosso, έτσι και η πολυτονικότητα αποτελεί μέρος ενός 

ηχητικού όγκου. Τα soli εκφράζονται μέσω της πολυτονικότητας (zoom in) ενώ το 

tutti εκφράζεται μέσω του ηχητικού όγκου που έχει προκύψει από τη διεύρυνση της 

πολυτονικότητας (zoom out).  

Στην συνέχεια (6) υπάρχει μια υφολογική αλλαγή. Η γραφή γίνεται πιο αραιή 

και ρυθμική καθώς εμφανίζεται το δεύτερο θέμα, ένα trio “Corelli made in USSR” (i) 

στην τονικότητα της Ντο δίεση ελάσσονας. 36 Το θέμα παρουσιάζει μια λανθάνουσα 

μπαρόκ αίσθηση, καθώς το basso Alberti είναι μάλλον στιλιστικό χαρακτηριστικό 

του stil gallant παρά του Baroque. Επίσης η μετατροπική σχέση ανάμεσα στη λα 

ελάσσονα και την ντο δίεση ελάσσονα που επιλέγει ο Schnittke αποτελεί αναφορά σε 

αρμονικές πρακτικές του ώριμου 19ου αιώνα. 

 

                                            
36 Schnittke Α. O.π., σελ 45. 
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 Καθώς εξελίσσεται το θέμα Corelli στα soli και το τσέμπαλο, οι βιόλες ακολουθούν 

το παράδειγμα των soli και εισάγουν το θέμα pizzicato σε κανόνα στο ημιτόνιο με 

διαφορά τετάρτου σαν παραμορφωμένη ηχώ του θέματος (7). 

 

 

Εν συνεχεία, το ίδιο κάνουν και τα βιολιά arco, σαν φευγαλέα γεγονότα, σαν φωνές 

από το υπερπέραν (8), ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και τα βιολοντσέλα με το 

κοντραμπάσο (9). Δεν υπάρχει πια η έννοια της μάζας ή του cluster, καθώς τα 

ημιτόνια έχουν αντικατασταθεί από τα ανάστροφα διαστήματα ενάτης. Παράλληλα, 

επανεμφανίζεται το θέμα Corelli στα soli, αυτή τη φορά απογυμνωμένο από την 

baroque-gallant κομψότητα που είχε πριν με έναν περισσότερο κρουστό και έντονο 

χαρακτήρα (9-11). 
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Στα σημεία (6-8) παρατηρεί κανείς ότι τα soli και το tutti χρησιμοποιούν μόνο 

την κεφαλή του θέματος Corelli. Υπάρχει εντονότερη η αίσθηση της τονικότητας–οι 

όποιες παρεμβολές αντιστοιχούσαν σε «ηχώ»-και σταδιακά προετοιμάζεται η είσοδος 

του πλήρους ορχηστρικού συνόλου. Τα soli έχουν το κύριο λόγο με το tutti απλά να 
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σχολιάζει. Από στο (9) έως το (11) οι ρόλοι αντιστρέφονται και το tutti παίρνει τον 

κύριο λόγο, παρουσιάζοντας oολόκληρο το θέμα Corelli και δημιουργώντας μια 

αίσθηση μετατροπίας που δημιουργείται από την κίνηση της μελωδίας σε 

διαφορετικές τονικότητες. Τα soli σχολιάζουν με ρυθμικά ξεσπάσματα και πλέον το 

υλικό μεταμορφώνεται σε κάτι πιο επιθετικό που προετοιμάζει το έδαφος για την 

κορύφωση στο σημείο (12). Στην πραγματικότητα οι δύο αντίθετοι πόλοι 

αλληλοεξουδετερώνονται, με τα soli να συνεργάζονται μεταξύ τους  παρά να 

ανταγωνίζονται, κάτι που θα συνέβαινε σε ένα διπλό κοντσέρτο. Το ritornello-V 

κάνει πάλι την εμφάνισή του, με τη μορφή ηχητικής μάζας, τελειώνοντας την πρώτη 

ενότητα της Toccata.  
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Οδηγούμαστε αμέσως σε μία κορύφωση (12), χαρακτηριστικό της οποίας 

είναι η έντονα ρυθμικά ηχητική εικόνα που δημιουργείται. Στην πραγματικότητα, η 

μόνη ρυθμική κινητικότητα που υπάρχει εντοπίζεται στα soli, καθώς το τσέμπαλο 

είναι σχετικά στατικό και η ορχήστρα εντελώς στατική. Βρισκόμαστε στη ντο 

μείζονα και, αν υποθέσουμε ότι μέχρι τώρα κινούμαστε στο γενικότερο φάσμα της 

λα, η ντο αποτελεί την σχετική κλίμακα. Έτσι βλέπουμε ότι ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά τονικά αρχέτυπα, αυτό της μετατροπίας από μία ελάσσονα στην 

σχετική μείζονα, εκπληρώνεται. 
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 Στα soli, το πρώτο βιολί παίζει μαζί με το δεξί χέρι από το τσέμπαλο το 

παιδικό τραγούδι από το preludio, ενώ το δεύτερο βιολί με το αριστερό χέρι από το 

τσέμπαλο παίζουν το ίδιο θέμα αλλά σε καθρέφτη. Το tutti παίζει τη συγχορδία της 

ντο μείζονας σε ισοκράτη. 

 

Το παιδικό τραγούδι παίρνει μια άλλη μορφή, αφού προσαρμόζεται σε δεξιοτεχνικά 

περάσματα που θυμίζουν ρομαντικές μανιέρες. Το θέμα διατηρεί κάτι από την όποια 

παιδικότητά του, κυρίως στο τσέμπαλο που θυμίζει Petrushka, αλλά έχει μεταλλαχθεί 

σε κάτι δαιμονικά δεξιοτεχνικό, μία «μόλυνση» a la Paganini. Στην πορεία αυτού το 

επεισοδίου αρχίζει πάλι σταθερά η αποδόμηση της ηχητικής εικόνας (13) με τη χρήση 

ενός μοτίβου που προκύπτει από τον καθρέφτη του παιδικού τραγουδιού. 

Παράλληλα, το tutti ξεκινάει κανόνα με τη μορφή πτωτικών μοντέλων 

χρησιμοποιώντας το ίδιο μοτίβο. 

  

Την ίδια στιγμή τα soli ξεκινούν να κινούνται με ημιτόνια σε τέταρτα, τα οποία 

«κλωνοποιούνται» σταδιακά και μεταμορφώνονται σε δέκατα έκτα, γίνονται διπλές 

και καταλήγουν σε glissandi.  

 40



 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η επιλογή της ντο μείζονας από το συνθέτη, καθώς 

σηματοδοτεί τη μετάβαση από το ηχητικό πλαίσιο στο οποίο η διατονικότητα κινεί τα 

νήματα της μουσικής (1-13) σε έναν ηχητικό πλαίσιο στο οποίο κυριαρχεί η 

ατονικότητα (14 και εξής). Επίσης, παρατηρείται ότι το υλικό έχει ανακυκλωθεί 

«κάνοντας μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό του», αφού στο preludio (6) η 

μετάβαση στην οποία υποβοηθούσε το παιδικό τραγούδι ήταν από την ατονική 

σερενάτα σε ένα πιο πρωταρχικό υλικό του έργου, το ημιτόνιο. Έτσι και στην toccata 

(12-13), το παιδικό τραγούδι υποβοηθάει την μετάβαση από την τονικότητα στην 

ατονικότητα μέσω της πρωταρχικής και πιο «καθαρής» τονικότητας της ντο μείζονας.  

Αμέσως μετά την κορύφωση (12-13), η γραφή γίνεται ακόμη πιο αραιή. Το 

κομψό μενουέτο στα δύο soli και στο τσέμπαλο, συγγενεύει θεματικά με την ατονική 

σερενάτα και δομείται πάνω στο διάστημα του ημιτονίου και στο μετασχηματισμό 

του σε μελωδικές έβδομες και ένατες. 
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Στην πορεία της φράσης, παρεισφρέει το Vordersatz από το ritornello. Είναι μια 

θεματική αναφορά (κανόνας με κατοπτρική αναστροφή από το δεύτερο βιολί) σαν 

μία φευγαλέα ανάμνηση ή ένα στιγμιαίο deja-vu. Ακαριαία πάλι μεταμορφώνεται στο 

κομψό μενουέτο, το οποίο επιβεβαιώνει και την άποψη του συνθέτη ότι «η pop 

κουλτούρα  είναι η καλύτερη μεταμφίεση για κάθε διαβολική πράξη»,37  αφού και το 

μενουέτο κατά την εποχή της ακμής του ήταν ένα είδος κοσμικής μουσικής, ένα είδος 

pop. 

 

Το tutti απαντά με ένα ρυθμικό μπλοκ. 

 

                                            
37 Schnittke A. Ο.π., σελ 22. 
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Μετά από αυτό συνεχίζεται το μενουέτο, αν και η ρυθμική συνοδεία στο τσέμπαλο 

παραπέμπει μάλλον σε κάτι πιο παιχνιδιάρικο από ότι ένα μενουέτο, ίσως μαρς από 

τσίρκο. 

 

Επανεμφανίζεται το Vordersatz όπως ακριβώς και πριν. Το μπλοκ του tutti 

επανεμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο (16) και το μενουέτο επανέρχεται σε πρώτο 

πλάνο. Εμφανίζεται για τελευταία φορά το μπλοκ στο tutti (17) και μετά από μία 

αναπνοή αρχίζει ένα σύντομο επεισόδιο. Το βασικό γεγονός του επεισοδίου είναι το 

μενουέτο στα χαμηλά έγχορδα σε μορφή cluster, ενώ τα βιολιά παρουσιάζουν το ίδιο 

θέμα απογυμνωμένο από κάθε είδους κομψότητα, ερμηνευμένο από τον συνθέτη 

μέσω του παραμορφωτικού φακού του ritornello-V, σαν μία εικόνα που περνάει 

μπροστά μας διαθλασμένη και φθίνουσα. 
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 Τα soli παρουσιάζουν ξανά ολόκληρο το θέμα Corelli (18) ρυθμικά και secco 

συγκρατώντας στο τέλος κάθε φράσης το ημιτόνιο, το οποίο μεγεθύνεται τώρα σε 

διάστημα ενάτης,  

 

Στην συνέχεια οι έκτες μεγεθύνονται σε διαστήματα δέκατης τρίτης. 
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 Το τσέμπαλο παίζει αρχικά ένα ρυθμικό μπάσο που μοιάζει με μπάσο από pop 

τραγούδι, ενώ στο πέμπτο μέτρο αρχίζει να παίζει το παιδικό τραγούδι στην φα δίεση 

ελάσσονα με συνοδεία από τρίηχα στην ντο ελάσσονα που δίνουν την αίσθηση 

συνοδείας σε pop μπαλάντα.  

 

 Το παιδικό τραγούδι παίρνει μία pop μεταμφίεση με την υποστήριξη της 

συνοδείας και, σε συνδυασμό με το τρίτονο ντο-φα δίεση, είναι πλέον σαφές ότι 

βρισκόμαστε μπροστά στα «συμπτώματα του κακού».38

  Σε αυτή τη χειρονομία των soli και του τσέμπαλο το tutti απαντά με την 

κεφαλή από το θέμα Corelli (19), στην αρχή pp και στην συνέχεια ff και με χρήση 

περισσότερων οκτάβων, εντείνοντας το δραματικό αποτέλεσμα. Τα soli μένουν μόνα 

τους (20) και παραθέτουν διασπασμένα μοτίβα από το μενουέτο και από την 

επεξεργασία του ritornello. Το επεισόδιο αυτό, αν και μικρό σε έκταση, παραθέτει 

σημαντικά στοιχεία αυτού του μέρους: όπως τις έκτες του Corelli, τις ένατες του 

μενουέτου και τις σπασμένες συγχορδίες από το, αισθητοποιώντας την παρουσία 

                                            
38 Schnittke Α. Ο.π, σελ 22. 
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κάποιας δύναμης κακού που επικαλείται ο ίδιος ο Schnittke και υλοποιείται μέσω των 

αποσπασματικών μοτίβων  και της μερικής αποδόμησης των θεμάτων39. 

 

 Ενώ τα soli συνεχίζουν την αποσπασματική κίνησή τους, το tutti σιγά σιγά 

εμφανίζει και τα άλλα δύο θέματα (21), το θέμα Corelli στα βιολιά σε κανόνα 

ημιτονίου με διαφορά ογδόου και το ritornello μεγενθυμένο στις βιόλες και τα 

βιολοντσέλα σε κανόνα ημιτονίου με διαφορά τετάρτου. Από αυτήν την επανέκθεση 

θεμάτων δεν θα μπορούσε να λείπει και το παιδικό τραγούδι στη ντο δίεση ελάσσονα 

που παίζεται από το κοντραμπάσο pizzicato σε ρυθμική μεγέθυνση. Το ηχητικό 

αποτέλεσμα διαφέρει κατά πολύ από το να είναι αντιληπτό σαν επανέκθεση, αφού, 

μέσω της τεχνικής του κανόνα, το κάθε θέμα συγκρούεται με τον εαυτό του αλλά και 

με το άλλο θέμα, δημιουργώντας έναν πελώριο, κινούμενο ηχητικό όγκο. Τα soli 

κάνουν μια τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να έχουν τον τελευταίο λόγο (22), 

ενώ το τσέμπαλο συνοδεύει με το ρυθμικό μοτίβο του κοντραμπάσου που οδηγεί στο 

σημείο (6), σαν να καθυστερεί την πτώση και να αναστέλλει τη «λύτρωση». 

Επαναλαμβάνεται  για τελευταία φορά το ρυθμικό μοτίβο του κοντραμπάσου σε 

μορφή cluster από το tutti, αφήνοντας τη λύτρωση να εκρεμμεί. 

                                            
39 Schnittke Α.. Ο.π, σελ 22. 
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 Σε αντίθεση με το ρόλο που έχει το κοντραμπάσο στο (6), εδώ δεν 

εκπληρώνεται κανένα δομικό αρχέτυπο αφού ούτε σαφής τονικός προορισμός 

υπάρχει, ούτε έχει υπάρξει σαφές τονικό περιβάλλον.  
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3. Recitativo. 

 

 To τρίτο μέρος ξεκινάει με το θέμα της ατονικής σερενάτας στο tutti σε 

τρίφωνο κανόνα στο ημιτόνιο, όπου κάθε φωνή αντιστοιχεί σε ένα unisono από πέντε 

οκτάβες. Η χρήση του tutti θυμίζει χορικό, ενώ κάθε υποτμήμα της μελωδίας 

καταλήγει σε μία ρητορική παύση που δικαιολογεί τον τίτλο recitativο. Στο πέμπτο 

μέτρο από τον κανόνα προκύπτει μία τονική αναλαμπή (συμβολίζεται εδώ με το 

κόκκινο χρώμα) στο ατονικό περιβάλλον της σερενάτας που σύντομα «λιώνει» μέσα 

στις τριβές που δημιουργούνται. 

 

Την αρμονική τριβή υπογραμμίζει ηχοχρωματικά και η χρήση non vibrato στο tutti. 

 Στο χορικό του tutti έρχονται να απαντήσουν τα soli με το μοτίβο του 

ημιτονίου (1) πάνω στον ισοκράτη της ορχήστρας. Αναιρούν τη βηματική κίνηση του 

χορικού αφενός με την αραιά υφή τους και αφετέρου με τον ισοκράτη. 
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Έπειτα μένουν μόνα τους τα soli παίζοντας το μοτίβο Β-Α-C-H (σε αναδιάταξη ως C-

B-A-H),  στην ανάπτυξη του οποίου οι νότες διασκορπίζονται σε διάφορες οκτάβες, 

δημιουργώντας μια αίσθηση διάλυσης και προσπάθειας μάταιης ανασυγκρότησης. 

 

 Στη συνέχεια επανεμφανίζεται η σερενάτα (2) σε διπλό κανόνα: έναν κανόνα 

όπως ακριβώς και στην αρχή και ένα δεύτερο κανόνα σε κατοπτρική αναστροφή με 
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άξονα την  πρώτη νότα του κάθε unisono. Το ηχητικό φάσμα της μελωδίας 

διευρύνεται  και η σερενάτα παίρνει έναν πιο στιβαρό και συμφωνικό χαρακτήρα, 

διατηρώντας πάντα την τελετουργική ατμόσφαιρά της. 

 

Όπως αυξάνουν οι αρμονικές τριβές ανάμεσα στις φωνές του κανόνα, λόγω της 

διπλής λειτουργίας του, έτσι και οι «αναλαμπές» που παραπέμπουν το διατονικό 

περιβάλλον αυξάνουν. 

 Τα soli απαντούν με το ημιτονιακό μοτίβο (3) διασκορπισμένο σε διάφορες 

οκτάβες δημιουργώντας μια αίσθηση διαμελισμού, επανερμηνεύοντας συνακόλουθα 

την cadenza του πρώτου μέρους  με τον ίδιο τρόπο (2 έως το μέτρο 5). Υπάρχει 
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παντού η αίσθηση της «μόλυνσης» που συνεχώς εξαπλώνεται σε όποιο θέμα 

εμφανιστεί στη ροή της φόρμας. 40

 

 

 

Την cadenza των soli έρχεται να συμπληρώσει το tutti  με μια χειρονομία ηχητικής 

αποσύνθεσης (4) που εμφανίστηκε στο πρώτο μέρος από τις βιόλες αρχικά (3 του 

πρώτου μέρους), τώρα από βιολιά ΙΙ, βιόλες και βιολοντσέλα με την χρήση 

μικροτόνων που διευρύνουν το φάσμα του υλικού ως προς τη συνθετική διαδικασία. 

Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι μικροτόνοι εμφανίζονται στο τέλος της 

cadenza, σαν να εμφανίζονται ηθελημένα τα σημάδια της «διάβρωσης». 

                                            
40 Schnittke Α , Ο.π., σελ 22. 
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 Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η ηχητική μετουσίωση του 

διευρυμένου αυτού φάσματος. Οι μικροτόνοι στη μουσική του Schnittke δεν φαίνεται 

να παραπέμπουν σε χρήση τετραχόρδων ή κλιμάκων που τα μικροδιαστήματα 

αντιπροσωπεύουν έλξεις  ή είναι δομικό υλικό τους, όπως για παράδειγμα κλίμακες ή 

υλικά από παραδοσιακή μουσική. Αποτελούν  μάλλον «διαβρωτική» και υπονόμευση 

του υλικού που επιλέγει να χρησιμοποιήσει στα έργα του και, κατ’ επέκταση, 

υπονόμευση της ίδιας της φόρμας. Ακόμη και όταν ο μικροτόνος είναι αποτέλεσμα 

έλξης, αφορά μάλλον σε μια αυθαίρετη «διολίσθηση» ενός φθόγγου, η οποία όμως 

αποτυπώνεται σημειογραφικά με μεγάλη ακρίβεια. 
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 Στη συνέχεια τα soli επανεμφανίζουν το ημιτονιακό μοτίβο (5), ενώ αμέσως 

αρχίζει η ατονική σερενάτα σε κανόνα ημιτονίου, μάλλον ως ηχητικό χαλί που 

«έρπεται» χωρίς σχεδόν να κινείται. 

 

Ο κανόνας εξελίσσεται με τη συμμετοχή από τις βιόλες (6), ενώ τα soli αρχίζουν να 

παίζουν ένα μοτίβο με μικροτόνους που μοιάζει τόσο με το ημιτονιακό μοτίβο, όσο 

και με την είσοδο ενός αποσπάσματος από το κοντσέρτο για βιολί του Tschaikovski 

που θα εμφανιστεί στο σημείο (11). 

 

Παράλληλα οδηγούμαστε στην έκθεση της ατονικής σερενάτας, παραλλαγμένης με 

μικροτόνους και αυτή, η οποία μεταλλάσσεται σε κάτι διαφορετικό, καθώς το tutti 

εξακολουθεί να συνοδεύει, παίζοντας τη σερενάτα σε κανόνα. 
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 Επιστρέφει το ημιτονιακό μοτίβο στα soli σε διαστήματα ενάτης και χωρίς 

μικροτόνους,  ενώ στη συνέχεια αρχίζουν να παίζουν με πιο σολιστικές μικροτονικές 

χειρονομίες. Το tutti ξεκινά πάλι τον κανόνα πάνω στην ατονική σερενάτα με 

ταυτόχρονη πύκνωση του επιφανειακού ρυθμού, δημιουργώντας μια σταθερή 

αίσθηση επιτάχυνσης, ένα ρυθμικό crescendo.  
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 Καθώς εξελίσσεται το ρυθμικό crescendo στο tutti, τα soli χειρονομούν με 

διάφορα μοτίβα που κάνουν χρήση της sonorikα (10), επιστρατεύοντας διάφορες 

τεχνικές εκτέλεσης για την παραγωγή ποικίλων ηχοχρωμάτων. Στη συγκεκριμμέμη 

περίπτωση, ο συνθέτης κάνει χρήση glissando με σχηματική  ένδειξη και πορεία, 

περάσματα με απροσδιόριστα τονικά ύψη και νότες στων ψηλές οριακές περιοχές των 

οργάνων. 

 

 

Μέσα στη δίνη του ρυθμικού crescendo και τις απροσδιόριστες χειρονομίες των soli, 

ξεπροβάλει το δεύτερο θέμα του πρώτου μέρους από το Κοντσέρτο για βιολί του 
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Tschaikovski, αρχικά στο πρώτο βιολί και έπειτα στο δεύτερο, σαν ερώτηση και 

απάντηση. Αυτή η αναφορά μοιάζει με ένα στιγμιαίο «zoom» σε μια δίνη 

πληροφοριών που σύντομα διαλύεται μέσα στην ένταση του ρυθμικού crescendo. 

  

Ο Schnittke χρησιμοποιεί το Κοντσέρτο του Tschaikovski πιθανόν για δύο 

λόγους. Αφενός, το κοντσέρτο αυτό φημίζεται για τις δεξιοτεχνικές απαιτήσεις του 

και τα περάσματα που προηγούνται και ακολουθούν το απόσπασμα που χρησιμοποιεί 

ο Schnittke θυμίζουν αφηρημένα περάσματα από αυτό το έργο. Αφετέρου, το 

Κοντσέρτο του Tschaikovsky είναι το πρώτο σημαντικό κοντσέρτο Ρώσου συνθέτη 

στο βιολιστικό ρεπερτόριο και εύκολα κανείς μπορεί να το εκλάβει ως ένα είδος 
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homage. Εξάλλου ο Schnittke συχνά χρησιμοποιεί αναφορές σε άλλους συνθέτες, 

Ρώσους και μη.  

Το Recitativo είναι ουσιαστικά το μέρος στο οποίο τα υλικά του πρώτου 

μέρους αρχίζουν να έχουν μία διαλεκτική σχέση μεταξύ τους, και από την απλή 

παράθεση, την πρωτολειακή επεξεργασία και τη δραματουργική σύνδεση των υλικών 

στο πρώτο μέρος, στην επεξεργασία που διέπει την δομή και επιτρέπει τις χειρονομίες 

να έχουν μακροδομικό ρόλο στην φόρμα χωρίς να χρησιμεύουν απλά και μόνο για να 

συνδέουν φαινομενικά ετερόκλητα υλικά. 
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ΙV. Cadenza 

 

 Η Cadenza αρχίζει με το δις επαναλαμβανόμενο ημιτονιακό θέμα στις νότες 

B-A (σι ύφεση-λα, το λα σε μικροδιάστημα), μία ατελέσφορη προσπάθεια των soli  

να ψελλίσουν το όνομα του B-A-C-H. 

 

Έπειτα παρουσιάζεται μία επεξεργασία του θέματος (1) που παραπέμπει στο πρώτο 

μέρος στο σημείο (3), με τη χρήση συνηχήσεων και ανοιχτών χορδών.   

 

Τώρα παρουσιάζεται πάλι το ημιτονιακό θέμα pizzicato και ενισχυμένο με τη χρήση 

συνηχήσεων.  

 

Αν γίνει ένας παραλληλισμός με την εμφάνιση αυτού του θέματος στην cadenza 

αρχικά arco και με την επανάληψη του pizzicato, θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

μοιάζει με μία χορωδία που τραγουδάει μερικές φράσεις (έως και το 1), ενώ ένα 

ημιχόριο απαντάει με παραλλαγές, παραπέμποντας στο δίπολο του concerto grosso 

της διαλεκτικής ανάμεσα σε soli και tutti. Επίσης, μία εικόνα που προκύπτει θα 
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μπορούσε να  είναι αυτή του ήχου που παράγεται άμεσα και κάνει χρήση του 

«χώρου», με την ακουστική και ερμηνευτική έννοια του όρου, και αυτή της ηχούς 

που επιστρέφει τον ήχο παραμορφωμένο.  

 Αυτή η δεύτερη pizzicato εμφάνιση αναπτύσσεται ελεύθερα (3) και οδηγεί σε 

έναν καταιγισμό από διασπασμένα μοτίβα  

 

 Εμφανίζεται πάλι το μοτίβο B-A-C-H μαζί με συγχορδίες που έχουν ως 

δομικό τους στοιχείο το ημιτόνιο  και τις παραλλαγές του.  

 

Ξεκινά ένας αυτοσχεδιασμός με διασπασμένα αρπίσματα, δεξιοτεχνικά περάσματα 

και συγχορδίες. Είναι σαν απόηχος του ρυθμικού crescendo του recitativo σε πιο ήπια 

μορφή, αν και με παρόμοιο αποτέλεσμα. 
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 Ο αυτοσχεδιασμός σταματάει αιφνίδια και ακούγεται μεγαλόπρεπα ένα 

πτωτικό μοντέλο σε ντο ελάσσονα, το οποίο θυμίζει ρομαντικό κοντσέρτο και 

συγγενεύει θεματικά με το θέμα από το κοντσέρτο Tschaikovsky. Παράλληλα, 

προαναγγέλλει και το θέμα του Rondo που ακολουθεί. 
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5. Rondo 

 

 Το Rondo αρχίζει με το τσέμπαλο να παίζει αρπισμούς a la Brahms σε ντο 

ελάσσονα, προετοιμάζοντας την είσοδο των soli (1). 

 

Το θέμα του Rondo (1-2) έχει μεγάλη συγγένεια με την cadenza a la Tschaikovsky 

και με το ritornello της Toccata. Το χαρακτηριστικό σε αυτό το θέμα είναι ότι, ενώ θα 

μπορούσε άνετα, επί παραδείγματι, να είναι μια μελωδία σε ένα concerto grosso του 

Corelli, οι διαφωνίες που δημιουργούνται από τις νότες με μεγάλες αξίες 

δημιουργούν την αίσθηση ενός μοντέρνου θέματος. Πράγματι, πρόκειται για ένα 

αυτοσχέδιο θέμα που έγραψε ο ίδιος ο Schnittke. Παρόλα αυτά έχει μια αμυδρή 

αναφορά στο χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Corelli. 

 Το tutti προετοιμάζει τη δική του απάντηση στο θέμα των soli με 

επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα σε cluster. Η απάντηση αυτή στηρίζεται στην 

χρήση πολυτονικότητας, ενώ τα συνιστώντα μοτίβα χρησιμεύσουν στα επόμενα 

μέτρα για να δημιουργήσουν το ρυθμικό ostinato που θα υποστηρίξει το θέμα. Το 

θέμα παρουσιάζεται σε τετράφωνο κανόνα στα βιολιά με διαφορά τετάρτου.  

Δημιουργούνται δύο επίπεδα κίνησης στη μελωδία και στο ρυθμό: τα «αγχωτικά» 

δέκατα έκτα από τη μία διαγράφουν μία ανοδική μελωδική γραμμή, και από την 

άλλη, οι νότες με μεγάλη αξία διαγράφουν πλατιές συνηχήσεις. 
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Ακολούθως τα soli ξαναπαίζουν το τελευταίο σκέλος του θέματος σαν 

ανακεφαλαίωση (4) και τα έγχορδα απαντάνε με αναστροφή σε κανόνα έβδομης (5), 

δημιουργώντας την αίσθηση «δωρικής» επεξεργασίας όπου το υλικό παίρνει την 

μορφή που το θέμα Corelli είχε πάρει στο σημείο (19) του πρώτου μέρους. Το 

τσέμπαλο παρεμβάλλει με το ημιτονιακό μοτίβο (6) αλλά σε ένατες, αναστέλλοντας 

την επεξεργασία που ξεκίνησαν τα έγχορδα.  
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Η διαδικασία της επεξεργασίας στα έγχορδα ξαναρχίζει αλλά σύντομα διακόπτεται 

και πάλι από το τσέμπαλο (7) 
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Αυτό οδηγεί σε ένα μανιασμένο διάλογο ανάμεσα στα soli, το τσέμπαλο και το tutti, 

καθώς όλα τα όργανα ξεσπούν σε μία έντονη χειρονομία που δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά μία ρυθμική παραλλαγή του θέματος της ατονικής σερενάτας. Τα soli και το 

τσέμπαλο έχουν τα ρυθμικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας του θέματος Corelli, 

και κατ’ επέκταση του ritornellο της Toccatta, ενώ το tutti διατηρεί τη ρυθμική δομή 

που είχε το θέμα στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, το τσέμπαλο πάλι διακόπτει και αυτή την 

χειρονομία, αφήνοντας μετέωρη την ανάγκη για επεξεργασία του θέματος του rondo.  

 

 Εμφανίζεται το πρώτο couplet στο tutti, με την ατονική σερενάτα ως θέμα 

επεξεργασίας, σε κανόνα με cluster και στην ρυθμική μορφή που είχε στα soli στο 

(7). Παράλληλα, ρυθμικά μοτίβα στο τσέμπαλο και στο κοντραμπάσο δίνουν και μία 

πρόσθετη αίσθηση χορευτικού παλμού. 
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Τα soli και το τσέμπαλο απαντούν με το παιδικό θέμα σε πολυτονικό κανόνα, 

χρησιμοποιώντας όμως και ανοιχτές χορδές, ενώ ως συνοδεία ακούγεται το θέμα B-

A-C-H ενισχυμένο με συγχορδίες που ανήκουν στη σολ μείζονα-ελάσσονα. Δομείται 

έτσι ένα πτωτικό μοντέλο που ενισχύει την αίσθηση της πολυτονικότητας. 

 

Αυτόν τον πολυτονικό κανόνα τον αναλαμβάνει το tutti και τον «κλωνοποιεί» σε ένα 

κινούμενο cluster. Το  θέμα B-A-C-H ακούγεται πάλι ως συνοδεία αλλά όχι πια σαν 

συγχορδίες που έχουν λειτουργικότητα μεταξύ τους, αλλά συγχορδίες που 

αποτελούνται από ένατες. 

  

Παράλληλα, διαφαίνεται ήδη ο χαρακτήρας του rondo και ο ρόλος του μέσα στο 

έργο, που δεν είναι άλλος από το να επιχειρήσει την «ανάμειξη» όλων των θέματα 

του έργου.  
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 Επανέρχεται το refrain του rondo (12) με τα soli να παρουσιάζουν πάλι το 

θέμα, το tutti να συνοδεύει με μοτίβα που προέρχονται από την κεφαλή του θέματος 

του rondo σε αντιχρονισμό, και το τσέμπαλο να παίζει το παιδικό τραγούδι με 

«ρομαντικές» αρμονίες. Οι αρμονίες αυτές κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλλουν το 

επόμενο επεισόδιο. Επίσης το παιδικό τραγούδι δεν εμφανίζεται ολόκληρο. Έχει 

απαλειφθεί η κατάληξη του θέματος και την θέση της έχουν πάρει λειτουργικές 

αρμονικές συνδέσεις που εξυπηρετούν το μελωδικό περιβάλλον το οποίο συνοδεύει. 

Παράλληλα, αυτή η επεξεργασία σημαίνει και την μερική αποδόμηση του θέματος. 

 

 Το δεύτερο couplet είναι ένα tango που παίζεται από το τσέμπαλο (13), «το 

αγαπημένο tango της γιαγιάς μου που η προγιαγιά μου συνήθιζε να παίζει στο 

τσέμπαλο»41  όπως αναφέρει ο ίδιος ο Schnittke. 

 

 Το tango συγγενεύει θεματικά με το θέμα του refrain από το rondo, καθώς το ένα 

έχει προκύψει από το άλλο.42 Η τονικότητα που χρησιμοποιεί ο συνθέτης είναι η μι 

ύφεση ελάσσονα. 

                                            
41 Schnittke Α. Ο.π., σελ 45. 
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  Το tango περνάει  τώρα στο δεύτερο βιολί, ενώ το πρώτο βιολί και το 

τσέμπαλο σχολιάζουν με ερωτο-απαντήσεις στο (14). 

 

Στο τέλος του (14) τα βιολιά από το tutti κρατούν ένα ισοκράτη που οδηγεί σε ένα 

pizzicato από το πρώτο βιολί, ως ένδειξη πτωτικής κατάληξης. 

 

Στο σημείο (15) τα soli συνεχίζουν τον διάλογο τους με τη συνοδεία στο τσέμπαλο, 

προκαλώντας την απάντηση του tutti στο (16), που βασίζεται στο θέμα του tango 

διαβρωμένο από τη διαδικασία της «κλωνοποίησης». 

                                                                                                                             
42 Το tango προέρχεται από την κινηματογραφική μουσική που έγραψε ο Schnittke για την ταινία με 
τίτλο «η Αγωνία». Συνεπώς, το θέμα του refrain έχει προκύψει από το tango.  
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Στο (17) εμφανίζεται το τελευταίο μέρος του tango μεταφερμένο μία μικρή τρίτη 

πάνω, καταλήγοντας σε ένα cluster από το τσέμπαλο που ακυρώνει όλη την ηχητική 

εντύπωση του tango. 
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Στο (18-19) επανέρχεται το refrain του rondo στο tutti σε κανόνα στην όγδοη με 

διαφορά τετάρτου. Αυτός ο τρόπος εμφάνισης του θέματος μοιάζει με τον τρόπο που 

επανεκτίθεται το θέμα Corelli στην toccata (19) καθώς επίσης και με το (5) στο 

rondo. Αυτή η κοινή διαχείριση του υλικού δημιουργεί μακροσκοπικά μια αίσθηση 

ομοιογένειας στη φόρμα, ένα είδος ακουστικού παραλληλισμού που βοηθάει στην 

διαδικασία της ακρόασης. 
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Στο (20) συνεχίζει να εκτίθεται η κατάληξη του refrain με κανόνα στο ημιτόνιο σε 

απόσταση τετάρτου στα soli και στο τσέμπαλο, ενώ συνοδεύουν δειλά τρία σολιστικά 

όργανα από το tutti με το θέμα Corelli. Στη συνέχεια, με την αντίστροφη διαδικασία, 

το tutti εκθέτει την κατάληξη του refrain, ενώ τα soli σχολιάζουν παίζοντας το θέμα 

Corelli. Στην ουσία, αυτή η εμφάνιση του refrain είναι μια προετοιμασία για την 

συνύπαρξη των δύο θεμάτων στο (21).  Το tutti ξεκινάει αυτήν την ενότητα με ένα 

έντονο ρυθμικό μπλοκ που καταλήγει στο να γίνει ένα ηχητικό χαλί βασισμένο στο 

θέμα Corelli. Την ίδια στιγμή τα δύο soli ανταλλάσουν χειρονομίες δημιουργημένες 

από την κεφαλή του θέματος του rondo. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα soli παίζουν 

αρμονικά διαστήματα έκτης, διαστήματα που έχουν ιδιαίτερη σημειολογία στα 

θέματα του έργου, αφού χρησιμοποιούνται ως το κατεξοχήν υλικό των διατονικών 

φάσεις του έργου. Επίσης, το tutti παίζει το θέμα Corelli χρησιμοποιώντας αρμονικά 

διαστήματα πέμπτης ελαττωμένης (τρίτονο), το οποίο έχει στην ιστορία της μουσικής 

τη δική του σημειολογία ήδη  από το τέλος της αναγέννησης.   

 

 Τα soli αφού παίξουν αρχικά  μια γέφυρα που αποτελείται από πτωτικά 

μοντέλα σε ντο μείζονα, οδηγούν στην επανάληψη του (21). Τα πτωτικά μοντέλα 
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αυτά εμφανίζονται και στην toccata στο (13) δημιουργώντας πάλι την αίσθηση μιας 

μακροδομικής ομοιογένειας στην φόρμα. 

 

Στη δεύτερη επανάληψη (23), τα soli και το tutti παίζουν ξανά αυτά τα πτωτικά 

μοντέλα με κανόνα, καταλήγει σε έναν ηχητικό όγκο, ο οποίος συμπληρώνεται με ένα 

αρπέζ που καταλήγει σε cluster στο τσέμπαλο. Το cluster στο τσέμπαλο ίσως θα 

μπορούσε να παραλληλιστεί με το cluster στο τέλος του tango. Η διάβρωση του 

μουσικού περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε  να ακυρώνονται 

ολόκληρες μουσικές φάσεις.  

 Στο (24) μοιάζει να έχει επέλθει η δομική και εκφραστική κορύφωση του 

έργου. Τα soli παίζουν το refrain από το rondo. Τα πρώτα βιολιά από το tutti παίζουν 

το θέμα του tango με πολυτονικό κανόνα στο ημιτόνιο σε απόσταση ογδόου. Τα 

δεύτερα βιολιά παίζουν το ritornello από την toccata με πολυτονικό κανόνα στο 

ημιτόνιο σε απόσταση ογδόου επίσης. Οι βιόλες παίζουν το θέμα της ατονικής 

σερενάτας σε κανόνα κατά τον οποίον οι είσοδοι των φωνών διαγράφουν συνολικά 

ένα τρίτονο, ενώ τα βιολοντσέλα παίζουν το θέμα Corelli σε κανόνα στο ημιτόνιο σε 

απόσταση τέταρτου. 

Δημιουργείται, έτσι, μια χαώδης ηχητική εικόνα εντός της οποίας τα θέματα 

αναδύονται μόνο και μόνο για να καταδυθούν πάραυτα στον ηχητικό όγκο που τα 

περιβάλει. Μέσα από τη σύγκρουσή του τα θέματα παραμορφώνονται χωρίς να 

ομογενοποιούνται. Η μη ομογενοποίηση των υλικών, η παραμόρφωσή τους αλλά και 

η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, είναι ο βασικός άξονας του έργου. Στην 
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πραγματικότητα, αυτά τα φαινομενικά αντίθετα υλικά έχουν κοινά μοτιβικά 

χαρακτηριστικά που τα κάνουν να συνδέονται μεταξύ του.  

 

 Αυτό το χαοτικό ηχητικό τοπίο καταλήγει στην cadenza που άνοιξε το rondo 

(πέντε μέτρα πριν το 26), μόνο που αυτήν την φορά όλο το tutti συμμετέχει στην 

στήριξη των soli. Είναι μια έντονα δραματουργική αλλαγή, καθώς, από το ασαφές 

τοπίο που προηγήθηκε, βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε ένα ρομαντικό ξέσπασμα που 

δημιουργεί πρόσθετα την αίσθηση της κορύφωσης, σαν να ωθεί την μουσική στα 

άκρα. 
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 Στο σημείο (26) έρχεται η πραγματική κορύφωση του έργου. Το 

προετοιμασμένο πιάνο παίζει το παιδικό τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το έργο ενώ 

το tutti δημιουργεί μια ηχητική εικόνα τύπου sonorika που απλά υπογραμμίζει 

περισσότερο την εμφάνιση του προετοιμασμένου πιάνου. 

 

Στο σημείο (26) η εμφάνιση του παιδικού τραγουδιού μοιάζει να δίνει το 

«τελειωτικό χτύπημα» και να οδηγεί τη φόρμα στο αποδομημένο postludio. Η 

κορύφωση του έργου δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλο θέμα παρά μόνο με το 

παιδικό τραγούδι. Το θέμα αυτό στη διάρκεια του έργου έχει τον ρόλο του «ξενιστή» 

ανάμεσα στα μουσικά συμβάντα αλλά παράλληλα και του συνδετικού κρίκου. 

Παρουσιάζεται αυτούσιο μέσα σε ατονικά περιβάλλοντα, παίρνει διάφορες μορφές 

μεταλλάσσοντας απλά την συνοδεία του, και εμφανίζεται «ύπουλα» κάτω από 

ηχητικούς όγκους. Αν θα μπορούσε κανείς να του αποδώσει έναν πιο θεατρικό 

χαρακτηρισμό, τότε το θέμα αυτό είναι η δύναμη που κινεί τα νήματα της διάβρωσης 

του μουσικού υλικού του έργου. Είναι αυτό που «μολύνει» το ηχητικό πλαίσιο και 

προκαλεί τα συμπτώματα της «νόσου». Στο (26) η εμφάνιση του παιδικού τραγουδιού 

μοιάζει να δίνει το «τελειωτικό χτύπημα» και να οδηγεί τη φόρμα στην 

ολοκληρωτική αποδόμηση του postludio.  
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6. Postludio 

 

  Με την αποδόμηση του ηχητικού τοπίου στο προηγούμενο μέρος μέσω της 

εμφάνισης του παιδικού τραγουδιού στο προετοιμασμένο πιάνο, το tutti παραμένει σε 

έναν ισοκράτη σε μορφή cluster. Το κοντραμπάσο μαζί με το προετοιμασμένο πιάνο 

κρατούν το ντο ως βασικό φθόγγο του ισοκράτη. Τα δύο soli επαναφέρουν το 

ημιτονιακό μοτίβο σε αρμονικούς.  

 

Παρόλο που το ημιτονιακό μοτίβο έχει εμφανιστεί σε αυτή τη μορφή κατά τη 

διάρκεια του έργου, στο postludio μεταμορφώνεται σε φράσεις που τείνουν να είναι 

μελωδικές.  

 Στο (1) γίνεται ένα crescendo στα δύο soli και με μια ασαφή χειρονομία 

χάνονται για λίγο από την ηχητική εικόνα.  Παράλληλα, το προετοιμασμένο πιάνο 

έχει αραιά γραμμένες συγχορδίες, σαν καμπάνες, ακούγονται σαν καμπάνες, που 

δίνουν στην στιγμή μία τελετουργική αίσθηση. 

 

 Αυτή η χειρονομία των soli μοιάζει να προκαλεί την αμυδρή εμφάνιση του 

ritornello από την toccata σαν φευγαλέα ανάμνηση.  
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 Τα  soli επανεμφανίζονται δειλά με το B-A-C-H (2) σε αναδιάταξη, όπως στο 

πρελούδιο, και με αρμονικούς, ενώ το έργο καταλήγει στην απόλυτη 

σιωπή..
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Συμπεράσματα 

 

 «Έχω ένα το ουτοπικό όραμα ενός ενιαίου στυλ, στο οποίο αποσπάσματα 

ελαφράς και σοβαρής μουσικής θα χρησιμοποιούνται, όχι ως κωμικό εφέ, αλλά ως 

σοβαρή παρουσίαση μιας πολυδιάστατης πραγματικότητας».43 Ο Schnittke στο 

Concerto Grosso διαπραγματεύεται το δίπολο «σοβαρή μουσική-ελαφρά μουσική» με 

ποικίλους τρόπους. Το θέμα του συγκερασμού ανάμεσα στο ακαδημαϊκό «υψηλό» 

και στο εμπορικό «κατώτερο» είναι η βασική αναζήτηση του Concerto Grosso, όπως 

ο ίδιος ο συνθέτης ανέφερε στο προλογικό σημείωμα της πρώτης παρουσίασης του 
                                            
43 Schnittke A., Απόσπασμα από το προλογικό σημείωμα της πρώτης παρουσίασης του Concerto 
Grosso στην Βιέννη. 
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έργου στη Βιέννη. Το έργο εμπεριέχει μια σειρά από θέματα, τα οποία καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα από μουσικά στυλ, αισθητικές προσεγγίσεις και είδη, όλα 

προσαρμοσμένα στο προσωπικό ιδίωμα του συνθέτη. Συνεπώς, ο τίτλος Concerto 

Grosso, που είναι συνδεμένος ιστορικά με την αισθητική της εποχής μπαρόκ, παίρνει 

μια νέα διάσταση στα χέρια του Schnittke.  

 Ο συνθέτης διαλέγει ως βασικό θέμα του έργου ένα παιδικό τραγούδι, το 

οποίο δεν προέρχεται όμως από την «σφαίρα» της σοβαρής μουσικής. Αντιθέτως, 

είναι ένα banal μουσικό θέμα που μοιάζει να συνάδει με τις απαιτήσεις του 

Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού. Σε ένα έργο με τον τίτλο Concerto Grosso κανείς δεν θα 

περίμενε να ακούσει για εισαγωγή ένα παιδικό τραγούδι. Ο ακροατής έρχεται 

αντιμέτωπος με την συνειρμική ταύτιση του τίτλου του έργου σε σχέση με το 

μουσικοσυνθετικό υλικό και με την ιστορία της μουσικής. Ο Schnittke έχει 

διαφορετική άποψη και υπονομεύει από τα πρώτα κιόλας λεπτά τον τίτλο που επέλεξε 

για το έργο του. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, θέτει αμέσως το ζήτημα του 

ενδεχόμενου συγκερασμό σοβαρής και ελαφράς μουσικής. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το θέμα της ατονικής σερενάτας. Η σερενάτα είναι επίσης είδος 

ελαφράς μουσικής. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο έργο η σερενάτα είναι ατονική. 

Δηλαδή, το συνθετικό υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη προέρχεται από τη σοβαρή 

μουσική. Το έργο εξάλλου είναι δομημένο με μια πληθώρα θεμάτων και αναφορών 

σε διάφορες περιόδους της ιστορίας της μουσικής. 

 Σε αυτό το έργο ο Schnittke αντιστρέφει την υπεροχή της σοβαρής μουσικής 

σε σχέση με την ελαφρά, κάνοντας την τελευταία να εμφανίζεται περισσότερο 

σημαντική. Όπως επισημαίνει ο Redepenning, « το banal έχει μια μοιραία λειτουργία 
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σε αυτό το έργο: διακόπτει κάθε ανάπτυξη ή επεξεργασία και στο τέλος νικάει 

θριαμβευτικά!».44

Ο Schnittke «καταφέρνει, τρόπον τινά, να ισορροπήσει ανάμεσα στο μπαρόκ και την 

σύγχρονη υποκουλτούρα, χωρίς να αφήσει καμία από τις δύο να κυριαρχήσει»,45 

επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο της ζωής του να συγκεράσει την ελαφρά με την 

σοβαρή μουσική. 

 Επιπλέον, η εναλλαγή ανάμεσα στα soli και το tutti στο Concerto Grosso 

δημιουργεί ένα ακόμα δίπολο. Σύμφωνα με τον Ivashkin, η επιλογή της φόρμας αυτής 

από τον Schnittke είναι ένας τρόπος να αναπαραστήσει τη σύγκρουση ανάμεσα στο 

άτομο και το πλήθος.46 Ακόμη και σε αυτό το δίπολο, η υπεροχή των soli δεν είναι 

ξεκάθαρη, καθώς η ορχήστρα διακόπτει κάθε έκθεση θέματος που γίνεται από τα soli 

και την παραμορφώνει. Ακόμα και στο τέλος του έργου, που τα soli μοιάζουν να 

έχουν «κατατροπωθεί», η ορχήστρα εμφανίζει για τελευταία φορά την «ανάμνηση» 

ενός θέματος του έργου, αυτό του ritornello από την toccata. 

 O Schnittke αναφέρει ότι τα θέματα που χρησιμοποιεί στο Concerto Grosso 

«είναι απολύτως σύμφωνα47 μεταξύ τους, μέσω της πτωτικής έκτης και των 

αναστεναγμών σε δεύτερες».48 Με την «πτωτική έκτη» o Schnittke προφανώς εννοεί 

την τάση που παρουσιάζει η έκτη βαθμίδα μιας διατονικής κλίμακας να λυθεί στην 

πέμπτη. Επίσης, με «τους αναστεναγμούς σε δεύτερες», ο Schnittke αναφέρεται στον 

ορισμό που έχει δοθεί στο μοτίβο του διαστήματος δευτέρας, στο οποίο η πρώτη νότα 

χρησιμεύει σαν αποτζιατούρα στη δεύτερη, ένα μοτίβο που συχνά έχει συνδεθεί με 

τον ήχο του αναστεναγμού. 

                                            
44 Redepenning D., “Eine zebrochene Spieluhr, Zur Funktion des Banales in Alfred Schnittkes 
Schaffen”, MusikTexte, 78 (1999), σελ 44. 
45 Ivashkin Α., Ο.π., σελ 117. 
46 Ivashkin Α, Ο.π., σελ 117. 
47 Η αγγλική μετάφραση του κειμένου χρησιμοποιεί την λέξη consonant. 
48 Schnittke Α., Ο.π., σελ 46. 
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 Θα ήταν ενδιαφέρον να παραθέσω τα θέματα του έργου, και να δείξω πως τα 

παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται σε αυτά: 

Στο θέμα του παιδικού τραγουδιού οι «πτωτικές έκτες» βρίσκονται στο ίδιο σημείο με 

τους «αναστεναγμούς σε δεύτερες»49: 

   

Το ημιτονιακό μοτίβο έχει ως βάση τα διαστήματα δευτέρας. Παρολαυτά, δεν 

λείπουν οι «πτωτικές έκτες» που σχηματίζονται στιγμιαία λόγω της κίνησης του 

ισοκράτη στο βιολοντσέλο. 

   

Η ατονική σερενάτα εμπεριέχει πολλούς «αναστεναγμούς σε δεύτερες», αλλά, λόγω 

του ότι είναι ατονική, σίγουρα δεν μπορεί να αναφερθεί κανείς σε «πτωτικές έκτες». 

Παρολαυτά, αν λάβουμε υπόψιν ότι το θέμα  συνοδεύεται από έναν ισοκράτη Ντο 

στα χαμηλά έγχορδα, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι το Λα που κατεβαίνει με 

χρωματική κίνηση προς το Σολ μπορεί να θεωρηθεί σαν «πτωτική έκτη». 

                                            
49 Στα παραδείγματα οι πτωτικές έκτες εμφανίζονται είτε μέσα σε κύκλους, είτε με καμπύλες γραμμές, 
ενώ οι δεύτερες μέσα σε τετράγωνα. 
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Ακόμη και στο ritornello από την toccata μπορεί κανείς να εντοπίσει με ποιόν τρόπο 

τα δύο αυτά διαστήματα χρησιμοποιούνται από τον συνθέτη για να δομήσουν το 

θέμα. 

 

Στο θέμα Corelli μπουρούμε επίσης να ανιχνεύσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. 

 

Στο θέμα του Rondo, ο Schnittke δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί τα διαστήματα αυτά 

με προφανή τρόπο εκτός από μία φορά όπου χρησιμοποιεί την «πτωτική έκτη» για να 

δημιουργήσει την αίσθηση της πτώσης. 
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Τέλος, στο επεισόδιο του Rondo όπου εμφανίζεται το tango εμφανίζονται και πάλι τα 

δύο διαστήματα. 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Schnittke δημιουργεί ένα πλαίσιο μοτιβικά συνεκτικό μέσα 

στο οποίο κινούνται τα θέματα του έργου. Αν και εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, 

τα θέματα εμφανίζουν ένα είδος μοτιβικής συνοχής με τη χρήση της «πτωτικής 

έκτης» και των διαστημάτων δευτέρας να δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας στο 
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μουσικό υλικό και στη φόρμα. O ίδιος ο συνθέτης ισχυρίζεται ότι συνθέτει «τονική 

μουσική με ατονικά μέσα»50. Αυτό το οξύμωρο σχήμα που χρησιμοποιεί ο συνθέτης 

για να εξηγήσει τη μουσική του δημιουργία τονίζει την ύπαρξη τονικών και ατονικών 

στοιχείων που συνυπάρχουν στη μουσική του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιο από 

τα δύο είναι πιο σημαντικό. Συνεπώς, ο Schnittke αποδομεί ένα ακόμη δίπολο, αυτό 

της τονικής-ατονικής μουσικής, αφού το σημαντικό για τον συνθέτη φαίνεται να είναι 

το να δημιουργήσει μια παγκόσμια μουσική γλώσσα, χωρίς να υπάρξει η ανάγκη 

χαρακτηρισμού της μουσικής του ως «τονική» ή «ατονική». 

 Ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι, πέραν των συγγενικών σχέσεων που ο ίδιος ο 

Schnittke καταμαρτυρεί ότι υπάρχουν ανάμεσα στα θέματα, μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει επιπλέον ομοιότητες ανάμεσα στο παιδικό τραγούδι και το ritornello 

από την toccata. Τα δύο θέματα παρουσιάζουν κοινά μελωδικά περιγράμματα: 

 

Οι ίδιες συγγενικές σχέσεις συναντώνται επίσης και ανάμεσα στο ημιτονιακό μοτίβο 

και το θέμα Corelli,  

                                            
50 F. Lemaire, La musique du XXe siecle en Russie et dans les anciennes Republiques Sovietiques 
(Paris, 1994), σελ 117 
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Το ίδιο συμβαίνει και ανάμεσα στην ατονική σερενάτα και στο μενουέτο της toccata. 
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 Πρέπει επίσης να επισημανθεί η αψιδωτή σχέση μεταξύ των μερών του έργου. 

Το preludio συγγενεύει θεματικά με το recitative και το postludio, όπως επίσης η 

toccata συγγενεύει με το rondo.  Πιο συγκεκριμένα, το preludio λειτουργεί ως έκθεση 

των θεμάτων του παιδικού τραγουδιού, του ημιτονιακού μοτίβου και της ατονικής 

σερενάτας. Το recitativο είναι δομημένο πάνω στην επεξεργασία της σερενάτας, 

δίνοντας μακροδομικά την αίσθηση της ανάπτυξης, ενώ το postludio επαναφέρει το 

ημιτονιακό μοτίβο. Έτσι, δημιουργείται ένα είδος συμμετρίας στην εμφάνιση των 

θεμάτων (εξαιρείται η εμφάνιση του παιδικού τραγουδιού στην αρχή του έργου). 

Αντίστοιχα, η toccata και το rondo συγγενεύουν, αφενός μέσω των διαστηματικών 

σχέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αφετέρου λόγω της έντονης ρυθμικής τους 

κίνησης.  

 

Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρουσιάζει αυτή η αψιδωτή σχέση αφορά στο 

γεγονός ότι το preludio, το recitative και το postludio χρησιμοποιούν ένα ή δύο 

θέματα από το σύνολο των θεμάτων που χρησιμοποιεί ο συνθέτης στο έργο, σε 

αντίθεση με την toccata και το rondo «αναμειγνύοντας» φαινομενικά ετερογενή υλικά 

μεταξύ τους, δημιουργώντας ένταση και συχνά ακουστικό «χάος». 

 Η κεντρική ιδέα του έργου, εκτός από το συγκερασμό της ελαφράς με τη 

σοβαρή μουσική, είναι και η αποδόμηση των θεμάτων που ο Schnittke χρησιμοποιεί. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των τεχνικών του κανόνα και της «κλωνοποίησης», που 

χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως συνθετικό εργαλείο και πάντα με τη 
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χρήση του διαστήματος ημιτονίου, που διέπει όλο το έργο σε διάφορα δομικά 

επίπεδα. Η αποδόμηση αυτή γίνεται αντιληπτή στην έκθεση κάθε θέματος ξεχωριστά 

αλλά και σε μεγάλο βαθμό στις δύο «κορυφώσεις» του έργου, στην toccata  από το 

(21) και εξής και στο rondo από το σημείο (24) και εξής. Στις κορυφώσεις αυτές το 

κάθε θέμα συγκρούεται με τον εαυτό του αλλά και τα θέματα μεταξύ τους. Τα 

θέματα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους στυλιστικά, συνδιαλέγονται, 

παραμορφώνονται αλλά δεν ομογενοποιούνται. Δημιουργείται, έτσι, μια ρευστή 

ηχητική μάζα, με μια ένταση που προκύπτει από την ασταθή δυναμική τους. Στην 

πραγματικότητα, το υλικό είναι από τη γένεσή του μοτιβικά σχετικά συνεκτικό λόγω 

των μοτιβικών σχέσεων της «πτωτικής» έκτης και των διαστημάτων δευτέρας, που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ως εκ τούτου ο Schnittke αποδομεί τη συνοχή των 

θεμάτων μέσω της χρήσης διαφορετικών τεχνικών και μέσω της σύγκρουσής τους 

στις κορυφώσεις, αφετέρου διατηρεί τη μοτιβική συνοχή για να διατηρήσει 

μακροδομικά την ομοιογένεια στην δομή.   

 Στο Concerto Grosso no. 1 ο Schnittke καταφέρνει να συγκεράσει το 

ακαδημαϊκό «υψηλό» με το εμπορικό «κατώτερο». Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί 

μια δομή με έντονα δραματική υφή, αλλά παράλληλα διατηρεί τη μοτιβική συνοχή 

στο όνομα της ηχητικής ροής. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του πολυστυλισμού και 

δουλεύοντας με «πολυστυλιστικά υβρίδια», δημιουργεί μια φόρμα που αφομοιώνει 

υλικά διαφορετικών τεχνοτροπιών, οδηγώντας από στην γένεση και στην τελική 

αποδόμησή τους. 
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