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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

          

Η πορεία μιας διδακτορικής έρευνας είναι εξαιρετικά δύσκολη και πολλοί είναι 

εκείνοι οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η ολοκλήρωση της συγγραφής της. 

Πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια και η άμεση επικοινωνία με την τριμελή επιτροπή. Εκφράζω 

ιδιαιτέρως τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα κ. Κωστή Χασιώτη επίκουρο 

καθηγητή στην Οργανική Μουσική εκτέλεση-Όμποε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης 

και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στη 

Θεσσαλονίκη, που συνέβαλε με τις συμβουλές του στη διαμόρφωση της παρούσας 

έρευνας και ανέλαβε την ευθύνη για την ολοκλήρωσή της, στον κ. Γεώργιο Φρέρη 

καθηγητή Συγκριτικής  Γραμματολογίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  

Α.Π.Θ., για την επί χρόνια στήριξή του όχι μόνο στη διδακτορική μου εργασία αλλά και 

στην επαγγελματική μου ανέλιξη και στον κ. Αθανάσιο Ζέρβα επίκουρο καθηγητή στα 

Θεωρητικά της μουσικής  στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας  Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη, για την 

καθοδήγηση και την αμέριστη υποστήριξή του. 

           Σημαντικό ρόλο για το πρακτικό μέρος της εργασίας μου που αφορά την 

προετοιμασία και μελέτη της ανέκδοτης χειρόγραφης παρτιτούρας Συμφωνία του Δάντη 

σε μεταγραφή για σόλο πιάνο του Carl Tausig, έπαιξαν ο αυστριακός πιανίστας, 

μουσικολόγος και παιδαγωγός κ. Paul Badura-Skoda και ο κ. Luiz de Moura Castro 

πιανίστας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Hartford του Κονέκτικατ-Η.Π.Α., γνωστός 

για τις ηχογραφήσεις και τις ερμηνείες του στα έργα του Φραντς Λιστ. 

Ιδιαίτερη μνεία θεωρώ πως πρέπει να γίνει στους παρακάτω καθηγητές, πιανίστες 

και μουσικολόγους στους οποίους οφείλω πολλά για την ιδιαίτερη συνεισφορά τους στη 

διαλεύκανση δύσβατων μονοπατιών όλα αυτά τα χρόνια μέσω προσωπικής 

αλληλογραφίας μαζί τους: 

- Δρ. Alan Walker ομότιμο καθηγητή Μουσικής του Πανεπιστημίου McMaster στο 

Οντάριο-Καναδά και σημαντικό σύγχρονο βιογράφο του Λιστ,   

- Δρ. Michael Saffle καθηγητή Μουσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Τμήμα  

Συγκριτικών Σπουδών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Virginia Polytechnic Institute στο 

Blacksburg-Η.Π.Α, 
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- Δρ. Rossana Dalmonte καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορικών και Φιλολογικών Επιστημών 

στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο, βιογράφο του Λιστ, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Λιστ στην 

Μπολόνια, 

- Δρ. Maria Teresa Storino καθηγήτρια μουσικής στη Δ/βάθμια Εκπ/ση στην Ιταλία και 

γραμματέα του Ινστιτούτου Λιστ στην Μπολόνια,  

- Δρ. Maria Eckhardt Διευθύντρια του Liszt Ferenc Memorial Museum and Research 

Centre στη Βουδαπέστη, 

- Δρ. Κlára Gulyas-Somogyi υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του παραπάνω Μουσείου, 

- Δρ. Leslie Howard, Πρόεδρο του  Liszt Society του Λονδίνου και γνωστό πιανίστα που 

ηχογράφησε όλα τα πιανιστικά έργα του Λιστ (δισκογραφική εταιρεία Hyperion 

Records) και κ. Jan Hoare, γραμματέα του Liszt Society, 

- κ.κ. Francesco Nicolosi και Vittorio Βresciani, πιανίστες, μέλη του “The Franz Liszt 

Piano Duo”, 

- Δρ. Giulio Draghi, Εscola de Musica da Universidade Federal στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 

- Δρ. Lajos Gracza, Aρχείο Λιστ στο Göppingen-Βουδαπέστη, 

- Δρ. Klára Hamburger, γενική γραμματέα του Franz Liszt Society στη Βουδαπέστη,  

- κ. Mastroianni Thomas, Πρόεδρο του American Liszt Society και του περιοδικού  

Journal of American Liszt Society, 

- κ. Juliusz Adamowski, Πρόεδρο του Franz Liszt Society στην Πολωνία, 

- κ. Evelyn Liepsch, Gœthe –und Schiller– Archiv στη Βαϊμάρη, 

- κ. Angelika von Wilamowitz, Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia” στη Βαϊμάρη, 

- κ. Viola Geyersbach, κ. Olaf Mokansky, Κέντρο ψηφιακών εκτυπώσεων του Museen  

der Klassik Stiftung / Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia” – Fotothek στη Βαϊμάρη, 

- κ. Christiane Scherbaum, Βιβλιοθήκη “Hochschulzentrum an Horn” στη Βαϊμάρη 

- κ. Kristina Unger, Βιβλιοθήκη και Αρχείο Richard Wagner Museum στο Mπαϋρόιτ, 

- Δρ. Mark Larrad καθηγητή στο Μάντσεστερ της Αγγλίας,  

- κ. Carl Spadoni, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου McMaster στο Οντάριο-Καναδά. 

Επιπλέον, επιθυμώ να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στους παρακάτω καθηγητές, 

πολυαγαπημένους συναδέλφους και επί σειρά ετών συνεργάτες μου οι οποίοι –ο καθένας 

στον τομέα του– μου παρείχαν πολύτιμες και ουσιαστικές πληροφορίες:  
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- κ. Βίνια Τσόπελα καθηγήτρια στην Οργανική Μουσική Εκτέλεση-πιάνο στο Τμήμα   

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών &  

Κοινωνικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη,  

- κ. Εύη Νίκα-Σαμψών αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορικής Μουσικολογίας στο Τμήμα  

Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.,  

- κ. Aντώνιο Στοΐτσογλου, πιανίστα-μουσικολόγο, 

- κ. Σοφία Κυανίδου, σοπράνο-συνεργάτιδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 

- κ. Έρη Μαυρομουστάκη, υπεύθυνη πωλήσεων στο Μουσικό-Εκδοτικό Οίκο ΝΤΟ-ΡΕ-

ΜΙ στη Θεσσαλονίκη, 

- κ. Ασπασία Νασοπούλου, συνθέτρια και υπεύθυνη στο πολιτιστικό κέντρο Walter Maas 

Huis στο Άμστερνταμ, 

- κ. Φώτιο Σακαλή, Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη.  

Η ολοκλήρωση αυτής της μελέτης υλοποιήθηκε με υποτροφία της Φ.Α.Α.Θ.-

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης. Εκφράζω στους Προέδρους κ.κ. N. 

Μέρτζο, Θ. Δαρδαβέση και το Διοικητικό Συμβούλιο, τις θερμότατες ευχαριστίες μου 

για την τιμή που μου έκαναν, τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν την 

προσπάθειά μου και την άμεση ανταπόκρισή τους. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω το 

Τμήμα Μ.Ε.Τ. και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη 

χρηματοδότηση προκειμένου να περατωθεί η μελέτη της ανέκδοτης χειρόγραφης 

παρτιτούρας Συμφωνία του Δάντη σε μεταγραφή για σόλο πιάνο του Carl Tausig υπό την 

καθοδήγηση των Paul Badura-Skoda και Luiz de Moura Castro. 

Τέλος, ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου τους γονείς μου και 

τ’αδέλφια μου για την αγάπη τους, την υπομονή τους, τη στήριξή τους με κάθε τρόπο, τη 

συμπαράστασή τους στις προσπάθειές μου, την ακούραστη συμβολή και συμβουλή τους 

σε οποιαδήποτε δυσκολία που συνάντησα σε όλη την επαγγελματική μου πορεία, 

επιστέγασμα της οποίας θεωρώ την παρούσα διδακτορική διατριβή την οποία και τους 

αφιερώνω. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής εργασίας είναι η Συμφωνία του 

Δάντη του σημαντικού ούγγρου συνθέτη του Ρομαντισμού Φραντς Λιστ (1811-1886). Tο 

μουσικό υλικό της συμφωνίας είναι εμπνευσμένο από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη 

Αλιγκιέρι (1256-1321). Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας έγκειται στην αρμονική-

μοτιβική ανάλυση ολόκληρης της Συμφωνίας του Δάντη και τη συγκριτική μελέτη των 

έξι πιανιστικών μεταγραφών της από τους: Λιστ για δύο πιάνα, Theophil Forchhammer 

για σόλο πιάνο, Arthur Hahn για πιάνο – τέσσερα χέρια, Αugust Stradal για σόλο πιάνο, 

Carl Tausig για σόλο πιάνο και János Végh για δύο πιάνα – οχτώ χέρια που 

αναδεικνύονται εδώ για πρώτη φορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανέκδοτη 

χειρόγραφη μεταγραφή του C. Tausig η οποία ήταν μέχρι τώρα άγνωστη στους 

μελετητές. Η βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ελλιπής έως 

ανύπαρκτη και η παρούσα διατριβή θα τη συμπληρώσει και θα συνδράμει στην επέκτασή 

της. Ο στόχος της μελέτης έχει δύο σκέλη: το πρώτο είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον ο 

Δάντης άσκησε επιρροή στο Λιστ ή αν ο συνθέτης χρησιμοποίησε απλώς ως έμπνευση 

το ποιητικό κείμενο της Θείας Κωμωδίας για τη μουσική του δημιουργία και το δεύτερο 

κατά πόσο οι πιανιστικές μεταγραφές της συμφωνίας από τους μαθητές του Λιστ 

εμφανίζουν επιρροές από τις πιανιστικές τεχνικές του δασκάλου τους. 

Όσον αφορά τη δομή, τον τρόπο διατύπωσής και συγγραφής της βιβλιογραφίας 

και των υποσημειώσεων της διατριβής, βασίζεται κατά κύριο λόγο στο βιβλίο της Κate 

L. Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 

Chicago Style for Students and Researchers, επιμ. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, 

Joseph M. Williams και The University of Chicago Editorial Staff, 7η έκδοση (Σικάγο-

Λονδίνο: University of Chicago Press, 2007) και κατά δεύτερο λόγο στα βιβλία Oxford 

Style of Manual, The Εssential Ηandbook for all Writers and Editors, επιμ. R. M. Ritter 

(Οξφόρδη: Oxford University Press, 2003) και Patrick Dunleavy, Η Διδακτορική 

διατριβή, οργάνωση, σχεδιασμός, συγγραφή, ολοκλήρωση, μτφρ. Νίκος Ηλιάδης, επιμ. 

Αλεξάνδρα Μακροπούλου (Αθήνα: Πλέθρον, 2006), αρχική έκδοση Authoring a PhD. 

How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation (Palgrave 

Macmillan, 2003).  
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Η διατριβή διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, από τα οποία το τρίτο καταλαμβάνει 

τη μεγαλύτερη έκταση και περιλαμβάνει την πρωτότυπη έρευνα αυτής. Αρχικά, 

παρατίθενται κατάλογοι με τους στίχους της Θείας Κωμωδίας, τους πίνακες, τις εικόνες 

και τα μουσικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο της διατριβής και 

μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά και τ’αγγλικά. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία 

συνοπτική αναφορά στο Μεσαίωνα που έζησε και έδρασε ο Δάντης καθώς και στη ζωή 

και το συνολικό συγγραφικό του έργο με επίκεντρο τη Θεία Κωμωδία· περιγράφεται η 

Κόλαση, το Καθαρτήριο και ο Παράδεισος σε σχέση με τις επικρατούσες αντιλήψεις της 

εποχής για τη δομή του Σύμπαντος και αναλύονται η συμμετρία και οι συμβολισμοί του 

ποιητικού έργου. Η διαχρονικότητα της Θείας Κωμωδίας επιβεβαιώνεται μέσα από την 

απήχησή της στη λογοτεχνία, τις καλές τέχνες και τη μουσική ακόμα και μέχρι τις μέρες 

μας. Για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, προβάλλονται σύγχρονες μουσικές συνθέσεις 

και παραστάσεις που αντλούν το θεματολογικό τους υλικό από τη Θεία κωμωδία του 

Δάντη.   

Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του Λιστ και τις 

νεωτεριστικές, για την εποχή, ιδέες του, που παρά την επικριτική στάση συναδέλφων του 

μουσικών, δεν τον απέτρεψαν να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της σύνθεσης 

και να βοηθήσει στην εξέλιξη των οργάνων της ορχήστρας και του πιάνου. Τονίζεται η 

ιδιαίτερη σχέση του με τη λογοτεχνία, η σημασία της στο ευρύτερο συνθετικό του έργο, 

η πολυετής παραμονή του στην Ιταλία και η μελέτη ιταλών ποιητών, ανάμεσα στους 

οποίους και ο Δάντης, που τον οδηγούν στη σύνθεση της Συμφωνίας του Δάντη  και 

άλλων αξιόλογων γνωστών έργων για πιάνο. Με τις πολυπληθείς πιανιστικές μεταγραφές 

δικών του ορχηστρικών έργων αλλά και έργων άλλων συνθετών, ο Λιστ διαμορφώνει  

μια ολόκληρη σχολή πιανιστών – μεταγραφέων οι οποίοι θ’ακολουθήσουν το 

παράδειγμά του και θα συνεχίσουν την τέχνη της μεταγραφής έργων για πιάνο· η τάση 

αυτή χαρακτηρίζει το 19ο αιώνα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε όλα τα στάδια από τα οποία 

πέρασε η Συμφωνία του Δάντη για να καταλήξει στην πρωτότυπη ορχηστρική μορφή της 

και γίνεται η ανάλυσή της στηριζόμενη στην ιστορική μουσικολογική ανάλυση με βάση 

τις αρχές που καθιέρωσε ο αυστριακός μουσικολόγος Erwin Ratz (1848-1973). Τα 

μουσικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο της διατριβής είναι 
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γραμμένα στο πρόγραμμα Finale 2009 από την παρτιτούρα Franz Liszt, DANTE 

SYMPHONY for Female Chorus and  Orchestra, No. 590 (Λονδίνο: Editio Musica 

Budapest-Ernst Eulenburg Ltd & Co GmbH, 1970). Η επιλογή αυτής της παρτιτούρας 

έγινε διότι είναι η πιο πρόσφατη κριτική έκδοση (1970) της Συμφωνίας του Δάντη με 

επιμέλεια της Imre Sulyok η οποία βασίστηκε τόσο στο χειρόγραφο του ορχηστρικού 

έργου του Λιστ που βρίσκεται σήμερα στο Αρχείο Gœthe –und Schiller– στη Βαϊμάρη με 

αριθμό καταχώρησης GSA Α 13 όσο και στην πρώτη έκδοσή του το 1859 από την 

Breikopf & Härtel (E. B. 9796) με εισαγωγή του μουσικο-κριτικού Richard Pohl. Η 

Συμφωνία του Δάντη επανεκδόθηκε από την Breikopf & Härtel το 1902 (PB 45) και το 

1921 με εισαγωγικά σχόλια το Dr. Peter Raabe και με τίτλο Franz Liszt, Musikalische 

Werke, Für Orchester, Symphonien, Nr. 1: Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia, 

Τόμ. 7, Τχ. 1, Franz Liszt-Stiftung (Λειψία: Breikopf & Härtel, Grossherzog Carl 

Alexandre Ausgabe der Musicalischen Werke Franz Liszt, 1921). Στο ίδιο κεφάλαιο 

εξετάζονται οι καινοτομίες που παρουσιάζει αυτή η συμφωνία από αρμονική, δομική, 

οργανολογική, σκηνοθετική και θεατρική άποψη και παραθέτονται συνοπτικοί πίνακες 

για την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη. Ακολουθούν όλες οι πιανιστικές 

μεταγραφές της Συμφωνίας του Δάντη τόσο από τον ίδιο το συνθέτη για δύο πιάνα όσο 

και από τους μαθητές του Th. Forchhammer για σόλο πιάνο, A. Hahn για πιάνο – 

τέσσερα χέρια, Α. Stradal για σόλο πιάνο, J. Végh  για δύο πιάνα – οχτώ χέρια και Carl 

Tausig για σόλο πιάνο. Γίνεται αναφορά στα χειρόγραφα, τις εκδόσεις, τη σχέση των 

μεταγραφέων με το Λιστ και συγκρίνονται όλες οι πρώτες εκδόσεις των πιανιστικών 

μεταγραφών. Εκτός από το ανέκδοτο χειρόγραφο του C. Tausig, τα υπόλοιπα 

χειρόγραφα των άλλων τεσσάρων μεταγραφών των μαθητών του Λιστ δεν έχουν βρεθεί 

έως σήμερα και γι’αυτό χρησιμοποιούνται οι πρώτες εκδόσεις τους. Αλλά, ακόμα και αν 

υπήρχαν, η έρευνα δεν επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη των χειρογράφων αλλά 

στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η μεταγραφή από τον κάθε μουσικό και οι 

πιανιστικές τεχνικές που προκύπτουν και χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, παρουσιάζεται η 

πρωτοπόρα και πολύ ενδιαφέρουσα αλλά όχι ευρέως γνωστή εργασία του «Φραντς Λιστ 

πιανιστικό ντούο» που αποτελείται από τους ιταλούς πιανίστες Vittorio Bresciani και 

Francesco Nicolosi με τίτλο DanteXperience. Η ιδέα αυτή, που υλοποιήθηκε για πρώτη 

φορά το 2002, κατέληξε το 2007 στην έκδοση CD του «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» 
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με τη Συμφωνία του Δάντη του Λιστ για δύο πιάνα από τη δισκογραφική εταιρεία Naxos 

Records.  

Τέλος, περιγράφονται τα στάδια προετοιμασίας της πρώτης παγκόσμιας 

παρουσίασης σε ρεσιτάλ πιάνου της Συμφωνίας του Δάντη για σόλο πιάνο του Carl 

Tausig από την ανέκδοτη χειρόγραφη παρτιτούρα με παράλληλη προβολή των πινάκων 

του Giovanni Bonaventura Genelli πάνω στη Θεία Κωμωδία του Δάντη όπως τους είχε 

παραγγείλει ο Λιστ. Η χειρόγραφη αυτή παρτιτούρα, την ύπαρξη της οποίας εντόπισα το 

Φεβρουάριο 2008,  βρίσκεται σήμερα με αριθμό καταχώρησης GSA 60 / U3 στο Αρχείο 

Gœthe –und Schiller– στη Βαϊμάρη, απ’όπου πήρα στις 17/7/2008 την άδεια εκτέλεσής 

της και δημοσίευσης ορισμένων μέτρων της παρτιτούρας για το σκοπό της διατριβής. Οι 

πίνακες του G.B. Genelli σε χαλκογραφία και σε σχέδια βρίσκονται σήμερα στο τμήμα 

Fotothek της Βιβλιοθήκης “Herzogin Anna Amalia”-Klassik Stiftung στη Βαϊμάρη, 

απ’όπου μου δόθηκε στις 15/7/2008 έγκριση της προβολής και δημοσίευσής τους στην 

παρούσα. To τρίτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση των πινάκων του G. B. 

Genelli σε έγχρωμη εκτύπωση όπως θα παρουσιαστούν μέσω υπολογιστή με το 

πρόγραμμα Microsoft PowerPoint 2003 και θα προβληθούν στο Αμφιθέατρο Τελετών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 

Ακολουθούν δύο παραρτήματα. Το πρώτο (Παράρτημα 1) περιλαμβάνει 

αποσπάσματα από τις παρτιτούρες όλων των πιανιστικών μεταγραφών της Συμφωνίας 

του Δάντη ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει με λεπτομέρεια την ανάλυση του 

συμφωνικού έργου και τη συγκριτική μελέτη των μεταγραφών. Τ’αποσπάσματα αυτά 

είναι από τις πρώτες εκδόσεις πιανιστικών μεταγραφών και το χειρόγραφο του C. Tausig. 

Η παράθεσή τους γίνεται όπως ακριβώς είναι στις εκδόσεις και όχι γραμμένα στο 

πρόγραμμα Finale, γιατί δεν είναι γνωστές, δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία –ειδικότερα 

το χειρόγραφο του C. Tausig– και έρχονται για πρώτη φορά στην επιφάνεια σε αυτήν τη 

διατριβή. Σχετικά με το αντίγραφο του χειρογράφου του C. Tausig που παρατίθεται, 

πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται διαφορετικός τρόπος γραφής τόσο σε κάποια 

μέτρα και ενότητες όσο και σε λέξεις που γράφονται πάνω στην παρτιτούρα. Το Αρχείο 

Gœthe –und Schiller– δε διαθέτει λεπτομέρειες για εάν το χειρόγραφο είναι 

αποκλειστικά και μόνο γραμμένο από το χέρι του C. Tausig ή ενδεχομένως από κάποιον 

αντιγραφέα·είναι ένα ερώτημα που τίθεται και επισημαίνεται στον αναγνώστη χωρίς 
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όμως, να επιχειρείται η περαιτέρω διευρεύνησή του, καθώς ο στόχος  της διατριβής είναι 

διαφορετικός όπως αναφέρεται στην αρχή της εισαγωγής. Η δημοσίευσή των 

αποσπασμάτων στο Παράρτημα 1 γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας από τον οίκο Breikopf 

& Härtel και το Αρχείο Gœthe –und Schiller–. Σήμερα βέβαια οι παρτιτούρες των 

πιανιστικών μεταγραφών του Λιστ  και του Α. Stradal διατίθενται δωρεάν στο ίντερνετ 

και πιο συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.imslp.org. Το δεύτερο (Παράρτημα 1) 

περιλαμβάνει τα προγράμματα συναυλιών που έδωσα στο πλαίσιο των σπουδών μου για 

την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου. 

  Όλα τα παραπάνω, οδηγούν σε συμπεράσματα τόσο για τη σχέση του ποιητικού 

έργου της Θείας Κωμωδίας του Δάντη με το μουσικό κείμενο του Λιστ όσο και για την 

επιρροή του Λιστ στις πιανιστικές μεταγραφές των μαθητών του. Μέσα από την ανάλυση 

προκύπτει ο συμβολισμός που είναι διάχυτος στο έργο με έμμεσο τρόπο και γίνεται 

κατ’αναλογία του συμβολισμού στη  Θεία Κωμωδία. Η βιβλιογραφία είναι εκτενής με 

αναφορά στις απόψεις των πιο σημαντικών και συγχρόνων ερευνητών των έργων και της 

ζωής του Λιστ όπως οι Alan Walker, Michael Saffle, Leslie Howard, Michael Short, 

Rossana Dalmonte, Μaria Éckhardt, Klára Hamburger, Derek Watson, Evelyn Liepsch, 

Paul Merrick και Giulio Draghi. Σημαντικό ρόλο για τη διεξαγωγή της έρευνας έπαιξε 

επίσης η αλληλογραφία μου με τους παραπάνω μελετητές, η συνέντευξη μου με τον 

ιταλό πιανίστα Francesco Nicolosi, μέλος του «Φραντς Λιστ πιανιστικού ντούο» και η 

επαφή μου με τους διεθνούς φήμης πιανίστες Paul Badura-Skoda και Luiz de Moura 

Castro οι οποίοι με καθοδήγησαν για την ερμηνεία και την εκτέλεση της πιανιστικής 

μεταγραφής της Συμφωνίας του Δάντη από τον C. Tausig. 

Η συλλογή του υλικού και της βιβλιογραφίας έγινε από την επιτόπια έρευνα στο 

Istituto Liszt στην Μπολόνια, στο Αρχείο Gœthe –und Schiller–, στη Βιβλιοθήκη 

“Hochschulzentrum an Horn” της Hochschule für Musik Franz Liszt και “Herzogin Anna 

Amalia” στη Βαïμάρη καθώς και από την προσωπική μου επαφή με τους παρακάτω 

φορείς: American Liszt Society στη Nέα Υόρκη, Liszt Society στο Λονδίνο, Βιβλιοθήκη-

Αρχείο Richard Wagner Museum στο Mπαϋρόιτ, Liszt Archiv στο Göppingen-

Βουδαπέστη, Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre και Franz Liszt 

Society στη Βουδαπέστη. 
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Για την καλύτερη κατανόηση των στίχων της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, 

χρησιμοποιείται ελληνική μετάφραση. Ολόκληρη η Θεία Κωμωδία (και τα τρία Άσματα) 

έχει μεταφραστεί στα ελληνικά συνολικά έξι φορές σύμφωνα με τον Αναστάσιο 

Βιστωνίτη.1 Οι τρεις τελευταίες είναι του Νίκου Καζαντζάκη (Αθήνα: εκδόσεις Ελένης 

Καζαντζάκη, 1998, 1962 1η έκδοση), του Γιωργή Κότσιρα (Αθήνα: Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 

1986) και του Ανδρέα Ριζιώτη (Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. Δάρδανος, 2002). 

Προτίμησα τη μετάφραση του Γ. Κότσιρα απορρίπτοντας τις άλλες δύο, για τους εξής 

λόγους: από τη μια πλευρά η μετάφραση του Καζαντζάκη είναι πιστή και ποιητικά 

αντάξια του κειμένου του Δάντη, αλλά η χρήση της καθαρεύουσας αποτρέπει την πλήρη 

κατανόηση των δύσκολων εννοιών του πρωτοτύπου και από την άλλη, του Α. Ριζιώτη 

είναι στη δημοτική με μια όμως πιο ελεύθερη απόδοση που είναι φανερό ότι ξεφεύγει 

από την ποιητικότητα του Δάντη. 

Η παρούσα διατριβή μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια των προσφάτων 

μουσικολογικών διατριβών  του Reeves E. Shulstad, “The Symbol of Genius: Franz 

Liszt's Symphonic Poems and Symphonies”, Ph.D diss. State University of Florida, 2001 

όπου υπάρχει αναφορά στη σχέση του Λιστ με το Δάντη και  του Giulio Draghi, “Carl 

Tausig’s piano solo version of Franz Liszt’s a Faust Symphony / A critical edition of an 

unpublished manuscript.” D.M.A. diss. University of Miami, 2007 όπου γίνεται σύγκριση 

της μεταγραφής για σόλο πιάνο του C. Tausig και του A. Stradal της Συμφωνίας Φάουστ 

του Λιστ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1Αναστάσιος Βιστωνίτης, «Δαντικοί Βηματισμοί. Μία νέα μετάφραση της Θείας Κωμωδίας στα 
ελληνικά.» Το Βήμα αρ. φύλλου 13803 (02/3/2003). Επίσης, βλ. και στον κατάλογο Valentine  Giamatti 
Dante Collection που περιλαμβάνει και τις εκδόσεις  των μεταφράσεων της Θείας Κωμωδίας στην 
ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα 
www.mtholyoke.edu/lits/library/arch/col/rare/rarebooks/giamatti/dantegia.htm (ανάκτηση 15/7/2008) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η Συμφωνία του Δάντη του Φραντς Λιστ  

–ένα όχι ιδιαίτερα δημοφιλές έργο του συνθέτη– εμπνευσμένη από τη Θεία Κωμωδία του 

Δάντη. Η Θεία Κωμωδία υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένα διαχρονικό ποιητικό έργο 

που από το Μεσαίωνα έως σήμερα δε σταμάτησε να τροφοδοτεί την φαντασία των 

καλλιτεχνών· η απήχησή της δε, είναι εμφανής σε όλα τα είδη της Τέχνης: πίνακες 

ζωγραφικής, γλυπτά, μουσικές συνθέσεις, κριτικές λογοτεχνών, μεταφράσεις σε όλες τις 

γλώσσες, μυθιστορήματα, κινηματογραφικές ταινίες και κινούμενα σχέδια.  

Αναλύεται αρμονικά και μοτιβικά ολόκληρη η Συμφωνία του Δάντη και γίνεται 

συγκριτική μελέτη των έξι πιανιστικών μεταγραφών της από τους: Λιστ για δύο πιάνα, 

Theophil Forchhammer για σόλο πιάνο, Arthur Hahn για πιάνο – τέσσερα χέρια, Αugust 

Stradal για σόλο πιάνο, Carl Tausig για σόλο πιάνο και János Végh για δύο πιάνα – οχτώ 

χέρια που αναδεικνύονται εδώ για πρώτη φορά. 

Οι πρωτοποριακές ιδέες του Λιστ σχετικά με την παρουσίαση του ορχηστρικού 

του έργου με την προβολή των πινάκων του G.B. Genelli δεν υλοποιήθηκαν ποτέ από 

τον ίδιο το συνθέτη. Από τη μελέτη της συμφωνίας προκύπτουν η άμεση σχέση της με τη 

Θεία Κωμωδία, οι καινοτομίες και οι συμβολισμοί της.  

Οι πιανιστικές μεταγραφές της συμφωνίας αποτελούν ένα δείγμα της τάσης που 

χαρακτηρίζει το 19ο αι.: το πιάνο λειτούργησε ως μέσο διάδοσης των ορχηστρικών 

έργων προγενέστερων και συγχρόνων συνθετών του Λιστ.  Η επιρροή του συνθέτη είναι 

εμφανής στους μαθητές του που μετέγραψαν για ένα ή δύο πιάνα τη Συμφωνία του 

Δάντη· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χειρόγραφη πιανιστική μεταγραφή του C. Tausig 

που μέχρι τώρα ήταν άγνωστη στους μελετητές. 
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SUMMARY 

 

The subject of this thesis is Franz Liszt’s Dante Symphony –a not very popular 

composition of the composer– inspired by Dante’s Divine Comedy. This poem has been 

the most famous of all centuries, capturing the fantasy of many artists from the Medieval 

era until today. Paintings, sculptures, music compositions, literary critics, translations in 

all languages, novels, cinema films, cartoons have been inspired by Dante’s Divine 

Comedy. 

The thesis includes the complete harmonic and motivic analysis of the Dante 

Symphony  as well as the comparative study of  its six pianistic transcriptions by Liszt for 

two pianos, Theophil Forchhammer for solo piano, Arthur Hahn for piano – four hands, 

Αugust Stradal for solo piano, Carl Tausig for solo piano and János Végh for two pianos  

– eight hands, works that are revealed and presented for the first time. 

Liszt’s “avant-garde” ideas for the presentation of his orchestral work along with 

the diorama of G.B. Genelli’s paintings were never realized by him. From the analysis of 

the Dante Symphony come out the innovations, the symbolism of the piece and its direct 

relation to Dante’s poetry.  

The pianistic transcriptions of this symphony are just a sample of the tendency 

that characterizes the ninenteenth century: the piano was the means for the dissemination 

of earlier and contemporary (at Liszt’s times) composers’orchestral works. Moreover, 

Liszt’s influence on his students is revealed through their transcriptions of Dante 

Symphony for one or two pianos· there is a particular emphasis on C. Tausig’s pianistic 

transcription manuscript which was unknown to the scholars until today. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΔΑΝΤΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

1. Μεσαίωνας: «ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται» 

 

Παρά την ευρέως διαδεδομένη χρήση γενικών όρων για το χρονικό 

προσδιορισμό των ιστορικών περιόδων, διαπιστώνεται ότι είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν τα επακριβή όρια και ο ρόλος τους στην ιστορία του ανθρώπου. 

Σχετικά με τη σημασία του Μεσαίωνα ως ιστορικής περιόδου,  είναι πολλές οι 

απόψεις που αναθεωρήθηκαν κατά τη σύγχρονη εποχή. Κατά τους A. Giudice – G. 

Bruni, ο Μεσαίωνας ταυτίζεται με τον κυρίαρχο ρόλο της Εκκλησίας που ασκεί τη 

θρησκευτική εξουσία, αλλά έχει την τάση να ελέγχει και την πολιτική. Είναι μια 

εποχή που χαρακτηρίζεται από το σκοταδισμό, το πνεύμα του μυστικισμού και 

αντιλήψεις για τη ζωή η οποία θεωρείται ως προετοιμασία για την αιώνια, ουράνια, 

μετά θάνατο ζωή.1 Μέσα όμως από τις αρνητικές εκφάνσεις αυτής της περιόδου, 

προβάλλουν ταυτόχρονα σημαντικές προσωπικότητες, το έργο των οποίων θα 

βοηθήσει στην εξέλιξη της ανθρωπότητας τον επόμενο αιώνα. 

Για τους Ανθρωπιστές, κατά το Jacques Le Goff, ο Μεσαίωνας είναι από 

ετυμολογικής πλευράς ο αιώνας που μεσολαβεί ανάμεσα στο λαμπρό πολιτισμό της 

ελληνο-ρωμαϊκής αρχαιότητας και της Αναγέννησης·2 είναι η εποχή της παρακμής 

κατά την οποία διακόπτεται η εξέλιξη του κλασικού πολιτισμού και δε διαδίδονται οι 

ανθρωπιστικές σπουδές. Οι σύγχρονοι όμως μελετητές εκφράζουν αντίθετη άποψη με 

τους Aνθρωπιστές και επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τους κλασικούς 

συγγραφείς κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους.3 Οι Διαφωτιστές χαρακτηρίζουν το 

Μεσαίωνα ως περίοδο προκατάληψης που παρεκτρέπεται από τους νόμους της 

φύσης, ενώ για τους κριτικούς της ιστορίας στις αρχές του 19ου αι. θεωρείται ως 

συνέχεια της ιστορίας που οδηγεί στους σύγχρονους λαούς –με τέλος το 1453 ή το 

1492–4 και ως αρχή ενός νέου πολιτισμού εκσυγχρονισμένου από το Χριστιανικό 

πνεύμα, την ιπποτική πίστη, τη δημιουργική φαντασία. Από το δεύτερο μισό του 19ου 

αι. κι έπειτα, αναγνωρίζεται η συνέχεια της λογοτεχνικής δραστηριότητας στο 

Μεσαίωνα και της επίδρασης των κλασικών γραμμάτων ως ανάγκη για να ξεφύγει 

                                         
1A. Giudice και G. Bruni, Problemi e Scrittori della Letteratura Italiana, Τόμ. 1, 4η έκδοση (Τορίνο: 
Paravia, 1994, 1973 1η έκδοση), 33-34. 
2Jacques Le Goff, La Civiltà dell’Occidente Medievale, μτφρ. Menitori Andriano (Τορίνο: Einaudi, 
1981). Αρχική έκδοση La Civilisation de l’Occidente Médiéval (Παρίσι: B. Arthaud, 1969),  479. 
3Ό.π. Giudice και Bruni. 
4Ό.π. Le Goff.  
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από τη θρησκευτική κυριαρχία.5 Ο Friedrich Heer (1916-1983) παρομοιάζει το 

Μεσαίωνα με ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται και βγάζει φωτιά. «Δεν υπάρχει χρονική 

στιγμή», αναφέρει, «που να μην περνάει χωρίς μάχες και τόπος που να μην έχει 

γνωρίσει εμφύλιους πολέμους· μέσα σε αυτό, όμως, το «ηφαιστιακό» περιβάλλον, 

αναδύεται η δάφνη του ποιητή και το πνεύμα του μυστικισμού». 6 

Τελικά, τί δηλώνει ο Μεσαίωνας ως περίοδος; Παρακμή, σκοταδισμό ή 

συνέχεια και ανάπτυξη της πνευματικής δραστηριότητας; Για να μπορέσει κανείς να 

βγάλει συμπεράσματα, θα πρέπει να τον μελετήσει μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής, 

κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ζωής. Θεωρώντας, λοιπόν, ως αρχή την 

πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 και ως τέλος αυτής της περιόδου την 

ανακάλυψη της Αμερικής από το Χριστόφορο Κολόμβο το 1492,7 παρουσιάζεται μια 

συνοπτική αναδρομή και περιγραφή των παραγόντων που τη διαμορφώνουν και τη 

χαρακτηρίζουν. 

Από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 και σε όλη τη διάρκεια 

του πρώιμου Μεσαίωνα (Alto Medioevo) που εκτείνεται έως τις αρχές του 11ου αι., 

παρατηρείται παρακμή στην κοινωνική, οικονομική και πνευματική ζωή της Δυτικής 

Ευρώπης καθώς και σφοδρές συνεχείς συγκρούσεις από την εισβολή βαρβάρων για 

την εγκαθίδρυση κρατών και πολιτικών θεσμών σε αυτήν. Κατά τον όψιμο, όμως, 

Μεσαίωνα (Basso Medioevo) μετά τον 11ο αι., η νέα αστική τάξη (borghesia) και η 

δημιουργία των κοινοτήτων (comuni) θα δώσουν ώθηση στην οικονομία και τον 

πολιτισμό.  

Η Εκκλησία και η Αυτοκρατορία θεωρούνται για όλο το Μεσαίωνα δύο 

παγκόσμιοι θεσμοί. Ο J. Le Goff αναφέρει ότι μεταξύ των απόψεων επικρατεί μια 

διαρκής διαμάχη για την «κυριαρχία του κόσμου» («Dominium mundi»).8 Ο Δάντης 

εκφράζοντας τη γνώμη του υπέρ του Αυτοκράτορα, γράφει στη Θεία Κωμωδία του 

για το διαχωρισμό των δύο εξουσιών τα εξής: 

 
Η Ρώμη, που έφτιαξε καλά τον κόσμο, 
Δύο λαμπερούς είχε ήλιους που φώτιζαν 
Τους δρόμους και τους δύο: Θεού και κόσμου. 
Τον έναν ο άλλος έσβησε και σμίξαν 
Σπαθί και στραβοράβδι, κ’έτσι οι δυο τους 

                                         
5Giudice και Bruni, Problemi e Scrittori della Letteratura Italiana, 34. 
6Friedrich Heer, Il Medioevo 1100-1350, μτφρ. Fausto Codino (Μιλάνο: Il Saggiatore, 1971), 21. 
7Τα χρονικά αυτά όρια δε θα πρέπει να θεωρηθούν απόλυτα, διότι οι αλλαγές δε συντελούνται ξαφνικά 
από τη μια ιστορική περίοδο στην άλλη.  
8Jacques Le Goff, Il Basso Medioevo (Μιλάνο: Feltrinelli, 1967), 92-93. 
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Ακολουθούν δρόμο στραβό, εξ ανάγκης, 
Γι’αυτό τον έναν ο άλλος δεν φοβάται.  

(Καθαρτήριο, 16/106-112) 
 

Σύμφωνα με τη μεσαιωνική αντίληψη, η φύση του ανθρώπου είναι μοιραία 

διεφθαρμένη και ανίκανη να τον οδηγήσει στην αλήθεια και το καλό, χωρίς τη 

βοήθεια της Θείας Πρόνοιας.9 Η Εκκλησία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτήν τη 

θεωρία και να επιβληθεί στην κρατική εξουσία με την οποία θα έρθει σε σύγκρουση. 

Η κοσμικοποίησή της και η διαφθορά των κληρικών που αναμειγνύονται στην 

πολιτική κατά τον 11ο – 12ο αι. προκαλούν την απαξίωση και την καταδίκη της από 

τα νέα Τάγματα των δομινικανών και φραγκισκανών που κηρύττουν την επιστροφή 

στην αγνότητα και την απλότητα όπως διδάσκει το χριστιανικό πνεύμα. Κατά το 13ο 

αι., παρατηρούνται έντονες θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της 

εκκλησιαστικής εξουσίας από τον πάπα Ιννοκέντιο τον 3ο (1198-1303). Η μεταφορά, 

όμως,  της παπικής έδρας από τη Ρώμη στην Αβινιόν  το 1307 –όπου και θα 

παραμείνει έως το 1377– με πάπα τον Κλεμέντιο τον 5ο και η προσπάθεια του πάπα 

Γρηγορίου του  11ου να την επαναφέρει οριστικά στη Ρώμη, οδηγεί στην εκλογή ενός 

αντιπάπα που θα διατηρήσει την έδρα στην Αβινιόν. Επέρχεται ρήξη και κρίση στην 

Εκκλησία με το ονομαζόμενο «δυτικό Σχίσμα» που θα κρατήσει από το 1378 έως το 

1418. 

Από την άλλη πλευρά, η σύγκρουση του Βυζαντίου και της Δυτικής 

Εκκλησίας που προηγήθηκε προκαλεί το 1054 το Σχίσμα ανάμεσα στον Πάπα της 

Ρώμης και τον Πατριάρχη, για λόγους δογματικούς και τελετουργίας της Θείας 

Λειτουργίας, όπως αναφέρει ο J. Le Goff.10 Σε αυτήν τη διαμάχη, σημαντικό ρόλο 

κατέχουν οι τέσσερεις Σταυροφορίες: η πρώτη 1096-1099, η δεύτερη 1147-1148, η 

τρίτη  1189-1192 και η τέταρτη 1204-1261.11 Σε αυτές ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας 

διαπιστώνει τις κατακτητικές τάσεις της Δύσης προς την Κωνσταντινούπολη και την 

επικράτειά του γενικότερα. Η Δύση, κατά το F. Heer, επιθυμεί να κατακτήσει την 

«πιο πλούσια πόλη στον κόσμο», ενώ στο Βυζάντιο δημιουργείται ο μύθος της 

                                         
9Giudice και Bruni, Problemi e Scrittori della Letteratura Italiana, 37. 
10Le Goff, Il Basso Medioevo, 7. 
11Οι Σταυροφορίες ξεκίνησαν με την ιδέα του προσκυνήματος. Γύρω στο 1000 διαπιστώνεται ο ζήλος 
πολλών να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Κωνσταντινούπολης, την πόλη των λογίων και να πατήσουν 
τα εδάφη της Αγίας Γης (Terra Santa). Σιγά-σιγά όμως ο στόχος τους αλλάζει. Ό.π. Le Goff, 141. Από 
το προσκήνιο κανείς μπορούσε να περιμένει τα πάντα: περιπέτεια, πλούτη, αιώνια ζωή. Ακόμη και το 
15ο αι. θα συνεχίσουν οι φήμες για Σταυροφορίες στην Άγια Γη που όμως δε θα πραγματοποιηθούν 
ποτέ. Le Goff, La Civiltà dell’Occidente Medievale, 80. 
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«διεφθαρμένης Δύσης».12 Μετά την ευμάρεια κατά την «εποχή του Καρλομάγνου»13 

και το όραμά του για μία οικουμενική Αυτοκρατορία ακολουθούν μετά το θάνατό 

του, η αναρχία και ο διαμελισμός της Αυτοκρατορίας σε τρία βασίλεια: την 

ανατολική Γαλλία, τη δυτική και την Ιταλία. Η οικονομική ζωή του Μεσαίωνα 

στηρίζεται αρχικά στο εμπόριο που κρατάει ακόμα τους δεσμούς ανάμεσα σε 

ανατολή και δύση, με το λιμάνι της Βενετίας να αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ 

του Βυζαντίου και της βόρειας Ευρώπης. Αργότερα όμως, όπως αναφέρει ο Ludovico 

Gatto, η γη γίνεται η κυριότερη μορφή πλούτου και δημιουργούνται τα φέουδα με τα 

οποία οι ιδιοκτήτες τους αποκτούν στρατιωτική και πολιτική δύναμη.14 

Από τον 11ο αι. παρατηρείται η καλλιέργεια νέων εδαφικών εκτάσεων, η 

παραγωγή περισσότερων αγαθών λόγω της αύξησης του πληθυσμού, η εμφάνιση της 

νέας αστικής τάξης και η επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα παζάρια της 

Άπω Ανατολής, της Βαλτικής και της Ρωσίας. Οι εξαγωγές βοηθάνε στην οικονομική 

ευημερία και οι συναλλαγές γίνονται πλέον με χρήματα κι όχι με ανταλλαγή σε είδος. 

Σημαντικές πληροφορίες για την οικονομική ζωή του Μεσαίωνα μπορεί να αντλήσει 

κανείς από το Δεκαήμερο του Βοκκάκιου.15  

Στην Ιταλία, η απουσία πολιτικής ενότητας στα μέσα του 11ου αι. οδηγεί στην 

κατάκτησή της από τις ξένες δυνάμεις με τους Γερμανούς αυτοκράτορες να 

κατακτούν τη βόρεια Ιταλία, τους Νορμανδούς και αργότερα τους Γάλλους τη νότια 

και το παπικό κράτος να ασκεί πολιτική εξουσία από τον 8ο αι. στην κεντρική.  Ο 

Νότος όμως, παρά την πολιτισμική άνθηση στην αυλή του Αυτοκράτορα 

Φρειδερίκου του 2ου, παρουσιάζει σημάδια παρακμής έχοντας ως αποτέλεσμα τη 

σταδιακή αποκοπή από τη γρήγορη πολιτιστική και οικονομική εξέλιξη της βόρειας 

Ιταλίας. 

Το 14ο αι. επέρχεται μεγάλη κοινωνική κρίση με αποκορύφωμα τη 

θανατηφόρα πανούκλα  ανάμεσα στα έτη 1347 και 1350  και δημιουργούνται οι 

εθνικές μοναρχίες στην Ευρώπη.16  Στην Ιταλία μαζί με τις κοινότητες ανέρχονται τα 

                                         
12Heer, Il Medioevo 1100-1350, 129-131. 
13Μάρτζορι Ρόουλιν, Η καθημερινή ζωή στο Μεσαίωνα, μτφρ. Αγγέλου Ι. Έλλη (Αθήνα: εκδόσεις 
Παπαδήμα, 1988), 7.  
14Ludovico Gatto, Medioevo Quotidiano: Motive e Modelli di Vita (Ρώμη: Editori Riuniti, 1999), 220-
222. 
15Giovanni Boccaccio, Decameron (Μιλάνο: Quaglio, Antonino Enzo, Garzanti, 2002). 
16Φοβερές ανακατατάξεις και σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται στην Ευρώπη. Αξίζει να αναφερθεί 
ο Εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας (1339-1453). C. Segre και C. Martignoni, Testi 
nella Storia. La Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, Τόμ. 1 (Μιλάνο: Bruno Mondadori, 
1991), 563-569. 
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δεσποτάτα που αποδυναμώνουν το κύρος και την εξουσία του Αυτοκράτορα. Οι 

τοπικοί Άρχοντες εκδηλώνουν τις επεκτατικές τους φιλοδοξίες, αρχίζει μια διαμάχη 

με τις κοινότητες, ενώ παράλληλα παρατηρούνται και συγκρούσεις στο εσωτερικό 

των δεσποτάτων ανάμεσα σε αντίθετες πολιτικές παρατάξεις προσκείμενες είτε στην 

Εκκλησία είτε στον Αυτοκράτορα. Από τα πιο γνωστά δεσποτάτα της εποχής, 

ξεχωρίζει εκείνο του Άρχοντα Σκαλίτζερι στο Μιλάνο.   

Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα των ανακατατάξεων, εκφράζεται η ανάγκη 

να γίνει ο διαχωρισμός των δύο εξουσιών, της θρησκευτικής που εκπροσωπείται από 

την Εκκλησία και της πολιτικής από την Αυτοκρατορία, που αντιπροσωπεύουν την 

πίστη και τη λογική αντίστοιχα, να κινηθεί το ενδιαφέρον από το πνεύμα στη φύση, 

από το Θεό στον άνθρωπο και να γίνει προσέγγιση της γνώσης του κόσμου. Με αυτές 

τις πνευματικές ανησυχίες αρχίζουν σιγά-σιγά να θεμελιώνονται οι αρχές του 

κινήματος του Aνθρωπισμού που θα προετοιμάσει τους ανθρώπους για την 

Αναγέννηση. 

Κατά τον F. Heer, θεμελιώδης πεποίθηση του Μεσαίωνα ήταν ότι η κοινωνία 

ήταν χωρισμένη, από θεϊκή βούληση, σε τρεις τάξεις: σε όσους προσεύχονται και 

φροντίζουν για την πνευματική τους καλλιέργεια, δηλαδή τους κληρικούς, σε όσους 

πολεμούν και υπερασπίζονται τις αξίες και τις κοινότητές τους, δηλαδή τους ευγενείς 

και σε όσους μοχθούν με τα χέρια τους για την καλλιέργεια της γης δηλαδή τους 

χωρικούς και τους τεχνίτες οι οποίοι, εφόσον δε διέθεταν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα 

που θα τους επέτρεπε να ενταχθούν σε σχολές μοναχών, δε λάμβαναν καμία τυπική 

μόρφωση πέρα από την απαραίτητη συμμετοχή τους στις λειτουργίες της 

Εκκλησίας.17 Η εκπαίδευση, κατά συνέπεια, είχε ως σκοπό να προετοιμάσει τον 

άνθρωπο για τη συγκεκριμένη θέση που θα έπαιρνε στην κοινωνία αργότερα ως 

κληρικός ή ευγενής ή τεχνίτης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και η Μάρτζορι 

Ρόουλιν.18 Μέχρι τον 11ο αι., επικρατούν το πρότυπο του μοναχού και ο ασκητισμός  

όπως αναφέρει ο J. Le Goff. Ο κληρικός ταυτίζεται με το διανοούμενο που γνωρίζει 

τη λατινική γλώσσα, ξέρει να διαβάζει, να γράφει και να αναλαμβάνει τα έγγραφα της 

καθημερινότητας. Είναι ο λόγιος που έχει τόσο τη θεολογική μόρφωση όσο και τη 

γνώση των συγγραφέων της κλασικής αρχαιότητας και είναι εμφανής η παρουσία του 

                                         
17Heer, Il Medioevo 1100-1350, 5. 
18Την ίδια άποψη για τον τριμελή διαχωρισμό της μεσαιωνικής κοινωνίας επιβεβαιώνει και η Μ. 
Ρόουλιν, Η καθημερινή ζωή στο Μεσαίωνα, 158-160. 
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στα αβαεία, στις επισκοπές και στα μοναστήρια.19 Ταυτόχρονα, υπάρχει ο λαϊκός που 

δεν έχει κάποια ουσιαστική μόρφωση και η νέα οικονομική και παραγωγική τάξη των 

αστών που περιλαμβάνει εμπόρους, τραπεζίτες, βιοτέχνες και επαγγελματίες 

διανοούμενους όπως συμβολαιογράφους, δικηγόρους, ρήτορες, λειτουργούς σε αυλές 

ή σε άλλες δημόσιες θέσεις.20 Ο Mario Pazzaglia αναφέρει ότι οι δάσκαλοι γίνονται 

απαραίτητοι προκειμένου να μάθουν ανάγνωση, γραφή, γραμματική και μαθηματικά 

στους εμπόρους.21 Η αστική τάξη αναπτύσσεται χάρη στο εμπόριο και τις 

συντεχνίες,22 αποκτάει πολιτικό ρόλο, ενώ παράλληλα κρατάει μια κριτική και 

εχθρική στάση απέναντι στους ευγενείς. Την ίδια στιγμή, όμως, ανταγωνίζεται την 

αριστοκρατία και φιλοδοξεί να εισέλθει στην κλειστή κοινωνία της ζητώντας την 

ισότητα, αναφέρει ο F. Heer.23 Η οικονομική ανεξαρτησία που εξασφάλιζαν πολλοί 

Άρχοντες ως μαικήνες, δηλαδή προστάτες των τεχνών και των γραμμάτων, ωθεί τους 

συγγραφείς να γίνουν «επαγγελματίες», διευκρινίζουν οι C. Segre – C. Martignoni, 

δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αφοσιωθούν πλήρως στη λογοτεχνική τους 

δραστηριότητα.24 Ο Πετράρχης και ο Βοκκάκιος ανήκουν στη νέα γενιά 

διανοούμενων της Φλωρεντίας που αποτελούν το πρότυπο του επαγγελματία 

λογοτέχνη.  

Σημαντικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη του ιταλικού λογοτεχνικού πολιτισμού 

παίζουν οι τροβαδούροι, οι «διανοούμενοι» του δρόμου όπως τους ονομάζει ο J. Le 

Goff,25 οι γελωτοποιοί και οι γκολιάρντοι (gogliardi)· όλες αυτές οι ομάδες ήταν 

δημιουργοί αστείων συνθέσεων και τριγυρνούσαν στις αυλές της βόρειας κυρίως 

Ιταλίας ζώντας από τη γενναιοδωρία των μαικήνων και των αριστοκρατών. Την ίδια 

στιγμή, εμφανίζονται και οι περιπλανώμενοι κληρικοί (vagantes) που κινούνται στο 

χώρο των νεοσύστατων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Ο J. Le Goff αναφέρει ως 

κέντρα διαμόρφωσης της νοοτροπίας του Μεσαίωνα τις Aυλές, τα μοναστήρια, τα 

                                         
19Jacques Le Goff και Pierre Nova επιμ., Fare Storia. Temi e Metodi della Nuova Storiografia, μτφρ. 
Mariani Isolina (Τορίνο: Einaudi, 1981). Αρχική έκδοση Faire l’Histoire (Παρίσι: Gallimard, 1974), 
252.  
20Alberto Varnaro, Letterature Romanze del Medioevo (Μπολόνια: Mulino, 1985), 72-77. 
21Mario Pazzaglia, Letteratura Italiana, Tόμ. 1 (Μπολόνια: Zanichelli, 1985), 87. 
22Οι Συντεχνίες που ήταν ένας από τους σπουδαιότερους θεσμούς των μεσαιωνικών χρόνων, είχαν 
δημιουργηθεί για φιλανθρωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Κύριος στόχος τους ήταν να 
προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών τους όπως κωδωνοκρούστες, τραγουδιστές, κατασκευαστές 
κεριών, υφαντουργοί κ.ά. Ρόουλιν, Η καθημερινή ζωή στο Μεσαίωνα, 71.  
23Heer, Il Medioevo 1100-1350, 25. 
24Segre και Martignoni, Testi nella Storia. La Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, 563-569. 
25Ζακ Λε Γκοφ, Οι διαννονούμενοι στο Μεσαίωνα, μτφρ. Παραδέλλη Μαρία (Αθήνα: Κέδρος, 2002). 
Αρχική έκδοση Les Intellectuelles au Moyen Âge (Παρίσι: Seuil, 1985 επανέκδοση, 1957 1η έκδοση), 
57-58. 
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κάστρα, ενώ η διάδοση των αντιλήψεων της εποχής γίνεται μέσα από το κήρυγμα, τις 

εικόνες και τη ζωγραφική.26 

Η επιστήμη για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αποκτάει χαρακτήρα 

κοσμοπολίτικο: είναι παγκόσμια και «ανθρώπινη»,27 όπως τη χαρακτηρίζει ο F. Heer, 

αφορά δηλαδή όλους τους ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων και όλων των 

θρησκειών. Κατά το 12ο αι., η φιλοσοφία του Αριστοτέλη μέσω των μεταφράσεων 

των έργων του από τους άραβες φιλοσόφους Αβικένα και Αβερρόη28 διαδίδεται σε 

όλη τη Δύση κι αρχίζει να παρατηρείται ένα ενδιαφέρον για την έρευνα της φύσης 

μέσω της εμπειρίας, για την εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και για τη 

μελέτη της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος των φαινομένων. Κατά το J. Le Goff 

δύο είναι οι τάσεις του αριστοτελισμού στη Δύση: από τη μια, οι δομινικανοί του 

Μεγάλου Αλβέρτου και του Θωμά του Ακινάτη που επιδιώκουν να συμφιλιώσουν 

τον Αριστοτέλη με τις Γραφές και από την άλλη οι αβερροϊστές οι οποίοι όπου 

βλέπουν αντίφαση, την αποδέχονται και προσπαθούν ν’ακολουθήσουν τόσο τον 

Αριστοτέλη όσο και τις Γραφές. Το ζητούμενο και στις δύο αυτές τάσεις είναι η 

ισορροπία μεταξύ πίστης και λογικής.29 

Επικρατούν οι θεωρίες των αρχαίων κλασικών Πυθαγόρα, Πλάτωνα, 

Πτολεμαίου και Αριστοτέλη για την αρμονία του σύμπαντος που συγχωνεύονται με 

τη νέα αντίληψη ότι υπάρχει Ένας Θεός Δημιουργός, Ανώτερο Όν που, ως ένδειξη 

αγάπης, χαρίζει ζωή και τη διατηρεί. Οι κληρικοί του Μεσαίωνα καπηλεύοντας τις 

απόψεις των αρχαίων που θέτουν τον ήλιο σε τροχιά γύρω από το κέντρο του 

σύμπαντος, την ακίνητη γη, διατηρούν τη θρησκευτική επιρροή στην πολιτική ζωή με 

την αναφορά τους σε δύο ήλιους: τον ήλιο (Εκκλησία) που κυβερνά τον άνθρωπο 

δίνοντας φως και τη σελήνη (Κράτος) που υπόκειται στην εκκλησιαστική εξουσία 

                                         
26Le Goff και Nova, Fare Storia. Temi e Metodi della Nuova Storiografia. 
27Heer, Il Medioevo 1100-1350, 239. 
28Ο Αβικένας (Αvicenna, 980-1037), πέρσης φυσικός, φιλόσοφος και επιστήμονας έγραψε περίπου 450 
βιβλία πάνω σε θέματα φιλοσοφίας και ιατρικής στα οποία βασίστηκαν για τους επόμενους αιώνες τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μελετητής και σχολιαστής του Αριστοτέλη, ασχολήθηκε επίσης με τη 
μεταφυσική, τα μαθηματικά και την αστρονομία. O αβερροϊσμός ήταν φιλοσοφικό κίνημα που 
αναπτύχθηκε στα τέλη του 13ου αι. και βασίστηκε στην ερμηνεία της Αριστοτελικής φιλοσοφίας από 
τον Αβερρόη (Averroie). Μια από τις βασικές αρχές του: η αλήθεια είναι μόνο μια, αλλά μπορεί να 
φτάσει σε αυτήν κάποιος μέσα από δύο δρόμους: α) τη φιλοσοφία και β) τη θρησκεία. Παρόλο που το 
κίνημα καταδικάστηκε για τις ιδέες του το 1277, πολλές θέσεις του αβερροϊσμού  είναι εμφανείς το 16ο 
αι. στη φιλοσοφία του Τζιορντάνο Μπρούνο (1548-1600) και του Τζιοβάνι Πίκο ντε λα Μιράντολα 
(1463-1464). Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμματα “Avicenna” επιμ. Carlo Giacon, 
“averroismo” επιμ. Cesare Vasoli, Tόμ. 1 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni 
Treccani, 1984,  1971 1η έκδοση), 481-482 και 479-481 αντίστοιχα. 
29Λε Γκοφ, Οι διαννονούμενοι στο Μεσαίωνα, 167.   
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παίρνοντας φως από τον ήλιο. Γύρω από τη γη, κινούνται εννέα πλανήτες που 

επηρεάζουν τη φύση, τη φυσική και τη ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου. Η 

Ιερουσαλήμ, η πόλη της Λύτρωσης, βρισκόταν στο κέντρο της γης· στο νότιο 

ημισφαίριο υπάρχει μόνο θάλασσα που οδηγεί στο Καθαρτήριο και στον Παράδεισο 

όπως αναπαρίστανται και στην εικόνα 1.1.30 

 

 
Eικόνα 1.1: Σχήμα της Κόλασης, Καθαρτηρίου, Παραδείσου  

 

Ο J. Le Goff αναφέρει ότι, προς τα τέλη του Μεσαίωνα, παρατηρείται μια 

ρήξη μεταξύ λογικής και πίστης·31 η Θεολογία είναι η αλήθεια που φαίνεται, η 

φιλοσοφία είναι η αλήθεια που αποκαλύπτεται με την έρευνα και ο Θεός είναι τόσο 

ελεύθερος που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική, όπως διακηρύττει το κίνημα του 

οκκαμισμού.32 Από το 13ο αι. παρατηρούνται τάσεις για εξερεύνηση πέρα από το 

Γιβραλτάρ και διεύρυνση του γεωγραφικού ορίζοντα που θα κορυφωθεί το 1492 με 
                                         
30Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, επιμ. Natalino Sapegno, 8η έκδοση (Φλωρεντία: La 
Nuova Italia, 1992, 1955 1η έκδοση), XXIV. 
31Λε Γκοφ, Οι διανονούμενοι στο Μεσαίωνα, 142 και 217. 
32Ο Gugliemo d’Occam (1290-1348 περ.) Άγγλος φραγκισκανός που δίδαξε στην Οξφόρδη, 
διακήρυττε με το κίνημά του, τον οκκαμισμό, το διαχωρισμό των δύο επιστημών. Ως εμπειριστής, 
δέχεται ένα συμπέρασμα μόνο όταν αυτό αποδεικνύεται από την εμπειρία, ενώ προσδίδει στο Θεό την 
«απόλυτη εξουσία», θεωρώντας ότι η Θεολογία είναι έξω από τη δυνατότητα της ανθρώπινης κρίσης. 
Segre και Martignoni, Testi nella Storia. La Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, 313, Λε 
Γκοφ, Οι διαννονούμενοι στο Μεσαίωνα, 199-201 και Il Dizionario della lingua italiana, λήμμα 
“occamismo”, επιμ. Tulio De Mauro (Τορίνο: Paravia, 2000), 1663. 
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την ανακάλυψη της Αμερικής, ενός άλλου κόσμου, που μέχρι τότε αγνοούνταν. Η  

Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική ήταν οι τρεις μέχρι τότε γνωστές ήπειροι. Η θάλασσα 

συμβολίζει τον πειρασμό και ο δρόμος την αναζήτηση και το προσκήνυμα. Αυτές οι 

έννοιες, κατά το J. Le Goff, θα οδηγήσουν τον άνθρωπο του Μεσαίωνα σ’επαφή με 

τη φύση και το διαλογισμό.33  

Η εκπαίδευση στο Μεσαίωνα περνάει με ταχύ ρυθμό στη δικαιοδοσία των 

μοναστηριών που διατηρούν το μεγάλο όγκο της λατινικής λογοτεχνίας. «Προσευχή 

και εργασία» (ora et labora),34 δηλαδή διαλογισμός και αντιγραφές χειρογράφων στα 

βιβλιογραφικά εργαστήρια (scriptoria) είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

μοναχών, σε αντίθεση με την αυστηρή ερημίτικη και ασκητική ζωή των μοναχών της 

Ανατολής που απαρνούνται την επαφή με τον κόσμο. Στα μεγάλα μοναστηριακά 

κέντρα της Γερμανίας, Ιρλανδίας και Γαλλίας αντιγράφονται και περισώζονται, εκτός 

από έργα συγγραφέων της Χριστιανοσύνης και σπουδαία κείμενα νομικών, 

επιστημόνων, φιλοσόφων και καλλιτεχνών της κλασικής αρχαιότητας. Ο Jacques 

Verver αναφέρει ότι η εκπαίδευση των μοναχών βασιζόταν στους Βιργίλιο, Οράτιο, 

Οβίδιο, Κικέρωνα και Σένεκα.35 Παράλληλα όμως, αναφέρουν οι L.D. Reynolds –

N.G. Wilson, παρατηρούνται και σφάλματα που προέρχονται από την εσκεμμένη 

παρέμβαση των αντιγραφέων στην προσπάθειά τους να διορθώσουν φθαρμένα ή 

δυσνόητα χωρία.36   

Ο συμβολισμός μέσα από τη Βίβλο γίνεται με την κατανόηση του κόσμου, της 

ιστορίας του και γενικότερα της φύσης. Παράλληλα, διαδίδονται και τα έργα των 

αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων με τις μεταφράσεις κυρίως των τεχνικών, 

επιστημονικών και φιλοσοφικών κειμένων που έκαναν Άραβες. Τεράστιος αριθμός 

χειρογράφων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μεταφέρεται στη Δύση από λόγιους 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία αυτών των 

                                         
33Le Goff, La Civiltà dell’Occidente Medievale, 153. 
34Segre και Martignoni, Testi nella Storia. La Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, 4. 
35Η εκπαίδευση στα μοναστήρια βασιζόταν στη μελέτη κλασικών Λατίνων συγγραφέων και στις 
ελευθέριες τέχνες που σύμφωνα με τους αρχαίους Βαρόνι, Μαρτσιάνο Καπελάνο και Κασιόδορο 
χωρίζονταν στην γραμματική, ρητορική και διαλεκτική (trivium) και στα μαθηματικά, γεωμετρία, 
αστρονομία και μουσική (quadrivium). Αυτή η διαίρεση ίσχυε σε όλο το Μεσαίωνα. Jacques Verver, 
Le Università del Medioevo, μτφρ. D’Andrea Margherita (Μπολόνια: Mulino, 1991). Aρχική έκδοση 
Université au Moyen Âge (Παρίσι:  P.U.F., 1973), 48. 
36L. D. Reynolds και N. G. Wilson, Αντιγραφείς και Φιλόλογοι, Τo ιστορικό της παράδοσης των 
κλασικών κειμένων, μτφρ. Ν.Μ. Παναγιωτάκης (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 
1981). Aρχική έκδοση Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature (Οξφόρδη: Clarendon Press, 1974 2η έκδοση και Oxford University Press, 1968 1η έκδοση), 
58. 
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συγγραμμάτων, τα διατηρούν και τα κάνουν γνωστά στον υπόλοιπο κόσμο.37 Ο J. Le 

Goff αναφέρει ότι με τη διάδοση της ελληνικής επιστήμης παρατηρείται μια 

«αναγέννηση» της αντίληψης και της πνευματικής ζωής και διαψεύδει την πεποίθηση 

των Ανθρωπιστών ότι στο Μεσαίωνα δε μελετήθηκε η κλασική κουλτούρα.38 

Η έως τότε προφορική μετάδοση κειμένων και κωδίκων στον απλό λαό που 

συνήθως συνοδεύονταν από μουσική ή απαγγέλλονταν, δίνει τη θέση της στη γραπτή. 

Η διάδοση των κειμένων της Βίβλου εξακολουθεί όμως να γίνεται προφορικά από 

τους κληρικούς μέσω των κηρυγμάτων. Η εκπαίδευση θεωρείται πλέον ανάγκη για 

τον απλό λαό που μαθαίνει γραφή, ανάγνωση και ρητορική. Μέχρι τα μέσα του 11ου 

αι., ο πολιτισμός και η λογοτεχνία του Μεσαίωνα εκφράζονταν σε μια κοινή γλώσσα, 

τα μεσαιωνικά λατινικά που χρησιμοποιούσαν οι κληρικοί για την επιστολογραφία, οι 

λόγιοι σε λογοτεχνικά έργα και οι νομικοί σε δημόσια έγγραφα. Η καθομιλούμενη 

γλώσσα του προφορικού λόγου (lingua volgare) υιοθετείται από τους λογοτέχνες που 

με τη γραπτή δραστηριότητά τους κατά τον 11ο αι. την εξελίσσουν, ενώ παράλληλα 

γεννιούνται οι νεολατινικές διάλεκτοι.39  

Την ίδια στιγμή, αναπτύσσεται στις αυλές η λογοτεχνική παραγωγή σε ένα 

υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο μέσω της λυρικής ποίησης και του επικού 

μυθιστορήματος και ωριμάζουν οι έννοιες της πίστης, της φιλοξενίας και της 

κομψότητας. Προς τα τέλη του 13ου αι., πολλά καθεδρικά σχολεία εξελίσσονται σε 

πανεπιστήμια από τα οποία ξεχωρίζουν εκείνα του Σαλέρνο, της Μπολόνια, του 

Παρισιού και της Οξφόρδης. Όπως αναφέρει ο F. Heer, το «πανεπιστήμιο» αρχικά 

σημαίνει συντεχνία και αργότερα παίρνει την έννοια του συλλόγου φοιτητών και 

καθηγητών.40 Τα πανεπιστήμια της βόρειας Ευρώπης ακολουθούν το παράδειγμα του 

Παρισιού όπου οι δάσκαλοι ενώνονται σε συντεχνίες για να υπερασπίσουν τα 

δικαιώματα τους, ενώ στη νότια Ευρώπη αυτήν την πρωτοβουλία την παίρνουν οι 

φοιτητές. Το Παρίσι και η Μπολόνια είναι τα δύο πρότυπα ευρωπαϊκών 

                                         
37Le Goff, La Civiltà dell’Occidente Medievale, 602. 
38Le Goff, Il Basso Medioevo, 155. 
39Ρομανικές γλώσσες (νεοελληνικές ή λατινογενείς γλώσσες), αυτές που προέρχονται από την 
ανάπτυξη και εξέλιξη της λατινικής. Άρχισαν να διαμορφώνονται μετά τη σταδιακή αποσύνθεση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διαιρούνται στις νότιες ρομανικές γλώσσες που περιλαμβάνουν τη 
σαρδηνιακή και την κορσικανική, στις ιταλοδυτικές γλώσσες που περιλαμβάνουν την ισπανική, την 
πορτογαλική και τη γαλλική και τις ανατολικές ρομανικές γλώσσες που περιλαμβάνουν τη ρουμανική, 
τη μολδαβική και τη βλάχικη (ή αρωμουνική). Αλμπέρτο Αζόρ Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 
επιμ. και μτφρ. Γκικόπουλος Φοίβος-Β.Κ (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1998). Αρχική έκδοση Storia 
della Letteratura Italiana. (Φλωρεντία: La Nuova Italia, 1985), 8. 
40Heer, Il Medioevo 1100-1350, 241-242. 
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πανεπιστημίων·41 το πρώτο γίνεται κέντρο θεολογικών σπουδών με τη μελέτη των 

έργων του Αριστοτέλη και το δεύτερο νομικών και ιατρικών με τη μελέτη των 

συγγραμμάτων και των μεταφράσεων των Αβικέννα και Αβερρόη. 

Ο Αλμπέρτο Αζόρ Ρόζα, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η μεσαιωνική 

αντίληψη είναι ουσιαστικά θρησκευτική και υπερβατική, χριστιανική και 

αντικοσμική:42 η επίγεια ζωή είναι άσκηση, στράτευση, προετοιμασία για την 

αληθινή, τη μετά θάνατο ζωή. Η μελέτη της φύσης του Θεού οδηγεί στην ανάπτυξη 

της Θεολογίας από την οποία εξαρτάται η Φιλοσοφία, ενώ ο Θωμισμός δημιουργεί 

ρήξη ανάμεσα στην επιστήμη (λογική) και την πίστη.43 Η λογοτεχνία πρέπει να 

στοχεύει στη διάδοση της αλήθειας της πίστης, ενώ αργότερα στρέφει το ενδιαφέρον 

της και στην ανάδειξη των ανθρώπινων συναισθημάτων μέσω της λυρικής ποίησης η 

οποία εκφράζεται από τον Πετράρχη. Ο ιππότης ως υποδειγματική φιγούρα και η 

ευγένειά του (cortesia) αφήνουν το στίγμα τους ως έννοιες σε όλη την περίοδο του 

Μεσαίωνα. Η γυναικεία μορφή θεωρείται από την Εκκλησία ως ο υπέρτατος 

πειρασμός και το όργανο του Σατανά. Οι Ιταλοί όμως λογοτέχνες Πετράρχης και 

Δάντης εκθειάζουν τον πλατωνικό έρωτα προς το πρόσωπό της ο οποίος οδηγεί στην 

πνευματική ανάταση και προσέγγιση του θείου. Η θεωρία αυτή αναπτύσσεται και 

καλλιεργείται μέσα από το λογοτεχνικό κίνημα Νέο Ευγενικό Ύφος (dolce stil novo), 

το όνομα του οποίου αναφέρει ο Δάντης στους στίχους της Θείας Κωμωδίας του.44 

Από τις αρχές του 14ου αι., οι προ-ανθρωπιστές (pre-umanisti) που 

ανατρέχουν στην κλασική παιδεία, με νέες ιδέες και ανοιχτό πνεύμα, η αστική τάξη 

και οι  λόγιοι που αντιτίθενται στις θεοκρατικές αντιλήψεις και επιβεβαιώνουν την 

ανάγκη για την χρήση του ανθρώπινου νου, είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τον 

άνθρωπο να αποκοπεί από την έντονη επιρροή της Εκκλησίας και να ανακαλύψει τις 

ικανότητές του.45 

                                         
41Ο Le Goff διαχωρίζει τα πανεπιστήμια σε ιδεολογικά (παραγωγή ιδεών) και επαγγελματικά 
(διαμόρφωση προσωπικοτήτων).  Le Goff, Il Basso Medioevo, 27. 
42Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 9-16. 
43Ο Αγ. Θωμάς ο Ακινάτης (San Tommaso d’Aquino, 1225/6-1274) ξεχωρίζει την πίστη από την 
λογική θεώρησης την κάθε μια αυτόνομη και οι δομινικανοί δίνουν περισσότερη σημασία στην πίστη. 
Ό.π. Le Goff, 297-301. Ο Αυτοκράτορας Φρειδερίκος ο 2ος υποστήριζε ότι, όπως ο Χριστός ίδρυσε την 
Εκκλησία του, έτσι και ο Αυτοκράτορας το Κράτος του· όπως η Εκκλησία είναι απαραίτητη για τη 
σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, έτσι και οι άνθρωποι χωρίς το Κράτος και τους κανόνες του, 
κινδυνεύουν. Ο Αυτοκράτορας ως ηγέτης είναι παντοδύναμος, αλάθητος και είναι ιεροσυλία να 
αμφισβητεί κάποιος την κρίση, την απόφαση και τους νόμους του. Heer, Il Medioevo 1100-1350, 323-
324. 
44Le Goff και Nova επιμ., Fare Storia. Temi e Metodi della Nuova Storiografia, 252. 
45Λογοτεχνικοί κύκλοι στη Βιτσέντσα, Πάδοβα και Βερόνα διαδίδουν το πνεύμα του Ανθρωπισμού 
από τις αρχές του 14ου αι. με φιλολογικές έρευνες, γνώση της ιστορίας μέσω των αυθεντικών κειμένων 
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Η Τέχνη στο Μεσαίωνα προορίζεται για διδασκαλία στη ζωή (Arte per la vita) 

με θέματα θεολογικά και ηθικά σε αντίθεση με την Τέχνη για την Τέχνη (Arte per 

Arte) των Ανθρωπιστών που προορίζεται για τη διασκέδαση του ανθρώπου. Ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι η Τέχνη εξαγνίζει την αγάπη της ψυχής, ενώ ο Πλάτωνας  

υποστηρίζει το αντίθετο και καταλήγει να αποκλείει ως μέσον εκπαίδευσης του 

ανθρώπου μια μορφή της Τέχνης, την ποίηση.46 Στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και 

τη ζωγραφική παρατηρούνται συνεχείς επιδράσεις της βυζαντινής τέχνης. Η διάδοσή 

της έρχεται από τους λόγιους της Κωνσταντινούπολης που βρίσκουν καταφύγιο στη 

δυτική Ευρώπη μετά το διαμελισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204. 

Σημαντική είναι η ζωγραφική στις περγαμηνές (miniature) από τους μοναχούς στις 

βιβλιοθήκες των μοναστηριών, ενώ οι αλληγορικές ερμηνείες και οι συμβολισμοί 

γίνονται γενικότερα μέσον έκφρασης του καλλιτέχνη στο Μεσαίωνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     
της αρχαιότητας. Οι λόγιοι αυτοί ονομάζονται προ-ανθρωπιστές (pre-umanisti). G. Petronio, L’Attività 
Letteraria in Italia (Φλωρεντία: Palumbo, 1990), 104. 
46Natalino Sapegno, Compendio di Storia della Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, Τόμ. 1 
(Φλωρεντία: La Nuova Italia, 1989), 16. 
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2. Λογοτεχνικές τάσεις στην Ιταλία (11oς – 14ος αι.) 

 

Εμπνευστές και προάγγελοι της ιταλικής ποίησης αλλά και πολύ αργότερα της 

αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής, είναι οι τροβαδούροι  και οι γελωτοποιοί που 

εργάζονται στις Αυλές της Ευρώπης. Εκεί, στις αρχές του 11ου αι. γεννιέται και το 

πρώτο λογοτεχνικό είδος της μεσαιωνικής δύσης, το επονομαζόμενο “chanson de 

geste” που έχει ως στόχο την εμψύχωση των ιπποτών της πρώτης Σταυροφορίας 

(1096-1099)· λίγο αργότερα, το 1100 περίπου, γίνεται γνωστό ένα δεύτερο ποίημα, 

το Chanson de Roland. Μέχρι το 13ο αι. τα λογοτεχνικά είδη στην Ιταλία εμφανίζουν 

επιρροές από εκείνα που έχουν ήδη καλλιεργηθεί στις άλλες χώρες της Ευρώπης και 

από την ποίηση των τρουβέρων στην νότια Γαλλία (Προβηγκία) των αρχών του 12ου 

αιώνα. 

Τα πρώτα βήματα για την εδραίωση της ιταλικής λογοτεχνίας γίνονται με τη 

βοήθεια των κληρικών οι οποίοι διατηρούν την παράδοση της κλασικής Αρχαιότητας 

και κατά το Μεσαίωνα, με τη μελέτη της ρητορικής στα σχολεία, των ιπποτών, 

αριστοκρατών και ευγενών που βρίσκονται στις Αυλές της βόρειας Γαλλίας και της 

αστικής τάξης που αντιπροσωπεύει το λαό. Μετά το 10ο αι. περίπου, αρχίζει και η 

συστηματική μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης με σκοπό την προετοιμασία της αλήθειας 

και της πίστης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και η διδακτική ποίηση.47  

Το γλωσσικό ιδίωμα «όκ» της νότιας και «όιλ» της βόρειας Γαλλίας (lingua 

d’oc και lingua d’oil) αναμειγνύεται με τις τοπικές διαλέκτους της Ιταλίας και 

εμπλουτίζεται με λατινισμούς. Έτσι έχουμε την άνθιση της επίσημης γραπτής 

γλώσσας που χρησιμοποιείται από την πολιτική και τη θρησκευτική ηγεσία (volgare 

illustre) και της  ομιλούμενης γλώσσας του λαού (lingua volgare) στην οποία 

γράφεται η επική ποίηση ως προϊόν μίμησης της κλασικής αρχαιότητας.  

Η λογοτεχνία εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή της 

Ιταλίας. Στη βόρειο-κεντρική Ιταλία, κυριαρχεί η διδακτική ποίηση με τον Mπονβεζίν 

ντε λα Ρίβα (περ. 1240-1313/15), συγγραφέα του Βιβλίου των Τριών Γραφών. Στην 

Ούμπρια η επίδραση των φραγκισκανών στη θρησκευτική ποίηση διαφαίνεται στο 

έργο Άσμα του αδελφού Ήλιου ή Άσμα των πλασμάτων του Αγ.  

                                         
47Στόχος της διδακτικής ποίησης είναι να παρέχει χρήσιμα διδακτικά μηνύματα. Ρόζα, Ιστορία της 
ιταλικής λογοτεχνίας, 39. 
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Φραγκίσκου της Ασίζης,48 στα έργα του Γιακοπόνε ντα Τόντι (1230/40-1306)· 

παράλληλα, στις αρχές του 12ου αι., κάνει την εμφάνισή του κα ο Τομάζο ντα 

Τσελάνο (1195-1231) με το δραματικο – θρησκευτικό του κείμενο Dies Iræ. Στην 

Τοσκάνη και τη Σικελία παρατηρείται η δημιουργία της λυρικής ποίησης (poesia 

d’arte) η οποία καθιερώνεται με τη δημιουργία Σχολής. Την ίδια περίοδο 

καλλιεργούνται και λογοτεχνικά είδη που αφηγούνται ερωτικά θέματα καθώς και 

συνθέσεις που συνοδεύονται από χορό, μουσική όπως είναι οι μπαλλάντες, οι 

φρότολες και οι καντιλένες.49  

Η πρώτη Σχολή που ασχολείται με την ιταλική ποίηση ιδρύεται στη Σικελία 

στην αυλή του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου του 2ου ο οποίος ενθαρρύνει την 

πολιτιστική δημιουργία με πάθος και προωθεί την καλλιέργια των γραμμάτων, της 

ποίησης, των μαθηματικών και της αστρονομίας. Καινοτομία αυτής της Σχολής είναι 

το σονέτο που διαδίδεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η γλώσσα του είναι η 

σικελική λαϊκή διάλεκτος που επεξεργάζεται από τους ποιητές και το περιεχόμενό 

του είναι η ευγενής αγάπη (amore cortese) και ο εκθειασμός της γυναίκας, θέματα 

επηρεασμένα από την προβηγκιανή ποίηση.50  Εγκωμιάζεται η ομορφιά και η αξία 

της γυναίκας που περιγράφεται ως σώφρων, μορφωμένη, με τρόπους ευγενείας, 

πολλές φορές απρόσιτη, ικανή όμως να αγαπηθεί από τον ιππότη που έχει στην 

καρδιά του την εικόνα της, τρέφει ευγενικά αισθήματα γι’αυτήν και είναι έτοιμος να 

πεθάνει για χάρη της. 

Ο πιο αντιπροσωπευτικός ποιητής της Σχολής στον οποίο αποδίδεται η 

επινόηση του σονέτου, είναι ο Τζιάκομο ντα Λεντίνι (1210-1260).51  Δεν έχει αφήσει 

μεγάλο έργο, αλλά σε αυτόν ο Δάντης αναγνωρίζει την αρχή της ιταλικής 

λογοτεχνίας.52  Το 1266 με το θάνατο του γιου του Φρειδερίκου του 2ου τελειώνει η 

εποχή της Σχολής της Σικελίας, την κληρονομιά της οποίας συνεχίζουν οι ποιητές της 

Σχολής της Τοσκάνης με κύριο εκπρόσωπο τον Γκουϊτόνε ντ’Αρέτσο (1230/35-

                                         
48Τα Άσματα (Laude) είναι θρησκευτικά τραγούδια που παίρνουν μερικές φορές δραματικοποιημένη 
μορφή και απαγγέλονται στον αυλόγυρο της Εκκλησίας ή στην πλατεία του χωριού· είναι από τις 
πρώτες και πιο παλιές θεατρικές μαρτυρίες στην ιταλική λογοτεχνία, Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής 
λογοτεχνίας, 36 και 38. 
49Giudice και Bruni, Problemi e Scrittori della Letteratura Italiana, 117. 
50Το σονέτο είναι ένα σύντομο ποίημα με συγκεκριμένο αριθμό στροφών και στίχων και αποτελείται 
από δύο τετράστιχα και δύο τρίστιχα με ομοιοκαταληξία αβαβ, αβαβ, αβα, αβα. Friedrich Hugo, 
Epoche della Lirica Italiana. Dalle Origini al Quattrocento, μτφρ. Banfi Luigi και Cacchi Bruscaglioni 
Gabriella. (Μιλάνο: Mursia, 1974), 28. 
51Ό.π. Giudice και Bruni, 129-135. 
52Η αναφορά του Δάντη στον Τζιάκομο ντα Λεντίνι στη Θεία Κωμωδία, Καθαρτήριο 24, επιβεβαιώνει 
το ρόλο του ως επικεφαλής της σικελικής Σχολής.    
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1294). Οι ποιητές της Τοσκάνης αντιγράφουν και μεταφέρουν στην πατρίδα τους τη 

σικελική ποίηση με την ίδια θεματολογία αλλά με διαφοροποιημένο το γλωσσικό 

ιδίωμα που είναι η τοσκάνικη διάλεκτος. Aπό τον κορμό αυτής της κουλτούρας 

ξεχωρίζουν αργότερα οι ποιητές της Σχολής του Νέου Ευγενικού Ύφους και της 

κωμικο – ρεαλιστικής ποίησης. Το Νέο Ευγενικό Ύφος, αντιπροσωπεύει ένα νέο 

ποιητικό είδος το οποίο υπηρετούν στη Φλωρεντία, οι Γκουίντο Γκουϊνιτσέλι 

(1230/40-1276 περ.), Γκουίντο Καλβακάντι (περ. 1260-1300), ο Δάντης στη νεαρή 

κυρίως ηλικία του και ο Τζιάνι Λάπο (1230/40-1274 περ.). Από λογοτεχνικής 

απόψεως, η παράδοση της προβηγκιανής και σικελικής σχολής συνεχίζει να 

επηρεάζει και το νέο αυτό είδος. Η έννοια της «αγάπης» στην προβηγκιανή ποίηση 

αναπτύσσεται σε όλο της το μεγαλείο στη Σχολή του Νέου Ευγενικού Ύφους.53 

Η θεματολογία του νέου αυτού ποιητικού είδους περιστρέφεται γύρω από την 

άσκηση του πνεύματος και της νόησης και την ευγένεια που δε δηλώνει 

συγκεκριμένη κοινωνική τάξη αλλά την αρετή της καρδιάς· τη γυναίκα ως 

πνευματική ύπαρξη που υπερέχει του ποιητή και αντιπροσωπεύει το θεϊκό, το 

αγγελικό και την «αγάπη» ως εσωτερική τελειοποίηση, σεβασμό, ευλάβεια που 

εκφράζεται μέσω της γυναίκας.54  Η καινοτομία συνίσταται, κατά το Δάντη, στην 

καινούργια αντίληψη της «αγάπης» που δεν εκλαμβάνεται πλέον ως «αυλική αγάπη» 

και στην ποίηση που έχει σα σκοπό την καλλιέργεια του πνεύματος. Ο F. Hugo 

αναφέρει ότι η γυναίκα – άγγελος είναι στην ποίηση αυτή το ιδανικό μοντέλο προς 

μίμηση, το πρότυπο του ιδανικού ιππότη και η εξιδανικευμένη αγάπη.55  

                                         
53Η ονομασία του νέου αυτού ποιητικού ρεύματος (dolce stil novo) αναφέρεται για πρώτη φορά από το 
Δάντη στη Θεία Κωμωδία, Καθαρτήριο, 24/52-63:  
E io a lui: "I' mi son un che, quando 
Amor mi spira, noto, e a quel modo 
ch'e' ditta dentro vo significando".  
"O frate, issa vegg'io", diss'elli, "il nodo 
che 'l Notaro e Guittone e me ritenne 
di qua dal dolce stil novo ch'i' odo! 
Io veggio ben come le vostre penne  
di retro al dittator sen vanno strette,  
che de le nostre certo non avvenne;  
e qual più a gradire oltre si mette,  
non vede più da l'uno a l'altro stilo";  
e, quasi contentato, si tacette.   
H λέξη “dolce” αναφέρεται στην διατυπωμένη με όμορφο, κομψό και συμμετρικό τρόπο, ποίηση που 
εξυμνεί την αγάπη και τη γυναίκα και στην ευγένεια της ψυχής, το ήθος, την καλή διαπαιδαγώγηση και 
η λέξη novo (nuovo) στο νέο αυτό είδος ποίησης του Μεσαίωνα. Enciclopedia Dantesca, λήμμα 
“dolce” επιμ. Mario Marti, Tόμ. 5, 2η έκδοση (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni 
Treccani, 1984, 1971 1η έκδοση), 438-444.  
54Ό.π. βλ. στίχους.    
55Hugo, Epoche della Lirica Italiana. Dalle Origini al Quattrocento, 45-47 & 69. 
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Η γυναίκα δεν είναι πια η όμορφη αρχόντισα του κάστρου, αλλά μια φιγούρα 

σε πιο εξιδανικευμένη, αποκρυσταλλωμένη μορφή. Δεν περιγράφεται πια η ομορφιά 

της, αλλά είναι ένα είδος αγγέλου σταλμένου από το Θεό στους ανθρώπους για να 

τους οδηγήσει μέσω της ευφυίας της σε Αυτόν. Είναι μια φωτεινή ύπαρξη που 

λειτουργεί ως επίκληση για την αιώνια «αγάπη» προς το Θεό και αφού η γυναίκα 

επέχει θέση και ρόλο αγγέλου, δεν εκλαμβάνεται ως αμαρτία η έκφραση της αγάπης 

προς αυτήν και δεν υπάρχει λόγος μετάνοιας γι’αυτήν την αγάπη.56 Η «αγάπη» 

εκλαμβάνεται ως κάθαρση και πνευματική ανύψωση του ανθρώπου, ως πηγή 

αγνότητας και αιτία ηθικής και θρησκευτικής καλλιέργειας. Έτσι και η ποίηση που 

εκφράζει αυτές τις υψηλές αξίες, αποκτάει σημαντικό ρόλο για τον εμπλουτισμό του 

ψυχικού κόσμου του μορφωμένου αναγνώστη.  

Παράλληλα με το Νέο Ευγενικό Ύφος, δημιουργείται στην Τοσκάνη ένα 

κίνημα που προσπαθεί ν’αποδώσει τη ρεαλιστική πλευρά της καθημερινότητας, να 

εκφράσει τα συναισθήματα –έστω κι αν αυτά είναι βίαια–, την αγάπη ως σαρκική 

επιθυμία και να περιγράψει τους καυγάδες, την απιστία, την κακία, τη ζωή στις 

ταβέρνες, τα τυχερά παιχνίδια, το χλευασμό και την πολιτική υβρεολογία. Με κύριο 

εκπρόσωπό τους τον Τσέκο Αντζιολιέρι (1260-1311) οι ρεαλιστές ποιητές γράφουν 

την κωμικο – ρεαλιστική ποίηση (poesia burlesca) σε ακατέργαστη λατινική διάλεκτο 

και με διάθεση να σατυρίσουν την καθημερινή ζωή. Από τα μέσα του 12ου αι. 

εμφανίζεται και η πεζογραφία με τον Μπρουνέτο Λατίνι (1220-1293)57 στον οποίο 

οφείλεται η συγγραφή της εγκυκλοπαίδειας Μικρός Θησαυρός στη γαλλική γλώσσα 

και στα λατινικά σε διασκευή. Το πρώτο γνωστό πεζογράφημα της εποχής είναι Το 

Νοβελίνο (Il Novellino), εκατό σύντομα διηγήματα (νουβέλες) που εμφανίζονται στα 

μέσα περίπου του 14ου αι. στη γαλλική γλώσσα διαλεγμένα από μια πιο μεγάλη 

συλλογή ενός ανώνυμου φλωρεντινού λογοτέχνη γραμμένη στα τέλη του 13ου αι. Στη 

γαλλική γλώσσα είναι γραμμένο και Το Μιλιόνε (Il Milione) όπου ο Μάρκο Πόλο 

αφηγείται το μεγάλο του ταξίδι στη χώρα της Ανατολής, την Κίνα. 

Η λογοτεχνία του 14ου αι. εμπλουτίζεται με τις μορφές του Πετράρχη (1304-

1374) και του Βοκκάκιου (1313-1375). Μαζί με το Δάντη, οι τρεις αυτοί μεγάλοι 

λογοτέχνες θα αποτελέσουν μοντέλο μίμησης για τις επόμενες γενιές. Την περίοδο 

αυτή στη Βενετία γράφονται επικά ποιήματα σε φραγκοβενετική γλώσσα, στο 
                                         
56Grande Dizionario della Lingua Italiana, 2η έκδοση, λήμμα “burlesca”, επιμ. Salvatore Battaglia, 
Tόμ. 2 (Τορίνο: U.T.E.T., 1971, 1962 1η έκδοση), 457.   
57Ο Δάντης μνημονεύει αρκετές φορές στην Κόλαση της Θείας Κωμωδίας το δάσκαλό του Μπρουνέτο 
Λατίνι. Giudice και Bruni, Problemi e Scrittori della Letteratura Italiana, 183-185. 

   24
 



Μιλάνο κυριαρχεί η τοπική παράδοση με τους ηθικούς, διδασκαλικούς λόγους και η 

θρησκευτική ποίηση με το Γιάκοπο Πασαβάντι (1300-1357 περ.) και την Αγ. 

Αικατερίνη από τη Σιένα (1347-1380). Εμφανίζονται η νουβέλα ως λογοτεχνικό είδος 

με το Φράνκο Σακέτι (1335-1400 περ.) και η ιστοριογραφία με τον Ντίνο Κομπάνι 

(1255-1324 περ.) και καθιερώνονται τα αλληγορικά – διδακτικά ποιήματα με τον 

Τζιοβάνι Βιλάνι (1275-1348 περ.).  
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3. Δάντης Αλιγκιέρι (1265-1321) και η Θεία Κωμωδία 

 

Μέχρι τα μέσα του 13ου αι., η γενέτειρα πόλη του Δάντη, η Φλωρεντία, 

παρουσιάζει σημαντική πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη που βασίζεται σ’έναν 

τρόπο ζωής που διέπεται, κατά τον G. Viti, από τρεις βασικές αρχές: τον πλούτο, τον 

πολιτισμό και την πνευματική συγκρότηση του ατόμου.58 Ο Δάντης αναφέρεται σε 

αυτήν την περίοδο ευμάρειας και ανάπτυξης της πόλης:  

 
Η Φλωρεντία μες στα παλιά της τείχη 
Όπου χτυπάει το ρολόι τις ώρες, 
Εζούσε απλή, σεμνή κ’ειρηνεμένη. 
Διαδήματα δεν είχε και βραχιόλια, 
Γυναίκες στολισμένες, κι ούτε ζώνες, 
Πολύ πιο ωραίες απ’όσες φορούσαν· 
Δεν τρέμαν οι γονιοί αποχτώντας κόρη, 
Γιατί του γάμου η ώρα όπως κ’η προίκα, 
Το μέτρο το σωστό δεν ξεπερνούν. 
Ούτε άδεια κ’έρημα κοιτούσες σπίτια· 
Κι ο Σαρδανάπαλος δεν είχε φτάσει 

             (Παράδεισος, 15/97-109) 
 

Από τα μέσα όμως του 13ου αι. παρατηρούνται στην πολιτική ζωή της πόλης 

διαμάχες ανάμεσα στις μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες (παράταξη γιβελίνων) 

που είναι οι απόγονοι των παλαιών ευγενών φεουδαρχών, και τους αντιπροσώπους 

των Τεχνών (παράταξη γουέλφων), την αστική δηλαδή τάξη που υπερίσχυσε.59 Από 

το 1280 και μετά, η διαμάχη για την πολιτική εξουσία της πόλης περιορίζεται· 

εντείνεται όμως ανάμεσα σε δύο οικογένειες: των Τσέρκι που είναι η παράταξη των 

Λευκών γουέλφων που υποστήριζαν την αυτονομία της Αυτοκρατορίας και των 

Ντονάτι που είναι η παράταξη των Μαύρων γουέλφων, ένθερμων υποστηρικτών, 

συμμάχων του Πάπα που τελικά επέβαλαν την κυριαρχία τους. Σε αυτό το κλίμα των 

                                         
58Gorizio Viti, Dante e La Divina Commedia (Φλωρεντία: Le Monnier, 1990, 1975 1η έκδοση), 4. Η J. 
Risset αναφέρει ότι ο χρονικογράφος Τζιοβάνι Βιλάνι ονομάζει την περίοδο αυτή «χρυσούς αιών» της 
Φλωρεντίας που έγινε διάσημη για τα έργα τέχνης της, τις εκκλησίες της, τις τοιχογραφίες, τα γλυπτά. 
Jacqueline Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, μτφρ. Περιστέρη Άννα (Αθήνα: ΙΝΔΙΚΤΟΣ, 2004). Αρχική 
έκδοση Dante. Une Vie (Παρίσι: Flammarion, 1995), 4. Η ίδια συγγραφέας έχει μεταφράσει όλη τη 
Θεία Κωμωδία στη γαλλική γλώσσα (Παρίσι: Garnier-Flammarion, 2006). 
59Οι Τέχνες ήταν ισχυρές συντεχνίες όπου οργανώνονταν οι διάφοροι παραγωγικοί φορείς της 
κοινότητας. Χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: Arti maggiori όπου ανήκαν δικηγόροι, 
συμβολαιογράφοι, γιατροί, έμποροι μαλλιού, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι και γλύπτες, Arti mediani όπου 
ανήκαν υποδηματοποιοί και παλιατζήδες και Arti minori όπου ανήκαν οινοποιοί, φούρναροι, 
ταβερνιάρηδες και όσοι ασχολούνταν με κεραμική και χρυσοχοΐα. Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής 
λογοτεχνίας, 55.  
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αναταραχών, γεννιέται ο Δάντης60 γιος του Αλιγκιέρι (ή Αλαγκέριο)61 μιας 

οικογένειας γουέλφων με ευγενική καταγωγή·62 «ένας φάρος», όπως τον 

χαρακτηρίζει ο Ανδρέας Ριζιώτης, «που φωτίζει όχι μόνον το χώρο της ποίησης, αλλά 

και της ιστορίας, της πολιτικής, της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της γεωγραφίας και 

της κοσμολογίας γενικότερα».63 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Εκεί στο πρόσωπο του 

Γκουίντο Καβαλκάντι, τον οποίο μνημονεύει αρκετές φορές μέσα στους στίχους του, 

βρήκε έναν πιστό φίλο. Ξεκίνησε να γράφει στίχους γύρω στα δέκα οκτώ του χρόνια 

και σύμφωνα με τον N. Sapegno,64 μαθαίνει την τέχνη της παραγωγής ποιημάτων 

από τις Σχολές ρητορικής στην Μπολόνια και από μια άλλη ομάδα νέων 

διανοoυμένων με πρότυπο τον Μπρουνέτο Λατίνι. Αργότερα όμως ο ίδιος ο Δάντης 

μας διαβεβαιώνει στο έργο του Νέα Ζωή (3/9) ότι ήταν αυτοδίδακτος, 

οποίο αμφισβητήθηκε, όπως εξηγεί ο F. Hug

γεγονός το 

o.65    

                                        

Το 1285 παντρεύεται, με συμβόλαιο που είχαν ήδη συντάξει οι γονείς του, την 

Gemma di Manetto Donati66 με την οποία θα αποκτήσει τρία παιδιά: τον Πιέτρο, τον 

Γιάκοπο και την Αντωνία, η οποία αργότερα γίνεται μοναχή με το όνομα Βεατρίκη, 

και ίσως και ένα τέταρτο παιδί, τον Τζιοβάνι, για τον οποίο δεν υπάρχει  σχεδόν 

καμία πληροφορία.67 Γίνεται μέλος στη συντεχνία των Ιατρών και των 

Φαρμακοποιών. Το 1299 εκλέγεται προεστός στη Φλωρεντία, από τα ανώτατα 

αξιώματα της πόλης και εξορίζει μια ομάδα αρχηγών της παράταξης των Μαύρων 

γουέλφων.68 Η έλευση από το Λουξεμβούργο στην Ιταλία του Αυτοκράτορα Αρίγκο 

του 7ου ο οποίος συγκρούεται με τον Πάπα, επιδεινώνουν τις ταραχές στη 
 

60Dante: (δότης) υποκοριστικό του Durante, ο υπομένων, Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, 23. 
61Ο W. Moretti αναφέρει τη σχέση του Δάντη με τη Φεράρα σύμφωνα με τα λόγια του προπάππου του 
Κατσιαγκουίντα που θυμάται την καταγωγή του με το επίθετο Aldighiero ή Alighieri· στη Φεράρα 
υπήρχε ήδη από τον 11ο αι. οικογένεια με το όνομα Aldighieri. Walter Moretti, Da Dante a Bassani. 
Studi sulla Letteratura Italiana Ferrarese e Altro (Φλωρεντία: Le Lettere, 2002), 6-7. Η J. Risset 
αντίθετα υποστηρίζει ότι το όνομα Dante Alaghary, εμφανίζεται μία φορά στα αρχεία της Φλωρεντίας 
όπως το έγραψε ένας αντιγραφέας που κατέγραψε όσους είχαν καταδικαστεί στην πυρά το 1302. Ό.π. 
Risset, 9. 
62Ο Κατσιαγκουίντα, προπάππος του Δάντη, ήταν ιππότης του Αυτοκράτορα Κορράδο του 3ου και 
πέθανε ένδοξα το 1147 κατά τη διάρκεια της 2ης Σταυροφορίας στην Αγία Γη. Ο Δάντης αναφέρεται 
πολλές φορές στην καταγωγή του στο έργο του Θεία Κωμωδία (Παράδεισος, XV-XVIII). Viti, Dante e 
La Divina Commedia, 8. 
63Ανδρέας Ριζιώτης, «Δάντης ο ποιητής της Κόλασης 1265-1321.» Ελευθεροτυπία (Λογοτεχνία) Tχ. 22 
(23/2/2006): 3. 
64Sapegno, Compendio di Storia della Letteratura Italiana, 83. 
65Hugo, Epoche della Lirica Italiana. Dalle Origini al Quattrocento, 85. 
66O Δάντης δε θα μιλήσει ποτέ για τη γυναίκα του και αυτή δε θα τον ακολουθήσει στην εξορία. Ό.π. 
Risset, 54. 
67Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 55. 
68Ήταν γνωστό ότι ο Δάντης ανήκε στους Λευκούς γουέλφους (υποστηρικτές του Αυτοκράτορα). 
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Φλωρεντία· οι αρχηγοί των Μαύρων γουέλφων που εξορίστηκαν από το Δάντη, 

καταλαμβάνουν την πόλη, υποχρεώνουν σε εξορία τους Λευκούς και καταδικάζουν 

το 1302 το Δάντη σε θάνατο στην πυρά. 

Ο Δάντης για να σωθεί, εγκαταλείπει την οικογένειά του, αυτοεξορίζεται και 

αρχίζει την περιπλάνησή του· δε θα επιστρέψει ποτέ ξανά στη Φλωρεντία. Υπάρχουν 

αναφορές, κατά τη J. Risset,69 για την παραμονή του κατά τη διάρκεια της εξορίας 

του σε διάφορες Αυλές της Ιταλίας, ίσως στο Παρίσι και τη Ραβένα όπου άφησε και 

την τελευταία του πνοή.70 Αρκετές πτυχές της ζωής του παραμένουν  ακόμα 

ανεξήγητες· οι μαρτυρίες είναι ελάχιστες, κανένα χειρόγραφό του δε σώζεται, 

αναφέρει ο G. Petronio71 και η ζωή του είναι μια ανάμειξη πραγματικών και 

φανταστικών γεγονότων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μελετητών. Τόσο ο  Ν. 

Sapegno όσο και ο Ugo Dotti,72 αναφέρουν την εικοσάχρονη αυτή περιπλάνησή του 

ως προσκύνημα του Δάντη (pellegrinaggio), ενώ ο G. Petronio τον ονομάζει 

«προσκυνητή».73 

Η φιλοσοφική και θεολογική  του μόρφωση,74 η ενσωμάτωση των στοιχείων 

της μεσαιωνικής εγκυκλοπαιδικής κουλτούρας, η μελέτη των ποιητών της 

Προβηγκίας, Σικελίας και Τοσκάνης, ο προβληματισμός πάνω στα κείμενα της 

κλασικής και σύγχρονης ρητορικής, προετοιμάζουν τον Δάντη για τη σύνδεσή του με 

την πνευματική παράδοση της εποχής του. Κατά τους Segre – Martignoni η 

πνευματική του συγκρότηση διακρίνεται σε τρεις περιόδους·75 στην πρώτη περίοδο, 

τη ρητορική – γραμματική,76 πρότυπό του είναι ο Μπρουνέτο Λατίνι. Στη δεύτερη, τη 

φιλοσοφική – λογοτεχνική συνδέεται φιλικά στην Μπολόνια με τους ποιητές 

Γκουίντο Καβαλκάντι και Γκουίντο Γκουϊνιτσέλι. Εκεί, θα γνωρίσει και τους Δανούς 

αβερροϊστές, για τη φιλοσοφία των οποίων δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γεγονός που 

                                         
69Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, 148. 
70Στο έργο Cronica, ο Τζιοβάνι Βιλάνι, αναφέρει το Παρίσι ως τόπο παραμονής του Δάντη κατά την 
εξορία του. Petronio, L’Attività letteraria in Italia, 77. 
71Ό.π., 9 και 97. 
72Sapegno, Compendio di Storia della Letteratura Italiana, 102 και Ugo Dotti, La Letteratura Italiana: 
dalle Origini a Oggi (Μπάρι-Ρώμη: Laterza, 1993), 45.  
73Ό.π. Petronio, 97. 
74Μερικοί βιογράφοι υποστηρίζουν ότι ο Δάντης, όταν ήταν ακόμα νέος, είχε ενταχθεί στο 3ο Τάγμα 
των φραγκισκανών. Ρόζα,  Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 58. 
75Segre και Martignoni, Testi nella Storia. La Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, 369. 
76Η γραμματική συνίσταται στην εκμάθηση της λατινικής γλώσσας και στη μελέτη των αρχαίων 
κειμένων. Ό.π. Risset, 55.  
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φαίνεται ν’αμφισβητεί η Rachel Jacoff.77 Στην τρίτη και τελευταία περίοδο, τη 

φιλοσοφική – θεολογική, γράφει τα πιο σημαντικά του έργα τη Νέα Ζωή και τη Θεία 

Κωμωδία. Παράλληλα η μόρφωσή του διευρύνεται με τη μελέτη έργων του Βιργιλίου 

–πολυαγαπημένου του ποιητή που παίζει καθοριστικό ρόλο στη Θεία Κωμωδία– και 

των ποιητών Τερέντσιο, Κικέρωνα, Τίτο Λίβιο και Βοήθιο. Έρχεται σ’επαφή με τη 

φιλοσοφία του Αυγουστίνου, του San Bonaventura da Bagnoreggio (περ. 1217/1221-

1274) και μελετάει τη Βίβλο και μεταφρασμένα έργα του Αριστοτέλη από Άραβες 

σχολιαστές.  

Οι δύο Εκλογές, κείμενα αλληλογραφίας που αντάλλαζε με το διανοούμενο 

Τζιοβάνι ντελ Βιρτζίλιο78 και το Περί Θαλάσσης και Γης, πραγματεία γύρω από τη 

φύση, τη γη, τα ύδατα και τη θέση τους στο κέντρο του σύμπαντος, αποτελούν 

δείγματα αυτής της διεύρυνσης των πνευματικών του ενδιαφερόντων. Οι ποιητικές 

φόρμες που χρησιμοποιεί είναι η καντσόνα, το σονέτο, η μπαλλάντα79 και τα 

εξάστιχα της προβηγκιανής ποίησης. Στα νεανικά του χρόνια ακολουθεί το πρότ

της σικελικής και τοσκάνικης Σχολής του Γκουϊτόνε ντ’Αρέτσο. Γίνεται εκπρόσωπος 

της Σχολής του Νέου Ευγενικού Ύφους, τα στοιχεία της οποίας αναμειγνύονται με 

την κωμική ποίηση (poesia burlesc

υπο 

a).  

                                        

Ξεκινάει να γράφει γύρω στο 1285 τη Νέα Ζωή80 που ολοκληρώνεται το 

1293–129481 πριν από την εξορία του και το Νέο Ευγενικό Ύφος βρίσκει την ύψιστη 

έκφρασή του στη Θεία Κωμωδία. Αφιερωμένη στον Γκουίντο Καβαλκάντι, η Νέα 

Ζωή αφηγείται –με τον πεζό λόγο να αλληλοσυμπληρώνεται από τον ποιητικό (είκοσι 

πέντε σονέτα, τέσσερεις καντσόνες, μια μπαλλάντα και μια στροφή καντσόνας)– τον 

 
77Πολλοί βιογράφοι του προσπαθούν ν’αξιολογήσουν το γεγονός κατά πόσο ο Δάντης ήταν στην 
πραγματικότητα οπαδός του αβερροϊσμού και ποια η σχέση του με το θωμισμό. Rachel Jacoff  επιμ., 
The Cambridge Companion to Dante (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 2. 
78Το όνομα «ντελ Βιρτζίλιο» του αποδόθηκε λόγω του μεγάλου θαυμασμού και σχολιασμών του στα 
έργα του Βιργιλίου. Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Giovanni del Virgilio” επιμ. Guido 
Martellotti, Tόμ. 3 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1971 1η 
έκδοση), 193-194. 
79Εκτός από την ποίηση, η μουσική για το Δάντη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Από τα νεανικά 
του χρόνια συναναστρέφονταν με τους καλύτερους τραγουδιστές και εκτελεστές της εποχής του και 
προτιμούσε τις μπαλλάντες και καντσόνες. Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, 57. 
80Ο τίτλος Νέα Ζωή, σύμφωνα με τη χριστιανική ερμηνεία, αναφέρεται στην αναγέννηση που νιώθει ο 
άνθρωπος μέσω της Θείας Χάριτος και των συναισθημάτων και δηλώνει τόσο τα νεανικά χρόνια όσο 
και την ανανεωμένη πνευματική ζωή με τη σωτηρία της ψυχής μέσω της Αγάπης. Οι απόψεις όμως 
διίστανται: για άλλους η Νέα Ζωή σημαίνει «νεανική ζωή» και για άλλους «ανανεωμένη ζωή» από την 
αγάπη. Petronio, L’Attività Letteraria in Italia, 48. 
81Άλλοι κριτικοί υποστηρίζουν ότι η Νέα Ζωή ολοκληρώθηκε το 1292-1293. Dotti, La Letteratura 
Italiana: dalle Origini a Oggi, 47. 
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ιδανικό πλατωνικό έρωτα που αισθάνεται ο Δάντης για τη Βεατρίκη.82 Στο αρχικό 

μέρος του έργου, ο Δάντης περιγράφει τον έρωτα που ένιωσε όταν το 1274 σε ηλικία 

εννέα ετών συνάντησε για πρώτη φορά τη Βεατρίκη (1266-1290) παντρεμένη με το 

Simone Bardi. Στη συνέχεια ξεδιπλώνει τα συναισθήματα που προκλήθηκαν από το 

χαιρετισμό της Βεατρίκης και το θαυμασμό του προς τη γυναίκα αυτή που είναι 

διάχυτος στο γνωστό σονέτο Tanto gentile e tanto onesta. Στο τρίτο και τελευταίο 

μέρος, είναι εμφανής ο πόνος και η θλίψη του ποιητή για το ξαφνικό θάνατο της 

Βεατρίκης. 

Όπως περιγράφεται από το Δάντη (Νέα Ζωή, 3/1-2 και 12), η Βεατρίκη είναι 

προικισμένη με ευγένεια ψυχής, καλοσύνη, ταπεινότητα, ευσπλαχνία, ομορφιά, 

περιτριγυρισμένη από ένα σύννεφο της φωτιάς, την «αγάπη», ντυμένη στ’άσπρα. 

Είναι η γυναίκα – άγγελος που τον βοηθάει να μετανοήσει για τις αδυναμίες του και 

να τον οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής του. Ακόμα και με το θάνατό της, συνεχίζει 

την αποστολή της από τον Ουρανό σαν Αγία και θα είναι αυτή που θα μεταδώσει τη 

Θεία Χάρη στο Δάντη, προκειμένου να τον βοηθήσει ν’ανέβει στο πιο ψηλό 

σκαλοπάτι προς τον Ουρανό.  

Στο Συμπόσιό του, γραμμένο στην καθομιλουμένη γλώσσα, καθορίζει το ρόλο 

του διανοούμενου ο οποίος πρέπει να γνωρίζει και να διδάσκει τους ηθικούς και 

κοινωνικούς κανόνες, ν’αναδεικνύει τις αξίες της ζωής για μια ειρηνική και 

ευτυχισμένη συμβίωση των ανθρώπων οδηγώντας τους προς την αρετή· ενώ το Περί 

Ευγλωττίας της Λαϊκής Γλώσσας83 στη λατινική γλώσσα υποστηρίζει τη χρήση της 

λαϊκής –έχοντας ως βάση τη φλωρεντινή διάλεκτο, τους λατινισμούς και 

νεολογισμούς– για να μπορούν να τη μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι από την παιδική 

τους ηλικία χωρίς γραμματικούς κανόνες. 84 Για το λόγο αυτό, ο Δάντης θεωρήθηκε ο 

«πατέρας της ιταλικής γλώσσας και της λογοτεχνίας».85  

Στο πολιτικό του έργο Μοναρχία86 (1312-13) αποτελούμενο από τρία βιβλία, 

ο Δάντης δηλώνει, χρησιμοποιώντας τη λατινική γλώσσα, την ανωτερότητα του 

Αυτοκράτορα απ’όλες τις άλλες εξουσίες· μόνο ένας μονάρχης μπορεί να 

                                         
82Βεατρίκη σημαίνει η γυναίκα που δίνει ευλογία. Petronio, L’Attività Letteraria in Italia, 78.  
83Το Συμπόσιο και το Περί Ευγλωττίας της Λαϊκής Γλώσσας γράφτηκαν ανάμεσα στο 1304-1307 και 
παραδόθηκαν ημιτελή. Ρόζα,  Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 61.  
84Ό.π.  
85Segre και Martignoni, Testi nella Storia. La Letteratura Italiana dalle Origini al Novecento, 378. 
86Λίγο μετά το θάνατο του Δάντη, ο καρδινάλιος Μπερνάντο Ποτζέτιο διακρίνοντας αβερροϊστικές 
ιδέες στο βιβλίο αυτό, θα το καταδικάσει και θα δώσει διαταγή να καεί στην πυρά. Μαζί με αυτό 
σχεδίαζε να κάψει στην πυρά και τα οστά του Δάντη. Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, 212. 
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υπηρετήσει σωστά τη δικαιοσύνη και να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ομόνοια 

στους ανθρώπους. Εκκλησία και Αυτοκράτορας δεν μπορούν να συνυπάρχουν στην 

εξουσία και η Εκκλησία δε θα πρέπει να έχει ως σκοπό την εξάπλωση της ηγεμονίας 

της και την εξασφάλιση υλικών αγαθών.  

 Η αρχή της συγγραφής και της ολοκλήρωσης της Θείας Κωμωδίας είναι 

αβέβαιη, κατά τον G. Petronio.87 Ο Βοκκάκιος στη βιογραφία του για το Δάντη 

υποστηρίζει ότι ο ποιητής ξεκίνησε να γράφει το έργο πριν από την εξορία του, αλλά 

ουσιαστικά ασχολήθηκε από το 1306-1307 μέχρι το θάνατό του. Το 1313-1314 

κυκλοφορούσε ήδη η Κόλαση και λίγο αργότερα, το 1315, το Καθαρτήριο. Εικάζεται, 

σύμφωνα με τη J. Risset, ότι δε βρέθηκαν τα τελευταία άσματα του Παραδείσου όταν 

οι γιοι του αναζήτησαν. Τότε ο Γιάκοπο πρότεινε στον Πιέτρο να τα συμπληρώσουν 

γνωρίζοντας ήδη κάποιους κανόνες ποιητικής. Ο Δάντης εμφανίστηκε σε όνειρο στον 

Γιάκοπο και του αποκάλυψε το σημείο όπου βρίσκονταν οι υπόλοιπες σελίδες και 

έτσι η Θεία Κωμωδία μας παραδόθηκε ολόκληρη.88  

 Ο ίδιος ο Δάντης ονόμασε το έργο του La Comedìa.89 Όπως γράφει στο Περί 

Ευγλωττίας της Λαϊκής Γλώσσας (2 και 4/5-6), η κωμωδία είναι ως είδος κατώτερη 

από την τραγωδία. Σύμφωνα με τις μεσαιωνικές θεωρίες, η κωμωδία ξεκινάει με τη 

λύπη, τον πόνο και τη δυστυχία, για να καταλήξει στο ευτυχές τέλος όπου η ψυχή του 

ανθρώπου μετά από πολλές περιπέτειες ανακαλύπτει και πάλι το δρόμο της σωτηρίας. 

Έχει ως κεντρικούς ήρωες ανθρώπους ταπεινής καταγωγής και η κριτική 

χρησιμοποιείται συχνά ως συστατικό της. Η λέξη Θεία προστίθεται αργότερα στον 

τίτλο του έργου από το Βοκκάκιο90 για να υπογραμμίσει την ιδιαιτερότητα της 

κωμωδίας με περιεχόμενο το υπερκοσμικό στοιχείο και το μεγαλείο της τέχνης του 

Δάντη. Άλλωστε, διαφαίνεται σε όλο το έργο η προσπάθεια του «ποιητή του 

μεταφυσικού», όπως τον ονομάζει ο Walter Binni,91 για σύνδεση του ανθρώπου με το 

Θείο και ένωση της μεταβατικής ζωής στη γη με την αιώνια.92  

Η Θεία Κωμωδία είναι ποίημα διαρθρωμένο σε τρίστιχα ενδεκασύλλαβα, στη 

φλωρεντινή διάλεκτο, με χρήση λέξεων από την προβηγκιανή ποίηση και 

                                         
87Petronio, L’Attività Letteraria in Italia, 88-89. 
88Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, 233-234. 
89Αναφέρει σχετικά ο ίδιος ο Δάντης στην Κόλαση, 16/126-127 και 21/1-3 
90Ο τίτλος Divina Commedia αναφέρεται για πρώτη φορά το 1555 σε έκδοση στη Βενετία. Viti, Dante 
e La Divina Commedia, 63. 
91Σε αντίθεση ονομάζει τον Αριόστο «ποιητή του φυσικού». Walter Binni, Metodo e Poesia di 
Ludovico Ariosto e Altri Studi Ariosteschi (Φλωρεντία: La Nuova Italia, 1996), 194. 
92Ό.π. Viti, 30. 
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νεολατινισμούς. Επιστήμη και φιλοσοφία, θεολογία και πολιτική εξουσία, ιστορία και 

καθημερινή ζωή, διδάγματα και αλληγορίες αναμειγνύονται και σχολιάζονται. Το 

έργο αποτελείται από τρία Άσματα (Cantiche): την Κόλαση, το βασίλειο της αιώνιας 

φθοράς, το Καθαρτήριο, το βασίλειο της μετάνοιας και της κάθαρσης) και τον 

Παράδεισο, το βασίλειο της αιώνιας σωτηρίας. Τα τρία αυτά βασίλεια αντιστοιχούν 

σε τρία ξεχωριστά βιβλία. Το καθένα  περιλαμβάνει 33 Άσματα (Canti), ενώ 

συμπληρώνεται ένα ακόμα άσμα στην αρχή της Κόλασης που λειτουργεί ως προοίμιο 

όλου του έργου.93   

Ο Δάντης φαντάζεται ότι πραγματοποίησε το ταξίδι στα τρία βασίλεια όταν 

έγινε 35 χρονών όπως αναφέρει ο ίδιος 

 
μες στα μισά του δρόμου της ζωής μας, 
σε δάσος βρέθηκα σκοτεινιασμένο, 

                                      Κόλαση, 1/1-294 
 

το 1300, έτος του πρώτου Ιωβηλαίου,95 στις 8 Απριλίου Μ. Παρασκευή.96 Ανεξήγητο 

παραμένει το γεγονός πως έκανε αυτό το ταξίδι σε επτά ημέρες, όπως αναφέρει στους 

στίχους του.97 Όσον αφορά τη δομή του Σύμπαντος, κυριαρχεί το Μεσαίωνα η 

γεωκεντρική αντίληψη που προέρχεται εν μέρει από την αριστοτελικο – χριστιανική 

φιλοσοφία,98 κατά τον U. Dotti, αλλά κυρίως από τον αστρονόμο και γεωγράφο 

Κλαύδιο Πτολεμαίο, τις θεωρίες του οποίου ασπάστηκαν ο Θωμάς ο Ακινάτης και η 

σχολαστική φιλοσοφία. Σύμφωνα με αυτήν, η Γη είναι ακίνητη στο κέντρο του 

Σύμπαντος και γύρω της περιστρέφονται ο ήλιος, το φεγγάρι, οι πλανήτες και τα 

                                         
93Για τα χαρακτηριστικά της Θείας Κωμωδίας και την περιγραφή των τριών βασιλείων βλ. 
Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμματα “Inferno”,   “Purgatorio”,  “Paradiso” επιμ. Marcello 
Aurigemma, Tόμ. 3 & 4 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1971 1η 
έκδοση), 432-435, 745-750 και 284-289 αντίστοιχα.  
94Ο μέσος όρος της ανθρώπινης ζωής στην εποχή του Δάντη ήταν τα εβδομήντα χρόνια. Επομένως ο  
Δάντης αναφέρεται στην ηλικία των 35 χρόνων.  Risset, Δάντης. Μία βιογραφία, 125. 
95Εικάζεται ότι ο Δάντης βρέθηκε το 1300 στη Ρώμη ως προσκυνητής και δεν είναι σίγουρο αν 
πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι σύμφωνα με το Viti, Dante e La Divina Commedia, 79-80 και 126. Ο 
Πάπας θεσμοθετεί τον ετήσιο εορτασμό του Μεγάλου Ιωβηλαίου κατά τη διάρκεια του οποίου δίνεται 
άφεση αμαρτιών στους προσκυνητές. Τα Ιωβηλαίο, έθιμο της Αρχαίας Ρώμης που γιορτάζονταν κάθε 
εκατό χρόνια, είχε εγκαταλειφθεί το Μεσαίωνα και αναβίωσε με τον πάπα Βονιφάτιο τον 8ο. Grande 
Dizionario della Lingua Italiana, 2η έκδοση, λήμμα “Jubileo”, επιμ. Salvatore Battaglia, Τόμ. 10 
(Τορίνο: U.T.E.T., 1970, 1962 1η έκδοση), 895-860. 
96Συγκεκριμένη χρονολογία, μήνας και ημέρα για την έναρξη του ταξιδιού του Δάντη δεν αναφέρεται 
στη Θεία Κωμωδία. Κατόπιν υπολογισμών, άλλοι μελετητές θέτουν ως έναρξη την 8η Απριλίου 1300, 
Μ. Παρασκευή, έτος της συγχώρεσης, του εξαγνισμού και της σωτηρίας για όλη την ανθρωπότητα· 
άλλοι, στηριζόμενοι σε στίχους του Δάντη θέτουν ως έναρξη την 25η Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία  
υπολόγιζαν ότι πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Viti, Dante e La Divina Commedia, 79-80. 
97Ό.π., 80. 
98Dotti, La Letteratura Italiana: dalle Origini a Oggi, 58. 
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αστέρια σε δέκα ομόκεντρους ουρανούς με εξωτερικό τον Εμπυραίο (Empireo). Οι 

υπόλοιποι εννέα ουρανοί κινούνται από εννέα ομάδες αγγέλων με ιεραρχική σειρά, 

σταλμένοι από το Θεό, θέτοντας έτσι σε κίνηση του πλανήτες. Στο νότιο ημισφαίριο 

βρίσκεται η Γη που περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική και στο 

βόρειο υπάρχει ένας απέραντος ωκεανός.99 Στο κέντρο της Γης βρίσκεται η 

Ιερουσαλήμ που απέχει εξίσου από την Ανατολή, τα όρια της οποίας τελειώνουν στις 

πηγές του Γάγγη στις Ινδίες και από τη Δύση, στις Ηράκλειες στήλες, δηλαδή το 

πέρασμα του Γιβραλτάρ. 

 Η δυνατή πτώση του Σατανά στη Γη, ο έκπτωτος άγγελος του Θεού, 

δημιουργεί μια δίνη σε σχήμα κώνου ανεστραμμένου με το πλατύ του στόμιο να 

βρίσκεται κάτω από την Ιερουσαλήμ. Πλησιάζοντας το κέντρο της γης, οι κύκλοι 

στενεύουν για να καταλήξουν στην κορυφή του κώνου, στο Σατανά, σύμβολο του 

κακού. Πέρα από το νότιο ημισφαίριο, περιοχή καλυμμένη με νερό, σχηματίζεται ένα 

νησί πάνω στο οποίο υψώνεται το βουνό του Καθαρτηρίου στην κορυφή του οποίου 

βρίσκεται ο επίγειος Παράδεισος, η γη του Αδάμ και της Εύας πριν το προπατορικό 

αμάρτημα. Από εκεί, ανεβαίνοντας σταδιακά από ουρανό σε ουρανό, ο ποιητής θα 

φτάσει στον Εμπυραίο και στο θρόνο του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν με έδρα τη γη, 

βρίσκεται στο κέντρο της δημιουργίας και της ιστορίας με προορισμό την αιώνια 

ευτυχία. 

 Όταν πέθανε η Βεατρίκη (1290), η γυναίκα που οδήγησε τον ποιητή μέσω της 

αγάπης στο ουράνιο βασίλειο, ο Δάντης άρχισε να χάνεται σ’ένα σκοτεινό δάσος 

όπου σιγά–σιγά η ψυχή του τον εγκατέλειπε. Απεσταλμένος της Βεατρίκης, ο 

Βιργίλιος, ο οποίος συμβολίζει τη λογική, σπεύδει να τον βοηθήσει, να τον σώσει και 

να γίνει ο οδηγός του στο πέρασμά του από την Κόλαση στο Καθαρτήριο. Από εκεί 

αναλαμβάνει η Βεατρίκη να τον οδηγήσει μέχρι τον επίγειο Παράδεισο όπου θα τον 

παραλάβει ο Αγ. Βερνάρδος για να τον οδηγήσει στο μεγαλείο του Θεού. 

 Το ταξίδι αυτό λυτρώνει τη ψυχή του Δάντη και την κάνει άξια ν’αγναντεύει 

το απέραντο και λαμπερό φως του Θεού. Το προσκύνημά του αντιπροσωπεύει την 

πορεία της ανθρωπότητας, που καθοδηγούμενη από την πολιτική εξουσία ενός 

Αυτοκράτορα, καταλήγει στην ευτυχία πάνω στη Γη –στον επίγειο Παράδεισο– και 

στηριζόμενη στη φώτιση της Εκκλησίας, οδηγείται στην αιώνια ευτυχία δίπλα στο 

Θεό. Ο Δάντης δεν είναι μόνο ο προσκυνητής ενός περιπετειώδους και θαυμαστού 

                                         
99Η Αμερική δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα, οπότε δεν ήταν γνωστή η ύπαρξη του Ατλαντικού ωκεανού. 
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ταξιδιού, αλλά, κατά τον G. Petronio, είναι ο εκλεκτός του Θεού που πρέπει να 

επιστρέψει στη γη και να εξιστορήσει όλη αυτήν την εμπειρία που έζησε.100 

Ο Δάντης –ο «ντεντέκτιβ της Κόλασης» όπως τον χαρακτηρίζει ο Giulio 

Leoni–101 με τη συνοδεία του Βιργιλίου περνούν την πόρτα της Κόλασης και φτάνουν 

στην Αντικόλαση όπου βρίσκονται σε αιώνιο στροβιλισμό οι ράθυμοι άνθρωποι, όσοι 

δηλαδή έζησαν χωρίς να έχουν προσπαθήσει ιδιαίτερα στην πορεία της ζωής τους. 

Περνώντας τον Αχέροντα κατεβαίνουν ένα-ένα τα επίπεδα της Κόλασης, τους εννέα 

Κύκλους.  

Στον 1ο Κύκλο κολάζονται οι αθώες ψυχές των αβάφτιστων βρεφών και οι 

ειδωλολάτρες που ζούνε μέσα στον πόθο.  

 Στο 2ο έως και τον 5ο Κύκλο συμπεριλαμβάνoνται όλοι οι επιρρεπείς 

άνθρωποι στην αμαρτία και όσοι δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά από αυτήν 

(incontinenti). 

 Πιο συγκεκριμένα, στο 2ο Κύκλο βρίσκονται οι φιλήδονοι που κινούνται 

σ’έναν αιώνιο ανεμοστρόβιλο. 

 Στον 3ο Κύκλο οι λαίμαργοι που μουγκρίζουν κάτω από την κρύα βροχή. 

 Στον 4ο Κύκλο, οι φιλάργυροι και οι σπάταλοι που κουβαλούν βάρη με τα 

στήθη τους και ουρλιάζουν από τον πόνο. 

 Στον 5ο Κύκλο, οι μνησίκακοι που βγάζουν κραυγές βουτηγμένοι στις λάσπες. 

 Πριν περάσουν οι δύο ποιητές στον 6ο Κύκλο όπου βρίσκονται οι αρχηγοί των 

αιρετικών μέσα σε πυρακτωμένους τάφους, καταφέρνουν με τη βοήθεια ενός 

Αγγέλου να περάσουν τις πόρτες του Άδη. 

 Ο 7ος Κύκλος περιλαμβάνει την ομάδα των βίαιων ανθρώπων και είναι 

χωρισμένος σε τρεις λάκκους: στον πρώτο κολάζονται οι βίαιοι προς τους άλλους, 

στο δεύτερο οι βίαιοι προς τον ίδιο τους τον εαυτό, δηλαδή όσοι αυτοκτονούν, που 

είναι μεταμορφωμένοι σε δέντρα ή κυνηγημένοι από λυσσασμένα σκυλιά και στον 

τρίτο οι βίαιοι προς το Θεό και την ίδια τους την φύση που περπατούν ασταμάτητα. 

 Συνεχίζοντας την κάθοδό τους στην Κόλαση και περνώντας το απόκρημνο 

βάραθρο, οι δύο ποιητές μπαίνουν στον 8ο Κύκλο όπου κείτεται κάθε είδους 

απατεώνας σε δέκα χωριστούς βόθρους: οι κόλακες μέσα στις βρωμιές, οι 

                                         
100Petronio, L’Attività Letteraria in Italia, 97. 
101Το βιβλίο του G. Leoni, La Conspiration des Miroirs, μτφρ. Nathalie Bauer (Παρίσι: Collection 
Grands Détectives, 2008) αναφέρεται στο Lisbeth Koutchoumoff, “Dante Détective en Enfer. La 
Florence Déchirée du Poéte Engagé.” Les Temps (09/8/2008): 36.  
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σιμωνιακοί102 αναποδογυρισμένοι μέσα σε λάκκους, οι μάγοι με το πρόσωπό τους 

ανάποδα προς την πλάτη, οι τοκογλύφοι μέσα σε πίσσα που κοχλάζει, οι υποκριτές 

κουκουλωμένοι με μολυβένιους μανδύες, οι κλέφτες μεταμορφωμένοι σε φίδια, οι 

κακοί σύμβουλοι κλεισμένοι σε φλόγες που περιπλανιούνται, οι αιρετικοί που 

κατασπαράζονται από δαίμονες, οι παραχαράκτες, κιβδηλοποιοί που σαπίζουν από 

αρρώστιες και αυτοί που ξελογιάζουν γυναίκες με τιμωρία το μαστίγωμα από τους 

δαίμονες. 

 Στον 9ο και τελευταίο Κύκλο, ο Δάντης και ο Βιργίλιος μεταφέρονται από τον 

τρομερό γίγαντα Ανταίο και βλέπουν τους προδότες σε τέσσερις διαφορετικές 

λακκούβες: στην πρώτη, την Καΐνα, βρίσκονται οι προδότες των συγγενών· στη 

δεύτερη, την Αντηνόρα, οι προδότες της πατρίδας· στην τρίτη, την Πτολεμαία, οι 

προδότες των φίλων και στην τέταρτη, την Ιουδαία, οι προδότες των ευεργετών τους. 

 Φτάνοντας στην κορυφή του ανεστραμμένου κώνου της Κόλασης, στο κέντρο 

της Γης, βρίσκεται ο Σατανάς που με τρία στόματα και έξι χέρια βασανίζει τον 

Βρούτο, τον Κάσσιο103 και τον Ιούδα. Σε αυτό το σημείο, τελειώνει το ταξίδι του 

Δάντη στην Κόλαση και από ένα υπόγειο και σκοτεινό μονοπάτι, οι δύο ποιητές 

ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια της Γης, στο νότιο ημισφαίριο (spiaggia). Στην εικόνα 

που ακολουθεί, κατά το Ν. Sapegno, αναπαρίσταται σε σχήμα κώνου η Κόλαση και οι 

εννέα Κύκλοι της με τους αμαρτωλούς.104 

  

 
 

 

 

 

                                         
102Ονομάζονται οι κληρικοί ή μοναχοί που είναι ένοχοι σιμωνίας, που επιτυγχάνουν δηλαδή τη 
χειροτονία ή την προαγωγή τους με προσφορά ανταλλαγμάτων. Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, 
λήμμα “simoniaci” επιμ. Giovanni Fallani, Tόμ. 5 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni 
Treccani, 1984, 1976 1η έκδοση), 260-262. 
103Στις 15 Μαρτίου το 44 π.Χ. όταν ο Καίσαρας πήγαινε στην Σύγκλητο για την τελευταία συνέλευση 
πριν αναχωρήσει για μια εκστρατεία, η συνωμοσία των 60, ανάμεσα στους οποίους και οι Μάρκος 
Ιούνιος Βρούτος Καίπιο, Γάιος  Κάσσιος Λόγκινος, Δέκιμος Βρούτος Αλβίνος, Γάιος Τρεμπόνιος και 
παλιοί οπαδοί του Πομπήιου τον μαχαίρωσαν είκοσι τρεις φορές. Σύμφωνα με τον μύθο, ενώ ο 
Καίσαρας έπεφτε νεκρός είπε: «Κι εσύ τέκνον Βρούτε;». Oxford Latin Dictionary, λήμμα “Brutus” 
επιμ. P.G. W. Glare (Οξφόρδη: Clarendon Press, 1982), 243.  
104Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, επιμ. Natalino Sapegno, 8η έκδοση (Φλωρεντία: La 
Nuova Italia, 1992, 1955 1η έκδοση), XXIV. 
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Ξημερώματα, μέσα από το αμυδρό φως των άστρων, ο Δάντης βλέπει να 

ξεπροβάλλεται μπροστά του ένα θεόρατο βουνό, το Καθαρτήριο, –το «τρίτο επίπεδο» 

όπως το ονομάζει ο J. Le Goff–105 το υψηλότερο βουνό στη Γη και η μοναδική 

στεριά στο νότιο ημισφαίριό της. Το σχήμα του είναι κωνικό, όπως και της Κόλασ

και αφού ανηφορίσουν τους πρόποδες, ο Δάντης και ο Βιργίλιος φτάνουν σ

Αντικαθαρτήριο. Εκεί βρίσκονται οι ψυχές που περίμεναν να μετανοήσουν τα 

τελευταία χρόνια της ζωής τους και θα περιμένουν κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να 

τους επιτραπεί ν’ανέβουν το βουνό και να εξαγνισθούν. Συναντούν τους 

αφορισμένους, τους οκνηρούς, όσους πέθαναν βίαια και όσους μετανόησαν πριν το 

θάνατο.

ης 

το 

                                        

106 

Αφού περάσουν την ανθισμένη πεδιάδα, βρίσκονται μπροστά στην πόρτα του 

Καθαρτηρίου όπου στέκεται ένας Άγγελος φρουρός που χαράζει στο μέτωπο του 

Δάντη τα επτά Α, γράμμα που συμβολίζει τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Το 

Καθαρτήριο είναι διαβαθμισμένο σε επτά επίπεδα (cornice)· στο καθένα απ’αυτά οι 

ψυχές μετανοούν για ένα συγκεκριμένο αμάρτημα, το οποίο, σύμφωνα με τον 

Πλάτωνα, είναι αποτέλεσμα της παραστρατημένης αγάπης. Η αγάπη αυτή υπάρχει σε 

τρεις διαφορετικές μορφές: στην αγάπη για κάτι που δεν αξίζει που βιώνουν οι ψυχές 

που βρίσκονται στο 1ο έως 3ο επίπεδο του Καθαρτηρίου, στην όχι μεγάλη αγάπη για 

το καλό που βιώνουν οι ψυχές του 4ου επιπέδου και την υπερβολική αγάπη για 

τ’αγαθά του κόσμου που βιώνουν οι ψυχές στο 5ο έως 7ο επίπεδο.  

 Στο 1ο επίπεδο βρίσκονται οι εγωιστές που περπατούν αργά σηκώνοντας 

μεγάλα βάρη. 

 Στο 2ο επίπεδο αυτοί που φθονούν, με μάτια ραμμένα από σιδερένια κλωστή. 

 Στο 3ο επίπεδο οι μανιασμένοι περιτριγυρισμένοι από πυκνό καπνό. 

 Στο 4ο επίπεδο οι νωθροί που τρέχουν ασταμάτητα. 

 Στο 5ο επίπεδο οι σπάταλοι και οι φιλάργυροι που είναι δεμένοι στο έδαφος. 

 Στο 6ο επίπεδο οι φαγάδες σκελετωμένοι από την πείνα και τη δίψα. 

 Στο 7ο επίπεδο οι φιλήδονοι που καίγονται μέσα στις φλόγες. 

 
105Για την περιγραφή του Καθαρτηρίου βλ. Jacques Le Goff, La Nascita del Purgatorio, μτφρ. Eleana 
de Angeli (Toρίνο: Einaudi, 1982). Aρχική έκδοση La Naissance du Purgatoire (Παρίσι: Gallimard, 
1981), 382-404 Ο J. Le Goff υιοθετεί τη φράση του Λουθήρου που χρησιμοποιούσε για το 
Καθαρτήριο. Le Goff, La Nascita del Purgatorio, 3. 
106Ο J. Le Goff  αναφέρει ότι πριν την εποχή του Δάντη, η τιμωρία των αμαρτωλών ψυχών στο 
Καθαρτήριο ήταν η φωτιά. Ό.π., 393. 
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 Ο Άγγελος φρουρός σε κάθε ένα από τα επίπεδα σβήνει ένα Α από το μέτωπο 

του Δάντη και έτσι πιο εξαγνισμένος, ανεβαίνει τον ανήφορο της μετάνοιας για να 

φτάσει στον επίγειο Παράδεισο, την Εδέμ, ένα ολάνθιστο λιβάδι με γλυκές 

ψαλμωδίες που ηχούν στην ατμόσφαιρα. Ο Βιργίλιος εξαφανίζεται και η Βεατρίκη 

αναλαμβάνει να οδηγήσει το Δάντη στους Ουρανούς, εξαγνισμένο πια από τις 

επίγειες αμαρτίες του. Στην εικόνα που ακολουθεί, κατά το Ν. Sapegno, 

αναπαρίσταται σε σχήμα κώνου το Αντικαθαρτήριο και το Καθαρτήριο με τις ψυχές 

των οποίων τ’αμαρτήματα είναι κατανεμημένα σε επτά Κύκλους.107 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
107Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio, επιμ. Natalino Sapegno, 12η έκδοση (Φλωρεντία: 
La Nuova Italia, 1996, 1956 1η έκδοση), Χ. 
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Εικόνα 1.3: Σχήμα τoυ Καθαρτηρίου από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη 
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Ο Δάντης και η συνοδοιπόρος του Βεατρίκη περνούν τη Σφαίρα της Φωτιάς, 

ανεβαίνουν τους εννέα Ουρανούς και συναντούν τις ψυχές που βρίσκονται σ’αυτούς: 

 1ος Ουρανός: Φεγγάρι, οι ψυχές που άφησαν ανολοκλήρωτο το τάμα τους στο 

Θεό. 

 2ος Ουρανός: Ερμής, οι ψυχές που έκαναν καλές και μεγάλες πράξεις από 

φιλοδοξία. 

 3ος Ουρανός: Αφροδίτη, οι ψυχές που αγάπησαν. 

 4ος Ουρανός: Ήλιος, οι ψυχές των χριστιανών φιλοσόφων και θεολόγων. 

 5ος Ουρανός: Άρης, οι ψυχές όσων υπερασπίστηκαν και αγωνίστηκαν για τη 

θρησκεία. 

 6ος Ουρανός: Δίας, οι ψυχές των ευλαβών και δίκαιων ηγεμόνων. 

 7ος Ουρανός: Κρόνος, οι ψυχές που οραματίστηκαν και αφιέρωσαν τη ζωή 

τους στο κήρυγμα του Θεού. 

 8ος Ουρανός: ακίνητα αστέρια, οι ψυχές που θριάμβευσαν στη ζωή τους. 

 9ος Ουρανός: κρυστάλλινος ή κινητός, τα τάγματα των εννέα Αγγέλων. Όσο 

πιο κοντά βρίσκονται στο Θεό τόσο πιο γρήγορα κινούνται. Κάθε τάγμα περιστρέφει 

και κυβερνάει έναν Ουρανό και δίνει τη δική του ταχύτητα σ’ αυτόν. 

 Φτάνοντας στον Εμπυραίο όπου στέκει ακίνητος σε σχήμα φωτεινού ρόδου, 

βρίσκονται όλες οι ψυχές που έχουν λυτρωθεί. Εκεί, η Βεατρίκη παραδίδει το Δάντη 

στον Αγ. Βερνάρδο ο οποίος προσεύχεται και παρακαλεί την Παναγία να πάρει τον 

ποιητή υπό την προστασία της. Ο Δάντης με τις ψαλμωδίες χορωδιών Αγγέλων 

βυθίζεται στην ενατένιση του μυστηρίου της Αγ. Τριάδας και στη λάμψη μιας 

αστραπής φωτίζεται ο νους του. Σε αυτήν τη φάση, τελειώνει το όραμα του ποιητή 

και το ταξίδι στον Παράδεισο. Στην εικόνα που ακολουθεί, κατά το Ν. Sapegno, 

αναπαρίσταται ο Παράδεισος όπου κατανέμονται, γύρω από την Κόλαση και το 

Καθαρτήριο, οι ευλογημένες και εξαγνισμένες από τη Θεία Χάρη ψυχές.108 

 

                                         
108Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, επιμ. Natalino Sapegno, 11η έκδοση (Φλωρεντία: 
La Nuova Italia, 1995, 1957 1η έκδοση), X. 
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 Eικόνα 1.4: Σχήμα του Παραδείσου από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη 
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Όλη η Θεία Κωμωδία είναι γεμάτη από αλληγορίες, συμβολισμούς και 

διδακτικά μηνύματα. Ακόμα και από τη σύντομη αναφορά της υπόθεσης, μπορεί 

ν’αντιληφθεί κανείς την πολυπλοκότητα του έργου και ν’αναρωτηθεί ταυτόχρονα για 

την ευκολία με την οποία συνέλαβε και έγραψε το ποίημα αυτό ο Δάντης. Το δάσος 

στο οποίο χάνεται ο ποιητής (η αμαρτωλή ζωή), ο λόφος που φωτίζεται από τον ήλιο 

(ο σωστός δρόμος του Θεού), ο Βιργίλιος (η λογική) που θα του δείξει το κακό και το 

καλό και θα τον βάλει σε προβληματισμό, είναι ορισμένοι από τους συμβολισμούς σε 

όλο το έργο. 

 Η επιμονή του στον αριθμό τρία είναι εμφανής: το σύμβολο της Αγ. Τριάδας, 

τα τρία θηρία του δάσους που λειτουργούν ως εμπόδιο στο δρόμο του ποιητή, οι τρεις 

οδηγοί του  σε αυτό το ταξίδι, ο Βιργίλιος, η Βεατρίκη και ο Αγ. Βερνάρδος, οι ψυχές 

της Κόλασης, του Καθαρτηρίου και του Παραδείσου που οργανώνονται σε τρεις 

ομάδες ανάλογα με τα κοινά χαρακτηριστικά τους· τα τρίστιχα, τα τρία βασίλεια της 

Θείας Κωμωδίας αποτελούμενα από τριάντα τρία Άσματα, ο πολλαπλάσιος αριθμός 

του τρία, το εννέα (εννέα Κύκλοι στην Κόλαση, εννέα επίπεδα στο Καθαρτήριο, εννέα 

Ουρανοί στον Παράδεισο), καθώς και ο αριθμός δέκα ως σύμβολο της τελειότητας 

[Κόλαση: εννέα Κύκλοι + προθάλαμος = δέκα, Καθαρτήριο: εννέα επίπεδα (άμμος, 

Αντικαθαρκτήριο και επτά Κύκλοι) + επίγειο Παράδεισο = δέκα, Παράδεισος: εννέα 

Ουρανοί + τον Εμπυραίο = δέκα) με τα εκατό Άσματα στο σύνολο (τριάντα τρία 

Άσματα που το καθένα τελειώνει με τη λέξη «αστέρια» + ένα προοίμιο στην Κόλαση, 

τριάντα τρία στο Καθαρτήριο και τριάντα τρία στον Παράδεισο) προσδίδουν μια 

συμμετρία, ισορροπία και αρμονία στην εσωτερική διάρθρωση της Θείας Κωμωδίας. 

 Ο ποιητής χρησιμοποιεί το «όραμα»109 για να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι 

στον άλλο κόσμο και να αφηγηθεί ιστορίες με υπαρκτά πρόσωπα που συνάντησε. Ο 

G. Petronio υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ποίημα διδακτικό – αλληγορικό μέσω 

ενός οράματος και επιθυμητών προφητειών.110 Από τα τρία βασίλεια, η Κόλαση 

χαρακτηρίζεται για την ποικιλομορφία που παρουσιάζει στη θεματολογία, την 

δραματικότητα και τα έντονα πάθη. Τη σκοτεινή, βαριά ατμόσφαιρα της αβύσσου 

διαδέχεται στο Καθαρτήριο η ηρεμία κάτω από το γαλάζιο ουρανό, ο κόσμος της 

ευγένειας, της συμφωνίας και της ελπίδας. Ο Παράδεισος περιλαμβάνει θεωρίες και 

συζητήσεις γύρω από θέματα φιλοσοφίας, θεολογίας, ηθικής, ποιητικής μέχρι και 

                                         
109Τα οράματα υπάρχουν ήδη στην Αινειάδα του Βιργιλίου, αλλά το Μεσαίωνα, χρησιμοποιούνται 
πολύ ως ένας ιδιαίτερος τρόπος περιγραφής. Petronio, L’Attività Letteraria in Italia, 93. 
110Ό.π.  
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φυσικής. Στο τρίτο και τελευταίο Βασίλειο εκθειάζεται η Βεατρίκη, η γυναίκα – 

άγγελος ευλογημένη, προικισμένη και ερμηνεύτρια των θεϊκών μυστηρίων που 

ταυτόχρονα διατηρεί τη γήινη υπόστασή της, την ανθρώπινη γυναικεία γλυκύτητα και 

την ευγένεια ψυχής της. 

 Η Θεία Κωμωδία κλείνει τη μακρά συζήτηση που είχε ξεκινήσει με τη Νέα 

Ζωή για το Νέο Ευγενικό Ύφος. Ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στον εξαγνισμό του 

πνεύματος μέσω της γυναίκας – αγγέλου και η Βεατρίκη είναι η οδηγός σε αυτήν τη 

διαδικασία: στη Νέα Ζωή η ψυχή του Δάντη εξαγνίζεται με την αγάπη του προς το 

πρόσωπό της, στο Συμπόσιο δίνει τη θέση της στη Φιλοσοφία και στη Θεία Κωμωδία 

μεταμορφωμένη στη Θεία Χάρη, τον σώζει από την επίγεια αμαρτία για να του δώσει 

την αιώνια σωτηρία. Ο Η. Vernon αναφέρει χαρακτηριστικά για τη Θεία Κωμωδία 

ότι δε γνωρίζει άλλον ποιητή που να γράφει τόσα πολλά και μέσα σε λίγους στίχους 

να υπάρχουν τόσοι συμβολισμοί και να υποννοούνται τόσες εικόνες και έννοιες.111 

Πρόκειται για ένα εκτενές ποίημα, η φήμη του οποίου διαδόθηκε μέχρι σήμερα, μετά 

από τόσους αιώνες και το οποίο απασχόλησε πολλούς μελετητές όσον αφορά την 

αποκωδικοποίησή του. 

 

 

                                         
111Harrison Vernon, “The Dante Symphony.” The Liszt Society Journal Centenary Issue (1986): 56-69. 
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4. Η απήχηση της Θείας Κωμωδίας 

 

Το έργο του Δάντη έγινε στο σύνολό του ευρέως γνωστό· ειδικότερα, η Θεία 

Κωμωδία αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της, αντικείμενο 

θαυμασμού τόσο για το εύρος των γνώσεων όσο και για το υψηλό επίπεδο του 

φιλοσοφικού, θεολογικού και πολιτικού στοχασμού του Δάντη. Το 1348 περίπου 

εμφανίζεται η Πραγματεία προς τιμήν του Δάντη, η πρώτη βιογραφία του Δάντη 

γραμμένη από το Βοκκάκιο. Για τον Βοκκάκιο, ο Δάντης είναι ο ιδανικός ποιητής ο 

οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη συγγραφή της Θείας Κωμωδίας και φρόντισε, με τη 

χρήση της καθομιλουμένης φλωρεντινής διαλέκτου, να γίνει κατανοητή και να 

διαβαστεί από τον απλό λαό.112 Σε αντίθεση, ο Πετράρχης, υπέρμαχος της χρήσης της 

λατινικής γλώσσας, χαρακτηρίζει τη Θεία Κωμωδία έργο ακατέργαστο και προμηνύει 

με τη στάση του αυτή την αρνητική θέση των Ανθρωπιστών ενάντια στο έργο του 

Δάντη. 

Οι πρώτοι μελετητές του 15ου αι. Κολούτσιο Σαλουτάτι (1331-1406) και 

Φίλιπο Βιλάνι (1325-1407) αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Δάντη τον 

ολοκληρωμένο άνθρωπο που, αν και δίνει την εντύπωση στον κόσμο του 

απομακρυσμένου διανοούμενου, συμμετέχει ενεργά στα κοινά της πόλης του· έχει 

δηλαδή αξία τόσο ως ποιητής και πνευματικός άνθρωπος, όσο και ως πολίτης της 

Φλωρεντίας.113 Ο Λεονάρντο Μπρούνι (1370-1444) μελετητής της αρχαιο-ρωμαϊκής 

φιλοσοφίας και λογοτεχνίας και θερμός υποστηρικτής της λατινικής γλώσσας, 

κατηγορεί το Δάντη για μη εκλεπτυσμένο τρόπο προσέγγισης του έργου και θεωρεί 

ότι απευθύνεται σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα·από την άλλη όμως πλευρά, η 

δαντική λεξιλογική επιρροή είναι φανερή, σύμφωνα με τον Walter Moretti, τόσο στον 

Αριόστο όσο και στον Τάσσο.114 

Σε αυτήν την ατμόσφαιρα, με τις αντικρουόμενες απόψεις για το έργο του 

Δάντη, έρχεται να προστεθεί το 1502 η έκδοση της Θείας Κωμωδίας από τον Πιέτρο 

Μπέμπο (1470-1547), στον οποίον οφείλεται και η μεγάλη διάδοσή της το 16ο αιώνα. 
                                         
112Viti, Dante e La Divina Commedia, 119. 
113Ό.π.  
114Walter Moretti, Il Magistero di Ludovico Ariosto (Φλωρεντία: Leo S. Olschki, 1995), 224, Georges 
Güntert, “Nella Selva del Tasso.” στο W. Moretti και Luigi Pepe επιμ., Torquato Tasso e l’Università, 
(Φλωρεντία: Leo S. Olschki, 1997), 35. Ο W. Moretti, θεωρεί δαντική διαδρομή το ταξίδι του 
Αστόλφο στο Φεγγάρι και βρίσκει ομοιότητες του 5ου Άσματος της Κόλασης με την αρχή του 
Μαινόμενου Ορλάνδου. W. Moretti, Ariosto Narratore e la Sua Scuola, 5η έκδοση (Μπολόνια: Pàtron, 
1997, 1993 1η έκδοση), 38.  
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Στο έργο του Πρόζες της Λαϊκής Γλώσσας (1525), ο Μπέμπο αναγνωρίζει την αξία 

και τη μεγαλοπρέπεια του Δάντη· τον θεωρεί υπεύθυνο για τη χρήση πολλών 

απαρχαιομένων λέξεων και δείχνει περισσότερο προτίμηση στο έργο του Πετράρχη 

και του Βοκκάκιου.115 Η επόμενη έκδοση της Θείας Κωμωδίας  προς τα τέλη του 

16ου αι. που θα χρησιμοποιηθεί και στους επόμενους αιώνες είναι από την Ακαδημία 

της Κρούσκα.116 

                                        

Το 17ο αι. λόγω της αποστροφής που εκδηλώνεται γενικά από τους 

συγγραφείς της εποχής για όλη τη λογοτεχνική παραγωγή του παρελθόντος, η Θεία 

Κωμωδία και ο Δάντης δεν βρίσκουν καμία απήχηση. Από το 1596 έως το 1702, δεν 

υπάρχει κανένας σχολιασμός πάνω στο έργο. Στους λιγοστούς φανατικούς θαυμαστές 

ανήκει ο Τομάζο Καμπανέλα (1568-1639) ο οποίος θεωρεί το Δάντη νέο προφήτη και 

πρότυπο προς μίμηση, σύμφωνα με τον Α. Α. Ρόζα.117 

Προς τα τέλη του 18ου αι., μόνο δύο λογοτέχνες θα εξάρουν το έργο του 

Δάντη, ο Τζιανμπατίστα Βίκο (1668-1744) ο οποίος βλέπει στο Δάντη τον «Όμηρο 

της Τοσκάνης» και τον εκθειάζει για τα πάθη και τη δύναμη της φαντασίας του και ο 

Βιτόριο Αλφιέρι (1749-1803) ο οποίος δηλώνει θαυμασμό για το θάρρος του να 

καταθέτει τη γνώμη του. Οι δύο αυτοί λογοτέχνες προετοιμάζουν το έδαφος για το 

19ο αι. που θα ονομαστεί «Αιώνας του Δάντη».118 Σύμφωνα με τον G. Viti,119 δύο 

είναι οι λόγοι που οδηγούν κατά το 19ο αι. στην επανεκτίμηση όχι μόνο της Θείας 

Κωμωδίας, αλλά και του συνόλου του έργου του Δάντη: η εξύψωση της 

προσωπικότητας του ανθρώπου ως ατομικότητα και η θεώρηση, η αξιολόγηση και η 

διάδοση της ιστορικής συνείδησης. Ο Δάντης αναγνωρίζεται ως σπουδαία 

πνευματική και πολιτική προσωπικότητα, ενώ μέσα από το έργο του αναδεικνύεται η 

καλλιτεχνική του ιδιοφυία που εκφράζει με απόλυτη ελευθερία τη μεσαιωνική 

αντίληψη.  

Τα έργα του Ούγκο Φόσκολο (1778-1827) Σύγκριση ανάμεσα στο Δάντη και 

τον Πετράρχη (1823) και Διάλογος πάνω στη Θεία Κωμωδία (1825) είναι τα πρώτα 

 
115Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 148.  
116Το 17ο αι. γεννιούνται οι Ακαδημίες από ομάδες διανοουμένων. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η 
Ακαδημία της Κρούσκα (Accademia della Crusca) στη Φλωρεντία η οποία προωθεί τη χρήση της 
τοσκάνικης γλώσσας και προβάλει το κύρος της. Με το όνομα Accademia della Crusca εκδίδεται και 
το πρώτο λεξικό το 1612. Ό.π., 277. 
117Ό.π.  
118Ό.π., 128.  
119Viti, Dante e La Divina Commedia, 130-131. 
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έργα μετά το 17ο και 18ο αι., όπως αναφέρει ο Pierluigi Pietrobelli,120 στα οποία 

εκφράζει τον απέραντο θαυμασμό του για τον ποιητή. Ο Vincenzo Gomberti (1801-

1852) του αποδίδει τον χαρακτηρισμό «ο Όμηρος της χριστιανικής λογοτεχνίας», ο 

Francesco de Sanctis (1817-1883) πιστεύει ότι στη Θεία Κωμωδία υπάρχουν δύο 

κόσμοι εκ διαμέτρου αντίθετοι: ο αφηρημένος με τις πολιτικές, θρησκευτικές και 

ηθικές αλληγορίες και ο συγκεκριμένος με την έντονη ζωή και τα πάθη των 

πρωταγωνιστών της121 και στο Ipotesi (1907) του Γκουίντο Γκοτσάνο (1883-1916) 

παραθέτονται στίχοι του Δάντη.122 

Στον 20ου αι. θα συνεχίσει να κρατιέται ζωντανό το ενδιαφέρον για το Δάντη 

και το έργο του από τον  Michele Barbi (1867-1941) που από το 1893 αρχίζει να 

διευθύνει ένα περιοδικό κατ’ανάθεση του Συλλόγου Δάντη (Società di Dante) και να 

επιμελείται εκδόσεις έργων του όπως η Νέα Ζωή (1932).123 Το 1966-1967 ο Giorgio 

Petrocchi επιμελείται τη νέα κριτική έκδοση στη Φλωρεντία της Θείας Κωμωδίας 

επιχορηγούμενη από τον ιταλικό Σύλλογο Δάντη (Società Dantesca Italiana) και 

μεταξύ 1970-1978 εκδίδεται σε σειρές η πρώτη Εγκυκλοπαίδεια Δάντη.124  

Η επιρροή του Δάντη είναι εμφανής και σε άλλους συγγραφείς της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας· ήταν ο αγαπημένος συγγραφέας του Τζέιμς Τζόις, ο 

διανοούμενος που βρισκόταν πάντα σε σύγκρουση με την κοινωνία,125 ενώ για τον 

Τόμας Έλιοτ, είναι αυτός που τον καθοδηγεί και για τον οποίο κάνει άμεσες 

αναφορές και παραλληλισμούς μέσα στα έργα του, όπως στο Little Gidding.126 

Γνωστά μυθιστορήματα του 21ου αι. κάνουν αναφορές σε στίχους της Θείας 

Κωμωδίας  ή χρησιμοποιούν το περιεχόμενο συγκεκριμένων ασμάτων ως πηγή 

έμπνευσης του έργου τους. Αντιπροσωπευτικά αναφέρονται: Hannibal του Thomas 

Harris (1940- ) το οποίο μεταφέρθηκε και στον  κινηματογράφο με τον τίτλο Η Σιωπή 

των Αμνών (1999), La Comédie humaine του Μπαλζάκ, In the Hand of Dante (2002) 

του Nick Tosche (1949- ), ένα σύγχρονο παραμύθι για το χειρόγραφο της Θείας 

Κωμωδίας και το  μυθιστόρημα Dante Club (2003) του Matthew Pearl που διηγείται 

                                         
120Pierluigi Pietrobelli, “On Dante and Italian Music: Three Moments.” Cambridge Opera Journal 2/3 
(Νοέμβριος 1990): 229. 
121Ρόζα, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, 128. 
122Maria Polacco, L’Intertestualità (Μπάρι-Ρώμη: Laterza, 1998), 57. 
123Ο Μικέλε Μπάρμπι επιμελήθηκε την έκδοση τόμου στην Enciclopedia Dantesca και άλλα έργα του 
Δάντη που εκδόθηκαν το 1921στη Φλωρεντία από τον R. Bemporad.  
124Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, Τόμοι 6 (Ρώμη: Ιstitιuto della Enciclopedia italiana-Giovanni 
Treccani, 1984).  
125Howard Helsinger, “Joyce and Dante.” ELF 35/4 (Δεκέμβριος 1968): 591-2. 
126Τhomas S. Eliot, Scritti su Dante, επιμ. Roberto Sanesin (Μιλάνο: Bompiani, 1994), VII. 
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την ιστορία της μετάφρασης της Θείας Κωμωδίας από αμερικανούς ποιητές της 

μεταπολεμικής περιόδου στη Βοστώνη.127  

Σημαντική είναι και η συμβολή στη διάδοση της Θείας Κωμωδίας του Δάντη 

του σύγχρονου ιταλού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού Ρομπέρτο Μπενίνι ο 

οποίος παρουσιάζει το TuttoDante, μια παράσταση μιάμισης ώρας περίπου που 

συνδυάζει το ταξίδι μέσα από τους στίχους της Θείας Κωμωδίας με τις 

αυτοβιογραφικές και σαρκαστικές διηγήσεις του. Η παράσταση αυτή έκανε την 

πρώτη της παγκόσμια πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2006 στο Ρωμαϊκό Θέατρο της 

Πάτρας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Πάτρα 2006» και συνεχίστηκε 

σε όλη την Ιταλία (2006-2008), στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. (2008-2009). Τον Ιούλιο 

του 2006 το TuttoDante παρουσιάστηκε σε δεκατρείς βραδιές μπροστά στο άγαλμα 

του Δάντη στην κεντρική πλατεία της Φλωρεντίας οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν και 

προβλήθηκαν με μεγάλη επιτυχία από την εθνική τηλεόραση RAI 1 από το 

Δεκέμβριο 2007 έως το Μάρτιο 2008.128 Η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε στις 5 

και 6 Μαΐου 2009 και στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

Στη μουσική, η Θεία Κωμωδία του Δάντη υπήρξε πηγή έμπνευσης για τους 

συνθέτες από το 16ο αι. μέχρι και σήμερα. Πάνω από διακόσιες συνθέσεις129 

γράφτηκαν, ενώ οι περισσότερες τοποθετούνται χρονολογικά από το 19ο έως και τον 

21ο αι.130 από συνθέτες όλων των εθνικοτήτων· συνθέσεις που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα μουσικής φόρμας όπως συμφωνίες, συμφωνικά ποιήματα,131 κουαρτέτα, 

λίντερ, κομμάτια από ποπ, ροκ, heavy metal συγκροτήματα του 20ου – 21ου αι., με 

νέες τεχνικές και χρήση τεχνολογίας που σε συνδυασμό με χορό, θέατρο και 

πολυμέσα οδηγούν στη δημιουργία μιας ολόκληρης παράστασης. Σε αντίθεση, ο 

Στιχουργός του Πετράρχη, ο Μαινόμενος Ορλάνδος του Αριόστο και η Ελευθερωμένη 

Ιερουσαλήμ του Τάσσο, παρόλο που  η φήμη τους ξεπέρασε τα ιταλικά σύνορα όπως 

                                         
127http://inthehandofdante.com/ (ανάκτηση 17/9/2007) 
128www.tuttodante.it (ανάκτηση 10/2/2009). 
129Κατά την εκτίμηση της Maria Ann Roglieri, Dante and Music. Musical Αdaptations of the 
Commedia from the 16th Century to the Present (Λονδίνο: Ashgate Publishing Company, 2001), 7. 
130Κατά τη Ρομαντική εποχή οι συνθέτες αντλούσαν συχνά το θεματικό τους υλικό από τη  λογοτεχνία 
της εποχής που έδινε έμφαση στον ιπποτισμό, τα ειδύλλια που πλέκονταν σ’ένα περιβάλλον 
μεσαιωνικό και την αγάπη που προκαλούσε μελαγχολία, πόθο και απρόβλεπτες εξελίξεις. Η Θεία 
Κωμωδία προσέφερε στους συνθέτες του 19ου αι. αυτό ακριβώς που έψαχναν: ένα μεσαιωνικό κείμενο 
με δραματικές ιστορίες αγάπης και πόνου. Ό.π., 267.   
131Η συμφωνία και το συμφωνικό ποίημα πάνω σε στίχους ή Άσματα της Θείας Κωμωδίας του Δάντη 
κυριάρχησαν. Ο μουσικολόγος Arner υποδεικνύει τη συμφωνική μουσική ως την πλέον κατάλληλη 
φόρμα για την έκφραση του περιεχομένου και της ατμόσφαιρας της Θείας Κωμωδίας. Ό.π. Roglieri, 
273. 
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η Θεία Κωμωδία, απασχόλησαν κυρίως τους ιταλούς συνθέτες από το 16ο έως και το 

18ο αι. οι οποίοι χρησιμοποίησαν το μαδριγάλι και την όπερα ως μέσο έκφρασης. 

 Η έκταση και η πολυπλοκότητα του περιεχομένου της Θείας Κωμωδίας 

δυσκόλεψαν τους συνθέτες στη δημιουργία τους και γι’αυτό σε πολλά μουσικά έργα 

παρατηρείται η αποσπασματική χρήση στίχων από Άσματα των τριών μερών της. 

Αυτήν τη δυσκολία παραδέχεται και ο Ροσίνι ο οποίος, με αφορμή το φωνητικό 

κομμάτι του Ντονιτσέτι Canto XXXIII στις αρχές του 19ου αι., θεωρούσε παράτολμο 

οποιοδήποτε εγχείρημα από οποιοδήποτε συνθέτη να χρησιμοποιήσει στίχους του 

Δάντη.132 

 Πολλοί συνθέτες επένδυσαν μουσική σε πολύ γνωστά Άσματα της Θείας 

Κωμωδίας όπως αυτά της Φραντσέσκας (Κόλαση, 5) που αποτέλεσε και τον ομώνυμο 

τίτλο πολλών μουσικών έργων και του Κόμη Ουγκολίνο (Κόλαση, 33)·133 άλλοι 

                                         
132Ο Ροσίνι γράφει: “Ho udito che a Donizetti è venuta la melanchonia di mettere in musica un canto di 
Dante. Mi pare questo troppo orgoglio: in un’ impresa simile credo die non riuscirebbe il Padre Eterno, 
ammesso ch’egli fosse maestro di musica”. G. Radiciotti, Gioacchino Rossini: Vita Documentata. 
Opere ed Influenza su l’Αrte, Τόμ. 2 (Tίβολι: Arti Grafiche Majella di A. Chicca, 1927), 321-329. 
133Η Francesca da Rimini (Κόλαση, 5/25-142) αποτέλεσε μεγάλο θέλγητρο για τους καλλιτέχνες και 
συνθέτες της ρομαντικής και σύγχρονης περιόδου, όπως  για τους Cagnoni και Morlacchi που 
συνέθεσαν το Francesca da Rimini (1878 και 1936 αντίστοιχα). Grove Music Online, επιμ. Laura 
Macy, λήμμα “Dante Alighieri” επιμ. Patric Boyle (Oxford University Press 2007-2008), 
www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 17/9/2008). 
 Η Francesca da Rimini είναι η πρωταγωνίστρια μιας δραματικής ιστορίας αγάπης η οποία 
αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτήν και τον κουνιάδο της που καταλήγει όμως στο θάνατό τους, όπως την 
διηγείται στο Δάντη στους στίχους 97-131:  
Στο ακρόγιαλο που κατεβαίνει ο Πάδος 
Κ’οι παραποταμιές του να ημερέψει. 
Η αγάπη, που σε ευγενικές φουντώνει  
Καρδιές, άναψε τούτον για το ωραίο  
Κορμί μου, που ως το πήραν, με πληγώνει  
Ακόμη. Αγάπη, που συχνά αναγκάζει  
Σε αγάπη, μ’έπιασε για τούτον τόσο 
Σφοδρή, που ακόμη, βλέπεις, δε μ’αφήνει.  
Η αγάπη σ’ένα θάνατο μας πήγε·  
Κ’εκείνον που μας σκότωσε, η Καΐνα  
Προσμένει». Αυτά μας είπανε τα λόγια,  
Κι αφού την άμοιρη άκουσα ψυχή τους,  
Τόσο πολύ χαμήλωσα το βλέμμα,  
Που ο ποιητής μου λέει: «Τι συλλογιέσαι;»  
«Αλίμονο», αποκρίθηκα, «τι πόθοι,  
Και τι γλυκές τους έχουν φέρει σκέψεις  
Στο θλιβερό αυτό τέλος!» Και γυρνώντας  
Σ’αυτούς, να λέω άρχισα: «Φραντζέσκα,  
Τα πάθη σου με κάνουν και δακρύζω  
Με θλίψη και συμπόνεση όμως πες μου,  
Με τι στων γλυκοαναστεναγμών τις ώρες,  
Και πώς σας τα είχε καταφέρει η αγάπη,  
Να γίνει φανερή η κρυφή λαχτάρα;»  
Ξεδίνοντας διαβάζαμε μια μέρα  
Πώς άναψε το Λαντσιλόττο ο πόθος:  
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χρησιμοποίησαν απλώς κάποιους χαρακτήρες της Θείας Κωμωδίας ως 

πρωταγωνιστές σε σόλο τραγούδι) στις συνθέσεις τους. Άλλοι ακολουθούν την 

τριμερή δομή του έργου συνθέτοντας αντίστοιχα τρία μέρη, κατ’αντιστοιχία των 

τριών Ασμάτων και άλλοι προσπαθούν μέσω του συμφωνικού ποιήματος να 

αποδώσουν μουσικά τη γενική ατμόσφαιρα που αποπνέει το έργο και τα 

συναισθήματα που αναδύονται από την ανάγνωση της Κόλασης, του Καθαρτηρίου και 

του Παραδείσου. Κάποιοι άλλοι συνθέτες διαφοροποιούν τα γεγονότα όπως αυτά 

αναφέρονται στους στίχους του Δάντη, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο όμως θετικό 

αποτέλεσμα.134 

 Οι συνθέτες κατά τον 20ο αι. προσπάθησαν να επενδύσουν μουσικά ολόκληρη 

τη Θεία Κωμωδία. Χορογράφοι δημιούργησαν μπαλέτα που βασίζονται –ως προς το 

περιεχόμενο– σε όλη τη Θεία Κωμωδία με μουσική ειδικά γραμμένη γι’αυτά και 

χωρίς να χρησιμοποιούν στίχους του Δάντη. Παρά όμως την πληθώρα των έργων που 

γράφτηκαν τον 20ο και 21ο αι. από Αμερικάνους, Βραζιλιάνους, Ρώσους και 

Ευρωπαίους, κανένα δε ξεχώρισε, κατά την άποψη της M. A. Roglieri, ίσως γιατί δεν 

μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός έργου σαν αυτό του Δάντη.135 

 Από τα τρία μέρη της Θείας Κωμωδίας, η Κόλαση με κεντρικά θέματα την 

αμαρτία και την κατάρα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και προτιμήθηκε από τους 

συνθέτες περισσότερο από τα άλλα δύο μέρη. Η απόδοση σε μουσική τόσο της 

ατμόσφαιρας και των εικόνων με τους καταδικασμένους να υποφέρουν ουρλιάζοντας 

όσο και της έντασης των ανθρωπίνων συναισθημάτων της Κόλασης, θεωρήθηκε πιο 

                                                                                                                     
Μονάχοι και χωρίς καμιά υποψία.  
Συχνά η ματιά μας έσμιγε σ’εκείνο  
Το διάβασμα, και χλόμιασε η μορφή μας·  
Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Francesca da Rimini” επιμ. Matilde Luberti, Τόμ. 3 (Ρώμη: 
Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1971 1η έκδοση), 1-13. 
Ο Κόμης Ουγκολίνο (Κόλαση, 33/1-78), αρχηγός των Γουέλφων της Πίζας κατηγορήθηκε από τον 
αρχιεπίσκοπο Ρουτζιέρι, Γιβελίνος, ως προδότης της πατρίδας γιατί πούλησε τρία κάστρα στους 
Φλωρεντινούς και Λουκκέζους. Ο Ρουτζιέρι, θέλοντας να τον εκδικηθεί, παρέσυρε με τη μεγάλη του 
επιρροή το λαό της Πίζας ο οποίος αιχμαλώτησε τον Κόμη μαζί με τα δυο του παιδιά και τα τρία του 
εγγόνια στον Πύργο των Γκουαλάντι το 1288, κάρφωσε τις πόρτες, πέταξε τα κλειδιά στον ποταμό 
Άρνο και τους άφησε να πεθάνουν από την πείνα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το Άσμα για τον 
αποτροπιασμό που προκαλεί κατά την ανάγνωσή του, καθώς ο Ουγκολίνο διηγείται ότι, αφού έβλεπε 
τα παιδιά και εγγόνια του να πεθαίνουν ένα ένα, αναγκάστηκε να ορμήξει σα σκύλος σε όποιο 
απέμεινε για να χορτάσει την πείνα του! Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Ugolino della 
Gherardesca” επιμ. Simonetta Saffiotti-Bernardi και Umberto Bosco, Τόμ 5 (Ρώμη: Istituto della 
Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1976 1η έκδοση), 795-799. 
134Για παράδειγμα στα έργα: Dante e Virgilio (1866) συμφωνικό ποίημα του Γρανάδος, La Divine 
Comedie του Henry Barraud (1900-1997), La Vision de Dante συμφωνικό ποίημα των Max d’Ollone 
(1873-1959) και Raoul Brunel (1867-1944) το 1899 και 1901 αντίστοιχα. Roglieri, Dante and Music, 
70. 
135Ό.π.  
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εύκολη με τη χρήση κρουστών και χάλκικων πνευστών των οποίων οι τεχνικές 

δυνατότητες είχαν ήδη αρχίσει να εξελίσσονται κατά το 19ο αιώνα. Σε αντίθεση, το 

Καθαρτήριο και ο Παράδεισος, δεν έτυχαν της ίδιας απήχησης. Στις αρχές του 19ου αι. 

ο F. De Sanctis αναφέρει ότι η εμπειρία της ανάβασης του βουνού του Καθαρτηρίου 

και των Ουρανών του Παραδείσου μοιάζει σα να βρίσκεται κάποιος στην 

εκκλησία·136 η αίσθηση αυτή του ιερού και του θείου που αποπνέει το Καθαρτήριο, 

σε συνδυασμό με την τελειότητα και την ομορφιά του Παραδείσου, όπως την 

περιγράφει ο  F. De Sanctis, μπορεί ενδεχομένως να αποτρέπει τους συνθέτες από τη 

μουσική τους απεικόνιση. Μια άλλη ερμηνεία μπορεί να δοθεί στην απουσία των 

δραματικών στοιχείων από τα δύο Βασίλεια και στο γεγονός ότι δεν περιέχουν 

ακραίες ιστορίες, αφηγήσεις αγάπης και ευτυχίας όμοιες με την Κόλαση και δεν 

ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή την ασχήμια της Κόλασης.137

 

η 

αι ότι 

75 

0-136 

-64, ο ιταλός συνθέτης 

Τζοβάν

 

                                        

 

Παρακάτω αναφέρονται αντιπροσωπευτικά ορισμένα μουσικά έργα πάνω στ

Θεία Κωμωδία του Δάντη που χαρακτηρίζουν τον κάθε αιώνα ξεχωριστά και μέσα 

από τα οποία διαπιστώνεται η τεράστια απήχηση του έργου. Αξιοσημείωτο είν

πολλά από τα έργα του 20ου και 21ο αι. καταγράφηκαν και αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη για πρώτη φορά. Ο στίχος Αφήστε κάθε ελπίδα όσοι περνάτε 

(Κόλαση, 3/9) εμφανίζεται στον Ορφέα του Μοντεβέρντι138 και ο Carl Ditters von 

Dittersdorf (1739-1799) συνθέτει το έργο Inferno χρησιμοποιώντας τους στίχους 1-

του 33ου Άσματος της Κόλασης (Άσμα του Κόμη Ουγκολίνο). Ο Ντονιτσέτι (1797-

1848), από τις λίγες εξαιρέσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους συνθέτες, συνθέτει την 

όπερα Canto XXXIII della Divina Commedia εμπνευσμένη από τους στίχους 13

του 5ου Άσματος (Pia de’Tolomei) του Καθαρτηρίου σε λιμπρέτο του Tomaso 

Camarano και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1863

ι Πατσίνι (1796-1867) γράφει τη Sinfonia Dante.  

Ακολουθεί η ισπανική σχολή με τους Felipe Pedrell (1841-1922) με το 

συμφωνικό ποίημα La Divina Commedia (1904), E. Γρανάδος (1876-1916) με το

συμφωνικό ποίημα Dante (1907-8) σε δύο μέρη (πρώτο μέρος Dante e Virgilio, 

δεύτερο μέρος από το 5ο Άσμα  της Κόλασης, Francesca da Rimini με σόλο φωνή 

 
136Francesco De Sanctis, Storia della Letteratura Italiana, Τόμ. 1 (Μπάρι: Laterza, 1958), 211-212. 
137Roglieri, Dante and Music, 196. 
138Pietrobelli, “On Dante and Italian Music: Three Moments”, 223. 
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μ οπράνο) και Conrado del Campo (1878-1953) με το συμφωνικό ποίημα La 

Divina Comedia (Del Infierno), ένα όραμα της Κόλασης. 

 Στη Μεγάλη Βρετανία ο σκωτσέζος συνθέτης William Wallace (1838-

συνθέτει το Συμφωνικό ποίημα αρ. 1: The Passing of Beatrice (1892), ο Sir Granville 

Bantock (1868-1946) το ποίημα για ορχήστρα Dante and Beatrice (1901 και 

σ’επανέκδοση το 1940) και ο Edgar Baintor (1870-1956) το έργο The Transfigura

of Dante αρ. 18 (1908) για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα. Στη Γαλλία ο Ernest-

Amédée Chausson (1855-1899)

έτζο-σ

1940) 

tion 

 

ει 

d Frantsovitch Napravnik (1839-

916) μ  

 

 

τριλογί

τη.140  

αι:  

 

52 

  για 

ό 

139 γράφει την Ballata after Dante  για χορωδία

(1896-7). Στη Ρωσία η Θεία Κωμωδία –ιδιαιτέρως το 5ο Άσμα της Κόλασης– βρίσκ

απήχηση στον Τσαϊκόφσκι (1840-1893) με τη γνωστή φαντασία για ορχήστρα 

Francesca da Rimini έργο 32 (1876), στον Edwar

1 ε την όπερα Francesca da Rimini (1902)και το Ραχμάνινοφ (1873-1943) με

την όπερα Francesca da Rimini έργο 25 (1905). 

 Στις αρχές του 20ου αι. ο ιταλός Riccardo Zandonai (1883-1944) γράφει το

1914 την όπερα Francesca da Rimini σε τέσσερις πράξεις πάνω στο λιμπρέτο του

γνωστού λογοτέχνη της εποχής Γκαμπριέλε ντ’Ανούντσιο. Το 1918 ο Πουτσίνι  

παρουσιάζει σε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη τη γνωστή όπερα Gianni Schicchi  της 

ας Il Triccico, τρεις μονόπρακτες όπερες σε λιμπρέτο του Gioachino Forzano 

και σε αντιστοιχία με τα τρία Άσματα – Βασίλεια της Θείας Κωμωδίας του Δάν

Άλλες όπερες που το περιεχόμενό τους αναφέρεται στον ίδιο το Δάντη είν

Dante et Béatrice του Benjamin Godard (1849-1895), ορ. 111 Dante του Jean

Nouguès (1875-1932) και The Vision of Dante (1905-8) του John Foulds (1880- 

1939). Ο δανός συνθέτης Rued Langgaard (1893-1952) συνθέτει τη σονάτα –

φαντασία για σόλο πιάνο Flammekamrene (1930-37, BVN 221) πάνω στο  26ο Άσμα 

της Κόλασης και το κομμάτι για εκκλησιαστικό όργανο Dante’s «Helvede» (19

BVN 421). Ο Sir Peter Maxwell Davies (1934-  ) γράφει το Songs to Words by Dante 

(1967) για βαρύτονο και μικρή ορχήστρα. Ο άγγλος συνθέτης και καθηγητής 

Patric Standford (1939- ) συνθέτει το 1983 τη Συμφωνία αρ. 3: Towards Paradise

τετράφωνη χορωδία και ορχήστρα, ενώ και η Συμφωνία αρ. 2 είναι εμπνευσμένη απ

                                         
139Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Ernest Chausson” επιμ. Jean Gallois (Oxford 
University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
140Κατάλογος συνθετών που έγραψαν μουσικά έργα βασιζόμενα στη Θεία Κωμωδία του Δάντη. 
http://orb.rhodes.edu/encyclop/culture/lit/italian/da_mu.htm. (ανάκτηση 17/9/2007). 
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τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, κατά τον David C.F. Wright.141 Ο ιταλός συνθέτης 

Salvatore Sciarino γράφει το 1988 το Per i centri concentrici για σόλο όργανα και 

ορχήστ

en 

ικά 

 

ντα 

  

f 

τήν τη συμφωνία, αναφέρει η 

ν και 

ζεται 

ης 

ιών 

ρα, ένα από τα πιο μεγάλα και σημαντικά έργα του που, σύμφωνα με τον P. 

Pietrobelli, αποτελεί απλώς ένα «μουσικό διάβασμα» της Θείας Κωμωδίας.142  

Στην τελευταία δεκαετία του 20ου αι. ξεχωρίζουν ο ολλανδός Jan Van Vlijm

(1935-2004) με το Inferno καντάτα για τρεις φωνητικές ομάδες και τέσσερα οργαν

σύνολα (1991-1993) και ο αμερικανός Robert W. Smith (1958- ), συνεργάτης στη 

Warner Bros και ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες μουσικής για μπάντα

συναυλιών και συμφωνικής μουσικής, με την πρώτη Συμφωνία για μεγάλη μπά

The Divine Comedy:Inferno, Purgatorio, Paradiso, The Ascension (1996).143 Ο 

ρώσος συνθέτης, πιανίστας και καθηγητής Sergey Mikhaylovich Slonimsky

(1932- ) γράφει το 1997 την προγραμματική  Συμφωνία αρ. 10 Krugi Ada (Circles o

Hell) σε εννέα μέρη σε αντιστοιχία με τους εννέα Κύκλους της Κόλασης· ο 

πολύπλοκος συμβολισμός της Θείας Κωμωδίας σε αυ

Larisa Georgievna Danko, αντανακλάται στη μεταφορά των σειριακών κλιμάκω

στα ηχοχρωματικά εφέ των πνευστών οργάνων.144   

 Σε αυτό το σημείο αξίζει ν’αναφερθούν οι λίγοι έλληνες συνθέτες που 

συνέθεσαν έργα βασιζόμενοι στο έργο της Θείας Κωμωδίας. Ο Παύλος Καρρέρ 

(1829-1896) γράφει το 1852 το ιστορικο – φανταστικό μελόδραμα Dante e Bice 

(Δάντης και Βεατρίκη) σε τρεις πράξεις και κείμενο του Serafino Torelli. Ονομά

και «χαμένη» όπερα γιατί σώζεται μόνο το λιμπρέτο χωρίς το μουσικό κείμενο. 

Σύμφωνα με το Γιώργο Λεωτσάκο η πρώτη παγκόσμια εκτέλεσή της έγινε στο 

Μιλάνο στο Θέατρο Carcano στις 25 Αυγούστου 1852.145 Ο Δημήτρης Τερζάκ

(1938- ) συνθέτει το Vier Monologue für Mittlere Stimme und Klavier (1984) για 

βαρύτονο και πιάνο σε κείμενα Πλάτωνα, Δάντη (πάνω σε στίχους της Θείας 

Κωμωδίας), Σαπφούς και Κάλβου· το ίδιο έργο με προσθήκη άλλων δύο κομματ

                                         
141Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Patric Standford” επιμ. David C.F. Wright (Oxford 
University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
142Pietrobelli, “On Dante and Italian Music: Three Moments.”, 249. 

ylovich Slonimsky” επιμ. Larisa 

 (Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 

143www.robertwsmith.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
144Grove Music Online, επιμ Laura Macy, λήμμα “Sergey Mikha
Georgievna Danko (Oxford University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 
15/7/2008).  
145Γιώργος Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ απομνημονεύματα και εργογραφία
Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2003), 25 και 169. 
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και με τίτλο 6 Μονόλογοι, το επεξεργάζεται το 1986 για σοπράνο και ορχήστρα.146 

Στις 15/2/2007 παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα147 στην Αίθουσα 

Δημήτρης Μητρόπουλος του Ο.Μ.Μ.Α., στο πλαίσιο του Κύκλου Μουσικές του 20ου 

και 21ου αι., το έργο Αιώνιο Φως της νεαρής συνθέτριας Ασπασίας Νασοπούλου148 σε

ποίηση Δάντη για μεσόφωνο και ενόργανο σύνολο (κουιντέτο εγχόρδων, φλάουτο

πιάνο και κρουστά) με σολίστ την Αγγελική Καθαρίου από το Ελληνικό Συγκρότημα 

Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου. Η ίδια η συνθέτρια 

αναφέρει: «Η πρόσκληση – πρόκληση να γράψω ένα κομμάτι Υπό το βλέμμα του 

Μότσαρτ

 

, 

νει 

ονται 

 

λο βιολί σε είμενο του Δάντη του Νίκου Κορνήλιου  

(1954- 

από τη 

                                        

149 με οδήγησε σ’ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν, όπου Μότσαρτ και 

Δάντης συναντιούνται σ’έναν κοινό «άχρονο» χώρο. Μια φανταστική γέφυρα ενώ

το τελευταίο έργο του Μότσαρτ –Ρέκβιεμ– με τις τελευταίες σκέψεις του Ντάντε από 

τον Παράδεισο150 υπό το βλέμμα του Αιώνιου Φωτός».151 Κατ’εξαίρεση αναφέρ

εδώ και δύο έργα ελλήνων συνθετών εμπνευσμένα από στίχους άλλων έργων του

Δάντη εκτός της Θείας Κωμωδίας, προκειμένου να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό: η 

σύνθεση  Ι  (1983) για σό κ

)152 και το τραγούδι για βαθύφωνο και πιάνο Lo giorno se n’andava του 

μουσικολόγου Κωστή Δεμερτζή (1954- ), μια επίκληση στη μούσα σε στίχους 

Νέα Ζωή του Δάντη.153    

 
146Αναφορά για το έργο αυτό στην ιστοσελίδα www.dohr.de/autor/terzakis.htm και Grove Music 

 Ραδιόφωνο. Από το 2002 ζει στο Άμστερνταμ, είναι μέλος της Ε.Ε.Μ. και 
νη οργάνωσης και υλοποίησης μουσικών 

που περιγράφει ο Δάντης στον Παράδεισο 33/67-145. Το έργο διαρκεί 12 λεπτά και 

οαναφερθέντες στίχους του Δάντη. Α. Νασοπούλου, e-mail, 19/8/2007 και 

 βλέμμα του Μότσαρτ, Πρόγραμμα Ο.Μ.Μ.Α., Κύκλος Μουσική 20  και 21  αι. (Αθήνα: 

-101. 

Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Terzakis Dimitris” επιμ. George Leotsakos (Oxford University 
Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 20/8/2008). 
147Το έργο ήταν παραγγελία του Ο.Μ.Μ.Α. και του Ελληνικού Συγκροτήματος Σύγχρονης Μουσικής. 
148Η Ασπασία Νασοπούλου (Αθήνα 1972-  ) σπούδασε πιάνο στο Πειραϊκό Ωδείο και σύνθεση με το 
Ν. Τραυλό στο Ωδείο Σκαλκώτα. Παράλληλα σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με 
υποτροφία του Ιδρύματος Προποντίς έκανε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη σύνθεση στο 
Ωδείο του Άμστερνταμ με ειδίκευση στη σύγχρονη μουσική και το σύγχρονο χορό. Έργα της έχουν 
παρουσιαστεί στην Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Σλοβακία, Ελβετία, Πολωνία, Αγγλία, Γαλλία και στο 
Ελληνικό και Ολλανδικό
της Geneco (Ένωση Ολλανδών Συνθετών) και είναι υπεύθυ
εργαστηρίων για συνθέτες στο  Πολιτιστικό Κέντρο Walter Maas Huis. www.nasopoulou.eu 
(ανάκτηση 11/11/2007). 
149Υπό το βλέμμα του Μότσαρτ ήταν ο τίτλος της συναυλίας. 
150Η Ασπασία Νασοπούλου επέλεξε να συνδέσει το Lux Eterna του Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με το 
Αιώνιο Φως 
υπάρχει εναλλαγή των αφηγηματικών (στην ελληνική γλώσσα) και των τραγουδιστικών μερών (στην 
ιταλική γλώσσα) στους πρ
11/11/2007. 
151Υπό το ου ου

O.M.M.A., 15/2/2007), 3. 
152Αλέκα Συμεωνίδου, Λεξικό Ελλήνων Συνθετών, λήμμα «Κορνήλιος Νίκος» (Αθήνα: Νάκας, 1995), 
193-4. 
153Ό.π., λήμμα «Δεμερτζής Κωστής», 99
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Η διάδοση όμως της Θείας Κωμωδίας μέσα από τη μετάφρασή της σε όλον 

τον κόσμο ήταν τόσο μεγάλη και σε τέτοιο σημείο που έγινε προσιτή και απ

συγκροτήματα, μουσικούς, τραγουδιστές που ασχολήθηκαν με άλλα είδη μουσικής 

όπως ποπ, heavy metal, ρoκ, μέταλ ροκ. Το 1973, οι Jethro Tull

ό 

A sweet-

 

ι συγκεκριμένα από το 2/54-117 και το 32/21-72. Το 

στή 

κα 

ιους 

I) από το άλμπουμ τους The Cainian Chronicle.157 Το αυστριακό ροκ 

συγκρό

 

 

ρκη 

ι 

για ένα ταξίδι από το Μεσαίωνα μέχρι την Ασία και την Ινδία του σήμερα, ένα 

                                        

154 στο προσωπικό 

τους άλμπουμ A Passion Play συμπεριλαμβάνουν τρία τραγούδια με τίτλους 

scented angel, Icy Wastes και The old dog στα οποία χρησιμοποιούν στίχους από την

Κόλαση του Δάντη κα

ιρλανδέζικο συγκρότημα της δεκαετίας του ’90 Τhe Divine Comedy με πρωταγωνι

τον τραγουδοποιό Neil Hannon, δανείζεται τον τίτλο του ποιήματος του Δάντη ως 

επωνυμία του συγκροτήματός τους, προκειμένου να πρωτοτυπήσουν και να 

προκαλέσουν αίσθηση χωρίς όμως να έχουν κάποια επιρροή τα τραγούδια τους από 

τη Θεία Κωμωδία.155 

 Η ουκρανικής καταγωγής ποπ τραγουδίστρια, φωτομοντέλο και ηθοποιός 

Milla Jovovich (1975- ) στο άλμπουμ της Divine Comedy, το 1994, συνθέτει έντε

τραγούδια πάνω στη Θεία Κωμωδία και σε άλλα λογοτεχνικά έργα όπου τα 

φολκλορικά μουσικά στοιχεία της πατρίδας της συνδυάζονται με την πλούσια φωνή 

της υπό τους ήχους του φλάουτου, του μαντολίνου και του dulcimer.156 Το 1996 το 

νορβηγικό – αμερικάνικο heavy metal συγκρότημα Ancient χρησιμοποιεί αυτούσ

τους στίχους από τη Θεία Κωμωδία στο πέμπτο τραγούδι At the Infernal Portal 

(Canto II

τημα Dreams of Sanity παρουσιάζει το 1997 το έργο Komödia, ένα άλμπουμ 

που αποτελείται από οκτώ κομμάτια για φωνή με οργανική συνοδεία βασισμένα στη

Θεία Κωμωδία158 και η καναδή ποπ τραγουδίστρια Loreena McKennitt (1957- )

συμπεριλαμβάνει στο άλμπουμ της The Book of Secrets (1997) το τραγούδι Dante’s 

Prayer. 

Ο κινέζος συνθέτης Tan Dun (1957- ) που ζει και εργάζεται στη Νέα Υό

γράφει το 1997 την όπερα Marco Polo σε λιμπρέτο του Paul Griffiths.159 Πρόκειτα

 
154Aγγλικό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1967-1968. Η μουσική τους είναι αμάλγαμα από hard 
rock, folk blues, κλασικά στοιχεία και ο συνθέτης των τραγουδιών είναι ο Ian Anderson (1947- ) 
www.j-tull.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
155Αναφέρει ο Neil Hannon στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος www.thedivinecomedy.com 
(ανάκτηση 17/9/2007). 
156www.millaj.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
157www.ancientband.com/Album3.html (ανάκτηση 17/9/2007). 
158www.the-gothicworld.de/ds (ανάκτηση 17/9/2007). 
159www.quinlanroad.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
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πνευματικό ταξίδι σε τρεις καταστάσεις του ανθρώπου: το παρελθόν, το παρόν

μέλλον μέσα από τις τέσσερις εποχές. Ο Tan Dun τοποθετεί το Δάντη ανάμεσα 

σ’έναν από τους χαρακτήρες –εκτός από το Σαίξπηρ, Μάλερ και άλλους– που 

συναντάει ο Μάρκο Πόλο κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού το

 και το 

υ μέσα στους 

αιώνες.

, 

ας 

ν 16η 

Σε 

ή ο οποίος δημιουργεί 

.163 Ο αυστριακός συνθέτης 

ημίας του Σάλτσμπουργκ. 

ράδεισο της Θείας Κωμωδίας (2000).164 Οι δημιουργοί και 

συντελ  

160 Ο Giovanni Sollima, βιολοντσελίστας και συνεργάτης της γνωστής 

γαλλίδας πιανίστα Κatia Labeque στο σχήμα B for Bang,161 ύστερα από παραγγελία

συνθέτει το 2004 και παρουσιάζει  τα Τραγούδια από τη Θεία Κωμωδία διάρκει

ενενήντα λεπτών με το συγκρότημά του Giovanni Sollima Band.162  

Στα τέλη του 20ου αι. σημαντικές είναι οι σύγχρονες παραγωγές σε μορφή 

πολυθεάματος πάνω στη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Το Μάρτιο του 1997 στη

Μπιενάλε Μουσικής στο Βερολίνο παρουσιάζεται το Electrony Purgatory μια 

ψηφιακή μουσικο-θεατρική σύνθεση σε σύλληψη, δημιουργία και ερμηνεία των 

Kristi Allik και Robert Mulder που ξεκίνησε το 1989 και ολοκληρώθηκε το 1992. 

αυτήν τη σύνθεση το ανθρώπινο δυναμικό μιας θεατρικής παράστασης έχει 

αντικατασταθεί από ηλεκτροακουστικά όργανα και υπολογιστ

μια ιδεατή ορχήστρα και ένα ιδεατό (virtual) σκηνικό

Michael Mautner (1959- ) παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το Projekt 

Commedia 2000 στο πλαίσιο της Διεθνούς Θερινής Ακαδ

Πρόκειται για μια τριλογία αποτελούμενη από τα εξής μέρη: 

- Rasend im Stillstand Dantes Inferno (1998) 

- Genuss und Schmerz zugleich Dantes Purgatorio μια σκηνική – μουσική παράσταση 

βασισμένη στο Καθαρτήριο της Θείας Κωμωδίας (1999) 

- Bevor die Wasser wiederum sich schliessen Dantes Paradiso, κοντσερτάντε  

ερμηνεία πάνω στον Πα

εστές αυτών των τριών μουσικο – θεατρικών παραστάσεων που ξεκίνησαν το

                                         
160www.tandun.com, www.tandunonline.com, www.the-orb.net/encyclop/culture/lit/italian/da_mu.htm  
Otfried Lieberknecht επιμ., ORB Online Encyclopedia: Dante Alighieri (Princeton University, 2003), 

νή, ηλεκτρική κιθάρα και δύο samplers keyboards. 

 17/9/2008). 
η 

ύν πάλι, Παράδεισος του Δάντη 

11/14 (ανάκτηση 15/7/2008). 
161www.bforbang.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
162Το συγκρότημα Giovanni Sollima Band αποτελείται από σόλο βιολοντσέλο και φωνή, φλάουτο / 
βιολί και φωνή, βιόλα / βιολοντσέλο και φω
www.giovannisollima.it (ανάκτηση 17/9/2007). 
163www3.sympatico.ca/robmulder/electpurg.htm (ανάκτηση
1641) Σαρωτικά σε κατάσταση ηρεμίας, Κόλαση του Δάντ
    2) Απόλαυση και πόνος μαζί, Καθαρτήριο του Δάντη 
    3) Πριν τα ύδατα αποτραβηχτο
    μτφρ. Αντώνης Στοΐτσογλου.  
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1998 και ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση του τρίτου μέρους το 2000,165 έχουν ω

στόχο την προβολή νέων σκέψεων και ιδεών με τη χρήση των πολυμέσων στις 

Παραστατικές Τέχνες. 

O Boris Ivanovich Tishchenko (1939- ) συνθέτει το 2001 το χορωδιακό – 

συμφωνικό κύκλο διάρκειας τριών ωρών βασισμένο στο έργο του Δάν

ς 

τη: Beatrice 

έργο 12  έργο 

νός 

pland 

 Music 

και με 

 

ο 

ueen 

 

αξύ 1963-1965 

                                        

3 αρ. 1, Dante Symphony No. 1 έργο 123 αρ. 2,  Dante Symphony No. 2

123 αρ. 3, Dante Symphony No. 3 Hell: Circles 7-9  έργο 123 αρ. 4.166 Ο αμερικα

Guy James Vollen παρουσιάζει το 2003 στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα τη 

διδακτορική του διατριβή (D.M.) Carnival of souls συμφωνία για πνευστά, κρουστά, 

άρπα και έγχορδα εμπνευσμένη από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη.167 

Για τις παρακάτω σύγχρονες συνθέσεις αναφέρονται και ορισμένα 

στοιχεία σχετικά με την παρουσίασή τους στο κοινό. O Bruce-Stuart Saylor 

(1946- ),168 αμερικανός συνθέτης, συγγραφέας και καθηγητής στο Aaron Co

School of Music, Queens College-Η.Π.Α., απόφοιτος του Juilliard School of

σπουδές δίπλα στο συνθέτη G. Petrassi στην Ακαδημία Santa Cecilia στη 

Ρώμη, γράφει κατόπιν παραγγελίας του Συλλόγου Δάντης Αλιγκιέρι, τη σουίτα 

Δάντης για σόλο βιολί σε πέντε μέρη (Dante’s Suite for solo violin). Το έργο αυτό 

πρωτοπαρουσιάζεται στις 15/11/2006 από το βιολονίστα Gil Morgenstern  στο 

Φεστιβάλ Dante, arte che genera arte της Φλωρεντίας (15-17/11/2006).169  

Ο σύγχρονος συνθέτης Λουτσιάνο Μπέριο παρουσιάζει στις 30/4/2007 το

έργο του Laborintus II (Homage to Dante) για τρεις φωνές, οχτώ ηθοποιούς σε ρόλ

χορωδίας, ομιλητή, ενόργανο σύνολο και ταινία στην Αίθουσα του Λονδίνου Q

Elizabeth διευθύνοντας τη London Sinfonietta.170 Στη συναυλία αυτή συμμετέχουν το

οργανικό σύνολο Musique Vivante Ensemble και οι σολίστ Janette Baucomont, 

Claudine Meunier και Christiane Legrand. Το έργο γράφτηκε μετ

 

h Byalik (Oxford University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 

ή στη 

rol J. Oja (Oxford 

a
). Για το βιολονίστα Gil Morgenstern βλ. σχετικά 

165Πρόγραμμα της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας του Σάλτσμπουργκ, 1998, 1999, 2000 
166Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Boris Ivanovich Tishchenko” επιμ. Mikhail 
Grigor′yevic
15/7/2008). 
167Guy James Vollen, Carnival of Souls, D.M., επιβλέπων καθηγητής Ladislav Kubík, Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Όλη η διδακτορική διατριβή είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφ
βάση δεδομένων WorldCatDissertations, http://newsfirstSearch.oclc.org (ανάκτηση 17/9/2007). 
168Grove Music Online, επιμ. Laura Macy,  λήμμα “Bruce (Stuart) Saylor” επιμ. Ca
University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
169Το CD με την ηχογράφηση του έργου είναι διαθέσιμο στο Francesco Stella επιμ., “Rewriting Dante, 
Le riscritture di Dante, Russia, USA, Italia.” Semicerchio, Rivista di Poesia Comp rata 36 
(Φλωρεντία: Licosa, 2007
www.gilmorgdenstern.com. 
170www.rfh.org.uk (ανάκτηση 20/8/2008). 
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ύστερα

, 

οίο 

 

αίου 

υ 

ου εμφανίζονται, εκτός από το Δάντη, το 

Βιργίλι έας, 

, 

κε 

                                        

 από παραγγελία του Γαλλικού Ραδιοφώνου για τη γιορτή των επτακοσίων 

χρόνων από τη γέννηση του Δάντη. Το κείμενο είναι του Edoardo Sanguineti

συνεργάτη του Μπέριο σε πολλά έργα του και το έργο περιλαμβάνει αποσπάσματα 

από τα έργα Θεία Κωμωδία, Συμπόσιο και Νέα Ζωή του Δάντη και έργα άλλων 

ποιητών στη γαλλική, ιταλική, λατινική και αγγλική γλώσσα.171 

Το πιο πρόσφατο έργο βασισμένο στη Θεία Κωμωδία του Δάντη για το οπ

ο ξένος Τύπος αναφέρθηκε εκτενώς είναι η όπερα σε δύο πράξεις La Divina 

Commedia, L’uomo che cerca amore σε μουσική του Μonsignor Marco Frisina. Το 

λιμπρέτο είναι του Gianmario Pagano και υπεύθυνος των τρισδιάστατων προβολών ο 

Paolo Micciché172 σε παραγωγή της Nova Ars Musica Arte e Cultura.173 

Παρουσιάζεται σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα στις 22/11/2007 στην περιοχή της

Πανεπιστημιούπολης Tor Vergata στη Ρώμη. Ο Μonsignor Μ. Frisina, διευθυντής 

της χορωδίας του Βατικανού, υπεύθυνος για τη μουσική της γιορτής του Ιωβηλ

έτους το 2000 και συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, αναφέρει ότι η σύνθεσή το

αποτελείται από διάφορα μουσικά στυλ: ροκ, πανκ, ρέιβ για την Κόλαση, γρηγοριανά 

μέλη για το Καθαρτήριο και αμιγώς κλασική μουσική για τον Παράδεισο.174 Το 

κεντρικό μήνυμα της όπερας είναι η αναζήτηση της αγάπης μέσα από τη διαδρομή 

των τριών Βασιλείων. Τα πρόσωπα π

ο και τη Βεατρίκη, είναι: Χάρος, Φραντσέσκα, Pier delle Vigne, Οδυσσ

Κόμης Ουγκολίνο, Manfredi, Pia, Γκουίντο Γκουινιτσέλλι,  Arnaud Daniel, Matelda

Piccarda, Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης και Άγιος Βερνάρδος. Η όπερα παρουσιάστη

στη Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τορίνο, Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη όπου έγινε δεκτή 

με θερμές κριτικές από τον Τύπο.175 

Η απήχηση της Θείας Κωμωδίας ξεπερνάει τα όρια της Μουσικής και 

εισέρχεται στο χώρο των Καλών Τεχνών. Οι πρώτοι πίνακες εμπνευσμένοι από τη 

Θεία Κωμωδία του Δάντη –που είτε χρησιμοποιούνταν ως εικονογραφήσεις σε 

 
171Reginald Smith Brindle, “Reviews” Music & Letters 58/4 (Οκτώβριος 1977): 501-502. 
172Ο Paolo Micciché είχε νωρίτερα συνεργαστεί με το «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» στο 
DanteXperience. Βλ. Κεφάλαιο 3.4. Τhe Franz Liszt Piano Duo: DanteXperience. 
173 www.novars.info και www.ladivinacommediaopera.it (ανάκτηση 15/4/2008). 
174Lawrence van Gelber, “Will Divine Comedy play the Vatican?” New York Times (4/1/2007), 
www.nytimes.com/2007/04/01/arts (ανάκτηση 17/9/2007). 
175Orazio La Rocca, “La Divina Commedia è un Musical: Vaticano, l’Opera Si Tinge di Rock e Punk 
per Raccontare l’Inferno.” La Repubblica  32/1 (2/1/2007): 47, Marta Lobato, “Dante en Clave de 
Rock.” El Mundo-Cultura (4/1/2007): 46, Marida Caterini, “Commedia Infernale, Dante Show una 
Produzione Apprezzata da Benedetto 16°.” Panorama 12 (22/3/2007): 228, Andrea Spinelli, “Musical, 
Dante e Shakespear Stile Pop.” Panorama 19 (10/5/2007): 218-219 και Gianni di Santo, “Le Note sulla 
Divina Commedia, Ιntervista con Marco Frisina.” Segno 6 (Iούνιος 2007): 18-20. 
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εκδόσεις και μεταφράσεις του ποιήματος είτε αποτελούσαν αυτόνομα θεματολογικά 

έργα των ζωγράφων– εμφανίζονται από το 15ο αι.  και συνεχίζονται μέχρι και τον 21ο 

αι.· ένα έργο που δε σταμάτησε να τροφοδοτεί την φαντασία των καλλιτεχνών

οποία παραμένει ακόμα ανεξάνλητη. To 14o αι. κυκλοφορεί στην Τοσκάν

, η 

η το πρώτο 

εικονογ ις (Codex 

δία 

κό 

-

ή 

Δάντη180 και Δάντης & Βιργίλιος (1822), Arnold Böcklin (1827-1901), Dante Gabriel 

ραφημένο χειρόγραφο της Θείας Κωμωδίας στον Κώδικα Αλτονένσ

Altonensis).176 Με την εφεύρεση της τυπογραφίας το 15ο αι., εμφανίζεται το 1481 η 

πρώτη, κατά την Margaret Lane Ford, εικονογραφημένη έκδοση της Θείας Κωμω

από τον Mποτιτσέλι (1445-1510) και Baldino με σχολιασμό του Christophoro 

Landino από τον φλωρεντινό εκδότη Nicholo di Lorenzo della Magna.177 

Με διάφορες τεχνικές και υλικά, σχέδια ή γλυπτά, ξυλογραφίες ή  

χαλκογραφίες, άλλοι ζωγράφοι αποτυπώνουν στον καμβά τους ολόκληρο το ποιητι

έργο όπως οι William Blake (1757-1827), Giovanni Bonaventura Genelli (1798

1868), Paul Gustave Doré (1832-1883) με το έργο Dante’s Divine Comedy (1861, 

1868), Σαλβατόρ Νταλί (1904-1989) με τις εκατόν δύο υδατογραφίες του (1954),178 

Achille Incerti (1907-1988) και Jennifer Strange με το Ιnspired by Dante, an artist’s 

journey through the Divine Comedy·179 άλλοι επιλέγουν συγκεκριμένα Άσματα 

φιγούρες όπως εκείνη της Φραντσέσκας (Κόλαση, 5) ή του Κόμη Ουγκολίνου 

(Κόλαση, 33) όπως οι Ντελακρουά (1798-1863) με τους δύο πίνακες Η βάρκα του 

Rossetti (1828-1882), Αuguste Rodin (1840-1917) με τα γλυπτά Gates of Paradise, 

                                         
176O Codex Altonensis της Θείας Κωμωδίας του Δάντη υπάρχει στο Τμήμα χειρογράφων της 

σχετική ιστοσελίδα 

Βερολίνο: Gebr. Mann, 

δ
ome.att.net που υπάρχει και στη συλλογή Columbia University Digital Dante 

tonline.com (ανάκτηση 15/7/2008).   Για τον 

Βιβλιοθήκης Medieval Institute (www.nd.edu/~medvllib/facsimiles.html) του Πανεπιστημίου Notre 
Dame στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλ. 
www.nd.edu/~medvllib/verlit/dante.html (ανάκτηση 11/9/2008). O Codex επανεκδόθηκε Dante 
Alighieri, Divina Commedia: Codex Altonensis, Faksimile und Kommentarband, Herausgegeben von 
Hans Haupt, mit Beiträgen von Hans Ludwig Scheel und Bernhard Degenhart (
1965) 
177Grove Αrt Online, επμ. Amber Fischer, λήμμα “typography” επιμ. Margaret Lane Ford (Oxford 
University Press 2007), www.oxfordartconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
178Τέσσερεις απ’αυτές τις υδατογραφίες παρουσιάστηκαν στην έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Θεσσαλονίκης στις 7-17/6/2008, Salvador Dali, ο μύθος του σουρεαλισμού, Έκθεση γλυπτικών και 
χαρακτικών (Θεσσαλονίκη: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, 2008), 46. 
179Όλη η συλλογή είναι ιαθέσιμη στην προσωπική ιστοσελίδα της J. Strange 
http://inspiredbydante.h
Image Collection http://dante.ilt.columbia.edu/new (ανάκτηση 15/7/2008). 
180O πίνακας Barque of Dante διασώθηκε μέχρι σήμερα σε αντίγραφο με λάδι από τον Paul Cézanne 
(1839-1906). Grove Art Online, επιμ. Amber Fischer, λήμμα “Paul Cézanne” επιμ. Genevieve Monnier 
(Oxford University Press, 2007), www.oxfordar
προαναφερθέντα πίνακα του Ντελακρουά  βλ. σχετικά www.musee-delacroix.fr και 
www.abcgallery.com. 
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Amos Nattini (1892-1985) και Bernard Buffet (1928-1999).181 Η Κόλαση όμως, 

παραμένει –όπως και στη μουσική– το πιο δημοφιλές βασίλειο του Δάντη ω

έμπνευσης

ς πηγή 

ο 

ό τα πιο ωραία όμως 

παραδε

α 

μπια, των εκδόσεων Γκούτενμπεργκ με 

ψηφιοπ  

 

 

ς. 

των Τε

182 όπως για παράδειγμα στους  John Flaxman (1755- 1826),183 Filippo 

Bigioli (1797-1878) και Gaetano Previati (1852-1920) που παρουσιάζει το 1894 στ

Μιλάνο ένα πανόραμα της Κόλασης του Δάντη.184 Απ

ίγματα αποτελούν οι φιγούρες του Χάροντα και του Μίνωα  στο έργο Last 

Judgement του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα όπως αυτές περιγράφονται 

από το Δάντη στην Κόλαση 3/83 και 5/4 αντίστοιχα. 

Η πληθώρα των πινάκων –και όχι μόνο– που είναι εμπνευσμένοι από τη Θεία 

Κωμωδία του Δάντη, κέντρισε το ενδιαφέρον σημαντικών Πανεπιστημίων ώστε ν

προχωρήσουν στη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν 

τους πίνακες γνωστών ζωγράφων. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αναφέρονται εκείνες 

των Πανεπιστημίων Πρίνστον και Κολού

οιημένα βιβλία και της συλλογής Valentine Giamatti Dante Collection που

περιλαμβάνει όλες τις εικονογραφημένες, και μη, μεταφρασμένες εκδόσεις της Θείας

Κωμωδίας από το 1481 έως σήμερα.185  

Από όλο το πρώτο κεφάλαιο προκύπτει ότι ο Μεσαίωνας είναι η ιστορική 

περίοδος για την οποία γράφτηκαν πολλές, διαφορετικές απόψεις και διατυπώθηκαν

σχόλια άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά από ιστορικούς και άλλους επιστήμονε

Οι κοινωνικές ανακατατάξεις και οι αλλαγές που συντελέστηκαν τόσο στον πολιτικό 

και οικονομικό τομέα όσο και στο γεωγραφικό επίπεδο, δεν εμπόδισαν την άνθιση 

χνών, των γραμμάτων και την εξέλιξη του πολιτισμού της ανθρωπότητας. 

                                         
181Στις 13/2/2007-6/3/2007 πραγματοποιήθηκε η έκθεση Αφιέρωμα στο Δον Κιχώτη του Θ
δέκα έγχρωμες λιθογραφίες του Μπερνάρ Μπυφέ στην Αίθουσα Εκθέσεων του Γαλλικού Ινστιτο
Θεσσαλονίκης. Tις λιθογραφίες χάρισε ο γκαλερίστας Μωρίς Γκαρνιέ στον καθηγητή Α.Π.Θ
Γεώργιο Φρέρη ο οποίος παρουσίασε την έκθεση.   
182Grove Art Online, επιμ. Amber Fischer, λήμμα “Dante Alighieri” επιμ. Jοan Isobel Friedman

ερβάντες με 
ύτου 
. κ. 

 
(Oxford University Press, 2007), http://www.oxfordartonline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
183Οι πίνακές του υπάρχουν και ψηφιοποιημένοι στη Βιβλιοθήκη Herzogin Anna Amalia της 
Βαϊμάρης, Jοhn Flaxmann, Umrisse zu der Hölle des Dante (Βαϊμάρη: Johann Erdmann Hummel, 
1802), www.klassik-stiftung.com (ανάκτηση 15/7/2008). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πίνακές του 
χρησιμοποιήθηκαν ως εικονογράφηση της Θείας Κωμωδίας σε πάρα πολλές εκδόσεις της από το 1807 
μέχρι και το 1980, σύμφωνα με την καταγραφή στη συλλογή Valentine Giamatti Dante Collection, 
Library of Mount Holvoke College, Mασσαχουσέτη, Η.Π.Α. 
www.mtholyoke.edu/lits/library/arch/col/rare/rarebooks/giamatti/dantegia.htm (ανάκτηση 15/7/2008) 
184Grove Art Online,  επιμ. Amber Fischer, λήμμα “Gaetano Tosini” επιμ. Aurora Scotti Tosini (Oxford 
University Press, 2007), www.oxfordartonline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
185Princeton Dante Project http://etcweb.princeton.edu/dante/index.html, Columbia University Digital 
Dante Image Collection http://dante.ilt.columbia.edu/new/, www.gutenberg.com (e-books), ό.π. 
Valentine Giamatti Dante Collection. 
 

   59
 

http://www.klassik-stiftung.com/
http://www.mtholyoke.edu/lits/library/arch/col/rare/rarebooks/giamatti/dantegia.htm
http://www.oup.com/
http://www.oup.com/
http://www.oxfordartonline.com/
http://etcweb.princeton.edu/dante/index.html
http://dante.ilt.columbia.edu/images/index.html
http://dante.ilt.columbia.edu/images/index.html
http://dante.ilt.columbia.edu/new/


Αναδείχτηκαν σπουδαίες προσωπικότητες σε όλους τους τομείς, οι οποίες πρό

και καθιέρωσαν έννοιες και αξίες που ακολουθούνται έως και τη σύγχρονη επ

Ανάμεσα σε αυτές, πρωταγωνιστεί ο Δάντης με την πολυθεματική εργογραφία

του, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το ποίημά του Θεία Κωμωδία. Η τεράστια 

απήχησή της φτάνει μέχρι σήμερα και αποτελεί ακόμη πηγή έμπνευσης και 

πρωτότυπης δημιουργίας για πολλούς καλλιτέχνες διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε

βαλλαν 

οχή.    

 

 

αυτούς ντάσσονται και οι μουσικοί, μεταξύ των οποίων είναι ο Φραντς Λιστ με τη 

Συμφωνία του Δάντη για γυναικεία χορωδία και ορχήστρα. Πρόκειται για ένα 

νεωτεριστικό έργο στα μέσα του 19ου αι. που αποτελεί το πιο γνωστό σημείο 

αναφοράς στην ποίηση του Δάντη από όλες τις μουσικές συνθέσεις ανά τους αιώνες 

πάνω στη Θεία Κωμωδία. Σε συνδυασμό, δε, του μουσικού έργου του Λιστ με τους 

στίχους της Θείας Κωμωδίας και τους πίνακες ζωγραφικής του G. B. Genelli,  η 

Συμφωνία του Δάντη  γίνεται πρότυπο για τους συνθέτες των επόμενων γενεών.  

 

 ε

   60
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΡΑΝΤΣ  ΛΙΣΤ ΚΑΙ 19ος ΑΙΩΝΑΣ 

1. O «oύγγρος Μότσαρτ» τoυ 19ου αι. και οι πρωτοποριακές ιδέες του 

 

O Φραντς Λιστ, ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς του 19ου αι., 

συνδύασε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα ως δεξιοτέχνης πιανίστας με τη 

συνθετική και άφησε το στίγμα του στην ιστορία της μουσικής με τις πρωτοποριακές 

και νέες ιδέες που εισήγαγε στην τέχνη της σύνθεσης και τις καινούργιες τεχνικές 

δυνατότητες που ανέδειξε στο πιάνο. Η μουσική του συγκεντρώνει όλες τις εμπειρίες 

της ζωής του, όλες τις εικόνες από τα ταξίδια και τις χώρες που διέμεινε κατά 

διαστήματα και όλα τ’απορρέοντα συναισθήματα που του δημιούργησαν οι 

πρωταγωνιστικές φιγούρες των πολυάριθμων λογοτεχνικών έργων με τα οποία 

ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή. Η συνοπτική αναφορά στη ζωή του  και στο ρόλο 

που έπαιξε η λογοτεχνία στη συνθετική του δημιουργία γίνονται υπό το πρίσμα 

διαφόρων απόψεων που διατύπωσαν μελετητές και ερευνητές της προσωπικότητας 

του συνθέτη. 

Όπως αναφέρει η Rossana Dalmonte, ο Λιστ αφηγείται στην πρώτη του 

βιογράφο Lina Ramann1 το ταξίδι της ζωής του διαρθρωμένο σε πέντε διαφορετικές 

φάσεις, όπως ακριβώς χωρίζεται κι η αρχαία κλασική τραγωδία· 2 τα όρια της 

πρώτης περιόδου προσδιορίζονται από τα παιδικά του χρόνια μέχρι το θάνατο του 

πατέρα του το 1827. Στη δεύτερη περίοδο, 1830-1838, πραγματοποιεί σπουδές και 

αρχίζει τη συνθετική του δραστηριότητα στο Παρίσι, στη Γενεύη και την Ιταλία. Η 

τρίτη περίοδος, 1839-1847 χαρακτηρίζεται από την έναρξη της σολιστικής του 

καριέρας σε όλη την Ευρώπη, από τη Λισαβόνα έως τη Ρωσία και από το Λονδίνο 

έως την Κωνσταντινούπολη· παράλληλα ασχολείται ιδιαιτέρως με τη σύνθεση 

                                         
1H L. Ramann, φίλη του Λιστ και μουσικός η ίδια, τον είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της στη Νυρεμβέργη 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια περιοδείας του για συναυλίες. Ήδη πριν από το 1875 η L. Ramann 
είχε αρχίσει να γράφει τη βιογραφία του βασιζόμενη στα στοιχεία που της έδινε ο ίδιος ο συνθέτης. 
Γεώργιος  Ν. Δρόσος, Φραντς Λιστ: Η ζωή, το έργο, η εποχή του (Αθήνα: Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, 2002), 
463-464. Η L. Ramann ήταν η επίσημη αυτοβιογράφος του, στην οποία όμως ο Λιστ, δεν επέτρεψε να 
διαβάσει την προσωπική του αλληλογραφία η οποία υπολογίζεται σε δέκα χιλιάδες απαντητικές 
επιστολές σε χίλια πρόσωπα ανά τον κόσμο! Charles Suttoni, “Liszt Correspondence in Print: an 
Expanded, Annotated Bibliography.” Journal of the American Liszt Society  25, (Ιανουάριος-Ιούνιος 
1989): 6. 
2Rοssana Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati (Μιλάνο: Feltrinelli, 1983), 9. Και ο 
Rey M. Longyear διαχωρίζει σε πέντε περιόδους τη ζωή του Λιστ.  Rey M. Longyear, Nineteenth-
Century, Romanticism in Music, 2η έκδοση (Nιου Τζέρσεϋ: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, 1973), 
159-168. O βιογράφος του Λιστ, Alan Walker, συνοψίζει τη ζωή του συνθέτη σε τρεις περιόδους – 
τρία βιβλία αντίστοιχα: 1. The Virtuoso Years 1811-1847, 2. The Weimar Years 1848-1861 και 3. The 
Final Years 1861-1886. 
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φαντασιών και μεταγραφών για πιάνο. Στην τέταρτη περίοδο, 1848-1861, διαμένει 

και εργάζεται στη Βαϊμάρη και κατά την πέμπτη, από το 1861 έως το τέλος της ζωής 

του, ο Λιστ ταξιδεύει και ζει ανάμεσα σε τρεις πόλεις: τη  Ρώμη, το Πεστ και τη 

Βαϊμάρη. 

H μητέρα του Μaria Anna Lager είχε αυστριακές καταβολές3 και ο πατέρας 

του Αdam Liszt, γερμανικής καταγωγής, ήταν βιολοντσελίστας στη μεγάλη 

Ορχήστρα του Πύργου των Εστερχάζυ στο Άιζενσταντ της Γερμανίας υπό τη 

διεύθυνση του Χάυντν. Μετά όμως το θάνατο του Χάυντν, τα καθήκοντα του Αdam 

περιορίστηκαν και παρέμεινε ως επιστάτης φυλάττοντας την περιουσία των 

Εστερχάζυ στη μικρή πόλη Ράιντινγκ. Ο Derek Watson αναφέρει ότι ο Φράντσι, όπω

τον αποκαλούσαν, πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου από τον πατέρα του και από 

πολύ νωρίς έδειξε τις ικανότητές του· αποστήθιζε με τρομερή ευκολία ό,τι άκουγε, 

είχε άψογη ανάγνωση εκ πρώτης όψεως οποιασδήποτε παρτιτούρας και αυτοσχεδ

πολύ εύκολα σε άγνωστες μουσ

ς 

ίαζε 

ικές μελωδίες.4  

ό φαίνεται η 

                                        

Το 1820 σε ηλικία εννέα ετών, ο Λιστ δίνει την πρώτη του συναυλία στη 

Γερμανία ερμηνεύοντας το 1ο Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε MIb μείζονα του 

Ferdinand Ries (1784-1838)5 και αυτοσχεδιάζοντας σε μελωδίες κατά παραγγελία 

του κοινού, όπως συνήθιζε στο τέλος των συναυλιών του. Πολύ αργότερα, 

επισημαίνει ο Αlberto de Angelis, ο Λιστ δηλώνει ότι στον αυτοσχεδιασμ

προσωπικότητα του καλλιτέχνη.6 Με οικονομική ενίσχυση της αυλής των Εστερχάζυ, 

η οικογένεια του Λιστ μετακομίζει στη Βιέννη όπου ο νεαρός Φραντς ξεκινάει 

μαθήματα με τον Καρλ Τσέρνυ.7  

Ο μικρός Λιστ απεχθάνεται και αποδοκιμάζει το χαρακτηρισμό ως παιδί – 

θαύμα που του αποδίδεται λόγω των επιτυχημένων συναυλιών του· δεν τον επιθυμεί 

 
3Ο Λιστ σε γράμμα του προς την Carolyne Wittgenstein στις 14/9/1860 εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη 
μητέρα του και την ευχαριστήσει για τη θυσία της που τον μεγάλωσε. La Mara επιμ., Letters of Franz 
Liszt: “From Paris to Rome: Years of Travel as a Virtuoso”, μτφρ. Bache Constance, Τόμ. 1, Εdition: 
10, Etext #3689, γράμμα αρ. 240 (Ιανουάριος 2003), The Project Gutenberg Etext, 
www.gutenberg.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
4Derek Watson, Liszt, επιμ σειράς Stanley Sadie (Λονδίνο: J.M. Dent and Sons Ltd, 1989), 6. 
5Ferdinand Ries (1784-1838), πιανίστας, συνθέτης και αντιγραφέας. Μελέτησε με τον Μπετόβεν στη 
Βιέννη και πολλές φορές τον βοηθούσε σα γραμματέας και αντιγραφέας παρτιτουρών. Grove Music 
Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Ferdinand Ries” επιμ. Cecil Hill (Oxford University Press, 2007-
2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 17/9/2008).  
6Αlberto de Angelis, “Francesco Liszt a Roma.” Rivista Musicale Italiana 18 (1911): 321-322. 
7Ο Λιστ καθ’υπόδειξη του Τσέρνυ προσκαλεί σε μια από τις συναυλίες του τον Μπετόβεν ώστε 
ν’ακούσει τη γνώμη του. Ο Μπετόβεν, έχοντας ήδη αρχίσει να χάνει την ακοή του, αρνήθηκε την 
πρόσκλησή του δηλώνοντας την απέχθειά του για τα παιδιά-θαύματα. Watson, Liszt , 12. 
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και τον θεωρεί αφύσικο.8 Ο «oύγγρος Μότσαρτ», «το νέο παιδί – θαύμα», ήταν οι 

φράσεις που χρησιμοποίησαν οι κριτικοί στο Λονδίνο το 1824,9 ενώ στη Γερμανία 

από το 1833, θεωρούσαν ότι εμφανίστηκε ένας νέος Μότσαρτ.10   

Το 1822-1823 μαθαίνει την τέχνη της σύνθεσης από τον Αντόνιο Σαλιέρι 

συνθέτη της αυλής της Βιέννης, διευρύνει τις γνώσεις του στο θεωρητικό τομέα και 

συνθέτει το πρώτο του έργο Variation über einen Walzer von Diabelli (1822). Το 

1823 ο Αdam Liszt αποφασίζει να μετακομίσουν στο Παρίσι προκειμένου να 

ολοκληρώσει ο γιος του τις σπουδές του στο περίφημο Ωδείο του Παρισιού. Ο 

ιταλός, όμως, συνθέτης Λουίτζι Κερουμπίνι, Γενικός Διευθυντής του Ωδείου, δε 

συμπαθούσε καθόλου τα παιδιά – θαύματα και δε δέχεται το μικρό Λιστ ως μαθητή 

του Ωδείου. Έτσι ο Λιστ συνεχίζει να μελετάει θεωρητικά και σύνθεση με τον 

Ferdinando Paër (1771-1839) και το 1826 με τον Anton Reicha (1770-1836)· από το 

1824, όμως, θα εγκαταλείψει τη συστηματική μελέτη για να ξεκινήσει, για 

βιοποριστικούς λόγους, την επίπονη και κουραστική σολιστική πορεία. Το γεγονός 

ότι δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μουσική, δημιούργησε στο Λιστ ένα 

αίσθημα ανασφάλειας,  εξηγεί η R. Dalmonte, που αναγνώρισε σε πολύ μεγαλύτερη 

ηλικία.11 Χάνει τον ενθουσιασμό του και είναι ένα παιδί με μελαγχολική διάθεση που 

δέχεται την επιτυχία αλλά από απόσταση.  

Tο 1825 παρουσιάζει στο Παρίσι χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία τη μοναδική 

του όπερα που έγραψε Don Sanche, ou le Château d’Amour και αναζητώντας την 

πιανιστική τεχνική συνθέτει τις  Douze Etudes (1826). Με το θάνατο του πατέρα του 

το 1827, εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στο Παρίσι με τη μητέρα του. Εκεί 

εκδηλώνονται οι πρώτες σκέψεις του για το ρόλο του καλλιτέχνη και για την εξέλιξη 

της τέχνης της μουσικής.12 Παραδίδει μαθήματα πιάνου και γνωρίζει τον πρώτο του 

έρωτα στο πρόσωπο της μαθήτριάς του Caroline de St. Cricq, κόρη του Υπουργού 

Εμπορίου Pierre Loran de St. Cricq. Η άρνηση όμως του πατέρα της για τη σχέση 

τους, δημιουργεί στο Λιστ  μεγάλη απογοήτευση, αρνείται την κοσμική ζωή και 

στρέφεται από τα δεκαεπτά του μόλις χρόνια προς τη θρησκεία, παρά τις αντιρρήσεις 

της μητέρας του και των φίλων του· ο Λιστ αρρωσταίνει βαριά και η Caroline ζει 

δυστυχισμένη μέχρι το τέλος της ζωής της.  

                                         
8Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 17. 
9Δρόσος, Φραντς Λιστ: Η ζωή, το έργο, η εποχή του, 36. 
10De Angelis, “Francesco Liszt a Roma”, 15. 
11Ό.π., Dalmonte, 20. 
12Ό.π., 22 
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Όπως αναφέρει ο D. Watson, τέσσερεις ήταν οι προσωπικότητες στο Παρίσι 

που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη ζωή του Λιστ και στην πορεία του ως συνθέτης: οι 

Μπερλιόζ, Σοπέν, Παγκανίνι και Fétis.13 Το 1831 παρακολουθεί το βιολονίστα 

Νικολό Παγκανίνι σε μια από τις συναυλίες του στο Παρίσι· ο τρόπος παιξίματος 

στο βιολί, κεντρίζουν το ενδιαφέρον του Λιστ που προσπαθεί να μεταφέρει την 

τεχνική αυτή και την κίνηση του δοξαριού του βιολιού στην τεχνική του παιξίματος 

του πιάνου, συνθέτωντας  τις Six Etudes d’exécution d’après Paganini (1838) και τη 

δεύτερη εκδοχή τους Six Grandes Etudes de Paganini (1851).14 Ταυτόχρονα, 

διεισδύει στον κύκλο των λογοτεχνών όπως οι Ουγκώ, Λαμαρτίνος, Saint–Beuve, 

Γεωργία Σάνδη, Μπαλζάκ, Δουμάς, Heine, στον κύκλο των φιλοσόφων, κριτικών, 

ζωγράφων όπως ο Ντελακρουά15 και μουσικών όπως οι Κερουμπίνι, Ροσίνι, Μπελίνι 

και Μέγιερμπερ· ήδη εμφανίζονται τα πρώτα του έργα εμπνευσμένα από τη 

λογοτεχνία Harmonies Poétiques et Religieuses (Λαμαρτίνος, 1834),  Trois 

Αpparitions, Six Consolations (Saint-Beuve, 1834) κ.α.  

Οι ιδέες του γαλλικού ρομαντισμού δεν είναι οι μοναδικές επιρροές στον τρόπο 

ζωής του Λιστ και στην πορεία της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας· oι 

θεμελιώδεις αρχές και οι απόψεις περί θρησκείας του Hugues Felicité Robert de 

Lamennais (1782-1854) τον επηρεάζουν καθοριστικά. Μέσα από την εφημερίδα του 

Το Μέλλον, ο Lamennais διαδίδει την πλήρη θρησκευτική ελευθερία και το 

διαχωρισμό των δύο εξουσιών Εκκλησία – Κράτος, την ελευθερία στη μόρφωση των 

ανθρώπων, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία των Ενώσεων και των 

Συλλόγων, την καθολική ψηφοφορία και την αποκέντρωση οποιουδήποτε είδους 

εξουσίας. Τόσο ο Ουγκώ όσο και άλλοι γάλλοι λογοτέχνες υποστηρίζουν τις ιδέες του 

Lamennais. Η έννοια της ελευθερίας μεταφέρεται και στη θρησκευτική μουσική και ο 

Λιστ γράφει ένα δοκίμιο όπου δηλώνει ότι αυτή θ’απελευθερωθεί και θα βρει τον 

                                         
13De Angelis, “Francesco Liszt a Roma.”, 27. 
14O Ηeine αναφέρει για τον Παγκανίνι ότι ο διάβολος προσωπικά τον πήρε και τον οδήγησε στο 
Παρίσι. Τα δάκτυλά του έτρεχαν πάνω στις τέσσερις χορδές με διαβολεμένες ταχύτητες. Ο Λιστ είχε 
αναφέρει ότι αφού υπάρχει ένας Παγκανίνι στο βιολί, μπορεί να υπάρχει και κάποιος ισάξιός του στο 
πιάνο, ενώ  οργίαζαν οι φήμες ότι ο Παγκανίνι είχε πουλήσει την ψυχή του στο Διάβολο με 
αντάλλαγμα να γίνει ο μεγαλύτερος και μοναδικός μουσικός στο είδος του. Δρόσος, Φραντς Λιστ: Η 
ζωή, το έργο, η εποχή του, 136-138. 
15O ίδιος ο Ντελακρουά είχε σπουδάσει μουσική, έπαιζε βιολί και πιάνο και παρακολουθούσε 
συναυλίες μέχρι το τέλος της ζωής του. G. Jean Aubry, “Α Music-Lover of the Past: Eugène 
Delacroix.” The Musical Quarterly 6/4 (Οκτώβριος 1920): 479.  
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αληθινό δρόμο, όταν ξεφύγει από την επιρροή και τον έλεγχο του κόλπου της 

Εκκλησίας.16 

Το 1833 ο Λιστ γνωρίζει τη Marie Caterine Sophie de Flavigny (1805-1867) 

που ήταν παντρεμένη με τον Κόμη d’Αgoult και είχε δύο παιδιά. Η ομορφιά, η 

κομψότητά, η μόρφωση και οι γνώσεις της γύρω από την τέχνη, τη λογοτεχνία17 και 

τη μουσική γοητεύουν το Λιστ από την πρώτη στιγμή. Το 1835 η Μaria d’Agoult 

εγκαταλείπει το σύζυγό της και ακολουθεί το συνθέτη στη Γενεύη, όπου γεννιέται η 

πρώτη τους κόρη Blandine – Rachel. Το 1837 δίνει στο Παρίσι μια συναυλία μαζί με 

το Γερμανό δεξιοτέχνη του πιάνου Sigismond Thalberg (1812-1871) και ξεκινάει το 

ταξίδι του στην Ιταλία, όπου γεννιούνται η δεύτερη κόρη του Francesca Gaetana 

Cosima (Κόμο, 1837) και ο γιος του Daniel (Ρώμη, 1839). Την περίοδο αυτή συνθέτει 

μέρη από το Αnnées de Pèlerinage – Deuxiéme année: Italie (1833). 

Το 1841 γίνεται δεκτός ως μέλος της Τεκτονικής Στοάς «Η Ένωση» στην 

Φρανκφούρτη και το Πανεπιστήμιο του Königsberg του απονέμει λίγο αργότερα τον 

τίτλο του επιτίμου διδάκτορα στη φιλοσοφία και τα γράμματα. Οι πολλαπλές 

συναυλίες που δίνει μεταξύ 1839-1844 σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Τουρκία στις οποίες εμφανίζεται τόσο ως σολίστ όσο 

και ως διευθυντής ορχήστρας, οδηγούν την Susan Bernstein να τον παρομοιάσει με 

τον Όμηρο αποδίδοντάς του τον χαρακτηρισμό «μοντέρνος Όμηρος».18 Η 

επιτυχημένη συναυλία του στο Βερολίνο το 1841 και η υστερία που εκδηλώνει το 

κοινό στο πρόσωπό του, αναφέρεται ως “Lisztomania” από τον Heine, ένας 

χαρακτηρισμός που, κατά την Dana Gooley, κυκλοφόρησε ευρέως την περίοδο 

εκείνη.19  

Η γνωριμία του με τους Βάγκνερ και Αρχιδούκα της Βαϊμάρης Carl Alexandre 

της Σαξονίας (1841-1842) θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του συνθέτη. Ο 

Λιστ αναλαμβάνει τη θέση του αρχιμουσικού στην πόλη της Βαϊμάρης στην οποία 

αντικατοπτρίζεται το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο στα τέλη του 18ου αι. που 

διαμορφώνουν εξέχουσες προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών όπως οι 

                                         
16Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 33-34. 
17Από το 1840 η Maria d’Agoult εμφανίζεται ν’αρθρογραφεί στην εφημερίδα του Παρισιού χάρη στο 
γνωστό της εκδότη Ντε Ζιραντέν. Τα γραπτά της υπογράφει με το ανδρικό ονοματεπώνυμο Daniel 
Stern (Δανιήλ όπως το όνομα του Προφήτη και Stern: το αστέρι). Δρόσος, Φραντς Λιστ: Η ζωή, το 
έργο, η εποχή του, 158-159 και 288. 
18Susan Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century: Performing Music and Language in Heine, 
Liszt and Baudelaire (Στάνφορντ-Καλιφόρνια: Stanford University Press, 1998), 66. 
19Dana Gooley, The Virtuoso Liszt (Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 2004), 203. 
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Γκαίτε, Σίλλερ, Herder, Wieland, Χούμελ, Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν· λόγω αυτού 

του αναπτυγμένου πνευματικού επιπέδου, ο Alan Walker αποκαλεί την Βαϊμάρη 

«Νέα Αθήνα» και «Αθήνα του Βορρά».20 H διαμονή του Λιστ και οι καινοτομίες του 

κατορθώνουν να κάνουν το θέατρο της Βαϊμάρης κέντρο του ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος. Το 1847 γνωρίζει στο Κίεβο την πριγκίπισσα Ioanna Carolyne 

Ιvanowska von Sayn – Wittgenstein (1819-1887) η οποία, για χάρη του Λιστ, 

εγκαταλείπει τον εν διαστάση σύζυγό της και εγκαθίσταται με την κόρη της Μαρία 

μόνιμα στην περιοχή Altenburg της Βαϊμάρης.21  

Το 1854 ο Λιστ μαζί με τους Joseph Joachim Raff (1822-1882) και  Peter 

Cornelius (1824-1874)22 ιδρύουν το Σύλλογο Νέα Βαϊμάρη με σκοπό να προβάλλουν 

τη «Mουσική του μέλλοντος» (“Zukunftsmusik”), τους νέους δηλαδή μουσικούς της 

εποχής όπως Βάγκνερ, Μπερλιόζ και Σούμαν· ταυτόχρονα ο συνθέτης αναλαμβάνει 

την έκδοση έργων διαφόρων συνθετών.23 Ιδρύει και καθιερώνει μια Σχολή νέων 

πιανιστών από μαθητές του που συμβάλλουν στη «Μουσική του μέλλοντος», 

ανάμεσα στους οποίους οι Carl Tausig, Karl Klindworth και η κόρη του Agnes-Street 

Klindworth, Hans von Bronsard, Felix Draeseke, Dionys Pruckner και William 

Mason. Είναι χαρακτηριστικό, αναφέρει ο Α. Walker, ότι ο Λιστ αποκαλούσε όλους 

τους μαθητές του «παιδιά του» και έβλεπε σε αυτούς τη συνέχεια του έργου του.24 

Ανάμεσα στα χρόνια 1852-1858, ο Λιστ δίνει πολλές συναυλίες σε ευρωπαϊκές 

πόλεις και έργα του παίζονται σε πόλεις της Γερμανίας.  

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Βαϊμάρη συνθέτει τα πιο μεγάλα και 

σημαντικά έργα της καριέρας του: δεκατρία Συμφωνικά Ποιήματα, τις Συμφωνίες 

Φάουστ και Δάντη, μουσική για όργανο, θρησκευτική μουσική, έργα για πιάνο: 

Σονάτα σε σι ελάσσονα, δύο Πολωνέζες, Six Consolations, Douze Etudes d’Εxécution 

Τranscendante, το Μalédiction Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων και το  

                                         
20Alan Walker, Franz Liszt, The Weimar Years 1848-1861, Τόμ. 2 (Iθάκη-Νέα Υόρκη: Cornell 
University Press, 1989), 91. 
21Το Altenburg περιγράφεται από τον αμερικανό μαθητή του Λιστ, Otis Bardwell Boise (1844-1912), 
όταν τον επισκέφτηκε για μαθήματα το καλοκαίρι του 1876. Otis B. Boise, “An American Composer 
Meets Liszt.” The Musical Quarterly 43/3 (Iούλιος 1957): 316-325. 
22Joachim Raff (1822-1882), πιανίστας και συνθέτης. Peter Cornelius (1824-1874), ποιητής, πιανίστας 
και συνθέτης, μετέφρασε από τα γαλλικά στα γερμανικά σειρά ποιημάτων, θεατρικών έργων και 
έγραψε άρθρα στον τοπικό τύπο. Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμματα “Joachim Raff” και 
“Peter Cornelius”, επιμ. James Deanville (Oxford University Press, 2007-2008), 
www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
23Watson, Liszt, 377. Υπάρχει κατάλογος με τα έργα που ο Λιστ εξέδωσε. 
24Αlan Walker, Franz Liszt, The Final Years 1861-1886, Τόμ. 3 (Ιθάκη-Νέα Υόρκη: Cornell University 
Press, 1996), 249-252. 
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Totentanz – Paraphrase über Dies Irae Kονσέρτo για πιάνο και ορχήστρα. Η 

εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το περιβάλλον της Βαϊμάρης τη σχέση του με 

την πριγκίπισσα Carolyme Wittgenstein, η αρνητική στάση της Αυλής για το γάμο 

τους και ο θάνατος του γιου του Daniel το Δεκέμβριο του 1859, τον οδηγούν στην 

απόφασή του να εγκαταλείψει οριστικά το 1861 τη Βαϊμάρη. 

Το 1860 η πριγκίπισσα Carolyne Wittgenstein παίρνει οριστικά διαζύγιο από το 

σύζυγό της, αλλά η Καθολική Εκκλησία δεν τους επιτρέπει να παντρευτούν. Από το 

1861 ζουν χωριστά στη Ρώμη και η R. Dalmonte αναφέρει ότι ο Λιστ απαρνιέται 

πλέον την επίγεια ευτυχία·25 το 1863 ο Λιστ εγκαθίσταται στο Μοναστήρι Μadonna 

del Rosario και γίνεται μοναχός στο παρεκκλήσι του Καρδιναλίου Ηοhenhole στο 

Βατικανό.26 Ο πάπας Πίος ο 9ος τον επισκέπτεται συχνά και ως θαυμαστής των έργων 

του και της πρωτόγνωρης τεχνικής του τον αποκαλεί «αγαπημένο Παλεστρίνα», 

αναφέρει η Μary Tibaldi Chiesa.27 Σκέφτεται να τον τοποθετήσει στη θέση του 

μαέστρου – αρχιμουσικού στο παρεκκλήσι της Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό, αλλά 

όταν διαπιστώνει τις μεταρρυθμιστικές του τάσεις για τη θρησκευτική μουσική, τον 

περιορίζει στη θέση του οργανίστα – πιανίστα· ο ίδιος ο Λιστ δεν επιθυμεί να 

προχωρήσει στην εκκλησιαστική ιεραρχία και παραμένει μουσικός στην υπηρεσία 

της Εκκλησίας χωρίς να επιδιώκει τη σολιστική καριέρα.28 

Μετά το χωρισμό του με την πριγκίπισσα Carolyne Wittgenstein, στη θλίψη 

του προστίθεται ο θάνατος της κόρης του Blandine – Rachel και της μητέρας του 

Άννας στο Παρίσι το 1864.29 Με υπόδειξη του Λιστ στη βιογράφο του L. Ramann,30 

ο ίδιος ο συνθέτης ονομάζει «ρωμαϊκή περίοδο» το διάστημα από το 1861 μέχρι και 

                                         
25Η Carolyne Wittgenstein δεν είχε ελπίδα για την αιώνια ευτυχία αλλά την περίμενε και πίστευε ότι θα 
την εξασφαλίσει με την πίστη της και την τήρηση των κανόνων της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Λιστ, 
από την άλλη πλευρά, είχε μια διαφορετική άποψη ότι το θρησκευτικό συναίσθημα είναι η ελπίδα, το 
καταφύγιο, ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί· όχι ο εφησυχασμός στους κανόνες της Εκκλησίας, 
αλλά ο αγώνας για την προσέγγιση του ιδανικού. Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi 
Musicati, 86-87.  
26Ήδη από το 1858 ο Λιστ χρίζεται αδελφός των Φραγκισκανών –ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης στην 
ιεραρχία των Φραγκισκανών– στο Μοναστήρι Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης στην πόλη Πεστ της 
Ουγγαρίας. Είχε την υποχρέωση να φοράει το ένδυμα του μοναχού και να θαφτεί με αυτό. Ό.π., 87. 
27Μary Tibaldi Chiesa, “Franz Liszt in Italia.” Nuova Antologia 14 (1936): 146. 
28Ό.π. Dalmonte, 88. 
29Ο Λιστ ήταν τόσο απασχολημένος στη ζωή του, σημειώνει ο Α. Walker, που δεν είχε χρόνο να 
γράψει την αυτοβιογραφία του, γεγονός που αποτελεί μεγάλη απώλεια στην ιστορία της μουσικής. 
Όταν στο τέλος της ζωής του ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν την έγραψε ποτέ απάντησε: «Είναι αρκετό 
να έχει ζήσει κανείς μια ζωή όπως η δική μου». A. Williams, review Franz Liszt: Selected Letters by 
Adrian Williams, από τον A. Walker, Music and Letters 81/1 (Φεβρουάριος 2000): 118-124. 
30Σχετικά με τη χρονολογία του θανάτου της μητέρας του Λιστ, διαπιστώνεται μία αντίφαση στους 
μελετητές του·η Dalmonte  (ό.π., Dalmonte, 86) αναφέρει το 1864 ως χρονολογία θανάτου της Άννας 
Λιστ, ενώ ο  Watson  (Watson, Liszt, 129) αναφέρει το 1866 ως χρονολογία.  
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το θάνατό του γιατί η Ρώμη αποτελεί το σημείο αναφοράς στο οποίο πάντα 

επανέρχεται.31 Σ’ένα γράμμα προς το θείο του Εduard Liszt32 το 1877 εξομολογείται 

ότι κουράστηκε πλέον από τα ταξίδια και προτιμά να περιοριστεί στο τρίγωνο των 

τριών πόλεων Πεστ – Βαϊμάρη – Ρώμη·33 συνεχίζει να ταξιδεύει, να διδάσκει, να 

διευθύνει και να συνθέτει. Το 1871 ο Λιστ γίνεται σύμβουλος της αυλής στην 

Ουγγαρία, το 1873 αρχίζει να διδάσκει στο Ωδείο στη Βουδαπέστη και το 1876  

εγκαινιάζει το θέατρο του Βάγκνερ στο Μπαϋρόιτ. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, γράφει κυρίως θρησκευτική μουσική στην 

οποία κυριαρχεί η ιδέα του θανάτου: τα oρατόρια Christus και Die Legende von der 

heilingen Elisabeth, δύο Legends για πιάνο, Années de Pèlerinage – Troisiéme année, 

οι τελευταίες ουγγρικές ραψωδίες, τέσσερα Valses Οubliées, Mephisto – Walzer Nr. 

1, 2, 3 (1882, 1882, 1885). Μένει μόνος πλέον ως υπερασπιστής της «Μουσικής του 

μέλλοντος», καθώς οι Σοπέν, Μπερλιόζ, Σούμαν και Βάγκνερ είχαν ήδη πεθάνει. 

Γνωρίζει τη νέα γενιά των γάλλων συνθετών Σαίντ-Σανς, Σέζαρ Φρανκ και Γκάμπιελ 

Φωρέ οι οποίοι του στέλνουν τα έργα τους ζητώντας τη συμβουλή του. Έρχεται 

σ’επαφή με τη νέα γενιά των ρώσων συνθετών όπως οι Τσαϊκόφσκυ και Κόρσακοφ 

μελετώντας τα νέα στοιχεία στη μουσική τους γλώσσα που περιλαμβάνουν την 

τροπική αρμονία και τις μελωδίες σε κλίμακες με ολόκληρους τόνους. Η απήχηση της 

μουσικής του Λιστ και η επιρροή της, όπως αποδεικνύουν πολλοί μελετητές, είναι 

εμφανής και σε μεταγενέστερους συνθέτες όπως οι Γκριγκ, Μάλερ, Σμέτανα, 

Μπάρτοκ, Ντεμπυσύ, Γιάνατσεκ, Μεσιάν και Προκόφιεφ.34 

Το Μάϊο του 1886 ο Λιστ γυρνάει στη Βαϊμάρη και παρά την επιδείνωση της 

υγείας του συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα· παρευρίσκεται τον Ιούλιο του 1886, ως 

Πρόεδρος του Συλλόγου Βάγκνερ, στα εγκαίνια του Φεστιβάλ Βάγκνερ που είχε 

                                         
31Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 95. 
32Eduard Liszt (1817-1879) ήταν ιππότης, είχε μεγάλη επιστημονική μόρφωση και αξιόλογη μουσική 
παιδεία. Ήταν οργανίστας του φραγκισκανικού ναού της Μονής του Νόισταντ στη Βιέννη και πολύ 
καλός πιανίστας. Διετέλεσε καθηγητής του Ποινικού Δικαίου και εισαγγελέας στη Βιέννη. Στη 
διαθήκη του από τη Βαϊμάρη 14/9/1860, ο Λιστ τον αποκαλεί «ξάλδελφο». Walker, Franz Liszt, The 
Weimar Years, 560. O Εduard Liszt ήταν θείος του Λιστ και τελευταίο παιδί από τον τρίτο γάμο του 
παππού του Λιστ, Georg Adam Liszt (1755-1844). Επειδή ο Eduard ήταν πιο νέος από το Λιστ, τον 
αποκαλούσε ο συνθέτης ξάδελφο. Pierre-Antoine Huré και Claude Knepper, Correspondance (Παρίσι: 
Jean-Claude Lattes, 1987), 241. 
33 Ό.π. Dalmonte, 100. 
34Μichael Saffle, “Liszt Research since 1986: A Bibliographical Survey.” Acta Musicologica  58/2 
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 1986): 262. Ο Allen Forte, όμως, θεωρεί ότι ακόμα είμαστε μακρυά από το να 
καταλάβουμε την επακριβή θέση του Λιστ στον 20ο αι. Allen Forte, “Liszt’s Experimental Idiom and 
Music of the Early Twentieth Century.” 19th-Century Music 10/3 (άνοιξη 1987): 228. 
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καθιερώσει στο Μπαϋρόιτ και στις 31/7//1886 πεθαίνει από πνευμονία.35 Η ταφή του 

γίνεται στο νεκροταφείο του Μπαϋρόιτ. 

Ο Λιστ υπήρξε ένας από τους συνθέτες που έζησε σε τρεις διαφορετικές 

ιστορικές περιόδους: γεννήθηκε στo τέλος της κλασικής εποχής όπου γνώρισε τους 

Τσέρνυ, Χούμελ, Μπετόβεν και Σαλιέρι. Χρησιμοποίησε τις ήδη υπάρχουσες 

μουσικές φόρμες, τις εξέλιξε και τις καθιέρωσε ανάλογα με τις απαιτήσεις του 19ου 

αιώνα. Τέλος, αντάλλαξε απόψεις με επιφανείς καλλιτέχνες απ’όλους τους τομείς –

λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφους, κριτικούς και φιλοσόφους– τόσο της εποχής του 

όσο και του επερχόμενου 20ου αιώνα. Είναι ένας συνθέτης που με τις αρχές του 

παρελθόντος, δημιούργησε με πρωτοποριακό και επαναστατικό πνεύμα στο παρόν, 

τον 19ο αι. δηλαδή, και είχε πάντα το βλέμμα του στο μέλλον με τις πρωτοποριακές 

ιδέες και την προβολή νέων καλλιτεχνών, όπως ήδη προαναφέρθηκε.  

Ο Λιστ υπήρξε ίσως ο μοναδικός καλλιτέχνης που ανέλαβε και διεκπεραίωσε 

με επιτυχή τρόπο πολλούς ρόλους κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ήταν δεξιοτέχνης 

πιανίστας, οργανίστας, διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης που έκανε πάρα πολλές 

διασκευές, παραφράσεις, μεταγραφές –για πιάνο, για τέσσερα χέρια, για δύο πιάνα– 

δικών του έργων και έργων άλλων συνθετών. Υπήρξε μουσικοκριτικός με άρθρα σε 

εφημερίδες και εκδότης έργων άλλων συνθετών. Έγραψε βιβλία, δοκίμια και έναν 

τεράστιο αριθμό επιστολών. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στα χρόνια της 

Βαϊμάρης με άποψη πάνω στην αρχιτεκτονική χώρων και ήταν ικανός δάσκαλος και 

παιδαγωγός κατά τις μαρτυρίες των πολυάριθμων μαθητών του. Αποκαλείται, δε, από 

τους John A. Gutman και Emile Haraszti, «επαναστάτης» μοναχός που συνέχισε να 

δίνει συναυλίες ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο άνθρωπος με τα 

πολλά πρόσωπα και ο «βασιλιάς του πιάνου».36 

Υπήρξε ο πρώτος δεξιοτέχνης πιανίστας και συνθέτης, σύμφωνα με τον Α. 

Walker, που η φήμη του ως ερμηνευτής εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και ιδιαίτερα 

κατά το διάστημα 1838-1847. Κανένας άλλος πιανίστας δεν ταξίδεψε τόσο πολύ, δεν 

επισκέφτηκε τόσες πολλές χώρες και δεν έδωσε τόσες πολλές συναυλίες σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά το 19ο αι. ήταν δύσκολος 

                                         
35Για τις τελευταίες μέρες της ζωής του Λιστ, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή στο ημερολόγιο της 
μαθήτριάς του Lina Schmalhausen (1864-1928). A. Walker, The Death of Franz Liszt : Based on the 
Unpublished Diary of His Pupil Lina Schmalhausen (Ιθάκη-Νέα Υόρκη: Cornell University Press, 
2002). 
36Emile Haraszti και John A. Gutman, “Franz Liszt, Author Despite Himself, the History of a 
Mystification.” The Musical Quarterly 33/4 (Οκτώβριος 1947): 490.  

 69



ο τρόπος μετακίνησης από χώρα σε χώρα.37 Γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέκτησε 

μεγάλη φήμη πραγματοποιώντας μεγάλες περιοδείες από τη Λισαβόνα ως την 

Κωνσταντινούπολη και από το Γιβραλτάρ ως την Αγία Πετρούπολη· ένας «γίγαντας 

στη Λιλιπούπολη», κατά τον Α. Walker,38 ένας «ευρωπαίος και κοσμοπολίτης 

μουσικός», αναφέρει η Klára Hamburger, που χρησιμοποίησε στη μουσική του τα 

διαφορετικά βιώματα της κάθε χώρας όπου έζησε: τη Γερμανία, τη Γαλλία, την 

Ιταλία, την Ελβετία και την Ουγγαρία.39 Προάγγελος των Εθνικών Σχολών που 

καθιερώθηκαν στα τέλη του 19ου αι. ο Λιστ προσάρμοσε στις συνθέσεις του το 

αυθεντικό μουσικό υλικό των χωρών που επισκέφτηκε και ανέδειξε τα φολκλορικά 

τους στοιχεία.40  

Με τα μαθήματα που παρέδιδε, ίδρυσε μια Σχολή νέων πιανιστών οι οποίοι 

προέρχονταν απ’όλον τον κόσμο και διέδοσαν την πιανιστική του τέχνη όπως οι 

Eugèn d’Albert, Moriz Rosenthal, Frederick Lamond, H. von Bülow, C. Tausig, 

Αlexandre Siloti, Giovanni Sgambati, Vianna da Motta, Emil von Sauer, August 

Stradal· μαθητές αυτών υπήρξαν οι Ρουμπινστάιν, Μπουζόνι, Παντερέφσκυ, Κορτώ, 

Γκοντόφσκυ, Χόροβιτς, Χόφμαν, Earl Wild41 που ακολούθησαν τα βήματα των 

καθηγητών τους διαμορφώνοντας τη «χρυσή εποχή πιανιστών», όπως την oνομάζει ο 

Α. Walker.42 Πολλοί μαθητές του Λιστ, τον περιγράφουν ως παιδαγωγό στα 

απομνημονεύματά τους. Ο Α. Stradal αναφέρει ότι οι πιανίστες μπορούσαν να 

                                         
37Υποστηρίζει ο A. Walker, Franz Liszt, The Virtuoso Years 1811-1847, Τόμ. 1 (Λονδίνο: Faber and 
Faber, 1983), 294. 
38Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 3. 
39Κlára Hamburger, “Documents – Liszt a Roma.” Studia Musicologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 21 (1979): 321. Ο Λιστ από πολύ μικρή ηλικία μιλούσε τη γερμανική γλώσσα, επειδή η 
αυστριακής καταγωγής μητέρα του δε μιλούσε πολύ καλά την ουγγρική· ο ίδιος όμως προτιμούσε να 
γράφει στη γαλλική. Γεννήθηκε στην Ουγγαρία αλλά έζησε για πολλά χρόνια στη Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία. Αυτός είναι ο λόγος που οι γνώμες των κριτικών διίστανται όσον αφορά την καταγωγή του· 
πολλοί τον θεωρούσαν γερμανό συνθέτη επειδή οι πρόγονοί του ήταν γερμανικής καταγωγής, παρόλο 
που ο Λιστ πάντα δήλωνε τις ουγγρικές του καταβολές· στη Γαλλία και Ιταλία τον θεωρούσαν 
«Ούγγρο», στη Γερμανία «Γάλλο» και στην Ουγγαρία ήταν πατριώτης με φήμη εθνικής εμβέλειας. Το 
γεγονός ότι μιλούσε άπταιστα πέντε γλώσσες και έζησε στις ευρωπαϊκές πόλεις Παρίσι, Ρώμη, Πεστ 
και Βαϊμάρη που υπήρξαν το επίκεντρο των γεγονότων και των εξελίξεων της εποχής του, οδηγούν την 
Νταλμόντε στο να του αποδώσει ορθώς κατά την άποψή μου το χαρακτηρισμό «πολίτης του κόσμου».  
Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 16. 
40Η ουγγρική μουσική του Λιστ είναι ιστορική και όχι  αυθεντική, δηλαδή η λεγόμενη «ουγγρική» 
μουσική που έγραψε όπως και ο Σούμπερτ, ο Μπραμς, δεν είχε άμεση σχέση με την αυθεντική 
μουσική των ούγγρων τσιγγάνων και με το παραδοσιακό ουγγρικό τραγούδι· είναι η μουσική που 
έγραψαν συνθέτες σε παραδοσικό στυλ της Ουγγαρίας. Ό.π., 158.  
41Ο Earl Wild σήμερα είναι 93 ετών και η τελευταία περιοδεία που έκανε ήταν σε ηλικία 90 ετών. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. www.earlwild.com 
42Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 296. 
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επωφεληθούν από τα μαθήματα που παρέδιδε ο Λιστ, μονον όταν ήταν πλήρως 

ανεπτυγμένη η τεχνική τους και είχαν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής αντίληψης.43  

Ήταν ο πρώτος σολίστ, κατά την R. Dalmonte, που καθιέρωσε την έννοια του 

ρεσιτάλ, να παρουσιάζονται δηλαδή οι συναυλίες από έναν μόνο εκτελεστή που θα 

ερμήνευε όλο το πρόγραμμα και όχι ένα μέρος του όπως συνηθίζονταν.44 Σύμφωνα 

με τον D. Watson, καθιέρωσε από το 1870 τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται έως 

σήμερα τα διεθνή μαθήματα πιανιστικής τελειοποίησης (Ιnternational Piano Master 

Classes).45 Aναλαμβάνει το ρόλο του αρχιτέκτονα, προκειμένου να δημιουργήσει 

κατάλληλες αίθουσες συναυλιών στη Βαϊμάρη για να βελτιώσει την ακουστική τους 

και εκτελεί χρέη καλλιτεχνικού Διευθυντή.46 Γι’αυτόν το λόγο, o Λιστ αποτελεί, για 

τον Luigi Pestalozza, ένα νέο πρότυπο μουσικού διευθυντή.47 

Ο Λιστ δίνει μεγάλη σημασία στο ζήτημα μουσικής και ποίησης (1828-1838). 

Δηλώνει ότι υπήρξε ο πρώτος48 που χρησιμοποίησε με επιτυχία την ποίηση στη 

μουσική για πιάνο  όπως στα έργα Trois Αpparitions, Harmonies Poétiques et 

Religieuses και σε πολλές μεταγραφές για πιάνο τραγουδιών άλλων συνθετών 

βασισμένα σε ποίηση όπως το Dante’s Sonnet “Tanto gentile e tanto onesta” του 

Bülow·49 ενώ το 1834 σε γράμμα του προς τη Maria d’Agoult, δηλώνει ότι η ποίηση 

είναι η ζωντανή έκφραση του Θεού, της φύσης και της ανθρωπότητας.50 

                                         
43O Λιστ συχνά  έδειχνε τη δυσαρέσκειά του όσοι πιανίστες δεν έπαιζαν αλλά χτυπούσαν βάναυσα το 
πιάνο! Αugust Stradal, “Liszt as Teacher and Educator.” μτφρ. Αdrian Williams, Liszt Society Journal 
11 (1986): 87. 
44Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 49.  
45Aπό το 1870, ο Λιστ παραδίδει συχνά μαθήματα από τις 4-6 μ.μ. για τρεις με τέσσερεις συνεχόμενες 
μέρες την εβδομάδα. Ο τρόπος παράδοσης των μαθημάτων είναι πρόδρομος των σημερινών 
μαθημάτων σε Διεθνή μαθήματα πιανιστικής τελειοποίησης: επέλεγε τα κομμάτια που θα άκουγε, 
δεχόταν οποιονδήποτε ταλαντούχο μαθητή επιθυμούσε να παίξει γι’αυτόν, χωρίς αμοιβή, αλλά 
απαιτούσε  την τεχνική τελειότητα και αρτιότητα των κομματιών, διότι δίδασκε την ερμηνεία και όχι 
την τεχνική. Watson, Liszt, 136. 
46Ό.π. Dalmonte, 53. 
47Luigi Pestalozza, “Il Ruolo di Liszt nella Formazione delle Culture Nazionali in Europa.” Studia 
Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28, Tχ. 1/4 (1986): 212. 
48Ό.π. Dalmonte, 32. 
49Στα τραγούδια του ο Λιστ επέφερε πολλές αλλαγές. Χρησιμοποιεί το ίδιο ποιητικό κείμενο με 
διαφορετική όμως μουσική επένδυση, ένα νέο είδος διαβάσματος των ποιημάτων. Βλ. Ben Arnold, 
«Visions and Revisions: Looking into Liszt’s Lieder» στο Michael Saffle και Rossana Dalmonte επιμ., 
Liszt and the Birth of Modern Europe, Music as a Mirror of Religious, Political, Cultural and Aesthetic 
Transformations, Proceedings of the International Conference at the Villa Serbelloni, Μπελάτζιο 
(Κόμο) 14-18/12/1998, Analecta Lisztiana III, Franz Liszt Studies Series # 9 (Νέα Yόρκη: Pendragon, 
2003). 
50Daniel M. Ollivier επιμ., Correspondance de Liszt et de Madame D’Agoult (1833-1840), Tόμ. 1 
(Παρίσι: Bernard  Grasset, 1933), 114. 
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Υπήρξε ο πρώτος μουσικός στην ιστορία της μουσικής που δημοσίευσε τις 

ιδέες του σχετικά με τους κριτικούς της μουσικής και το ρόλο τους.51 To ποιος έχει το 

δικαίωμα να κρίνει τη μουσική, τα έργα και τους συνθέτες, είναι ένα ερώτημα που 

τον απασχόλησε σε όλη του τη ζωή. Για το Λιστ, ο πραγματικός κριτικός της 

μουσικής πρέπει να είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, να συνθέτει, να ερμηνεύει, να 

διευθύνει, να διδάσκει και να έχει τις γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κρίνει τη 

μουσική που ακούει. Πολλοί κριτικοί – μουσικοί εκτός από το Λιστ υπήρξαν οι 

Σούμαν, Μπερλιόζ, Βάγκνερ, Βολφ, Ντεμπυσύ, Στραβίνσκυ, Σαίνμπεργκ, Μπάρτοκ 

και Μπουζόνι. 

Όσον αφορά τη θρησκευτική μουσική, τη διαχωρίζει από τη μουσική που 

γράφεται για το τελετουργικό μέρος μέσα στην Εκκλησία. Ο Humphrey Searle 

αναφέρει ότι ο Λιστ δέχτηκε αυστηρή κριτική επειδή επιχείρησε την εκφραστική 

προσέγγιση της μουσικής στα θρησκευτικά έργα που δε συνδέονταν με τη 

θρησκευτική λατρεία.52 Χρησιμοποίησε το εκκλησιαστικό όργανο με την ορχήστρα 

προσδίδοντάς του κοσμικό χαρακτήρα και προσπάθησε να μεταφέρει τα ακούσματα 

της θρησκευτικής μουσικής έξω από τα αυστηρά όρια της Εκκλησίας.  

Ως πιανίστας – συνθέτης, ο Λιστ ανέπτυξε νέες τεχνικές στο πιάνο και ήταν ο 

πρώτος που εισήγαγε τη συστηματική χρήση του τρέμολο στο πιάνο.53 Ο Σοπέν και ο 

Σούμαν το χρησιμοποίησαν τόσο σπάνια στα έργα τους που είναι σαν να μην υπάρχει. 

Ο Λιστ πρότεινε τρόπο παιξίματος γιατί θεωρούσε ότι το τρέμολο είναι επικίνδυνο 

εφέ σε μια λάθος εκτέλεσή του54 και το χρησιμοποίησε πάρα πολύ στα έργα Les jeux 

d’eaux à la Villa d’Este και στη μεταγραφή Liebestod από την όπερα Τριστάνος και 

Ιζόλδη του Βάγκνερ. Χαρακτηριστικό στα κομμάτια του είναι η επανάληψη της νότας 

στο ίδιο τονικό ύψος για να δημιουργήσει το εφέ ενός μικρού κουδουνιού όπως στη 

γνωστή La Campanella και Ταραντέλα από το έργο Venezia e Napoli της συλλογής 

Années de Pèlerinage – Deuxiéme année . 

Οι δακτυλισμοί που πρότεινε για την εκτέλεση των κλιμάκων και για 

περάσματα με συνεχείς τρίτες, καθώς και ο τρόπος παιξίματος του χρωματικού 

                                         
51Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 395-396. 
52Humphrey Searle,  The Music of Liszt, 2η έκδοση (Νέα Υόρκη: Dover Publications Inc., 1966: 1954 
1η έκδοση), 117-119. 
53Ο Ρικόρντι λόγω της υπερβατικής δεξιοτεχνίας του τον παρομοίαζε με τον διάβολο. Χαρακτηριστικά 
δήλωνε: «Questo è il Liszt o il Diavolo!». András Kürthy, “L’Histoire du Rapport de Liszt et de la 
Casa Ricordi Refletée par Leur Correspondance.” Studia Musicologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 29, Τχ. 1/4 (1987): 326.  
54Walker, Franz Liszt, The Final Years, 247. 
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glissando στο πιάνο δείχνουν ότι ο συνθέτης αντιλαμβανόταν τα χέρια ενός πιανίστα 

ως μέρος των δέκα δακτύλων55 και όχι ως δύο μέρη που αποτελούνταν το καθένα από 

πέντε δάχτυλα.  Γι’αυτό και ο Jonathan Kregor τον αποκαλεί «ορχήστρα των δέκα 

δακτύλων»!56 Έδωσε ανεξαρτησία στο αριστερό χέρι σε σχέση με το δεξί γράφοντας 

τη μελωδία –και όχι απλώς τη συνοδεία– στη μεσαία περιοχή του πιάνου που πολλές 

φορές χάνεται μέσα στα στολίδια των δύο χεριών που πλέκονται. Χαρακτηριστικά 

των πιανιστικών του έργων είναι η χρήση των συγχορδιών όχι μόνο ως αρμονικό 

στήριγμα αλλά και ως ηχητικό εφέ, οι διαδοχές ελαττωμένων συγχορδιών 

μεθ’εβδόμης, το τρέμολο συγχορδιών, τα γρήγορα περάσματα με οκτάβες, η τεχνική 

των μεγάλων πηδημάτων ως μέρος της μελωδίας ή της συνοδείας και η ταυτόχρονη 

χρήση της αποτζιατούρας και της λύσης της σε δεξιοτεχνικά περάσματα. Όλα τα 

παραπάνω είναι τα καινούργια στοιχεία που εισάγει στην πιανιστική τεχνική και 

δίνουν την αίσθηση στον ακροατή ότι για να εκτελεστούν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

τριών ή περισσοτέρων χεριών!57  

Το ταλέντο του ως δεξιοτέχνη, μαέστρου και συνθέτη τον διευκολύνει να γίνει 

ο πρώτος «ενορχηστρωτής» του πιάνου· ο Μπερλιόζ θυμάται το Λιστ να θεωρεί τον 

εαυτό του ταυτόχρονα μαέστρο, χορωδία και ορχήστρα!58 Ο Λιστ άλλωστε, 

χρησιμοποίησε τον όρο “Partition de Piano” για τις μεταγραφές όλων των Συμφωνιών 

του Μπετόβεν προκειμένου να κάνει φανερά τα διαφορετικά ηχοχρωματικά επίπεδα 

της ορχήστρας που αποδίδονται με τις λίγες δυνατότητες του πιάνου και να 

διαχωρίσει αυτά τα έργα από τις υπόλοιπες μεταγραφές του.59 Η ενασχόλησή του με 

την τεχνική του πιάνου και την παραγωγή νέων ηχοχρωμάτων συνοψίζεται στις 

σπουδές του Douze Etudes (1826), πρώτη εκδοχή των μετέπειτα Douze Grandes 

Etudes (1837-1838), Douze Etudes d’Εxécution Τrascendante (1851) και Six Etudes 

d’Εxécution d’après Paganini (1838), πρώτη εκδοχή των Six Grandes Etudes de 

Paganini (1851) . 

                                         
55Οι δακτυλισμοί που θεωρούνταν παράλογοι από άλλους πιανίστες, για τον Λιστ ήταν φυσιολογικοί 
και μπορούσαν να εκτελεστούν και από ένα μέτριο πιανίστα. Walker, Franz Liszt, The Virtuoso Years, 
299-300. Για το λόγο αυτό, κατηγορήθηκε ότι καταστρέφει την αληθινή τέχνη του παιξίματος του 
πιάνου και όλοι οι δάσκαλοι της εποχής του ήταν εχθροί του ανάμεσα στους οποίους και ο Χούμμελ, 
Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 97-98. 
56Jonathan Κregor, “Collaboration and Content in the Symphonie Fantastique Transcription.” The 
Journal of Musicology 24/2 (2007): 196. 
57Searle, The Music of Liszt, 86. 
58Hector Berlioz, The Memoirs of Hector Berlioz, μτφρ. David Caiorns (Νέα Υόρκη: Νοrton, 1975), 
283-284. 
59Alan Walker, Reflections on Liszt (Iθάκη-Νέα Υόρκη: Cornell University Press, 2005), 17. 
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Μια άλλη καινοτομία του Λιστ είναι οι μεταγραφές για πιάνο φωνητικών του 

έργων που τις εντάσσει σε κύκλους πιανιστικών συνθέσεων όπως τα 3 Σονέτα του 

Πετράρχη για πιάνο από τη συλλογή Années de Pèlerinage – Deuxiéme année: Italie 

τα οποία καθιερώνονται ως αυθεντικά πλέον έργα για πιάνο. Στις τρεις συλλογές των 

Années de Pèlerinage ο Λιστ εφαρμόζει όλες τις καινοτομίες που αφορούν στην 

τεχνική του πιάνου και παράλληλα ενσωματώνει νέα ηχοχρώματα που εμφανίζονται 

και στα ορχηστρικά του έργα.60 Παράλληλα, μεταγράφει για ένα ή δύο πιάνα δικά 

του ορχηστρικά, φωνητικά έργα, διασκευάζει μοτίβα από διάφορες γνωστές όπερες 

και συνθέτει παραφράσεις πάνω σε έργα άλλων συνθετών.  

                                        

Όσον αφορά τη χρήση του αρμονικού υλικού, ο Λιστ θεωρείται, σύμφωνα με 

τον H. Searle,61 ο προάγγελος του ιμπρεσιονιστικού γαλλικού στυλ που θα 

καθιερωθεί στα τέλη του 19ου αι. και αρχές 20ου αι. με τους Ντεμπυσύ και Ραβέλ. 

Χρησιμοποίησε την τροπική αρμονία, μελωδίες βασισμένες σε κλίμακες με 

ολόκληρους τόνους, χρωματικές κινήσεις και αλλοιωμένες συγχορδίες στη 

θρησκευτική μουσική, στοιχεία τα οποία δημιούργησαν αντιδράσεις.62 Τα τελευταία 

έργα του εμφανίζουν μελωδικό και αρμονικό υλικό απομακρυσμένο από την 

τονικότητα, όπως το τρίτονο διάστημα και οι διαφωνίες που δε λύνονται· όλα αυτά 

δημιουργούν μια αμφιβολία για το ποια ακριβώς είναι η τονικότητα των συνθέσεών 

του.63 Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Bagatelle sans Τonalité και το 

Mephisto – Walzer Nr. 4 (1885). 

Στα ορχηστρικά του έργα ο Λιστ εισήγαγε νέα όργανα· είναι ο πρώτος, όπως 

αναφέρει ο A. Walker,64 που έγραψε μέρος για σόλο μπάσο κλαρινέτο και εφάρμοσε 

την τεχνική των εγχόρδων divisi, pizzicato, col legno και arco.65 Χρησιμοποίησε 

πολλά τρομπόνια, το εκκλησιαστικό όργανο και πολλά νέα κρουστά όπως τρίγωνο, 

κύμβαλα και ντραμς προκειμένου να αποδοθούν τα μέρη με περισσότερη δυναμική. 

Πρώτος έγραψε το ρούλο με μπακέτες στα τύμπανα και δίνει σόλο σε μέρος τριγώνου 

στο 1ο Κονσέρτο σε Mib μείζονα για πιάνο και ορχήστρα για το οποίο ο Έντουαρντ 

 
60Karen Sue Wilson, “A Historical Study and Stylistic Analysis of Franz Liszt’s Années de Pèlerinage” 
(Ph.D. diss., University of  North Carolina Anna Arbor, 1977), 292-293. 
61Searle, The Music of Liszt, 30 και 114. 
62Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 274. 
63Ό.π. Searle, 30. 
64Ό.π. Walker, 314-317. 
65divisi: xωριστό μέρος των πρώτων από των δεύτερων βιολιών στην πάρτα, pizzicato: τσίμπημα της 
χορδής με το δάχτυλο, col legno: με το ξύλο του δοξαριού, arco: με το δοξάρι μετά από την ένδειξη col 
legno. Κλασική Μουσική, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό & CD-Rom, επιμ. Α. Κατοχιανού, Κ. Τηλιακός και 
Γ. Τσελίκας (Αθήνα: Hitech-Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2004-05), 812-815. 

 74



Χάνσλικ εκφράζει έντονα την αρνητική του κριτική, ονομάζοντάς το 1ο Κοντσέρτο σε 

Mib για τρίγωνο και ορχήστρα!·66 ο Ε.  Χάνσλικ θεωρούσε το Λιστ αποτυχημένο ως 

συνθέτη, αλλά τα σχόλιά του ήταν εγκωμιαστικά όταν αναφερόταν σε αυτόν ως 

πιανίστα.67  

Ο Λιστ αναζητούσε πάντα τους καλύτερους εκτελεστές· η παρουσία 

μεμονωμένων δεξιοτεχνών στην ορχήστρα της Βαϊμάρης όπως τρομπονίστες, 

βιολονίστες και αρπίστες, του έδωσαν την ευκαιρία να γράψει εφέ που κανείς άλλος 

δε θα μπορούσε να παίξει, εξερευνώντας τις ηχοχρωματικές δυνατότητες αυτών των 

οργάνων. Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε επιτυχημένα τις δύο άρπες που παίζουν 

glissando και τον ασυνήθιστο συνδυασμό αγγλικού κόρνου και άρπας στη Συμφωνία 

του Δάντη για ορχήστρα και χορωδία. Μέσα από τα εισαγωγικά του σημειώματα στα 

συμφωνικά ποιήματα, συμβουλεύει τους διευθυντές ορχήστρας να προετοιμάζουν την 

ορχήστρα δουλεύοντάς την χωριστά σε ομάδες οργάνων για να μπορούν να 

αντιλαμβάνονται τις ηχητικές και τεχνικές δυνατότητες των οργάνων. Σύμφωνα με 

την R. Dalmonte, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται μια τέτοια οδηγία στην ιστορία 

της μουσικής.68 Αναζητώντας την ποικιλία στο ηχόχρωμα, χρησιμοποίησε διαρκώς 

σύνολα μουσικής δωματίου όπου μικρά σύνολα προβάλλουν περιοδικά μέσα από τον 

ορχηστρικό όγκο, ξεχωρίζουν και δημιουργούν μια τεράστια αντίθεση.  

Κατά το 19ο αι. υπάρχουν στα συμφωνικά έργα δύο τάσεις προερχόμενες από 

τον Μπετόβεν. Η μία είναι η προσπάθεια της διεύρυνσης της κλασικής συμφωνίας 

της απόλυτης οργανικής μουσικής με ρομαντικά στοιχεία που αντιπροσωπεύεται από 

τα έργα των Σούμαν, Σούμπερτ, Μέντελσον, Μπραμς, Μπρούκνερ, Σιμπέλιους και 

Τσαϊκόφσκι. Η άλλη είναι η δημιουργία νέων ειδών μέσα από εξωμουσικές 

αναφορές: της προγραμματικής συμφωνίας με τον Μπερλιόζ και του συμφωνικού 

ποιήματος με το Λιστ.69 Tο συμφωνικό ποίημα είναι ένα ενιαίο κομμάτι που δε 

χωρίζεται σε αυτοτελή μέρη όπως η συμφωνία, έχει όμως αλλαγές τόσο στη ρυθμική 

αγωγή όσο και στα θέματα που εμφανίζονται είτε ρυθμικά, μελωδικά, αρμονικά 

τροποποιημένα ή παραλλαγμένα στοχεύοντας στην ποικιλία της έκφρασης. Για το 

                                         
66Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 136. 
67Γουίτελ Άρνολντ, Ρομαντική μουσική, μτφρ. Μιρέλλα Σιμωτά-Φιδετζή (Αθήνα: Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, 
1997), 157. Αρχική έκδοση ως Arnold Whithall, Romantic Music. A Concise History from Schubert to 
Sibelius (Λονδίνο: Thames & Hudson Ltd, 1987). 
68Ό.π. Dalmonte, 134. 
69Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, μτφρ. από τη γερμανική γλώσσα ΙΕΜA, Τόμ. 1 (Αθήνα: 
Φίλιππος Νάκας, 1994), 151. Aρχική έκδοση στο Μόναχο: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH and 
Co. KG., 1977. 
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Λιστ, προτεραιότητα στην προγραμματική μουσική είχε η φόρμα, σε αντίθεση με τον 

Μπερλιόζ που ασχολούνταν περισσότερο με την εκφραστικότητα·70 σύμφωνα με τον 

Frederick Niecks (1845-1929), τα θέματα του Λιστ τόσο στα συμφωνικά όσο και στα 

πιανιστικά του έργα –με πιο αντιπροσωπευτικό τα Années de Pèlerinage– εκφράζουν 

διάθεση και αισθήματα ανεξάρτητα από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.71 

Τέλος, τα συμφωνικά ποιήματα και οι δύο Συμφωνίες του Λιστ 

συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά της μουσικής του και όλες τις καινοτόμες 

ιδέες του. Μέσα από αυτά, ο συνθέτης δίνει μια νέα προσέγγιση στη φόρμα σονάτα 

όπου οι επανεκθέσεις συμπτύσσονται σε έκταση· η coda έχει στοιχεία ανάπτυξης του 

θέματος, τα θέματα αναμειγνύονται μεταξύ τους σε νέες και απροσδόκητες αρμονικές 

διαδοχές και τα τρία ή τέσσερα μέρη διαμορφώνονται σε ένα ενιαίο όπου τα 

αντιθετικά στοιχεία μπλέκονται μέσω της μεταμόρφωσης των θεμάτων. Ο Λιστ 

εφαρμόζει την τεχνική αυτή των μεταμορφωμένων θεμάτων και στη γνωστή Σονάτα 

σε σι ελάσσονα.72 Όλα αυτά αναδεικνύονται παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο με την 

ανάλυση της Συμφωνίας του Δάντη για γυναικεία χορωδία και ορχήστρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
70Εύη Νίκα-Σαμψών, “Μουσική και Ποίηση: Τα συμφωνικά ποιήματα του Λιστ ως ειδική αισθητική 
κατηγορία στη συμφωνική μουσική του 19ου αιώνα.” Πρόγραμμα ΟΜΜΑ, Κύκλος Φραντς Λιστ (8-15 
Ιουνίου 1996): 41. 
71Frederick Niecks, Programme Music in the Last Four Centuries. A Contribution to the History of 
Musical Expression (Λονδίνο: University of Edinburg, Novello  & Company Ltd, 1907), 283-284. 
72Κι άλλοι χρησιμοποίησαν τη μεταμόρφωση των θεμάτων όπως Μπετόβεν, Βέμπερ και Σούμπερτ στη 
Φαντασία του Οδοιπόρου, αλλά ο Λιστ καθιέρωσε τη συστηματική χρήση της μεταμόρφωσης των 
θεμάτων, σύμφωνα με τον  Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 153 και 310.  
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2. Η λογοτεχνία στα έργα του Λιστ 

 

Από την παιδική του ακόμα ηλικία, ο Λιστ δείχνει ιδιαίτερη κλίση στη μελέτη 

σημαντικών συγγραφέων. Η Μary Τibaldi Chiesa αναφέρει  ότι στην ηλικία των έξι 

ετών, ο πατέρας του Λιστ, Adam μένει έκπληκτος όταν διαπιστώνει ότι ο γιος του 

διάβαζε Γκαίτε στη διάρκεια ενός ταξιδιού τους!73  Στα εφηβικά του χρόνια, ο Λιστ 

θεωρεί τη λογοτεχνία αναπόσπαστο μέρος των μαθημάτων μουσικής που παραδίδει· 

ο Μπετόβεν και ο Δάντης είναι το θέμα των συζητήσεών του με την Caroline de St. 

Cricq. μια από τις πρώτες του μαθήτριες.74 Το 1834 ο φίλος του Joseph d’Ortigue 

δηλώνει στο γαλλικό περιοδικό του Παρισιού Gazette Musicale ότι ο Λιστ μπορούσε 

σε μία μέρα να διαβάζει όρους από ένα λεξικό για τέσσερεις συνεχόμενες ώρες με τον 

ίδιο «αχόρταγο» τρόπο όπως «καταβρόχθιζε» τα βιβλία της ποίησης.75   

Πολλές φορές  στα γράμματά του o συνθέτης δήλωνε «νιώθω μεγάλη ανάγκη 

να μάθω, να γνωρίσω, να ψάξω βαθιά τον εαυτό μου. Ξεκινούν όλα από την αρχή. 

Διαβάζω  τη Βίβλο και την ιστορία των φιλοσοφικών  κειμένων».76 Στο φίλο και 

μαθητή του Pierre Wοlf γράφει το 1832: «Όμηρος, Πλάτωνας, Λοκ, Μπάυρον, 

Ουγκώ, Λαμαρτίνος, Σατοβριάνδος, Μπαχ, Χούμελ, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Βέμπερ... 

όλοι είναι γύρω μου. Μελετώ,  συλλογίζομαι, καταβροχθίζω». Ο Βen Arnold 

διαπιστώνει από αυτά τα παραπάνω λόγια ότι ο Λιστ δε ξεχώριζε τους συνθέτες από 

τους συγγραφείς, τη λογοτεχνία από τη μουσική· μια σκέψη που τον συνόδευε σε 

όλη  του τη ζωή και υιοθέτησε τόσο στην συνθετική του δραστηριότητα όσο και στα 

μαθήματά του.77 

Κατά την περίοδο διαμονής του στο Παρίσι, μετά το θάνατο του πατέρα του 

το 1827, ο Λιστ διευρύνει τις γνώσεις του όχι μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά και 

μέσα από την προσωπική του επαφή με σημαντικές προσωπικότητες του γαλλικού 

ρομαντισμού –όχι μόνο από το λογοτεχνικό χώρο– όπως οι Μπαλζάκ, Νερβάλ, 

Λαμαρτίνος, Ουγκώ, Joseph Autran, Lamennais, Heine, Anne Louise Germaine de 

                                         
73Μ. Tibaldi Chiesa, Vita Romantica di Liszt, 2η έκδοση (Φλωρεντία: Passigli Editori, 1986, 1937 1η 
έκδοση), 7. 
74Ό.π., 20. 
75Eleanor Perényi,  Liszt, the Artist as Romantic Hero (Καναδάς: Atlantic, Little Brown books, 1974), 
41. 
76Βen Arnold, “Liszt as Reader, Intellectual and Musician.” στο Μichael Saffle επιμ., Liszt and His 
World, Proceedings of the International Conference held at the Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 20-23/5/1993, Analecta Lisztiana I (Nέα Υόρκη: Pendragon, 1998), 34. 
77Ό.π. 
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Staël (Madam de Staël), Mοntaigne, Πασκάλ, Βολταίρος, La Bruyère. Στις 

απογευματινές τους συγκεντρώσεις (soirées), οι καλλιτέχνες συζητούν, 

ανταλλάσσουν απόψεις, διαμορφώνουν ιδέες που διαδίδουν μέσα από τα έργα τους 

και βάζουν τα θεμέλια για το κίνημα του Ρομαντισμού.78 Οι σκέψεις τους είχαν τις 

ρίζες τους στους προκατόχους τους: Ρουσό και Σατοβριάνδο, Γκαίτε και Σίλλερ, 

Schlegel και Herder, Σαίξπηρ και Δάντη. 

Οι τρεις όμως φίλοι που τον επηρέασαν τόσο στην ηθική και θρησκευτική του 

συνείδηση όσο και στη συνθετική του παραγωγή79 ήταν οι Lamennais, Λαμαρτίνος 

και Ουγκώ, για τον οποίο ο Λιστ έτρεφε έναν ιδιαίτερο  θαυμασμό.80 O συνθέτης 

μελετάει τα έργα τους και εμπνέεται από τις ποιητικές τους συλλογές. Αλλά και 

λογοτέχνες ανάμεσα στους οποίους οι Μπαλζάκ και Άντερσεν,81 του εκφράζουν το 

θαυμασμό τους αφιερώνοντάς του ποιήματα. Στο παρακάτω ποίημα Α Franz Liszt: 5 

Strophes από τη  συλλογή Poèmes de la mer (1852), ο J. Autran περιγράφει τη 

γνωριμία του με το συνθέτη στη Μασσαλία το 1844 και εκφράζει το θαυμασμό του 

για τη «θεία μουσική» του:  

 
1. Sous quels cieux nouveaux… 

                                                                                           …admiré 
                                           2. Un soir de juillet… 
                                               Devant un clavier du cher Boisselot 
                                           3. L’ adorante chambre... 
                                                                                … pâle et doux 
                                           4. Et là, sous ta main... 
                                                                            applaudissement 
                                           5. Et moi je croyens… 
                                                                          divins accords!  
 

                                         
78Marion Bauer, “The Literary Liszt.” The Musical Quarterly 22/3 (Ιούλιος  1936): 297. 
79Léon Guichard, “Liszt et la Littérature Française.” Revue de Musicologie 56e/1 (1970): 8-9. 
80Jean Hankiss, “Liszt Ecrivain et la Littérature Européenne.” Revue de Littérature Comparée 17 
(1937): 304. Ο Λαμαρτίνος αποκαλούσε το Λιστ «ποιητή των ήχων». Jacques Vier, “Franz Liszt, 
Correspondance avec Lamartine.” La Table Ronde (1946): 183. 
81Ο Μπαλζάκ βλέπει στο Λιστ και τη Maria d’Agoult τους πρωταγωνιστές του έργου του Béatrix 
(1844), Conti και Madame of  Rochfide. Το παράδοξο είναι ότι ο Μπαλζάκ δεν εκτιμούσε το Λιστ ως 
άνθρωπο· τον έβρισκε θεατρικό και γελοίο, αλλά τον θεωρούσε μεγάλο καλλιτέχνη. D. C. Parker, 
“Balzac, the Musician.” The Musical Quarterly  5/2 (Aπρίλιος 1919): 167. O Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
του αφιέρωσε ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο του A Poet’s Bazaar περιγράφοντάς τον σαν ένα 
δάιμονα που μέσα από τη μουσική προσπαθούσε ν’απελευθερώσει τη ψυχή του. Anna Harwell 
Celenza, “The Poet, the Pianist, and the Patron: Hans Christian Andersen and Franz Liszt in Carl 
Alexander’s Weimar.” 19th-Century Music 26/2 (τέλη 2002): 131. 
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Η αμοιβαία εκτίμηση που έτρεφε ο ένας στο πρόσωπο του άλλου φαίνεται από το 

γεγονός ότι ο Λιστ συνθέτει το έργο Les quattre éléments για ανδρική χορωδία και 

πιάνο (1844-45) βασιζόμενος στην ομώνυμη ποιητική  συλλογή του  J. Autran.82 

Η σχέση του Λιστ με το Δάντη ξεκινάει από τα εφηβικά του χρόνια. Στην 

Ιταλία όμως, την «προνομιούχα χώρα» όπως την αποκαλεί ο  J. Hankiss λόγω του 

πνευματικού –και όχι μόνον– πλούτου της,83 o Λιστ τελειοποιώντας τις γνώσεις  του 

στην ιταλική γλώσσα –τη λατινική τη γνώριζε ήδη από τις σπουδές του σε μικρότερη 

ηλικία–  ασχολείται πιο εντατικά με τη μελέτη των λογοτεχνών Δάντη, Πετράρχη, 

Αριόστο και Τάσσο. Σε αυτήν την  περίοδο της ζωής του νιώθει, κατά την Μ. Bauer, 

να τον προσελκύουν ταυτόχρονα η μουσική, η λογοτεχνία, η γλυπτική, η ζωγραφική, 

η πολιτική, η επιστήμη και η φιλοσοφία.84  

Το 18ο αι. η Θεία Κωμωδία εκδίδεται τρεις φορές στο Παρίσι και είκοσι εννέα 

στην Ιταλία. Ανάμεσα στα έτη 1800-1840 οι εκδόσεις του έργου του Δάντη 

αυξάνονται σε δεκάξι στο Παρίσι και σε εκατόν τριάντα  πέντε στην  Ιταλία! Τόσο τα 

έργα ζωγραφικής με περιεχόμενο τη Θεία Κωμωδία που είχαν ήδη γίνει γνωστά, 

όπως η Βάρκα του Δάντη  του Ντελακρουά που εκτίθεται το 1822 στο Παρίσι, όσο και 

η μεγάλη αύξηση των εκδόσεων δείχνουν την τεράστια απήχηση που έχει κατά το 19ο 

αι.85 H Ιταλία με τους λογοτέχνες, τους ζωγράφους και τους γλύπτες της και τη 

φυσική της ομορφιά γοητεύουν  το Λιστ ο οποίος εκφράζει τις ιδιαίτερες εντυπώσεις 

του στις μουσικές του συνθέσεις· το «καλλιτεχνικό προσκύνημα» του συνθέτη 

(“pellegrinaggio artistico”), όπως το  ονομάζουν οι μελετητές Luciano Chiappari και 

R. Dalmonte,86 ξεκινάει από το 1837 με την περιοδεία του σε πολλές πόλεις της 

βόρειας και κεντρικής Ιταλίας. Η Βενετία θα κάνει ιδιαίτερη  εντύπωση  στο Λιστ. Το 

1838 εγκαθίσταται μαζί με τη Μaria d’Agoult στη “Venezia la bella”, όπως την 

αποκαλούσε,87 από την οποία αποχωρούν οριστικά το 1841. Ο Λιστ ξαναεπιστρέφει 

στην πόλη αυτή το 1865 μόνο για δύο μέρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από 

τη Ρώμη προς το Πεστ.  

                                         
82Το χειρόγραφο  βρίσκεται στο Liszt-Museum στη Βαϊμάρη.  
83Hankiss, “Liszt Ecrivain et la Littérature Européenne.”, 309. 
84Βauer, “The Literary Liszt.”, 296. 
85Sharon Winklhofer, “Liszt, Marie d’Agoult and the Dante Sonata.” 19th Century Music 1/1 (1977): 
21.  
86Luciano Chiappari, “Liszt a Venezia.” στο Klára Hamburger επιμ., Liszt 2000, selected Lectures 
given at the International Liszt Conference in Budapest, May 18-20, 1999 (Βουδαπέστη: The 
Hungarian Liszt-Society, 2000) και Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 33-34. 
87Ό.π. Chiappari,103-104. 
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Υπάρχει μια σύγχυση, που αξίζει σε αυτό το σημείο ν’αναφερθεί, σχετικά με 

το που και ποτε ακριβώς διάβασε ο Λιστ τη Θεία Κωμωδία του Δάντη από την οποία 

άντλησε το μουσικό υλικό των έργων του. Σύμφωνα με τη βιογράφο του Λιστ L. 

Ramann, το Μπελάτζιο είναι η πόλη όπου το 1838 η Μaria d’Agoult, υποδυόμενη τη 

Βεατρίκη του Δάντη, διαβάζει  στο Λιστ στίχους της Θείας Κωμωδίας κάτω από έναν 

πλάτανο στον κήπο της Βίλας Melzi.88 Από τότε προσδιορίζεται  το έτος έμπνευσης  

της Σονάτας Δάντη και της  δημιουργίας ενός μεγαλύτερου έργου πάνω στη Θεία 

Κωμωδία του φλωρεντινού ποιητή. Η S. Winklhofer όμως θεωρεί ανακριβές αυτό το 

περιστατικό89 διότι η Μaria d’Agoult και ο Λιστ δε διέμειναν ποτέ στη Βίλα Μelzi· 

ούτε όμως και η κόμισσα d’Agoult αφηγείται κάτι ανάλογο στα απομνημονεύματά 

της Mémoires.90 Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Λιστ κάνει αναφορά στη μελέτη του 

Δάντη μαζί με την κόμισσα d’Agoult κάτω από το άγαλμα στη Βίλα Μelzi!91 

Πρόκειται για μια πληροφορία η οποία δεν είναι βέβαια αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας αλλά χρήζει περαιτέρω διευρεύνησης μέσα από τις πηγές.  

Καταγράφεται επίσης και ένα άλλο περιστατικό που δείχνει την επιρροή που 

ασκούσε εκείνη την περίοδο στο ζευγάρι Λιστ και d’Agoult η μελέτη της Θείας 

Κωμωδίας του Δάντη. Σε μια φιλική συγκέντρωση στο Νόχαντ το 1837, η κόμισσα 

d’Agoult διαπιστώνει κάποια στιγμή μια φυσική ομοιότητα του Λιστ με τη φιγούρα 

του Δάντη, ενώ ένας από τους καλεσμένους προσφωνεί το Λιστ ως «Δάντη».92  

Το 1839 ο Λιστ βρίσκεται στη Ρώμη. Εκεί, αναφέρει η Μ. Bauer,93 ο 

συνθέτης γνωρίζει το ζωγράφο Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) και 

διευθυντή της γαλλικής Σχολής στη Βίλα των Μεδίκων,94 ο οποίος τον ξεναγεί για 

ώρες στις εκκλησίες και τις γκαλερί της Ρώμης, στα αριστουργήματα του Ραφαήλ και 

                                         
88Tibaldi Chiesa, Vita Romantica di Liszt, σ. 80. 
89Winklhofer, “Liszt, Marie d’Agoult and the Dante Sonata.”, 17. 
90Κάνει απλή αναφορά στο Κόμο και στις Βίλες που υπάρχουν τριγύρω, αναφέροντας ότι βρέθηκαν 
στη Βίλα Μelzi με το Λιστ. Δεν περιγράφεται το άγαλμα που αναφέρει στη βιογραφία της η L. 
Ramann.  Η αναφορά στο Δάντη γίνεται από την αρχή του βιβλίου της Μaria d’Agoult με στίχους από 
τη Νέα Ζωή. Daniel Stern (Marie D’Agoult), Mémoires, La Passion (1833-1839) (Παρίσι: Calman-
Levy, 1927), 13 και 109. 
91Γράμμα προς το φίλο του Louis de Ronchand στις 20/9/1837 από τη λίμνη Κόμο. Franz Liszt, An 
Artist’s Journey. Lettres d’un Bachelier ès Musique, μτφρ. Charles Suttoni (Σικάγο: University of 
Chicago Press, 1989), 65-71. 
92Ό.π. Stern, 78. Ο Ronald Taylor αναφέρει ότι όταν ο Λιστ επισκέφτηκε το 1848 για πρώτη φορά την 
Αγ. Πετρούπολη, είχε ήδη διαδοθεί η φήμη ότι έμοιαζε με το Δάντη, κυρίως στο προφίλ του. Ronald 
Taylor, Franz Liszt, the Man and the Musician (Λονδίνο: Grafton Books, 1986), 81-82. 
93Bauer, “The Literary Liszt.”, 306. 
94Ο J.-A.-D. Ingres αναφέρεται στην αλληλογραφία του Λιστ και της Μaria d’Agoult με τον Henri 
Lehman. Jonbert Solange, Une Correspondance Romantique: Madame D’Agoult-Liszt-Henri Lehmann 
(Παρίσι: Flammarion, 1947), 6. 
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του Μιχαήλ Άγγελου. Απόρροια των εμπειριών  αυτών είναι  η σύνθεση  του έργου 

Années de Pèlerinage – Deuxiéme année: Ιtalie, μια συλλογή  ιταλικής ποίησης και 

καλών τεχνών μέσω των οποίων ο Λιστ εξέφρασε το θαυμασμό του και τα 

συναισθήματά του γι’αυτήν την καλλιτεχνική περιήγηση. Μετά το χωρισμό του με τη 

Μaria d’Agoult, το 1939, οι  στίχοι της Θείας Κωμωδίας του Δάντη εμφανίζονται  

πολύ συχνά στην αλληλογραφία ανάμεσά τους.95 Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω στίχοι από το γράμμα της κόμισσας d’Agoult προς το Λιστ στις 

19/11/1839 και οι οποίοι θα θυμίζουν πάντα τη φιγούρα της στο συνθέτη:96  

 
Ότι αγαπάς στον κόσμο εκεί θ’αφήσεις, 
Και θα είναι αυτό το πρώτο πλήγμα, απ’όσα 
Της εξορίας μας ρίχνει το δοξάρι. 
Θα δοκιμάσεις τι πικρό ψωμί είναι 
Το ξένο, και τι αβάσταχτος ο δρόμος, 
Ν’ανεβοκατεβαίνεις ξένες σκάλες 
Στις πλάτες σου όμως, πιο βαριά θα νιώσεις 
Την εχθρική και δόλια συντροφιά σου, 
Που εξανάγκης θα βρεθείς μαζί της· 

                                                                  (Παράδεισος, 17/55-63)  

 

Ο Λιστ βλέπει στη θέση του ζευγαριού Βεατρίκη-Δάντης, τη Μαρία και τον 

εαυτό του.97 Διαβάζουν μαζί τους ιταλούς λογοτέχνες δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 

Θεία Κωμωδία του Δάντη. Η κόμισσα d’Agoult αποτυπώνει τις σκέψεις της για τον 

αγαπημένο της ποιητή στα βιβλία Dante et Goethe (1864) και Dialogues (Diotima!) 

on Dante et Goethe (1871), χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Daniel Stern. Τα ίδια  

επιβεβαιώνονται  και από τη S. Winklhofer, η οποία εξηγεί  ότι η εικόνα του Δάντη 

και της Βεατρίκης αποτελούσε  παράδειγμα για τη σχέση του με τη Μαρία και τη 

συμπεριφορά του προς αυτήν.98 Για το Λιστ ο Δάντης ήταν Θεός·99 ο ίδιος είχε 

παραδεχτεί ότι ο Δάντης ήταν για το μυαλό και το πνεύμα του ότι ήταν ο Μωυσής για 

τους Ισραηλίτες που τους βοήθησε να βγουν από την έρημο.100 Ο Λιστ επιστρέφει 

                                         
95Serge Gut και Jacqueline Bellas, Correspondance: Franz Liszt-Marie D’Agoult (Παρίσι: Fayard, 
2001), 21. Επίσης, το ένα έκτο της αλληλογραφίας του προς την Agnes-Street Klindworth αναφέρεται 
στη Θεία Κωμωδία του Δάντη και ιδιαίτερα στο 5ο Άσμα της Κόλασης. Pauline Pocknell, Franz Liszt 
and Agnes Street-Klindworth, A Correspondence: 1854-1886, Franz Liszt Studies Series #8  (Nέα 
Yόρκη: Pendragon Press, 2000), 31. 
96Winklhofer, “Liszt, Marie d’Agoult and the Dante Sonata.”, 29. 
97Bauer, “The Literary Liszt.”, 308. 
98Ό.π. Winklhofer, 16 και 22. 
99Perényi,  Liszt, the Artist as Romantic Hero, 176. 
100Arnold, “Liszt as Reader, Intellectual and Musician.” στο Saffle, Liszt and His World, 48. Το ίδιο 
ακριβώς έλεγε ο Λιστ και για τον Μπετόβεν. Walker, Reflections on Liszt, 11. 
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ξανά στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια της ζωής του και πιο συγκεκριμένα στη Ρώμη 

και στο Τίβολι όπου διαμένει στη Βίλα των Έστε (Villa d’Este). Εκεί συνθέτει  το 

Années de Pèlerinage –Τroisiéme année συμπεριλαμβάνοντας   τις εντυπώσεις του 

από τα έργα τέχνης· πρόκειται για ένα «μουσικό ημερολόγιο» του συνθέτη. Ο 

χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται από την Ε. Perényi, η οποία βασίζεται στο γεγονός 

ότι ο Λιστ είναι ο μοναδικός συνθέτης της γενιάς του που ταξίδεψε τόσο πολύ σε όλη 

του τη ζωή και αποτύπωσε τις εμπειρίες του στις μουσικές του συνθέσεις.101   

Ο Β. Αrnold αναφέρει ότι ο Λιστ ήταν ένας από τους διανοούμενος μουσικούς 

της εποχής του που μελέτησε πολύ και ασχολήθηκε με φιλοσοφικά ζητήματα.102 Στη 

βιβλιοθήκη του στη Βαϊμάρη είχε πάνω από χίλια τριακόσια βιβλία, ενώ στη 

Βουδαπέστη τετρακόσια.103 Κρατούσε σημειώσεις στο πλαϊνό μέρος των βιβλίων και 

συνήθιζε να δωρίζει βιβλία και άρθρα μαζί με τις επιστολές που έστελνε σε φίλους 

του. Σε όλη του τη ζωή διάβαζε και ξαναδιάβαζε τους ίδιους συγγραφείς ανάμεσα 

στους οποίους Δάντη, Γκαίτε, Ουγκώ, Σατοβριάνδο, Λαμαρτίνο, Lamennais, Σίλλερ 

και Σαίξπηρ·104 ακόμα και στα μαθήματά του συνέδεε τη λογοτεχνία με τη μουσική 

διαβάζοντας αποσπάσματα των αγαπημένων του συγγραφέων.105 Δυστυχώς, επειδή 

δε γνώριζε επιπλέον ξένες γλώσσες, δεν μπόρεσε να εντρυφήσει στα γραπτά κείμενα 

των κλασικών συγγραφέων της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αμερικής όπως οι 

Ντοστογιέφσκι, Ντίκενς, Τζέιν Όστιν και άλλοι.  

Σημαντικό θεωρούσε το διάβασμα για τη μόρφωση των παιδιών του· δεν τον 

ενδιέφερε  αν θα προχωρήσουν στις σπουδές τους στο πιάνο, αλλά έδινε σημασία στη 

μελέτη κειμένων.106 Η λογοτεχνία υπήρξε πηγή δημιουργίας για το Λιστ· θεωρούσε, 

όπως αναφέρει η Μ. Bauer,107 ότι όσο πιο πολύ αρέσει κάποιο ποίημα στο συνθέτη, 

τόσο πιο άμεσα μπορεί να εκφράσει την πλήρη ένταση των συναισθημάτων του στη 

μουσική του. Ακολουθεί ο πίνακας 2.1., σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε ο Β. 

Arnold, στον οποίο παραθέτονται τα βιβλία που διάβασε ο Λιστ σε  

                                         
101Perényi,  Liszt, the Artist as Romantic Hero, 127. 
102Arnold, “Liszt as Reader, Intellectual and Musician.” στο Saffle, Liszt and His World, 37. 
103Πολλά βιβλία της προσωπικής του συλλογής βρίσκονται σήμερα στο Liszt Research Centre στη 
Βουδαπέστη, ενώ χίλια διακόσια εννενήντα οκτώ βιβλία του από τη Βαϊμάρη πουλήθηκαν σε 
πλειστηριασμό. Ανάμεσα σε αυτά είναι του Πετράρχη, Δάντη, Σαίξπηρ, Ουγκώ,  Βολταίρου, 
Μπαλζάκ, Μπάυρον, Γκαίτε, Σίλλερ, Όμηρου, Λαμαρτίνου, Μίλτον, Πλάτωνα και Σοπενχάουερ. 
Walker, Reflections on Liszt, 219. 
104Ό.π. Perényi,  41-42. 
105Ό.π. Arnold, 40. 
106Ό.π., 47. 
107Bauer, “The Literary Liszt.”, 313. 
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συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και που σχετίζονται με τη Συμφωνία του Δάντη 

και τη θεματολογία της Θείας Κωμωδίας γενικότερα:108 

 

Πίνακας 2.1. : Λογοτεχνικά έργα σχετικά με τη Θεία Κωμωδία 

Συγγραφέας Τίτλος έργου Χρονολογία μελέτης
Victor Hugo 
 
Milton John 
 
Pohl Richard 
 
 
Daniel Stern 
         
       -//- 
 
 
A. Frédéric Ozamam 
 
 
Dante Alighieri 
 
 

Après une lecture de Dante 
 
Paradise Lost 
 
Commentaire de la Symphonie du 
Dante 
 
Dante et Goethe 
 
Dialogues (Diotima!) on Dante et 
Goethe 
 
Dante et la philosophie catholique au 
13ème siécle 
 
Divina Commedia 

1848 
 
1848 
 
1858 
 
 
1864 
 
1871 
 
 
1878 
 
 
1837, 1844, 1855, 
1858–9, 1876, 
1878–9, 1885 

 

H Θεία Κωμωδία του Δάντη και ο Φάουστ του Γκαίτε είναι δύο λογοτεχνικά 

έργα διαφορετικά μεταξύ τους που ο Λιστ δεν αποχωρίζεται σε όλη του τη ζωή· 

εξίσου διαφορετικές είναι και οι δύο Συμφωνίες του Φάουστ και του Δάντη 

εμπνευσμένες από τα προαναφερθέντα έργα.109 Ο ίδιος ο συνθέτης δεν αναφέρει ποτέ 

ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη μουσική, αλλά παραδέχεται ότι δεν μπορεί να 

πορευτεί χωρίς το Δάντη και το Γκαίτε.110 Ο μαθητής του Αugust Stradal, αναφέρει 

στ’απομνημονεύματά του ότι ο συνθέτης διάβαζε και ξαναδιάβαζε αυτά τα δύο 

αριστουργήματα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.111 Ενδεχομένως, το ανήσυχο 

πνεύμα του να έβρισκε σε αυτά τις απαντήσεις που αναζητούσε σε φιλοσοφικά και 

θρησκευτικά θέματα. Απ’όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η λογοτεχνία και η ποίηση 

έπαιξε εξέχοντα ρόλο στη ζωή του Λιστ και αποτέλεσαν υλικό στις μουσικές του 

συνθέσεις. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η Θεία Κωμωδία του Δάντη, οι στίχοι της οποίας 
                                         
108Arnold, “Liszt as Reader, Intellectual and Musician.” στο Saffle, Liszt and His World, 48-60. 
109Μ. D. Calvocoressi, Λιστ, μτφρ. Γ. Αστεριάδης (Αθήνα: Γκοβόστης, 1980), 35. Aρχική έκδοση Liszt 
(Παρίσι: Henri Laurens, 1926). 
110Σύμφωνα με τον Arnold, ο Λιστ διάβασε πολλές φορές στη ζωή  του και τον Φάουστ του Γκαίτε: 
1830, 1837-1841, 1844, 1849, 1854, 1857, 1876-1877, 1885. Ό.π. Arnold. 
111August Stradal, Erinnerungen an Franz Liszt (Βέρνη-Λειψία: Paul Haupt, 1929), 72. 
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τον ενέπνευσαν όχι μόνον για τη σύνθεση του ορχηστρικού έργου της Συμφωνίας του 

Δάντη, αλλά και άλλων έργων για πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο και τραγούδι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ ΚΑΙ  

ΟΙ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η Συμφωνία του Δάντη 

 

Η Συμφωνία του Δάντη, ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Λιστ, αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής. Στο συγκεκριμένο μέρος εξηγείται η 

διαδικασία που ακολούθησε ο συνθέτης για τη δημιουργία αυτού του ορχηστρικού 

έργου και στην εκτέλεσή του όσο ζούσε ο Λιστ. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη εδώ, η 

απλή αναφορά σε όλα τα έργα του συνθέτη πάνω στη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Έτσι 

τονίζεται η σημασία του ποιητικού αυτού έργου, γίνεται εμφανής η συχνότητα της 

χρήσης του ως πηγή έμπνευσης σε σχέση με το συνολικό συνθετικό του έργο και 

αναδεικνύονται έργα του Λιστ τα οποία δεν είναι διαδεδομένα.  

Μετά από πολλές σκέψεις και προσχέδια, ο Λιστ ασχολήθηκε με τη σύνθεση 

του έργου Eine Symphonie zu Dante’s Divina Commedia für großes Orchester und 

Sopran –und Alt– Chor ανάμεσα στα έτη 1855-1856 και την ολοκλήρωσε το  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eικόνα 3.1: Eξώφυλλο της πρώτης έκδοσης της Συμφωνίας του Δάντη 
από τον οίκο Breitkopf & Härtel (1859) 
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καλοκαίρι του 1857. Στην επιστολή του προς τον Louis Köhler στις 9/7/1856 γράφει: 

«Τελικά βγήκα από το Καθαρτήριό μου. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσα τη Συμφωνία μου 

πάνω στη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Χθες έγραψα τα τελευταία μέρη της 

παρτιτούρας».1  Η παρτιτούρα εκδόθηκε για πρώτη φορά από την Breitkopf & Härtel το 

1859 με αριθμό έκδοσης 9796. Η πρώτη παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στη 

Δρέσδη στις 7 Νοεμβρίου 1859 υπό τη διεύθυνση του Λιστ. Η συναυλία έγινε στο 

Βασιλικό Θέατρο της πόλης μετά από μία μόνο πρόβα. Στην πρεμιέρα ήταν παρόντες οι 

Κλάρα Σούμαν και Joseph Joachim, καθώς και ο von Bülow μαζί με τη νέα του σύζυγο 

και κόρη του Λιστ, Cosima.2  

Ο Λιστ δεν κατάφερε ν’ακολουθήσει την ίδια του τη συμβουλή που αναφέρει 

στο εισαγωγικό του σημείωμα για τα συμφωνικά ποιήματα, να μην παρουσιάζει δηλαδή 

τη μουσική του αν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη.3 Aναγνώρισε, βέβαια, ότι η 

αποτυχία του έργου του δεν οφειλόταν στις κακώς αντεγραμμένες πάρτες της 

ορχήστρας, αλλά στη δική του απρόσεκτη διεύθυνση και στην έλλειψη προβών. Το 

πολύπλοκο έργο καταστράφηκε από τους μουσικούς της ορχήστρας οι οποίοι έπαιξαν 

υποχρεωτικά τα μέρη τους εκ πρώτης όψεως. «Η συναυλία ήταν ένα φιάσκο», γράφει ο 

von Bülow στο Neue Zeitschrift für Musik, «που μπορεί μόνο να συγκριθεί με εκείνο 

για την όπερα Τανχώυζερ του Βάγκνερ στο Παρίσι».4 Αυτό το περιστατικό, αναφέρει ο 

Α. Walker, πρέπει να στοίχισε αρκετά στην εικόνα του Λιστ ως μαέστρου.5 Η αποτυχία 

αυτή έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που ο Λιστ πάντα αντιμετώπιζε όταν έπρεπε 

να παρουσιάσει τα ορχηστρικά του έργα σε άλλες πόλεις: οι μουσικοί έπρεπε να 

παίζουν αναγκαστικά από τις χειρόγραφες παρτιτούρες του συνθέτη. Ο Λιστ έκανε 

συχνά νέα αντίγραφα, αλλά πολλές φορές οι καλλιγράφοι – αντιγραφείς έκοβαν 

ενδείξεις παρά τις συστάσεις του. Ο Τύπος της Δρέσδης ήταν ιδιαίτερα εχθρικός με το 

συνθέτη και αναφέρθηκε σε μια  αποτυχημένη πρεμιέρα της Συμφωνίας του Δάντη το 

Νοέμβριο του 1859. Τα μοναδικά θετικά σχόλια που τυπώθηκαν στη Dresdener 

                                              
1Ellen Knight, “The Harmonic Foundation of Liszt’s Dante Symphony.” Journal of the American Liszt 
Society 10 (Δεκέμβριος 1981): 57. 
2Russel Stinson, “Franz Liszt and His Early Reception of Bach’s Organ Works.” Bach Notes 4 (τέλη 
2005): 1. 
3Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 486. 
4Franz Brendel επιμ., Neue Zeitschrift für Musik (Λειψία, 22/9/1865). 
5Ό.π. Walker, 487. 
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Nachrichten ήταν του εικοσιδυάχρονου Felix Draeseke, ο οποίος έγινε από τότε, εκτός 

από μαθητής του στη Βαϊμάρη, και ένθερμος υποστηρικτής του.6  

Ο Λιστ έγραψε δύο διαφορετικές εκδοχές για το τέλος της Συμφωνίας. Ο Peter 

Raabe που έκανε πρώτος την καταλογογράφηση του έργου του Λιστ, διευκρινίζει ότι 

και οι δύο εκδοχές είναι διαθέσιμες στο πρώτο καθαρό αντίγραφο του χειρογράφου στο 

Αρχείο Gœthe –und Schiller– στη Βαϊμάρη, πάνω στο οποίο βασίστηκε η πρώτη 

έκδοσης της Συμφωνίας το 1859. Αρχικά, το Καθαρτήριο, το δεύτερο μέρος της 

Συμφωνίας, τελείωνε στο μ. 428 και αργότερα ο Λιστ πρόσθεσε άλλα τέσσερα μέτρα 

έως το μ. 431 με τις ενδείξεις pianissimo και “Vielleicht hier schließen”. Στη δεύτερη 

όμως καταληκτική εκδοχή που ξεκινάει στο μ. 432 και καταλήγει στο μ. 453, υπάρχουν 

οι ενδείξεις  fortissimo και “Zweiter Schluß”.7  

Στα μέσα Οκτωβρίου του 1856, ο Λιστ και η πριγκίπισσα Carolyne Wittgenstein 

επισκέφτηκαν το Βάγκνερ στη Ζυρίχη, στο σπίτι του οποίου φιλοξενήθηκαν για έξι 

εβδομάδες.  Ο Derek Watson αναφέρει ότι οι δύο συνθέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα 

έργα τους και πιο συγκεκριμένα για την πρώτη σκηνή από το Δαχτυλίδι του 

Νιμπελούνγκεν και τις Συμφωνίες Φάουστ και Δάντη.8 Ο Βάγκνερ, ακούγοντας το Λιστ 

να παίζει τη δεύτερη εκδοχή της Συμφωνίας του Δάντη, τον συμβούλευσε να παραμείνει 

στο απαλό λαμπύρισμα σε pianissimo της πρώτης εκδοχής.   

Tελικά o Λιστ κράτησε και τα δύο καταληκτικά μέρη της Συμφωνίας τα οποία 

υπάρχουν στο χειρόγραφο στο Αρχείο Gœthe –und Schiller– στη Βαϊμάρη. Η μελέτη 

όμως του χειρογράφου, όπως αναφέρει ο Α. Walker, oδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Λιστ 

θεωρούσε τη δεύτερη  fortissimo εκδοχή  ως δεύτερη coda προστιθέμενη στην πρώτη. 

Eπομένως, άφηνε στον εκάστοτε διευθυντή ορχήστρας την επιλογή αν θα ερμηνεύσει 

τη δεύτερη εκδοχή ως συνέχεια της πρώτης –όπως ακούγεται στην ηχογράφηση του 

μαέστρου Sir Georg Solti– ή θα σταματήσει στην pianissimo εκδοχή στο μ. 431. Ο Tim 

Parry σχολιάζει πως θα ήταν εντυπωσιακό ν’ακούγαμε πως θ’απεικόνιζε μουσικά ο 

Λιστ τον Παράδεισο, αν δεν επηρεαζόταν από τον Βάγκνερ και την πριγκίπισσα 

                                              
6Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 487. 
7Eισαγωγικό σημείωμα της Imre Sulyok στο Ferenc Liszt, DANTE SYMPHONY for Female Chorus and 
Orchestra, full-score No. 590 (Λονδίνο: Editio Musica Budapest-Ernst Eulenburg Ltd. & Co. GmbH, 
1970), ΙΙΙ.  
8Watson, Liszt, 109.  
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Carolyne Wittgenstein, ενώ θεωρεί αποτυχημένη τη δεύτερη fortissimo εκδοχή για το 

τέλος της Συμφωνίας.9 

Yπάρχουν πολλές αναφορές στην αλληλογραφία του Λιστ για τη δημιουργία 

μιας συμφωνίας βασισμένης στη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Στις 2 Ιουνίου 1855 γράφει 

στο Βάγκνερ ότι είχε για αρκετό καιρό στο μυαλό του μια Συμφωνία πάνω στο Δάντη 

που θ’αποτελούνταν από τρία μέρη, από τα οποία το τρίτο θα είχε και χορωδία.10 Στις 7 

Ιουνίου 1855, ο Βάγκνερ απαντάει από το Λονδίνο μ’ένα εκτενές κείμενο εκφράζοντας 

τις απόψεις του για τη διάρθρωση της Συμφωνίας του Δάντη και για το Παράδεισο:  

 
…να εκφράσω την έκπληξή μου για τη ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
σου. Έχεις μία Συμφωνία του Δάντη στο μυαλό σου, έτσι δεν είναι;… Όταν 
κοιτάζω τη δραστηριότητά σου τα τελευταία χρόνια, μου φαίνεσαι σαν να είσαι 
υπεράνθρωπος·…  Παρόλα αυτά, είναι πολύ φυσικό η δημιουργία να είναι η 
μοναδική μας χαρά και να κάνει τη ζωή μας υποφερτή. Είμαστε αυτοί που 
είμαστε, μόνον  όταν δημιουργούμε· όλες οι άλλες λειτουργίες της ζωής δεν 
έχουν κανένα νόημα για μας…. Η Θεία Κωμωδία θα είναι; Θαυμάσια ιδέα και 
ήδη εκ των προτέρων απολαμβάνω τη μουσική. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια 
μικρή συζήτηση μαζί σου πάνω σε αυτή. Η Κόλαση και το Καθαρτήριο θα έχουν 
επιτυχία χωρίς να έχω καμία αμφιβολία προς το παρόν, αλλά για τον Παράδεισο 
έχω τις αντιρρήσεις μου οι οποίες επιβεβαιώνονται όταν μου λες ότι στα σχέδιά 
σου είναι να συμπεριλάβεις μέρος χορωδίας…. Μου φαίνεται πως ο Δάντης, 
ειδικά στον Παράδεισο δεν πέτυχε το στόχο του…. Αλλά ίσως εσύ, αγαπημένε 
μου φίλε, επιτύχεις και καθώς θα ζωγραφίσεις με μουσική μια εικόνα, μπορώ 
επίσης να προβλέψω την επιτυχία σου γιατί ουσιαστικά η μουσική είναι η 
καλλιτεχνική και αυθεντική εικόνα του κόσμου. Για την αρχή (την Κόλαση) δεν 
μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Μόνο για τον Παράδεισο και ειδικά για τις 
χορωδίες, νιώθω κάποια φιλική ανησυχία….11 

  

Ο συνθέτης λοιπόν, ακολουθεί τη συμβουλή του Βάγκνερ και δε γράφει 

ξεχωριστό μέρος για τον Παράδεισο· ο ίδιος, βαθιά θρησκευόμενος, είχε καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι το Θείο δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο της τέχνης.12 Με την 

ολοκλήρωση της Συμφωνίας του Δάντη, ο Λιστ απαντάει στο Βάγκνερ:  

                                              
9Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 348. Eισαγωγικό σημείωμα Tim Parry στο Franz Liszt, A Faust 
Symphony, Dante Symphony, Les Préludes, Prometheus, Solti & López-Cobos, 2 CD’s Set 466751-2 
(Λονδίνο: Decca Music Group Ltd, 2000), 6-7. 
10Ο Λιστ και ο Βάγκνερ αντάλλασσαν πολύ συχνά τις απόψεις τους πάνω στα έργα που συνέθεταν και ο 
ένας συμβούλευε τον άλλον όπως φαίνεται από τη φράση του Λιστ στο γράμμα αρ. 189, 1/2/1854, 
«Μέχρι τον Οκτώβριο η Συμφωνία Φάουστ θα ολοκληρωθεί και σύντομα θα εκδοθεί», γράμμα αρ. 147, 
1/1/1855 και αρ. 169. Francis Hueffer μτφρ., Correspondence of Wagner and Liszt, Tόμ. 2, Etext #4234 
(The Project Gutenberg Etext, Edition:11, Ιούλιος 2003), www.gutenberg.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
11Pierre-Antoine Huré και Claude Knepper, Correspondance (Παρίσι: Jean-Claude Lattes, 1987), 301-
308 και 385. 
12Dalmonte, Franz Liszt: la Vita, l’Opera, i Testi Musicati, 131-132. 
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ. Όπως ο Βιργίλιος καθοδήγησε το Δάντη, 
έτσι και εσύ με καθοδήγησες μέσα από τα μυστηριώδη μονοπάτια της ζωής και 
του ποτισμένου με ήχους κόσμου. Από τα βάθη της καρδιάς μου σε αποκαλώ 
δάσκαλό μου και ποιητή μου (Κόλαση, 1/85) και αφιερώνω αυτό το έργο σε σένα 
με σταθερά πιστή αγάπη.13   

 

Στην πρώτη έκδοση της Συμφωνίας του Δάντη ενσωματώθηκε η εισαγωγή  του Richard 

Pohl,14 ο οποίος αναφέρεται στον πολυσχιδή πλούτο της Θείας Κωμωδίας και 

δικαιολογεί κάθε καλλιτέχνη που περιγράφει και ερμηνεύει από τη δική του οπτική 

γωνία αυτό το ποίημα με τα τόσο διαφορετικά και αντιθετικά στοιχεία. 15 

Ο Λιστ ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με τη μελέτη της Θείας Κωμωδίας. Το 

1839 συνθέτη το πρώτο δαντικό έργο, τη σονάτα για σόλο πιάνο Paralipomènes à la 

Divina Commedia. Μεταξύ 1839 και 1840, επεξεργάζεται τη σονάτα αυτή στη δεύτερη 

εκδοχή με τίτλο Prolégomènes à la Divina Commedia και στην τρίτη με τίτλο Après 

une lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata. Η τελική της μορφή ολοκληρώνεται το 

1849 και συμπεριλαμβάνεται ως τέταρτη πλέον εκδοχή τον τίτλο Après une lecture du 

Dante – Fantasia quasi Sonata –που σήμερα είναι γνωστή και ως Dante Sonata– στη 

συλλογή Années de Pèlerinage – Deuxiéme année: Ιtalie.16 Aξίζει ν’αναφερθεί η 

επιμέλεια έκδοσης το 1950 από το γάλλο πιανίστα Alfred Cortot,17 ο οποίος προτείνει 

διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων μερών του κομματιού· υπάρχει επιπλέον 

και η μεταγραφή της για δύο πιάνα από τον Ιταλό πιανίστα Vittorio Bresciani, μέλος 

                                              
13Hueffer, Correspondence of Wagner and Liszt,  γράμμα αρ. 289 
14Richard Pohl (1826-1896) γερμανός κριτικός και μεταφραστής. Σπούδασε φιλοσοφία, χημεία, φυσική 
στην Καλσρούη, Γκαίτιγκεν και Λειψία και μελέτησε μουσική με τον Wenzel στη Λειψία όπου έγινε 
φίλος του Σούμαν. Έγραψε στη Neue Zeitschrift für Musik με το ψευδώνυμο “Hoplit” και έγινε η φωνή 
του  Βάγκνερ, Λιστ, Μπερλιόζ και άλλων πρωτοπόρων μουσικών της Νέας Γερμανικής Σχολής. 
Πολύτιμες είναι από το 1850 οι μεταφράσεις του στα γερμανικά δοκιμίων του Μπερλιόζ και κάποιων 
άρθρων του Λιστ. Έγραψε επίσης ποίηση, το μυθιστόρημα Richard Wiegand βασισμένο στη ζωή του 
Βάγκνερ και συνέθεσε τραγούδια και ορχηστρικά κομμάτια. Από το 1864 μέχρι το θάνατό του 
αποσύρθηκε στο Μπάντεν-Μπάντεν. Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Richard Pohl” 
επιμ. John Warrack και James Deanville (Oxford University Press, 2007-2008), 
www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
15Richard Pohl, Einleitung zu Liszt’s Dante-Symphonie (Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1859) και 
Illustrazione sulla Sinfonia di Dante dell Εsimio Commendatore Francesco Liszt (Ρώμη: Stabilimento 
Tipografico Aureli e Co, 1863). Η εισαγωγή του στην ιταλική γλώσσα είναι εμπλουτισμένη με 
περισσότερες αναφορές σε στίχους από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη που τους συσχετίζει με το μουσικό 
κείμενο του Λιστ. 
16Arnold, “Liszt as Reader, Intellectual and Musician.” στο Μichael Saffle επιμ., Liszt and His World, 40. 
17Franz Liszt, Après une Lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata, No 7 de la 2a Années de Pèlerinage 
(Italie), επιμ. Alfred Cortot, piano score Ε.Μ S. 5469 (Παρίσι-Νέα Υόρκη: Édition de Travail des œuvres 
de Liszt, Editions Salabert, 1950).  
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του «Φραντς Λιστ πιανιστικού ντούο», η οποία έχει ηχογραφηθεί στην εταιρεία Naxos 

Records.18 

Το 1840 στη Μασσαλία, ο ποιητής J. Autran διηγείται στο Lettres et Notes de 

voyage ότι ο Λιστ αυτοσχεδίασε στο όργανο μια Συμφωνία πάνω στη Θεία Κωμωδία.19 

Στην αλληλογραφία του Λιστ με τον J. Autran είναι φανερά τα σχέδια του συνθέτη για 

ένα σκηνικό έργο βασισμένο στο δαντικό έργο, με κείμενο σε προσαρμογή του γάλλου 

ποιητή. Σε επιστολή του στις 14/5/1845 από τη Λυόν, ο Λιστ γράφει στον ποιητή:  

 
…εισέρχομαι όλο και πιο πολύ στο σκοτεινό δάσος του Δάντη, αγαπητέ Autran. 
…Θα μπορούσα να βάλω και μια κοντράλτο·… η φωνή της θα βοηθήσει στην 
απόδοση της μυστυριώδους ατμόσφαιρας… Το έργο δε θα ξεπερνάει τη μιάμιση 
ώρα…20 

 

Το 1847 ο Λιστ έκανε τα πρώτα σκίτσα της Συμφωνίας του Δάντη κατά τη 

διάρκεια της γνωριμίας του με την πριγκίπισσα Carolyne Wittgenstein. Tο 1848 

συνθέτει το τραγούδι  Le vieux vagabond (LW N44, S 304, R 565, C 545) βασισμένο, 

όπως αναφέρεται στον κατάλογο έργων του Λιστ των Maria Eckhardt και Rena 

Charnin-Mueller,21 σε θέματα από τη Συμφωνία του Δάντη, καθώς επίσης και το 

συμφωνικό ποίημα Les Préludes. Το 1874 μεταγράφει για πιάνο το Dante’s Sonnet 

“Tanto gentile e tanto onesta” από το ομώνυμο τραγούδι για βαρύτονο και πιάνο του 

von Bülow.22 Μια ακόμα μεταγραφή είναι το έργο Dante συντόμευση από το 

Καθαρτήριο και το Magnificat της Συμφωνίας του Δάντη για όργανο (Introduction, Fuge 

und Magnificat aus Der Symphonie zu Dantes – Divina Comedia) που υπάρχει στην 

                                              
18Bλ. 3.4 The Franz Liszt Piano duo: DanteXperience. 
19Guichard, “Liszt et la Littérature Française.”, 25. 
20Fitz-James Β. De Miramon, “Liszt et la Divine Comédie.” Revue de Musicologie 22 (Mάιος-Αύγουστος 
1938): 83. Αναφορά γι’αυτό το έργο το οποίο δε σώζεται, γίνεται και από τον Watson, Liszt, 89· ο P. 
Merrick ισχυρίζεται ότι στα αρχικά σχέδια του Λιστ ήταν και οι δύο Συμφωνίες Φάουστ και Δάντης να 
γίνουν όπερες. Paul Merrick, Revolution and Religion in the Music of Liszt (Nέα Yóρκη: Cambridge 
University Press, 1987), 161.   
21Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, στο λήμμα “Franz Liszt” “Work-list” επιμ. Maria Eckhardt-
Rena Charmin Mueller (Oxford University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 
15/7/2008). Ο κατάλογος ετοιμάζεται να εκδοθεί στο Μόναχο με τίτλο Thematisches Verzeichnis der 
Werke Franz Liszts.  
22Το συγκεκριμένο γνωστό σονέτο περιλαμβάνεται στο έργο Νέα Ζωή του Δάντη. Δάντης Αλιγκιέρι, Νέα 
Ζωή, μτφρ. Νίκος Κούρκουλος (Aθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού πρώτου, 1996). Ο Λιστ στο γράμμα του 
από τη Ρώμη στις 30/7/1984 προς την Olga von Meyendorff , αναφέρει το φίλο του Bülow που συνέθεσε 
το σονέτο. To χειρόγραφο βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου στην Ουάσινγκτον. William R. 
Tyler μτφρ., The Letters from Liszt to Olga von Meyendorff: 1871-1886 (Ουάσινγκτον: Dumbarton Oaks, 
1979), 153. 
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έκδοση των απάντων έργων του Λιστ για όργανο με την επιμέλεια του Sándor 

Margittay.23 Στον πίνακα που ακολουθεί, είναι συγκεντρωμένα με χρονολογική σειρά 

όλα τα έργα του Λιστ τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη.24 

Υπάρχουν τέσσερεις καταλογογραφήσεις των έργων του που αναγράφονται στην 

πρώτη στήλη του πίνακα «Αριθμός καταλόγου». Το κεφαλαίο S παραπέμπει στην 

καταλογογράφηση του Humphrey Searle, το R είναι του Peter Raabe, το LW από τον 

κατάλογο των Maria Eckhardt και Rena Charmin-Mueller και το C του Luciano 

Chiappari.25 

                                              
23Ferenc Liszt, Complete Organ Works, 4 Tόμοι (Λονδίνο: Editio Musica Budapest-Boosey & Hawkes, 
1970-1973) και Franz Liszt, Complete Organ Works, Stefan Johannes Bleicher, 4CD’s, Arte Nova 
Classics, 29/10/2002 όπου υπάρχει ηχογραφημένο το Introduction, Fuge und Magnificat aus Der 
Symphonie zu Dantes – Divina Comedia. 
24Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται στον κατάλογο των Michael Short και Leslie Howard, “Franz Liszt: 
List of Works.” Quaderni 3 dell’Istituto Liszt (Μιλάνο: Ruggimenti, 2004), 84, 29, 107, 111, 119 και 131. 
25Peter Raabe,  Franz Liszt: Leben und Schaffen (Στουτγκάρδη, 1931, 1968 2η έκδοση από F. Raabe), 
Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, στο λήμμα “Franz Liszt” “Work-List” επιμ. Maria Eckhardt-
Rena Charmin Mueller (Oxford University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 
15/7/2008) και Luciano Chiappari, Liszt: “Εxcelsior” op. 1400, Catalogo delle Composizioni 
Cronologico, Tematico, Alfabetico (Πίζα: 1996). 
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Πίνακας 3.1.1. : Έργα του Λιστ εμπνευσμένα από τη Θεία Κωμωδία 
 

Aριθμός 
καταλόγου 

Τίτλος – 1η εκτέλεση Χειρόγραφo – 1η έκδοση Εκδοτικός οίκος Κατηγορία 
 

S701e 
 
 

Dante Fragment [πρώιμη εκδοχή 
της αρχής του έργου S161/7]  
1838–39 
 

χειρόγραφο GSA 
(ημιτελές έργο / σκίτσο) 

 

Liszt Society Journal 2003 
 
 

για πιάνο 
 
 

S158a  R(10b) 
 
 

Paralipomènes á La Divina 
Commedia – Fantasie Symphonique 
1839 [1η εκδοχή S161/7] 
 

χειρόγραφο δε βρέθηκε, 
ανέκδοτα αντίγραφα στο GSA 
 

⎯ 
 
 
 

για πιάνο  
 
 
 

S158b R(10b) 
 

Prolégomènes à La Divina 
Commedia – Fantasie 
Symphonique, 1839 [2η εκδοχή 
S161/7] 
 

ανέκδοτο χειρόγραφο  
στο GSA 

 
 

 
⎯ 
 
 

για πιάνο  
 
 

S158c R(10b) Après une lecture du Dante –
Fantasia quasi sonata, 1839 [3η 
εκδοχή S161/7] 
 

ανέκδοτο χειρόγραφο 
στο GSA 

 

⎯ 
 
 

για πιάνο  
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Aριθμός 
καταλόγου 

Τίτλος – 1η εκτέλεση Χειρόγραφo – 1η έκδοση Εκδοτικός οίκος Κατηγορία 
 

S773 
LW T6 
 

La Divina Commedia 
                        ? 1845 
 

Δε σώζεται ⎯ 
 

Σκηνικό έργο σε 
προσχέδια 
 

S304, R565 
LW N44, C545 
 

Le vieux vagabond (Jean-Pierre 
Béranger)26   

1848 
Λειψία, B. & H., 1856 
 

Grossherzog Carl Alexander 
Ausgabe der musikalischen 
Werke Franz Liszts, Λειψία, 
1907-1936 
 

Τραγούδι για σόλο 
φωνή & πιάνο 
 

S161   R(10b) 
LW A55 
 

Années de pélèrinage – Deuxième 
année: Italie  7. Après une lecture 
du Dante-Fantasia quasi sonata, 
1849 [4η εκδοχή] 

 Editio Musica Budapest: 
Franz Liszt, Neue  Ausgabe 
SämtlicherWerke, I/7 
 

για πιάνο 
 

S109, R426,  
LW G14, C 507 
 

Eine Symphonie zu Dantes 
Divina Commedia 1. Inferno 2. 
Purgatorio & Magnificat για τέλος 
1855-56,  Δρέσδη 7/11/1857 
 

χειρόγραφα σκίτσα στο GSA, 
Staatsbibliothek zu 
Preussischer Κultur-Βesitz, 
Βερολίνο, Βιβλιοθήκη 
Κογκρέσου 1859 

Grossherzog Carl Alexander 
Ausgabe der musicalischen 
Werke Franz Liszts, Λειψία 
1907-1936,  I/7 
 

για ορχήστρα 

 
 
 
                                              
26Το χειρόγραφο τραγούδι βρίσκεται στη New York Public Library. 
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Aριθμός 
καταλόγου 

Τίτλος – 1η εκτέλεση Χειρόγραφo – 1η έκδοση Εκδοτικός οίκος Κατηγορία 
 

S648, R370, 
LW C20, C719 
 

Eine Symphonie zu Dantes Divina 
Commedia  [από τη Συμφωνία 
S109] 1. Inferno 2. Purgatorio,  
1857  
μεταγραφή για δύο πιάνα  

χειρόγραφο GSA Βαϊμάρη 
1859 

⎯ μεταγραφή για δύο 
πιάνα   
 

S672b, R(426) 
LW E8, C801 

Einleitung, Fuge und Magnificat 
από τη Συμφωνία πάνω στη Θεία 
Κωμωδία του Δάντη (από τη 
Συμφωνία S109)  
1860 

χειρόγραφο δε βρέθηκε 
1869 

 

Universal Edition IV 
The Complete Works for Organ, 
10 τόμοι, εκδόσεις Haselböck, 
Βιέννη 1985-1999 

για εκκλησιαστικό 
όργανο 

S479, R144,  
LW A265 
 

Dantes Sonnet “Tanto gentile e 
tanto onesta”1874 [από το 
ομώνυμο τραγούδι έργο 22 του 
Hans von Bülow] 

Βιβλιοθήκη Κονγκρέσου, 
Βερολίνο 1875 

Editio Musica Budapest: 
Franz Liszt, Neue  Ausgabe 
Sämtlicher Werke, II/13 1970 

μεταγραφή για 
πιάνο 
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Ο Λιστ αρχικά είχε οραματιστεί την παρουσίαση του τρίπτυχου Κόλαση –

Καθαρτήριο – Παράδεισος,27 κατ’αναλογία της τριμερής διάρθρωσης της Θείας 

Κωμωδίας, μ’ένα διόραμα28 πινάκων που παράγγειλλε στο Γερμανό ζωγράφο και φίλο 

του Giovanni Bonaventura Genelli (Βερολίνο 27/9/1798-Βαϊμάρη 13/11/1868)·29 

παράλληλα συνέλαβε τη δημιουργία μιας μηχανής30 που θα παρήγαγε αέρα 

απεικονίζονας κατ’αυτόν τον τρόπο τον άνεμο της Κόλασης του Δάντη. Ο μεγάλος 

όμως προϋπολογισμός του εγχειρήματός του –ο Ernest Newman αναφέρεται στο ποσό 

των 5.000 ευρώ περίπου που για την εποχή εκείνη ήταν υπερβολικά μεγάλο–31 δε 

επέτρεψε την πραγματοποίησή του όσο ζούσε ο Λιστ. Οι τριάντα έξι όμως πίνακες του 

G.B. Genelli πάνω στη Θεία Κωμωδία που ζωγράφισε στο Μόναχο μεταξύ 1840-1846, 

εκδόθηκαν τα επόμενα έξι χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της Συμφωνίας του Λιστ. 

Ο D. Watson ισχυρίζεται ότι ενδεχομένως οι πίνακες σχεδιάστηκαν ανεξάρτητα από 

την παραγγελία του Λιστ.32  Παρόλο που η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε, το έργο του 

συνθέτη έχει εμφανώς σκηνικό χαρακτήρα με ζωντανά τα εφέ που δημιουργούνται, 

                                              
27Gerald Abraham επιμ., The Concise Oxford History of Music, 2η έκδοση (Οξφόρδη-Η.Π.A.: Oxford 
University Press, 1985, 1979 1η έκδοση), 684. 
28Ο Louis Daguerre (1787-1851), διευθυντής σκηνής και φωτογράφος, εφηύρε το διόραμα το 1822· μια 
ψευδαίσθηση διάφανης ζωγραφικής, «δράμα του φωτός» που αποτελούνταν συνήθως από πίνακες 
ζωγραφικής στο φόντο σε διαφανές ύφασμα που φωτίζονταν με διάφορα χρωματικά φίλτρα, 
χαρακτηριστικό της παντομίμας του 19ου αι. Το ύφασμα ξεδίπλωνε από έναν κάθετο κύλινδρο από τη μια 
άκρη της σκηνής και τυλίγονταν στην άλλη. Kαι ο Βάγκνερ χρησιμοποίησε το διόραμα στην όπερα 
Πάρσιφαλ. To διόραμα χρησιμοποιείται πολλές φορές σε εκθέσεις μουσείων όπου το αντικείμενο είναι σε 
τρισδιάστατη μορφή στο προσκήνιο και ο θεατής το βλέπει μέσα από πίνακες ζωγραφισμένους στο φόντο 
σε δισδιάστατη μορφή· δημιουργούνται έτσι διάφορα παιχνιδίσματα του φωτός.  Grove Music Online, 
επιμ. Laura Macy, λήμμα “Louis Daguerre” επιμ.  David J. Hough, “machinery” επιμ. Edward A. 
Langhans (Oxford University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 20/8/2008). 
Grove Αrt Online, επιμ. Amber Fischer, λήμμα “diorama” επιμ. Pieter van der Merwe (Oxford University 
Press, 2007), www.oxfordartconline.com (ανάκτηση 20/8/2008). 
29Από γερμανική οικογένεια, δανικής καταγωγής, μαθήτευσε αρχικά στο θείο του (γκραβουρίστας) Hans 
Christian Genelli και το 1814-9 παρακολούθησε μαθήματα στην Ακαδημία Τεχνών του Βερολίνου. Με 
υποτροφία συνεχίζει τις σπουδές του στη Ρώμη με τον Joseph Anton Koch. Το τελευταίο του έργο The 
Life of an Artist είκοσι τέσσερα σχέδια με μολύβι (Λειψία, 1857-1861 περ.) είναι αυτοβιογραφικό. 
Συνολικά το έργο του περιλαμβάνει χίλια εξακόσια σχέδια, υδατογραφίες και δεκατέσσερα 
ζωγραφισμένα με λάδι. Grove Αrt Online, επιμ. Amber Fischer, λήμμα “Giovanni Bonaventura Genelli” 
επιμ. Helmut Börsch-Supan (Oxford University Press, 2007), www.oxfordartconline.com (ανάκτηση 
20/8/2008) και Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Genelli” επιμ.  Pompeo Giannantonio, Tόμ. 3 
(Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1971 1η έκδοση), 104. Το 1859 
εγκαινιάζεται στη Βαϊμάρη η École d’Art στην οποία καλούνται οι Böcklin, lenbach, Ramberg, Preller, 
Genelli. La Mara, επιμ., Correspondance entre Franz Liszt et Charles Alexandre Grand-Duc de Saxe 
(Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1909), 9. 
30Πρόδρομος για τους Ρίχαρντ Στράους και Ραβέλ οι οποίοι χρησιμοποίησαν στα έργα τους παρόμοιες 
εφευρέσεις. Watson, Liszt, 279. 
31Εrnest Newman, The Man Liszt, a Study of the Tragic-Comedy of a Soul Divised Against Itself 
(Λονδίνο: Victor Golencz Ltd, 1970), 160. 
32Ό.π. Watson, 117.  

 95

http://www.oxfordmusiconline.com/
http://www.oxfordartconline.com/
http://www.oxfordartconline.com/


ενώ, κατά τον Siegfried Schibli, κανένας άλλος συνθέτης της «Mουσικής του 

μέλλοντος» δεν επιχείρησε τη συνένωση της μουσικής με τις εικαστικές τέχνες.33 Αν η 

Συμφωνία του Φάουστ34  είναι μια σειρά από χαρακτήρες, η Συμφωνία του Δάντη είναι 

μια σειρά από σκηνές, δηλώνει η E. Knight.35 

 Σε αυτό εδώ το σημείο αναφέρονται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, τα δύο 

ανέκδοτα χειρόγραφα γράμματα του G.B. Genelli προς το Λιστ από τα οποία έρχεται 

στο προσκήνιο ο σεβασμός του ζωγράφου προς το συνθέτη. Στην επιστολή του στις 

13/11/1853 o G.B. Genelli αποκαλεί το Λιστ «Δόκτωρ» και εκφράζει την εκτίμησή του 

προς το πρόσωπο του Λιστ και της πριγκίπισσας Carolyne Wittgenstein για την 

ευαισθησία που δείχνουν στη δουλειά του ως ζωγράφου· σε άλλη του επιστολή στις 

5/3/1855 ως απάντηση στο Λιστ, ο ζωγράφος τον ευχαριστεί για την ιδιαίτερη τιμή που 

του κάνει να τον προσκαλέσει στο σπίτι του στο Altenburg στη Βαïμάρη.36 Ο G.B. 

Genelli πράγματι αποδέχεται την πρόσκληση του συνθέτη και το 1859 μεταβαίνει στη 

Βαïμάρη, όπως επιβεβαιώνουν οι Εvelyn Liepsch και Ιrina Lucke-Kaminiarz μέσα από 

τον κατάλογο των καλεσμένων του Λιστ στο Altenburg.37 Το ζωγράφο περιγράφει και 

ο Βάγκνερ στην αυτοβιογραφία του Η ζωή μου· αναφέρει ότι το 1870 είχε στην κατοχή 

του τον πίνακα του G.B. Genelli Bacchus among the Muses, για τον οποίο εξέφραζε το 

θαυμασμό του και ο Νίτσε.38  

Kατά τα χρόνια παραμονής του Λιστ στην Ιταλία, η Συμφωνία του Δάντη 

στάθηκε αφορμή για να διαδοθεί και πάλι το διαχρονικό ποιητικό έργο του Δάντη.  

Όταν ο Λιστ εγκαθίσταται το 1861 στη Ρώμη, σε μία από τις απογευματινές 

καλλιτεχνικές του συναντήσεις –οι οποίες ήταν ευρέως διαδεδομένες– γνωρίζει τον 

                                              
33Siegfried Schibli, Franz Liszt: Röllen, Kostüme,Verwandlungen (Μόναχο: R. Piper Gmbtt & Co KG., 
1986), 119. 
34Tο ανέκδοτο χειρόγραφο της πρώτης εκδοχής της Συμφωνίας Φάουστ (Eine Faust-Symphonie) χωρίς το 
χορωδιακό φινάλε, βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βουδαπέστης “Szechenyi” (S. 108-R 425 αρ. 
χειρογρ. 260), όπως αναφέρει η Maria Eckhardt, Franz Liszt’s Music Manuscripts in the National 
Szechenyi Library Budapest (Βουδαπέστη: Akademiai Kiapo, 1986), 87. 
35Knight, “The Harmonic Foundation of Liszt’s Dante Symphony.”, 57. 
36Τα δύο χειρόγραφα ανέκδοτα γράμματα του G.B. Genelli προς το Λιστ βρίσκονται στο Aρχείο Goethe 
–und Schiller– στη Βαϊμάρη και είναι καταχωρημένα ως GSA 59/16,8 (13/11/1853 και 5/3/1855). 
37Μεταξύ των καλεσμένων στο Altenburg, ήταν και ο Friederich Preller d. Ä (1804-1878) ζωγράφος και 
σχεδιαστής, γνωστός για το πορτραίτο των τριών παιδιών του Λιστ. Evelyn Liepsch και Irina Lucke-
Kaminiarz, Franz Liszt: die Altenburg und Europa, επιμ. Δρ. Detlef (Βαϊμάρη: Altenburg Hochschule für 
Music FRANZ LISZT, 2003), 17. 
38Martin Vogel,  “Apollonisch und Dionysisch, Reviewed Works.” Music and Letters 48/3 (Ιούλιος 
1967): 284-286 και Richard Wagner, My life, μτφρ. Gray Andrew και επιμ. Whitall Mary (Καίμπριτζ-
Νέα Υόρκη: Cambridge University Press, 1983), 285. 
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τότε είκοσι ενός χρονών ταλαντούχο μουσικό και συνθέτη Giovanni Sgambati39 ο 

οποίος γίνεται προστατευόμενός του και παραμένει φίλος του συνθέτη έως το θάνατό 

του. Η συμβολή του Λιστ στην καλλιτεχνική εξέλιξη του G. Sgambati υπήρξε 

καταλυτική. Σ’έπιστολή του ο συνθέτης μιλάει για τον πολύ ταλαντούχο, νέο και πολύ 

καλό πιανίστα που διευθύνει σωστά και δυναμικά τη Συμφωνία του Δάντη·40 το 1869 ο 

G. Sgambati τον συνοδεύει στη Γερμανία όπου γνωρίζει τον Ρουμπινστάιν και έχει την 

ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη μουσική του Βάγκνερ. 

Στις 26 Φεβρουαρίου του 1866 εγκαινιάζεται η Sala di Dante γνωστή και ως 

Dante Sala ή Dante Gallery στο Palazzo Poli41 της Ρώμης με την παρουσίαση της 

Συμφωνίας του Δάντη υπό τη διεύθυνση του G. Sgambati. Στην εφημερίδα 

L’Osservatore Romano42 στις 16/11/1865 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση-πρόταση του 

ιππότη Romualdo Gentilucci προς το Λιστ να πλαισιώσει με την εκτέλεση της 

Συμφωνίας του Δάντη τα εγκαίνια της Sala di Dante στην οποία θα υπήρχε παράλληλα 

και η έκθεση είκοσι επτά πινάκων πάνω στη Θεία Κωμωδία του Δάντη του ιταλού 

ζωγράφου F. Bigioli.43 Ο ιππότης αποκαλεί το Λιστ “Commendatore”,44 και 

                                              
39Ο Giovanni Sgambati (1841-1914) υπήρξε ο πιο γνωστός ιταλός μαθητής του Λιστ που έκανε καριέρα 
ως πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης. Διορίστηκε καθηγητής πιάνου στην τότε νεοϊδρυθείσα Ακαδημία 
Μουσικής της Ρώμης Santa Cecilia, της οποίας αργότερα διετέλεσε διευθυντής. Έγινε διεθνώς γνωστός 
ως πιανίστας, συνέθεσε έργα για ορχήστρα, μουσική δωματίου, τραγούδια για φωνή και πιάνο και έκανε 
πιανιστικές μεταγραφές έργων κυρίως του Λιστ, Σοπέν, Μπετόβεν, Γκλουκ κ.ά. Grove Music Online, 
επιμ. Laura Macy, λήμμα “Giovanni Sgambati” επιμ. John C.G. Waterhouse (Oxford University Press, 
2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008) και Α. Casella και L. C. Thorburn, 
“Giovanni Sgambati.” Music Letters 6/4 (Οκτώβριος 1925): 304-313. 
Η Ακαδημία Santa Cecilia και Academia Filarmonica Romana ήταν τα δύο ιδρύματα που μεταξύ των 
ετών 1856-1870 ανέδειξαν την κλασική μουσική με τις ανοιχτές συναυλίες που αποκαλούνταν esercizi. 
Εκτός απ’αυτές τις Ακαδημίες, πολλοί σολίστ και μαέστροι γύρω στα 1860 συμμετέχουν σ’αυτήν την 
προώθηση της μουσικής, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι G. Sgambati, Ε. Pinelli και ιδιαίτερα ο 
Λιστ. Πολλοί μουσικοί από Ευρωπαϊκές πόλεις μετακαλούνται για συναυλίες στη Ρώμη η οποία γίνεται 
κοσμοπολίτικη και μεταμορφώνει την πρωτεύουσα του Πάπα σε πρωτεύουσα του Βασιλείου της Ιταλίας. 
D. Macchione, “Attività Concertistica e Musica Strumentale da Camera a Roma (1856-1870).” Rivista di 
Musicologia Italiana 37/2 (2002). 
40La Mara  επιμ., Franz Liszt Briefe, Tόμ. 2 (Λειψία: 1893-1905), 17. 
41Η αίθουσα αυτή σήμερα έχει ανακαινιστεί και άρχισε να επαναλειτουργεί μετά από πολλά χρόνια υπο 
την αιγίδα του Υποργείου Πολιτισμού της Ιταλίας και του Istituto Nazionale per la Grafica, 
(www.grafica.arti.beniculturali.it). Το παλάτι που βρίσκεται σήμερα ακριβώς πίσω από την Φοντάνα ντι 
Τρέβι στη Ρώμη, ήταν μέρος του Palazzo Poli. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1573 και ολοκληρώθηκε 
τον 18ο αι. και πήρε τ’όνομά του από τον Giuseppe Conti Δούκα Poli, ο οποίος διέμεινε εκεί με τη 
σύζυγό του το 1712.  Walker, Franz Liszt, The Final Years, 36. και Enciclopedia Zanichelli, λήμμα 
“Trevi” (Μπολόνια: Zanichelli, 1992), 1898.  
42Anonimo, L’ Osservatore Romano [επιστολή του Romualdo Gentilucci Ρώμη 16/11/1865 και απάντηση 
του Λιστ Βατικανό 22/11/2865] (Ρώμη 1865). H Μ. Tibaldi Chiesa αναφέρεται και αυτή στις επιστολές 
του R. Gentilucci. Tibaldi Chiesa, Vita Romantica di Liszt, 317. 
43Ο Α. de Angelis αναφέρεται σε σαράντα πίνακες εμπνευσμένους από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Δε 
διευκρινίζεται αν μαζί με τους πίνακες του F. Bigioli εκτέθηκαν και άλλων ζωγράφων. De Angelis, 
“Francesco Liszt a Roma.”, 337. O F. Bigioli, ένας από τους ζωγράφους που πρωταγωνίστησε στη Ρώμη 
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ανακοινώνει με θερμό ενθουσιασμό την πρότασή του στην οποία ο συνθέτης στις 

22/11/1865 απαντάει πολύ θετικά. Ο ανώνυμος αρθρογράφος αναφέρει ότι στην 

εκδήλωση θα συμμετέχουν 100 περίπου εκτελεστές και θα είναι καλεσμένοι επιφανείς 

λογοτέχνες της Ρώμης που θα απαγγείλουν στίχους του Δάντη και θα εγκαινιάσουν την 

έκθεση αυτή με τη σύμπραξη των τριών αδελφών των Τεχνών: της ποίησης, της 

ζωγραφικής και της μουσικής. Παρόλο που η αίθουσα ήταν κατάμεστη, το έργο δεν 

είχε απήχηση στο ακροατήριο· οι ακροατές βρήκαν τη μουσική του Λιστ «χωρίς 

δομή», ενώ αντίθετα ο συνθέτης θεώρησε ικανοποιητική την υποδοχή.45 Στις 6 

Δεκεμβρίου 1881, o Σύλλογος Ορχήστρας της Ρώμης διοργάνωσε μια συναυλία με 

έργα του Λιστ προς τιμήν του συνθέτη στην οποία συμπεριλαμβάνονταν το Κονσέρτο 

για πιάνο και Ορχήστρα αρ. 2 σε λα μείζονα με σολίστ τον G. Sgambati και τη 

Συμφωνία του Δάντη υπό τη διεύθυνση του Ettore Pinelli. Με την είσοδο του Λιστ στην 

αίθουσα, το κοινό τον υποδέχτηκε όρθιο επευφημώντας τον, ενώ μετά το τέλος της 

συναυλίας τον τίμησαν αποδίδοντάς του μία ειδικά δεμένη έκδοση της Θείας Κωμωδίας 

και ένα γράμμα υπογεγραμμένο από όλους τους επιφανείς μουσικούς της Ρώμης. 

Σύμφωνα με την P. Pocknell, η Συμφωνία παίχτηκε στη Ρώμη γύρω στις τρεις με 

τέσσερεις φορές, γεγονός που κάνει τον Alberto de Angelis ν’αναφέρεται στην 

εκτίμηση του κοινού προς το πρόσωπο του Λιστ όχι μόνον ως πιανίστα αλλά και ως 

συνθέτη.46   

                                                                                                                                     
κατά την εικοσαετία 1840-1860, αφιέρωσε αρκετό καιρό για να ζωγραφίσει τους πίνακες πάνω στη Θεία 
Κωμωδία του Δάντη. Το 1861 εκτέθηκαν στη Ρώμη μόνον επτά πίνακές του στη Θεία Κωμωδία, 6x4 (έξι 
επί τέσσερα) μέτρα ο καθένας, ζωγραφισμένοι κατά παραγγελία του εκδότη Romualdo Gentilucci. Οι 
πίνακες του συνολικά είναι είκοσι επτά, είναι εμπνευσμένοι από τον ίδιο τον F. Bigioli αλλά 
ζωγραφήθηκαν από το χέρι των Chierici Alfonso, Grandi Francesco, Guerra Achille και Paliotti 
Vincenzo. Μόνον οι παρακάτω πέντε πίνακες είναι ζωγραφισμένοι από τον ίδιο: Paolo e Francesca, Lo 
strazio di Filippo Argenti, La discesa di Dante e Virgilio lungo il corpo di Lucifero, Il sogno dell’aquila, 
Matelda. Oι είκοσι επτά πίνακες εκδόθηκαν  με τον τίτλο Galleria dantesca engraved by F. Bigioli, Stab. 
Alterocca, Tέρνι 1912, σύμφωνα με τον κατάλογο Valentine Giamatti Dante Collection, βλ. 
www.mtholyoke.edu/lits/library/arch/col/rare/rarebooks/giamatti/dantegia.htm (ανάκτηση 15/7/2008), 
ενώ οι αυθεντικοί πίνακες βρίσκονται στη Φλωρεντία. Βλ. Enrico Castelnuovo επιμ., La Pittura in Italia. 
L’Ottocento, Τόμ. 1, 2η έκδοση (Μιλάνο: Mondatori Electa S.p.A., 2003, 1990 1η έκδοση), 285 και 
Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Filippo Bigioli” επιμ. Fortunato Bellonzi, Τόμ. 1 (Ρώμη: 
Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1970 1η έκδοση).  
44Commendatore: βαθμός ιπποτικού παρασήμου, προσαγορευτικός τίτλος. Enciclopedia Zanichelli, 
λήμμα “commendatore” (Μπολόνια: Zanichelli, 1992), 435. 
45Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 97. 
46Pauline Pocknell, Franz Liszt and Agnes Street-Klindworth, A Correspondence: 1854-1886, Franz Liszt 
Studies Series #8 (Nέα Yόρκη: Pendragon Press, 2000), 251-252 και De Angelis, “Francesco Liszt a 
Roma.”, 338-9. 
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Η Συμφωνία του Δάντη, εκτός από τη Δρέσδη και την Ιταλία, παρουσιάστηκε 

και σε άλλες ευρωπαïκές πόλεις όσο ζούσε ο Λιστ. Το 1866 στο Παρίσι, σε μια 

απογευματινή συνάντηση που διοργανώνει ο ζωγράφος Gustave Dorè,47 οι πιανίστες 

Francis Plantè και Σαίντ-Σανς ερμήνευσαν τη μεταγραφή της Συμφωνίας για δύο πιάνα 

παρουσία του συνθέτη. Όσον αφορά την παουσίαση αυτήν της Συμφωνίας του Δάντη 

για δύο πιάνα, δεν αναφέρεται στις πηγές αν πρόκειται για πρώτη παρουσίαση σε κοινό. 

Υπάρχουν λίγα στοιχεία, τα οποία διατυπώνονται λεπτομερώς στο τρίτο κεφάλαιο, που 

αναφέρουν ότι ο Λιστ συνήθιζε να μελετάει μαζί με το μαθητή του C. Tausig το έργο 

αυτό πριν το 1866· δεν υπάρχει όμως κάποια πληροφορία σχετικά με το αν το 

παρουσίασαν σε κάποια απογευματινή συνάντηση.  Στις 27 Μαρτίου 1877, παίχτηκε 

στη Βουδαπέστη και στις 18 Mαρτίου 1878, μετά από προτροπή του Σαίντ-Σανς, στη 

Salle Ventadour στο Thêatre Italien του Παρισιού χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία όπως 

αναφέρουν οι κριτικοί της εποχής το 1878.48 Ο Carl Lachmund, μαθητής του Λιστ, 

γράφει στο ημερολόγιό του ότι οι πιανίστες A. Friedheim και Α. Siloti παρουσίασαν 

στις 29/6/1884 στο Gewandhaus της Λειψίας τις μεταγραφές των Συμφωνιών του 

Φαουστ και του Δάντη για δύο πιάνα. Και ο μαέστρος Felix Weingartner διηύθυνε τις 

δύο Συμφωνίες πολλές φορές όσο ζούσε ο Λιστ.49 Στις 31 Μαΐου 1885, o Felix Mottl, 

νέος μαέστρος μόλις είκοσι εννέα ετών, διευθύνει τη Συμφωνία του Δάντη στο 

Φεστιβάλ της Καρλσρούης. Στις 18 Απριλίου 1886, κατά την παραμονή Λιστ στο 

Λονδίνο, το πλήθος του επεφύλαξε θερμή υποδοχή σ’ένα εστιατόριο στην οδό 

Wimpole 50 όπου ο συνθέτης έπαιξε μέρος της Συμφωνίας του Δάντη. Ακολουθεί ο 

πίνακας 3.1.2 όπου καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλες οι προαναφερόμενες 

                                              
47Watson, Liszt, 130. 
48Αllan B. Ho, “Saint-Saëns’s Two Piano Arrangement of Liszt’s Sonata, A Final Tribute.” στο Saffle, 
Liszt and His World, 336 και Κlára Hamburger, “3 Unpublished Letters by Liszt to Saint-Saëns.” New 
Hungarian Quarterly 20/3 (φθινόπωρο 1988): 224-226. Στη συναυλία αυτή παρουσιάστηκε και η Σονάτα 
του Λιστ σε σι ελάσσονα σε μεταγραφή για δύο πιάνα από τον Σαίντ-Σανς, η έκδοση της οποίας 
κυκλοφορεί Franz Liszt, Sonate en Si Mineur, Transcription pour Deux Pianos par Camille Saint-Saëns, 
επιμ. Sabina Τeller Ratner, piano score 15316 (Παρίσι-Μόντρεαλ: Editions Durand, 2004). 
49Αlan Walker, Living with Liszt: From the Diary of Carl Lachmund, an American Pupil of Liszt 1882-
1884, Franz Liszt Studies Series #4 (Νέα Υόρκη: Pendragon Press, 1995), 335. Μετά το θάνατο του Λιστ, 
ο μαθητής του Αugust Göllerich παρουσίασε σε μια σειρά συναυλιών στο Λιντς από το 1896-1923 όλα 
τα συμφωνικά ποιήματα, τη Συμφωνία του Δάντη, τα Ορατόρια Χριστός και Θρύλος της Αγ. Ελισάβετ. 
Jerger Wilhelm επιμ. και Richard Louis Zimbars μτφρ., The Piano Master Classes of Franz Liszt 1884-
1886, Diary Notes of August Göllerich (Μπλούμινγκτον-Ιντιανάπολις: Indiana University Press, 1996), 
13 και 165. 
50Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 496. 
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εκτελέσεις της Συμφωνίας του Δάντη από τον ίδιο το Λιστ και από άλλους μουσικούς 

και μαέστρους: 51 

 

Πίνακας 3.1.2. : Εκτελέσεις της Συμφωνίας του Δάντη 

Ημερομηνία Πόλη – Καλλιτέχνης 
7/11/1857 1η εκτέλεση στη Δρέσδη, υπό τη διεύθυνση του 

Λιστ 
1/3/1858 1η παρουσίαση στην Πράγα, υπό τη διεύθυνση 

του Λιστ 
17/8/1865 1η παρουσίαση στο Πεστ, υπό τη διεύθυνση του 

Λιστ 
11/3/1866 1η παρουσίαση στη Ρώμη, υπό τη διεύθυνση του 

G. Sgambati 
1866 στο Παρίσι, μεταγραφή για δύο πιάνα από τους 

Francis Plantè και Σαίντ-Σανς (άγνωστο αν 
πρόκειται για πρώτη παρουσίαση) 

27/3/1877 στη Βουδαπέστη, υπό τη διεύθυνση του Λιστ 
(άγνωστο αν πρόκειται για πρώτη παρουσίαση) 

18/3/1878 στο Παρίσι, μεταγραφή για δύο πιάνα 

6/12/1881 στη Ρώμη, υπό τη διεύθυνση του Εttore Pinelli 

31/5/1885 στο Φεστιβάλ Καρλσρούης, υπό τη διεύθυνση 
του Felix Mottl 

18/4/1886 στο Λονδίνο, αποσπάσματα στο πιάνο από το 
Λιστ 

 

                                              
51Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 292-295. 
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2. Mορφολογική και μοτιβική ανάλυση 

α. Κόλαση 

 

              Στην παρούσα μελέτη αναλύεται για πρώτη φορά το μοτιβικό και μορφολογικό 

υπόβαθρο ολόκληρης της Συμφωνίας του Δάντη· γίνεται λεπτομερής αντιπαράθεση με 

το ποιητικό κείμενο του Δάντη, ενώ ταυτόχρονα διατυπώνονται και ορισμένες απόψεις 

μελετητών για το συγκεκριμένο ορχηστρικό έργο. 

             Το 1857 ο Έ. Χάνσλικ στο άρθρο του Συμφωνικά Ποιήματα του Λιστ αναφέρει:  

«Αν κανείς προσθέσει δίπλα στα συμφωνικά ποιήματα τις μουσικές μεταγραφές 

Ιδεώδες του Σίλλερ, Θεία Κωμωδία του Δάντη και Φάουστ του Γκαίτε, αντιλαμβάνεται 

ότι ο Λιστ είχε υψηλές φιλοδοξίες».52 Η Nancy Hill Klenk αναφέρι ότι ο Δάντης για το 

19ο αι. ήταν ο καλλιτέχνης – ήρωας53 που ασχολήθηκε με το μοναδικό αυτό ταξίδι στο 

βάθος των ψυχών. Τόσο το προσκύνημα αυτό του Δάντη, η διαδρομή στα τρία βασίλεια 

Κόλαση, Καθαρτήριο και Παράδεισος, όσο και το ταξίδι του Φάουστ σε φανταστικά 

σκηνικά – τοπία σε μια αναζήτηση των ψυχών αποτελούν το θεματικό περιεχόμενο των 

έργων του Λιστ. «Η μουσική την εποχή εκείνη ήταν για το Λιστ και τους συγχρόνους 

του, το πιο κατάλληλο μέσον έκφρασης συναισθημάτων, περισσότερο από τη 

λογοτεχνία και τη ζωγραφική», συμπληρώνει η N. Hill Klenk.54 Η Συμφωνία του Δάντη 

είναι ένα σημαντικό και νεωτεριστικό έργο του 19ου αι. με ριζικές αλλαγές55 για το 

οποίο ο James Huneker εκφράζει τη γνώμη: «στη Συμφωνία του Δάντη ο Λιστ μας 

έδωσε ότι καλύτερο μπορούσε, είναι το αποκορύφωμα της δημιουργικής του δύναμης 

και το πιο ώριμο φρούτο αυτού του κύκλου της προγραμματικής μουσικής».56  

Στην πρώτη σελίδα της παρτιτούρας αναγράφεται αφιέρωση της Συμφωνίας του 

Δάντη από το Λιστ προς το πρόσωπο του Ρίχαρντ Βάγκνερ: Richard Wagner gewidmet. 

                                              
52Eduard Hanslick, Hanslick’s Music Criticism, μτφρ. και επιμ. Henry Pleasants (Νέα Υόρκη: Dover 
Publications, 1988), 53-54. 
53Nancy Hill Klenk, “Landscape, Literature and Liszt.” Journal of the American Liszt Society 8 
(Δεκέμβριος 1980): 15. 
54Ό.π., σ. 16 
55Τα συμφωνικά ποίηματα Tάσσο, Les Préludes, Ορφέας, Προμηθέας, Festklänge και το πρώτο μέρος της 
Συμφωνίας Φάουστ είναι φόρμα σονάτα. Τα υπόλοιπα συμφωνικά ποίηματα μαζί με τη Συμφωνία του 
Δάντη παρουσιάζουν πιο ριζικές αλλαγές στη φόρμα. Richard Κaplan,  “Sonata Form in Orchestral 
Works of Liszt: The Revolutionary Reconsidered.” 19th Century Music 8/2 (Αύγουστος 1984): 148. 
56James Huneker, Franz Liszt (Νέα Υόρκη: Scribner, 1927), 155. 
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 Η διανομή των οργάνων της ορχήστρας είναι η εξής: πίκολο, δύο φλάουτα, δύο όμποε, 

αγγλικό κόρνο, δύο κλαρινέτα σε σιb και δύο  σε Λα, ένα μπάσο κλαρινέτο σε σιb και 

ένα σε λα, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα, δύο τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, δύο 

ζευγάρια τυμπανίων, πιάτα, γκραν κάσσα, ταμ-ταμ, δύο άρπες ή πιάνο στη θέση της 

δεύτερης άρπας και σε περίπτωση έλλειψής της, αρμόνιο (armonium), χορωδία 

γυναικών –σοπράνo και άλτo– ή αγοριών και έγχορδα. Η Συμφωνία διαρθρώνεται από 

το Λιστ σε δύο μέρη· το πρώτο είναι η Κόλαση (Inferno) στα μμ. 1 έως 646 και το 

δεύτερο το Καθαρτήριο (Purgatorio) στα μμ. 1-431 με επιπλέον είκοσι ένα μέτρα 432-

453 ως δεύτερη καταληκτική coda που πρόσθεσε ο Λιστ και για την οποία θα γίνει 

λεπτομερής αναφορά παρακάτω. 

 Η Κόλαση συνδυάζει την παραδοσιακή δομή της φόρμας σονάτας της κλασικής 

περιόδου με νέα στοιχεία. Tο γεγονός ότι στη Β ενότητα δεν γίνεται ανάπτυξη κάποιου 

μοτίβου της Α ενότητας κατά την κλασική φόρμα σονάτα, αλλά παρουσιάζονται 

καινούργια μοτίβα επιβεβαιώνει την αλλαγή στη φόρμα σονάτα του 19ου αι. Η 

Συμφωνία ξεκινάει με τα εισαγωγικά μέτρα 1-63 σε Lento,  και με τα τρομπόνια, την 

τούμπα, τις βιόλες, τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα υπογραμμίζοντας σε fortissimo 

τα χαρακτηριστικά λόγια της Θείας Κωμωδίας του Δάντη τα οποία αναγράφονται στην 

παρτιτούρα πάνω από τα μέρη των οργάνων στα μμ. 1-11· 

4
4

 
Per me si va ne la città dolente, 
per me si va ne l'etterno dolore, 
per me si va tra la perduta gente. 

             Κόλαση, 3/1-357 

 

οι στίχοι αυτοί είναι χαραγμένοι στην Πύλη της Κολάσεως του Δάντη και προϊδεάζουν 

τους αμαρτωλούς που εισέρχονται σε αυτήν για τον πόνο που θα βιώσουν. Από την 

αναγραφή αυτή των στίχων διαφαίνεται η σύλληψη του Λιστ για ένα σκηνικό έργο, 

όπως την επισημαίνει και ο ποιητής J. Autran.58 Μπορεί κανείς να φανταστεί στη θέση 

των οργάνων, έναν μπάσο που τραγουδάει με επιβλητικό στόμφο το γενικό πρόσταγμα 
                                              
57Από με παν στη λυπημένη χώρα 
  Από με παν προς τον αιώνιο πόνο  
 Από με παν στον κολασμένο κόσμο. 
                 Κόλαση 3/1-3 
58Βλ. 3.1. Η Συμφωνία του Δάντη. 
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της εισόδου στην Κόλαση –αφηγηματική τεχνική59 ή αλλιώς σολιστικό ρετσιτατίβο–60 

ή απλώς τους απαγγέλει, κατά τους Jeanne  Fauré-Cousin και France Clidat.61  

Τα μμ. 1-4 ακούγονται τρεις φορές κατά τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά στη ρε 

ελάσσονα, ακολουθούν τα μμ. 4-8 στη ρε ελάσσονα με ανιούσα πορεία και κατάληξη 

στη δεσπόζουσα και τα μμ. 9-11 στη ρε ελάσσονα με κατάληξη στη σολ# ελάσσονα. Το 

τέλος των μμ. 1-4 και 5-8 ολοκληρώνεται με τα κρουστά που οδηγούν σ’ένα μεγάλο 

crescendo που κόβεται ξερά, απότομα (secco) σε fortissimo αντιστοίχως στα μμ. 4 και 

8.62 

 Παράδοξο είναι το γεγονός, που επισημαίνει και ο John Williamson,63 ότι ο 

Λιστ δε χρησιμοποιεί καμία αλλοίωση στον οπλισμό. Τόσο όμως τα πρώτα μμ. 1-8 και 

οι αρμονικές συνδέσεις στη διάρκεια του κομματιού όσο και τα τελευταία μμ. 637-646 

της Κόλασης, επιβεβαιώνουν τη χρήση της ρε ελάσσονας. Ακούγεται η αρμονική (μμ. 

1-4) και η μελωδική ανιούσα (μμ. 4-8) της ρε ελάσσονας, αλλά απουσιάζει η τρίτη από 

τη συγχορδία της ρε (μμ. 637-646) από τα όργανα της ορχήστρας –με εξαίρεση τα 

τύμπανα που παίζουν τον φθόγγο φα–, γίνεται πτώση στη σολ# ελάσσονα στο μ. 11 και 

εμφανίζονται οι ελαττωμένες συγχορδίες μεθ’εβδόμης από το μ. 22 πάνω σε 

ισοκράτημα της σολ#. Με την εναλλαγή όλων των παραπάνω στοιχείων, ο Λιστ 

καταφέρνει να δημιουργήσει μια αβεβαιότητα ως προς το ξεκάθαρο άκουσμα της ρε 

ελάσσονας και επισημαίνει την απομάκρυνση από την κυρίαρχη τονικότητα και τη 

διεύρυνση των ορίων της. Η χρήση όμως της ρε ελάσσονας δεν είναι καθόλου τυχαία· 

η επιλογή της τονικότητας από το Λιστ, όπως αναφέρει ο A. Walker,64 γίνεται συχνά με 

κριτήρια εκφραστικότητας. Πολλά γνωστά έργα του συνθέτη όπως η Σονάτα του Δάντη,  

                                              
59Rey M. Longyear, “Structural Issues in Liszt’s Philosophical Symphonic Poems.” στο Saffle, Liszt and 
His World, 247. 
60Gerarld Abraham επιμ., Romanticism 1830-1890, Τόμ. 9 (Οξφόρδη: Oxford University Press, 1990), 
498. 
61Jeanne Fauré-Cousin και France Clidat, “Aux Sources Litteraires de Franz Liszt : Byron, Petrarque, 
Dante, Hugo, Sainte-Beuve, Senancour, Lamartine, Goethe, Lenau, Huland, Freilighath, Les Fioretti.” La 
Revue Musicale (Παρίσι: Richard-Masse, 1973): 45. 
62Ο A. Walker θεωρεί τα μμ. 3-4 σαν ηφαίστειο που εκρήγνυται και αναφέρει ότι ο Λιστ αρχίζει μετά το 
1857 να χρησιμοποιείται συχνά στα συμφωνικά του έργα το τρίγωνο, τα κύμβαλα, τα τύμπανα και τη 
γκραν-κάσσα. Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 315. 
63John Williamson, “Liszt and Form-Some Thoughts on the First Movement of the Dante Symphony.” 
The New Hungarian Quarterly 27/104 (1986): 215. 
64Ό.π. Walker, 154 και Franz Liszt, The Virtuoso Years 1811-1847, 276. 
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η Συμφωνία του Δάντη, το Totentanz – Paraphrase über Dies Iræ για πιάνο και 

ορχήστρα είναι γραμμένα στη ρε ελάσσονα, μια τονικότητα που συχνά απεικονίζει 

μουσικά τους αμαρτωλούς της Κόλασης, τις κραυγές του πόνου τους μέσα από τους 

στίχους όπως περιγράφονται γλαφυρά από το Δάντη στην Κόλαση της Θείας Κωμωδίας 

του. Άλλα παραδείγματα στη ρε ελάσσονα με αντίστοιχο στόχο είναι κάποιες σκηνές 

από τον Ντον Τζιοβάνι και η άρια Η Βασίλισσα της Νύχτας από τον Μαγικό Αυλό του 

Μότσαρτ.65 

 Από το μ. 9 αρχίζει και η χρήση απομακρυσμένων κλιμάκων, χαρακτηριστικό 

στοιχείο νεωτερισμού του Λιστ. Από τη ρε ελάσσονα ξαφνικά μεταφερόμαστε στο μ. 

10 στη σολ# ελάσσονα με εναρμόνια μετατροπία. Η σχέση τριτόνου ρε και σολ# που 

δημιουργείται ανάμεσα στις θεμελίους των δύο τονικοτήτων, κυριαρχεί στο πρώτο 

μέρος της Συμφωνίας. Διαπιστώνεται παρακάτω ότι ο Λιστ χρησιμοποιεί τo τρίτονο 

“diabolus in musica” τόσο μελωδικά όσο και αρμονικά στην Κόλαση.66  Ο Lajos 

Bárdos, αναφέρει την κλίμακα στα μμ. 9 και 10 ως ουγγρική κλίμακα ή «κλίμακα του 

Δάντη» όπου το πρώτο τετράχορδο της ρε ελάσσονας μεταφέρεται κατά ένα τρίτονο πιο 

πάνω σχηματίζοντας το πρώτο τετράχορδο της σολ# ελάσσονας και προχωρώντας 

διαστηματικά με σχέση ημιτονίου – τόνου (1:2) όπως φαίνεται στο παράδειγμα που 

ακολουθεί.67 

 

Παρ. 3.2α.1 

 
 

Στα μμ. 12-17 ακούγεται για πρώτη φορά σε fortissimo από τα κόρνα και τις τρομπέτες 

η ρήση του Δάντη  
                                              
65Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 154 και Franz Liszt, The Virtuoso Years 1811-1847, 276. 
66Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από την Klára Hamburger, “Program and Hungarian Idiom in the 
Sacred Music of Liszt.” στο Michael Saffle και James Deanville επιμ., New Light in Liszt and His Music, 
Essays in Honar of Alan Walker’s 65th Birthday, Analecta Lisztiana II, Franz Liszt Studies Series #6, 
(Nέα Yόρκη: Pendragon Press, 1997), 241. 
67Ό.π., 25-30 και Lajos Bárdos, “Ferenc Liszt, the Innovator.” Studia Musicologica  Academiæ 
Scientiarum Hungaricæ 17 Τ.χ. 1/4 (1975): 10. 
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Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' 
Κόλαση, 3/968 

 
η οποία αναγράφεται πάνω στην παρτιτούρα, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα 

 

Παρ. 3.2α.2 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 12-17 

 
 

Το ρυθμικό στοιχείο       αυτού του μοτίβου και η στάσιμη 

μελωδική δομή του –ένας επαναλαμβανόμενος φθόγγος στο ίδιο τονικό ύψος– 

παραπέμπει, κατά την προσωπική μου άποψη, στη βαριά βηματική κίνηση των 

αμαρτωλών κατά την είσοδό τους από την Πύλη της Κόλασης. Η ονομασία μοτίβο (α) 

«των καταδικασμένων» που αποδίδεται, δείχνει την άμεση εξάρτηση του μουσικού 

κειμένου από το ποιητικό· ένα μοτίβο που ο J.-P. Barricelli69 το χαρακτηρίζει 

λάιτμοτίφ70 και ενώνει όλο το πρώτο μέρος συνδέοντας τις διαφορετικές ενότητες και 

που εμφανίζεται ξανά στα μμ. 260-278, 388-393 και 637 έως το τέλος της Κόλασης. Στα 

μμ. 12-17, τα ξύλινα πνευστά, εκτός των φαγκότων, στηρίζουν την αρμονία με την IV 

της σολ# ελάσσονας, πάνω στην οποία χτίζεται το μοτίβο (α) στα κόρνα και τις 

τρομπέτες. Τα κοντραμπάσα καταλήγουν στο μ. 16 στο φθόγγο σολ# ο οποίος δεν 

παραπέμπει αυτήν τη φορά στη σολ# ελάσσονα, αλλά στη συγχορδία της ελαττωμένης 

(VII7)V της ρε ελάσσονας. Εκτός από τα κοντραμπάσα και τα φαγκότα που με την 

                                              
68Αφήστε κάθε ελπίδα όσοι περνάτε.   
   Κόλαση 3/9 
69Jean-Pierre Barricelli, “Liszt’s Journey Through Dante’s Hereafter.” Journal of the American Liszt 
Society 14 (Δεκέμβριος 1983): 5. 
70Το λάιτμοτίφ (Leitmotif) είναι ένα θέμα, μια μουσική ιδέα η οποία κάθε φορά που εμφανίζεται, 
αντιπροσωπεύει ή συμβολίζει κάποιο πρόσωπο, ιδέα, αντικείμενο, κατάσταση ψυχολογική ή άλλο 
στοιχεί, σ’ένα δραματικό έργο. Η χρήση του όρου  έγινε από τον ιστορικό μουσικής A.W. Ambros το 
1865 κάνοντας αναφορά στα έργα των Λιστ και Βάγνερ. Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα 
“Leitmotif” επιμ. Αrnold Whittall (Oxford University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com 
(ανάκτηση 20/8/2008). 
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κατιούσα κίνησή τους πηγαίνουν από τη σολ# ελάσσονα στη ρε ελάσσονα, τα υπόλοιπα 

έγχορδα συνοδεύουν σε fortissimo με τρέμολο το μοτίβο (α) μέχρι το μ. 16. 

Ακολουθούν τα μμ. 16-17 όπου όλα τα έγχορδα παίζουν με τρέμολο τη συγχορδία της 

ελαττωμένης (VII7)V της ρε ελάσσονας. Ο R. Pohl επισημαίνει στο εισαγωγικό του 

κείμενο για τη Συμφωνία του Δάντη ότι με την είσοδό στην Πύλη της Κόλασης, γίνονται 

αμέσως αντιληπτά στον αέρα τα παράπονα, η δαιμονική οχλαγωγία και ο θρήνος των 

αμαρτωλών τα οποία περιγράφει ο Δάντης στο 3ο Άσμα.71 

 
Βλαστήμιες φοβερές σε λογής γλώσσες, 
Θυμού ουρλιαχτά και πονεμένα λόγια, 
χτυπιές χεριών, φωνές αχνές και γαύρες 
…………………………………..… 
Στον άχρονο, μουντό, γύριζε αγέρα, 
Σαν άμμος που δρολάπι στροβιλίζει. 

                                              Κόλαση, 3/25-27, 29-30 

 

Στο μ. 18 ακούγεται μόνο ο φθόγγος σολ# από τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα, τα 

οποία στα επόμενα μμ. 19-21 επιταχύνουν σιγά-σιγά το tempo και κινούνται με 

χρωματική ανιούσα πορεία, η κυκλική κίνηση της οποίας παραπέμπει σε καταιγίδα και 

στροβίλισμα του αέρα. 

 

Παρ. 3.2α.3 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 19     

 
Ακολουθεί η εμφάνιση του δεύτερου μοτίβου με την κατιούσα χρωματική κίνηση σε 

τρίηχο ογδόων το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά. Το μοτίβο (β) στα μμ.  

 

                                              
71Richard Pohl, Einleitung zu Liszt’s Dante-Symphonie (Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1859).  
 

 106



Παρ. 3.2α.4 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 22-24  

 
 

22-24 αποτελεί και το πρώτο θέμα. Τόσο το τρίηχο ογδόων όσο και η κατιούσα 

χρωματική κίνηση είναι δύο στοιχεία πάνω στα οποία ο Λιστ βασίζεται για τη 

διαμόρφωση του πρώτου μέρους της Συμφωνίας του. Εδώ ο συνθέτης στα μμ. 18-24 

εφαρμόζει την τεχνική του «ενορχηστρωτικού crescendo» η οποία εμφανίζεται από την 

κλασική εποχή. Τα κοντραμπάσα και τα βιολοντσέλα φτάνουν στο forte με πρόσθεση 

των υπολοίπων εγχόρδων στο μ. 22, τα οποία αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται για να 

καταλήξουν και πάλι μόνα τους τα κοντραμπάσα και τα βιολοντσέλα στο μ. 25, όπως 

αναπαρίσταται στο παρακάτω σχήμα.     

 

Παρ. 3.2α.5 Σχηματική αναπαράσταση του «ενορχηστρωτικού» crescendo

   

    σολ#              ρε                           σολ# 

 
             μ. 19            μ. 22        μ. 25 

     κοντραμπάσα               όλα τα έγχορδα              κοντραμπάσα 

     βιολοντσέλα           εκτός από 1α βιολιά                τύμπανα 

     γκραν-κάσσα                    τύμπανα        

  

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο είναι η χρήση του ρούλου στην γκραν-κάσσα –και 

όχι στα τύμπανα– με τις μπαγκέτες των τυμπάνων (colla bacchette di timpani) όπως 

φαίνεται στα μμ. 18-21. Ο Λιστ στα συμφωνικά του έργα, δίνει ενεργό ρόλο στα 

κρουστά με χρήση μοτιβικού υλικού όπως κάνει και στη συγκεκριμένη Συμφωνία στα 

μμ. 274-278. 

 Στα μμ. 25-26 εισάγεται το μοτίβο (γ) «του πόνου» 
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Παρ. 3.2α.6 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 25-26, 1α βιολιά μοτίβο (γ)  

 
το οποίο κυριαρχεί σε όλο το πρώτο μέρος της Συμφωνίας. Η ανιούσα και κατιούσα 

αυτή κίνηση του ημιτονίου στο μοτίβο (γ) αναπαριστά μουσικά το επιφώνημα του 

πόνου που προέρχεται από τις αμαρτολές ψυχές της Κόλασης. Το μοτίβο (γ) πέρα από 

την αρχική εμφάνισή του στο μ. 25 επαναλαμβάνεται διαρκώς έως και το μ. 30. Ο 

Andrew  Fowler  υποστηρίζει ότι ο Λιστ φέρνει στο προσκήνιο τα μοτίβα του μέσω της 

επανάληψής τους, φαινόμενο που χρησιμοποιεί και σε άλλα του έργα όπως για 

παράδειγμα στα πρώτα μέτρα του Funérailles μμ. 1-5.72 

 

Παρ. 3.2α.7 Liszt, Harmonies poétiques et religieuses No. 7 :  
“Funérailles”, μμ. 1-5 

 

 
 

Είναι μια θεωρία που πρέπει να εξεταστεί σε σύγκριση με όλα τα έργα του Λιστ· η 

επανάληψη των μοτίβων του συνθέτη είναι φανερή, αλλά η συνεχώς παραλλαγμένη 

εμφάνισή τους (μοτιβική ή θεματική μεταμόρφωση με σμίκρυνση, μεγέθυνση κ.α.) 

είναι που τα κάνει ευδιάκριτα μέσα στα έργα του. Στα μμ. 25-30, πάνω στο σολ# ως 

ισοκράτημα από τα κοντραμπάσα, τα βιολοντσέλα και τα κόρνα, τα πρώτα βιολιά 

παίζουν σε ταυτοφωνία με τα φαγκότα και τα δεύτερα βιολιά, ενώ οι βιόλες και τα δύο 

κλαρινέτα σχηματίζουν ελαττωμένες τρίφωνες συγχορδίες που ακολουθούν ανιούσα 
                                              
72Andrew Fowler, “Multilevel Μotivic Projection in Selected Piano Works of  Liszt.” Journal of the 
American Liszt Society 16 (Δεκέμβριος 1984): 20. Franz Liszt, Piano Works, Various Cyclical Works. 1. 
Eπιμ. Imre Sulyok. Z.B8011. Βουδαπέστη: Εditio Musica Budapest, 1981, 87, μμ. 1-5. 
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πορεία. Γίνεται το «ενορχηστρωτικό crescendo» το οποίο καταλήγει στο fortissimo tutti 

στο τελευταίο τέταρτο του μ. 30 και στην αρχή του μ. 31.  

 Τα μμ. 31-43 είναι ακριβής επανάληψη των τα μμ. 18-30, αυτή τη φορά όμως 

στη φα# ελάσσονα. Ο Λιστ κατηγορήθηκε για τις πολλές επαναλήψεις μερών στα έργα 

του. Ο ίδιος δήλωνε ότι είναι λάθος να θεωρείται η επανάληψη ως φτωχή έμπνευση 

διότι πίστευε ότι ήταν απαραίτητη προκειμένου το κοινό να κατανοήσει καλύτερα την 

ξεκάθαρη δομή του έργου.73  Αυτή η αντίληψη, βέβαια, δε λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο 

σε όλα τα έργα του. Για παράδειγμα, οι επαναλήψεις των μοτίβων στην Κόλαση, 

εξαιτίας του πάρα πολύ γρήγορου tempo, κρίνονται απαραίτητες και βοηθούν πράγματι 

στην καλύτερη κατανόησή τους από τον ακροατή. Από την άλλη πλευρά, οι 

επαναλήψεις ολόκληρων τμημάτων σε διαφορετική τονικότητα όπως τα μμ. 1-27 και 

28-54 του Καθαρτηρίου, μμ. 1-34 και 35-69 της Μπαλλάντας αρ. 2 σε σι ελάσσονα για 

πιάνο δεν προσφέρουν κάτι από άποψη δομής· τα τμήματα αυτά είναι ήδη μεγάλα σε 

έκταση και χωρίς την επανάληψή τους, μπορούν να γίνουν αντιληπτά από το κοινό, 

όπως επιθυμεί ο Λιστ. Τόσο στα μμ. 18-30 και 31-43, τα βιολιά, οι βιόλες και τα δύο 

κλαρινέτα χρησιμοποιούνται σε όλη σχεδόν την έκτασή τους όπως για παράδειγμα το 

πρώτο κλαρινέτο που παίζει στα μμ. 26-29 από το Α3 μέχρι το C#6. Το ρυθμικό σχήμα 

 στα τύμπανα σε fortissimo στο τετράμετρο 44-47 δίνει το ρυθμό στο 

βηματισμό των αμαρτωλών ψυχών καθώς διασχίζουν την Πύλη της Κολάσης, όπως 

ακριβώς απεικονίζει και το ρυθμικό στοιχείο      του μοτίβου (α) . 

Με εναρμόνια μετατροπία που διευκρινίζεται στο παράδειγμα που ακολουθεί, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
73Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 322. 
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Παρ. 3.2α.8 Συγχορδία στο μ. 43 

 

εισέρχεται η ορχήστρα από το μ. 43 στο μ. 44 στη σιb ελάσσονα και ακολουθεί η 

κορύφωση όλης της εισαγωγής με το ορχηστρικό tutti σε fortissimo στο μ. 48. Το 

μοτίβο (β) με την κατιούσα χρωματική κίνηση εμφανίζεται ξανά σε ταυτοφωνία στα 

κοντραμπάσα, βιολοντσέλα, τρομπόνια, τούμπα, κλαρινέτο σε λα και φαγκότα. Τα 

βιολοντσέλα κιαι τα κοντραμπάσα ξεκινούν στο μ. 48 από το φθόγγο F4 και 

καταλήγουν στην αρχή του μ. 52 στo F2 καλύπτοντας το εύρος δύο οκτάβων· ανάλογη 

κίνηση των οργάνων παρατηρείται στα μμ. 22-25 και 35-38. Το μοτίβο (β) στα 

βιολοντσέλα, στα κοντραμπάσα, στα τρομπόνια και την τούμπα συνοδεύεται από 

τρέμολο στα υπόλοιπα έγχορδα, ρούλο στα τύμπανα και κρατημένες συγχορδίες στα 

κόρνα, στις τρομπέτες και το αγγλικό κόρνο. Τα φλάουτα, τα όμποε και τα κλαρινέτα 

παίζουν συγχορδίες σε τρίηχα δημιουργώντας έναν οξύ ήχο στην ψηλή τους περιοχή, ο 

οποίος παραπέμπει στις κραυγές και τα ουρλιαχτά των καταδικασμένων στην Κόλαση.

 Η επανάληψη του τρίτονου διαστήματος φα – σι στα βιολοντσέλα και τα 

κοντραμπάσα στα μμ. 48-51 δίνει την αίσθηση τονικού κέντρου. Η συγχορδία της 

ελαττωμένης (VII7)V της ρε ελάσσονας επανέρχεται στο μ. 53 σε πρώτη αναστροφή και 

γίνεται αντιληπτό με αυτόν τον τρόπο το αυξημένο διάστημα ρε – σολ#. 

 

Παρ. 3.2α.9 Τρίτονο ρε – σολ#  
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Από τα μμ. 52-55 επαναλαμβάνεται το μοτίβο (β) αυτήν τη φορά από τα φλάουτα, τα 

όμποε, κλαρινέτα, βιολιά και βιόλες, ενώ τα κοντραμπάσα, τα βιολοντσέλα και η 

τούμπα συνεχίζουν να παίζουν το τρίτονο φα – σι σε ανιούσα φορά. Στα μμ. 56-59 

εμφανίζεται και πάλι το μοτίβο (γ) «του πόνου» που προηγήθηκε στο μ. 25. Τα 

κρουστά ήδη από το μ. 52 έχουν αποχωρήσει, ενώ το tempo αρχίζει να επιταχύνεται κι 

άλλο μέχρι το μ. 64 όπου τελειώνει η εισαγωγή και αρχίζει η πρώτη ενότητα της 

Κόλασης.  

 Το τρίτονο φα – σι συνεχίζεται στα μπάσα όργανα μέχρι και το μ. 60 και στο 

ισχυρό κάθε μέτρου ακούγεται σε sfοrzando  η συγχορδία της ελαττωμένης (VII7)V της 

ρε ελάσσονας. Τα υπόλοιπα έγχορδα παίζουν το μοτίβο (γ) το οποίο επαναλαμβάνεται 

συνεχώς· μέχρι το μ. 64 δημιουργείται μια αναταραχή που επιτυγχάνεται με την 

επιτάχυνση του tempo, το συνεχές  fortissimo από το μ. 43 και με τον τρόπο με τον 

οποίο ζητάει ο Λιστ από τα έγχορδα να παίζουν σαν να πρόκειται για καταιγίδα, θύελλα 

(tempestoso). Στο μ. 60 παύει ξαφνικά να παίζει όλη η ορχήστρα· συνεχίζουν τα βιολιά 

και οι βιόλες με το χαρακτηριστικό μοτίβο (γ) που ανεβαίνει και κατεβαίνει σε έκταση 

δύο οκτάβων. Η αναταραχή αυτή οδηγεί στο μ. 64 όπου εμφανίζεται το δεύτερο θέμα 

και ξεκινάει το κύριο μέρος της Συμφωνίας. Σε όλη την εισαγωγή διαπιστώνεται η 

συνεχής εναλλαγή των τονικοτήτων ρε – σολ# και παρατηρούνται τα τρίτονα 

διαστήματα ρε – σολ#, φα – σι και οι ελαττωμένες συγχορδίες μεθ’εβδόμης, στοιχεία 

που προσδίδουν μια τονική αμφιβολία. Μόνον τα τύμπανα υπενθυμίζουν την ύπαρξη 

της ρε ελάσσονας με τις δύο νότες ρε και φα που παίζουν συνεχώς. 

Στο μ. 63 η εισαγωγή της Συμφωνίας του Δάντη ολοκληρώνεται με την 

εμφάνιση των τριών μοτίβων όπως φαίνονται στα παρακάτω παραδείγματα που 

ακολουθούν. 

 

Παρ. 3.2α.10 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 12-14 το μοτίβο (α)  
«των καταδικασμένων»  
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Παρ. 3.2α.11 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 22-25, το μοτίβο (β) με τη χρωματική   
κατιούσα πορεία – πρώτο θέμα  

 

 
Παρ. 3.2α.12 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 22-25,1α βιολιά το μοτίβο (γ)  
«του πόνου»   

 
 

Η πρώτη ενότητα (μμ. 64-279) ξεκινάει με το δεύτερο θέμα στα βιολιά και τα 

βιολοντσέλα  

 

Παρ. 3.2α.13 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 64-71 1α, 2α βιολιά δεύτερο θέμα 

 
 

σε φρενήρη ρυθμό και σχεδόν διπλάσιο tempo απ’αυτό της εισαγωγής όπως δηλώνει η 

ένδειξη Alla breve, Allegro Frenetico (Quasi doppio movimento). Απουσία των 

κρουστών, οι βιόλες συνοδεύουν το δεύτερο θέμα με το ρυθμικό στοιχείο των τριήχων 

που εμφανίστηκε στο μοτίβο (β) της εισαγωγής, ενώ τα φαγκότα και κλαρινέτα 

συμπληρώνουν την αρμονία με συγχορδίες. Στα δίμετρα 64-65  και 66-67 

επαναλαμβάνεται επίμονα το μοτίβο (γ1) –μοτίβο (γ) σε μεγέθυνση–,  
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Παρ. 3.2α.14 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 64-65 μοτίβο γ1       

 
ενώ το μοτίβο (δ) εμφανίζεται στα βιολιά, τα βιολοντσέλα και τα όμποε στα μμ. 68-70 

 

Παρ. 3.2α.15 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 68 μοτίβο (δ) 
 

 

 

 

το οποίο συνδυάζει το στοιχείο της κατιούσας χρωματικής κίνησης του μοτίβου (β) και 

το ρυθμικό στοιχείο του δεκάτου έκτου      από το μοτίβο (α) «των 

καταδικασμένων».  Το μοτίβο (δ) εμφανίζει το ημιτόνιο που προηγήθηκε στα μοτίβα 

(α), (β) και (γ), αλλά διαφέρει στο μελωδικό ανιόν και κατιόν διάστημα της έκτης 

μικρής· υπάρχει, δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό μελωδικό διάστημα σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα μοτίβα, τα οποία παρουσιάζουν διαστηματική στασιμότητα. Το δεύτερο 

θέμα, επομένως, εμπεριέχει δύο μικρότερα μοτίβα: το (γ1) και  το (δ). Τα κοντραμπάσα 

μαζί με τα φαγκότα και το μπάσο κλαρινέτo κινούνται χρωματικά προς τα κάτω 

σχηματίζοντας και πάλι το τρίτονο φα – σι. Η συγχορδία (VII7)V της ρε ελάσσονας 

συνεχίζει να επιμένει αλλά οδηγεί πλέον ξεκάθαρα στη ρε ελάσσονα μέσω της 

αποτζιατούρας που σχηματίζει το μοτίβο (γ1). 

Ο ίδιος ο συνθέτης, γράφοντας τη λέξη angoscioso («με αγωνία») πάνω στην 
παρτιτούρα στο μ. 71, υπογραμμίζει και επιθυμεί να αναπαραστήσει μουσικά την 

αγωνία των ψυχών της Κόλασης, που ήδη εκφράζεται με την αποτζιατούρα στο μοτίβο  

(γ1). Από τα μμ. 71-78 αναπτύσσεται αρμονική αλυσίδα ανά δύο μέτρα. Στα μέτρα αυτά 

παρατηρείται μια στασιμότητα στα περισσότερα όργανα τα οποία έχουν μεγάλες αξίες. 

Αντίθετα, τα φαγκότα και τα όμποε με μέρος του μοτίβου (γ1) δημιουργούν μια ρυθμική 

κινητικότητα (εσωτερική διάρθρωση). Τα δεύτερα βιολιά και οι βιόλες μιμούνται σε 

τρίηχα την κίνηση των φαγκότων και των όμποε. Διαπιστώνεται εύκολα στα 

παραδείγματα 3.2α.16 και 3.2α.17, ότι η συνεχόμενη κίνηση του μοτίβου (γ1) θυμίζει το 

μοτίβο «του σταυρού», σε μικρότερα διαστήματα, που ο ίδιος ο Μπαχ  
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χρησιμοποίησε στα έργα του και σχηματίζεται από τα αρχικά των γραμμάτων του 

ονόματός. 

 

Παρ. 3.2α.16 Μοτίβο του «σταυρού» 

 
 
 
 
 
 

Παρ. 3.2α.17 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 71-72 

 

 

Αυτή όμως η εσωτερική κινητικότητα είναι φαινομενική, διότι στα μμ. 71-78 υπάρχει 

ουσιαστικά μια στασιμότητα από τα μικρά μοτίβα (ανά δίμετρα), τα οποία βασίζονται 

στο μοτίβο (γ1)· τα μοτίβα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από μια κίνηση γύρω από τον 

ίδιο φθόγγο. Ο σεβασμός του Λιστ προς τους συνθέτες που επηρέασαν την εξέλιξη της 

ιστορίας της μουσικής, είναι φανερή. Ιδιαίτερη είναι η εκτίμησή του στο πρόσωπο του 

Μπαχ, αφού χρησιμοποίησε το όνομά του ως θέμα στις εκτενείς συνθέσεις για πιάνο 

Variationen über das Motiv von BACH: Weinen, klagen, songen, zangen (1875), 

Fantasie und  Fuge (Gb) (1863 και 1877 σε δεύτερη εκδοχή) και άλλα έργα για 

εκκλησιαστικό όργανο. Στα μμ. 71-78 μπορεί κανείς να φανταστεί την εικόνα του κάθε 

αμαρτωλού να σηκώνει το δικό του «σταυρό» στην Κόλαση καθώς οι αρμονικές 

αλυσίδες κινούνται ανοδικά με γρήγορες τονικές αποκλίσεις στη σι, ντο# και ρε# 

μείζονα.  
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Η αρμονική αλυσίδα ανά δίμετρο συνεχίζεται στα μμ. 79-86 με συγχορδίες 

έβδομης ελαττωμένης μεθ’εβδόμης. Η επιτάχυνση του tempo ξεκινάει ήδη από το μ. 80 

και μαζί μ’ένα μεγάλο cresscendo, η ορχήστρa φτάνει στο fortissimo ξέσπασμα του 

αναστεναγμού και της αγωνίας των ψυχών της Κόλασης στο μ. 87 σε tempo ακόμα πιο 

γρήγορο από το φρενήρη ρυθμό του μ. 64. Όλη σχεδόν η ορχήστρα παίζει σε 

ταυτοφωνία το δεύτερο θέμα σε μεγέθυνση στα μμ. 87-94 και συνεχίζει από τα μμ. 95-

99 μόνο με το πίκολο, τα δύο φλάουτα, όμποε, κλαρινέτα και φαγκότα. Τα κόρνα, 

τρομπόνια και το μπάσο κλαρινέτο συμπληρώνουν την αρμονία  σε συγχορδιακή 

διάταξη και τα κοντραμπάσα με την τούμπα σχηματίζουν και πάλι το τρίτονο διάστημα 

σι – φα. Το δεύτερο θέμα σε μεγέθυνση αποτελείται από μικρά επιγραμματικά μουσικά 

σχήματα που παραπέμπουν στο μπετοβενικό στυλ, κατά τον D. Watson.74   

Το μοτίβο μοτίβο (δ1) –μεγέθυνση του (δ)– εμφανίζεται στο πίκολο και τα 

όμποε στα μμ. 95-99, ενώ το διάστημα της μικρής έκτης του μοτίβου (δ) αναστρέφεται 

στα κλαρινέτα και τα φαγκότα σχηματίζονας τρίτη μεγάλη, όπως ήδη παρουσιάστηκε 

στα βιολοντσέλα στα μμ. 68-69.  

 

Παρ. 3.2α.18 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 95-96 μοτίβο (δ1) 

 
 

                                              
74Watson, Liszt, 181. 
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Η μεταμόρφωση των μοτίβων – θεμάτων είναι χαρακτηριστική τόσο στη Συμφωνία του 

Δάντη όσο και σε πολλά άλλα έργα του Λιστ όπως η Σονάτα σε σι ελάσσονα για πιάνο, 

το Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 1 σε Μιb μείζονα κ.α. 

Τα μμ. 87-99 είναι επανάληψη των 64-70 με διαφορετική όμως ενορχήστρωση. 

Η χρήση δύο ζευγαριών τυμπάνων που παίζουν τους φθόγγους ρε, φα και λα, ντο 

θεμελιώνοντας τη ρε ελάσσονα σπάει την παράδοση της κλασικής Συμφωνίας κατά την 

οποία χρησιμοποιούνταν μόνο ένα ζευγάρι τυμπάνων στην Ι και V της τονικότητας.75 

Σε ακόμα πιο επιταχυνόμενο tempo ακολουθούν τα μμ. 100-102· στο σημείο αυτό, 

τόσο μέρος του μοτίβου (γ1) στα ξύλινα πνευστά και τα βιολιά όσο και η συνεχιζόμενη 

κατιούσα κίνηση των μπάσων οργάνων οδηγούν στη fortississimo ξέφρενη πορεία 

πλέον του Presto molto στο μ. 103. Mε ισοκράτη το φθόγγο λα ως δεσπόζουσα της ρε 

ελάσσονας από το μ. 103 έως και 129 χτίζονται οι συγχορδίες ελαττωμένης VII7 σε 

αλυσίδα οκτάμετρων (4+2+2) που σχηματίζονται στα βιολιά και τις βιόλες στην κάθετη 

γραφή, δηλαδή αρμονικά, αλλά και στην οριζόντια,  δηλαδή μελωδικά.  

 

Παρ. 3.2α.19 Αλυσίδα από VII ελαττωμένες 

 
 

Η αρμονική στατικότητα με τη φαινομενικά ρυθμική κινητικότητα ορισμένων 

οργάνων της ορχήστρας που προηγήθηκε στα μμ. 71-78, επανέρχεται πιο έντονα και σε 

περισσότερα μέτρα  στα μμ. 103-129. Από αυτό το σημείο πυκνώνει η ορχηστρική 

γραφή που οδηγεί στο μ. 260 στην κορύφωση. Τα βιολιά και οι βιόλες παίζοντας 

μελωδικά ελαττωμένες συγχορδίες με κίνηση ογδόων που εμπεριέχουν το διάστημα της 

έκτης μικρής του μοτίβου (δ),  

 

 

                                              
75Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Symphony” επιμ. Jan Larue, Eugene K. Wolf, Mark 
Evan Bonds, Stephen Walsh και Charles Wilson (Oxford University Press, 2007-2008), 
www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 17/9/2007). 
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Παρ. 3.2α.20 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 106 

 
 

εκφράζουν την φαινομενικά εσωτερική κινητικότητα· ουσιαστικά όμως και πάλι 

δημιουργείται αρμονική στατικότητα σε κάθε οκτάμετρο. Τα οκτάμετρα γίνονται 

δίμετρα μμ. 119-120, 121-122 και 123-124 που επαναλαμβάνονται τρεις φορές για να 

οδηγήσουν στην  εμφάνιση του μοτίβου (γ1). Το τετράμετρο 131-134 επαναφέρει στη 

ρε ελάσσονα το μοτίβο (γ1) στα όμποε, κλαρινέτα σε σιb, βιολιά και βιόλες και τα μμ. 

135-138 στη σολ ελάσσονα. Το μοτίβο (γ1) μεταφέρεται στα μμ. 139-142 και 143-146 

στα κοντραμπάσα, βιολοντσέλα, τρομπόνια, τούμπα και φαγκότα με τη συνοδεία των 

υπολοίπων οργάνων. Ταυτόχρονα, το μοτίβο (γ1) ακούγεται ρυθμικά παραλλαγμένο ως 

μοτίβο (γ2) αρχικά από τα βιολιά και τις βιόλες στα μμ. 131-132 και τα βιολοντσέλα 

στα μμ. 139-162. 

 

Παρ. 3.2α.21 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 131-132 μοτίβο (γ2) 

 
Παρατηρείται η ισοκατανομή των ρόλων των οργάνων, η χρήση όλων των οργάνων 

χωρίς διάκριση, ενώ η ανταλλαγή αυτή των φωνών παραπέμπει στη διπλή αντίστιξη, 

τεχνική της φούγκας· άλλος ένας τρόπος αναφοράς του Λιστ στην κλασική παράδοση. 

            

 Πίνακας  3.2α.1. : Ανταλλαγή μοτίβων μμ. 131-138 και 139-146 

 μμ. 131-138                         μμ. 139-146 
μοτίβο (γ1) οb., cl.                                   Cb., tuba, trb., fg., 
μοτίβο (γ2) Vl., Vle                                 Vc.  
Κατιούσα χρωμ. 
Κίνηση 

Vc., Cb, tuba                         Vl. Vle fl., cl., ob., c. ingl. 
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Στα επόμενα δύο οκτάμετρα (2+2+2+2) 147-154 και 155-162, το μοτίβο (γ1) και 

(γ2) οδηγούν, με χρωματική ανιούσα κίνηση ανά δίμετρο, στο καινούργιο μοτίβο (ε). 

 

Παρ. 3.2α.22 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 163-167 μοτίβο (ε) 

 

Μέχρι αυτό το σημείο, το staccato εμφανίστηκε σποραδικά στο μοτίβο (β) 

και στα όμποε, φαγκότα, κόρνα, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα που παίζουν τις 

ελαττωμένες συγχορδίες VII7 στα μμ. 106-110. Στα μμ. 163-260, το staccato της 

ορχήστρας δίνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στο μέρος της Κόλασης όπως στα μμ. 163-

175, 180-192 και 197-209. Το μοτίβο (ε) στη σι μείζονα συγχορδία ακούγεται τρεις 

φορές ανά τετράμετρο μμ. 163-167, 167-171 και 171-175 αρχικά από τα φλάουτα, 

όμποε, κλαρινέτα, βιολιά και βιόλες  και μετά από όλα τα έγχορδα  σε ταυτοφωνία με 

ένα μικρό ritenuto στα μμ. 171-175. Η πορεία που ακολουθεί το μοτίβο (ε), είναι και 

πάλι καθοδική ξεκινώντας από πολύ ψηλά με το φθόγγο F#6 στα βιολιά και τα φλάουτα 

και φτάνοντας στον πιο χαμηλό φθόγγο G3 των βιολιών. Στα μέτρα αυτά, ο Λιστ από 

ελάσσονα επιστρέφει σε μείζονα τονικότητα με τα χάλκινα πνευστά να συνοδεύουν τη 

μελωδία σε σι μείζονα. Η ψυχολογική αυτή αντίθεση συμβαίνει γιατί ο Δάντης 

συναντάει όσους βρέθηκαν στη θέση της περιφρόνησης και κυρίως τους Καπανέα στο 

Άσμα 14 (Κόλαση, 14/43-75) και Βάννι Φούτσι στα Άσματα 24 και 25 (Κόλαση, 

24/123-151 και 25/1-18).76 Αυτή βέβαια η άποψη του J. – P. Barriccelli δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί διότι δεν υπάρχει πληροφορία από τις πηγές που να επιβεβαιώνει ότι ο 

Λιστ με το μοτίβο (ε) παραπέμπει στους συγκεκριμένους στίχους του Δάντη. 

                                              
76Barricelli, “Liszt’s Journey Through Dante’s Hereafter.”, 7. Ο Καπανέας ήταν ένας από τους επτά 
βασιλιάδες που πολιόρκησαν την πύλη της Θήβας. Ο Δίας όμως τον έκαψε με τον κεραυνό του γιατί 
σκαρφαλώνοντας στα τείχη περιγέλασε το Θεό. Ο Βάννι Φούτσι που καταγόταν από την οικογένεια των 
Λαγάρων της Πιστόια (Pistoia) ήταν νόθος και γιος νόθου. Ονομάστηκε «κτήνος» από τους συντοπίτες 
του για την άτακτη ζωή του και βρέθηκε στην κόλαση γιατί μαζί με άλλους έκλεψε το θησαυρό της 
Μητρόπολης. Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμματα “Capaneo” επιμ. Umberto Bosco, “Vanni 
Fucci” επιμ. Emilio Bigi, Tόμ. 1 και 5 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 
1984, 1970 και 1976 1η έκδοση αντίστοιχα),  813-815 και 878-880 αντίστοιχα. 
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Η συγχορδία της σι μείζονας στο μ. 163 ως δεσπόζουσα της μι ελάσσονας και η 

μελωδική ανιούσα της κλίμακας προετοιμάζει τον ακροατή στο άκουσμα της τονικής. 

Αντί όμως της μι ελάσσονας δημιουργείται το τονικό κέντρο φα# – σι / σι – φα#  

σα να επιβεβαιώνεται η τονικότητα της σι μείζονας. Οι θεμέλιοι των τονικοτήτων ρε 

και σολ# ελάσσονα που προηγήθηκαν και της σι μείζονας που σχηματίζουν την 

ελαττωμένη συγχορδία σολ# – σι  – ρε και οι ελαττωμένες έβδομες μεθ’εβδόμης, 

σύμβολο υπερκείμενων τριτόνων διαστημάτων φα – σι και ρε – σολ#, όπως 

διευηρινίζεται στο παράδειγμα, 

 

Παρ. 3.2α.23 Τρίτονα διαστήματα 

 

 

αποτελούν το αρμονικό και μοτιβικό υπόβαθρο πάνω στην οποία βασίζεται η αρμονία 

του πρώτου μέρους της Συμφωνίας του Δάντη· η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από 

τους D. Watson και A. Fowler.77 Η σχέση τρίτης των τονικοτήτων που χρησιμοποιεί ο 

Λιστ είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του δεύτερου μισού του 19ου αι. και των έργων 

του συνθέτη γενικότερα.78  Οι συνθέτες απομακρύνονται σταδιακά από τον κύκλο των 

πεμπτών και χρησιμοποιούν τονικότητες των οποίων οι θεμέλιοί τους έχουν σχέση 

τρίτης. 

Στο μ. 176 και αντί της μι ελάσσονας ακούγεται η ελαττωμένη VII7 της ρε 

ελάσσονας και εμφανίζεται πάλι το μοτίβο (β) σε μεγέθυνση, μοτίβο (β1).  

 

Παρ. 3.2α.24 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 176-177 μοτίβο (β1) 

 
                                              
77Watson, Liszt, 279-280 και Fowler, “Multilevel Motivic Projection in Selected Piano Works of Liszt.”, 
20.   
78Ό.π. Watson. 
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Και πάλι, ενώ ο ακροατής περιμένει ν’ακούσει στο μ. 180 την τονική της ρε ελάσσονας, 

εμφανίζεται η V – I της σι μείζονας και το μοτίβο (ε). Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια 

αβεβαιότητα σχετικά με το ποια τονικότητα ακούγεται κάθε φορά, ένα φαινόμενο που 

παρατηρείται σε όλη την Κόλαση.  

Τα μμ. 163-175 επαναλαμβάνονται αυτούσια στα μμ. 180-197  και 197-213 σε 

μεταφορά κατά ένα ημιτόνιο προς τα πάνω στη συγχορδία ντο μείζονα ως δεσπόζουσα 

της φα ελάσσονας (μμ. 197-209) και στην ελαττωμένη VII7 της μιb ελάσσονας (μμ. 

210-213), η οποία όμως δεν ακούγεται. Ενορχηστρωτικά, το μέρος αυτό δεν 

παρουσιάζει καμία αλλαγή· για άλλη μια φορά παρατηρείται στατικότητα τόσο σε 

ενορχηστρωτικό επίπεδο όσο και σε αρμονικό, παρά την εκ πρώτης όψεως 

κινητικότητα των οργάνων σε τέταρτα staccato. Τα τρίτονα ντο# – σολ και μι – λαb, οι 

ελαττωμένες συγχορδίες VII7 από το μ. 210 και ύστερα και το μοτίβο β1 που ακούγεται 

από τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα στα μμ. 210-229 και από τα ξύλινα πνευστά και 

υπόλοιπα έγχορδα στα μμ. 230-249 κορυφώνουν την ένταση της Κόλασης που 

αποκλιμακώνεται σταδιακά με το Lento στο μ. 260 και έπειτα. 

Από τα μμ. 210-213 το μοτίβο (β1) μεταφέρεται ανά τετράμετρο σε αρμονική 

αλυσίδα κατά ένα ημίτονο προς τα πάνω, ενώ το τρίτονο στην αρχή κάθε δίμετρου 

γίνεται εμφανές. Η τονική της μιb ελάσσονας δεν ακούγεται μετά την VII7 της στο μ. 

214 και η εμφάνισή της έρχεται στο μ. 218 σε πρώτη αναστροφή. Τα κόρνα μαζί με τις 

τρομπέτες στο μ. 222 σε τρίηχο τετάρτων, ακολουθούν το μοτίβο (β1) που παίζουν τα 

βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα. Από το μ. 222 αρχίζει το ενορχηστρωτικό crescendo 

που οδηγεί στο fortissimo του μ. 230 όπου έγχορδα και ξύλινα πνευστά παίζουν σε 

ταυτοφωνία το μοτίβο (β1) στη σι μείζονα που λειτουργεί ως δεσπόζουσα της μι 

ελάσσονας. 
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Παρ. 3.2α.25 Αρμονικός σκελετός των μμ. 210-230 

 
 

Το μοτίβο (β1) ακούγεται, σε κατιούσα πάντα πορεία, τρεις φορές από τα πρώτα 

βιολιά και το πίκολο έως τους χαμηλούς φθόγγους των κοντραμπάσων, φαγκότων και 

του μπάσου κλαρινέτου στα τετράμετρα 230-233, 234-237 και 238-241. Το τρίτονο σι – 

φα κυριαρχεί τόσο στα τύμπανα όσο και στο μοτίβο (β1).  Το σημείο αυτό παραπέμπει 

στα μμ. 48-51 και 52-55 με τη διαφορά ότι το μοτίβο (β1) είναι σε σμίκρυνση στο μ. 

230. Η συγχορδία σι μείζονα στα μμ. 230-231 δίνει τη θέση της στη φα ελάσσονα 

κάνοντας το τρίτονο σι – φα τονικό κέντρο. Με το θεμέλιο της φα ελάσσονας 

συμπληρώνεται η ελαττωμένη συγχορδία σολ# – σι – ρε – φα, τονικότητες που ήδη 

προηγήθηκαν. Τα τετράμετρα 242-245 και 246-249 συνεχίζουν την αρμονική αλυσίδα 

που ξεκίνησε στα μμ. 238-241 και ενώνουν τη δεσπόζουσα της μι ελάσσονας στο μ. 

238 με την VII7 της μι ελάσσονας  στο μ. 250. 

 

Πίνακας 3.2α.2. : Σχέση τριτόνου των τονικοτήτων 

Τρ
ίτ
ον
ο μ. 238         μ. 240 

σι        –      φα 
μείζ.           ελάσ. 

 

μ. 242             μ. 244 
ρεb         –         σολ 

   μείζ.                 ελάσ. 
 

μ. 246            μ. 248 
μιb        –          λα 
μείζ.               ελάσ. 

 
 

Στο μ. 250 τα πρώτα βιολιά, όμποε, αγγλικό κόρνο και κλαρινέτα σε σιb παίζουν 

το μοτίβο (β1) σε ορχηστρικό στρέττο με τα υπόλοιπα έγχορδα πάνω στην ελαττωμένη 

συγχορδία VII7 της μι ελάσσονας, ενώ τα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά σταματούν. 

Παρά το γεγονός ότι σε αυτό το σημείο δεν έχουμε φούγκα, η κίνηση αυτή των 
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οργάνων της ορχήστρας παραπέμπει σε στρέττο.79 Το μοτίβο (β1) περιορίζεται στο ένα 

μέτρο και μεταφέρεται κατά ένα τρίτονο κάθε φορά πιο πάνω και στο δίμετρο 258-259 

σχηματίζεται μελωδικά η ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης της μι ελάσσονας στα 

έγχορδα –εκτός των κοντραμπάσων– όμποε, κλαρινέτα σε σιb και φαγκότα. Ο 

εναρμόνιος τρόπος μετάβασης από τη μια τονικότητα στην άλλη,  

 

Παρ. 3.2α.26 Αρμονικός σκελετός των μμ. 250-260 

 
 

οι σχέσεις τρίτης των τονικοτήτων, το πάρα πολύ γρήγορο tempo που επιταχύνεται με 

το ορχηστρικό στρέττο από το μ. 250, δίνουν τη θέση τους στο Lento του μ. 260. 

Μέσα από την καταιγίδα και τη θύελλα της Κόλασης σε όλα αυτά τα μέτρα που 

μεσολάβησαν από το μ. 64 έρχεται και πάλι, σαν επίλογος – coda της Α ενότητας, το 
μοτίβο (α) «των καταδικασμένων». Η αποκλιμάκωση της έντασης γίνεται σταδιακά και 

με ομαλό τρόπο. Tα έγχορδα παίζουν τρέμολο σε fortissimo, τα ξύλινα συμπληρώνουν 

την ελαττωμένη συγχορδία VII7 της σολ μείζονας και όλα τα χάλκινα πνευστά –εκτός 

από την τούμπα– παίζουν το μοτίβο (α) «των καταδικασμένων». Ο Λιστ γράφει και 

πάλι τη ρήση του Δάντη πάνω στην παρτιτούρα,  

 
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' 

                                                            Κόλαση, 3/980 
 

ανάμεσα στις τρομπέτες σε φα που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε αυτό το 

σημείο της Κόλασης και στα πρώτα – δεύτερα τρομπόνια, σε αντίθεση με τα μμ. 12-17 

όπου σημειώνονται τα ίδια λόγια στο μέρος των κόρνων και τρομπετών σε σιb. Στα μμ. 

260-265 (3+3) το μοτίβο (α) εμφανίζεται στις τρίτες φα# – λα. Τα τύμπανα στα μμ. 264-

                                              
79Στρέττο: είσοδος του θέματος σε μια άλλη φωνή πριν ακόμα το τελειώσει η προηγούμενη. Τεχνική που 
χρησιμοποιείται για τη φούγκα. Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “stretto” (Oxford 
University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 5/4/2008). 
80Αφήστε κάθε ελπίδα όσοι περνάτε.   
   Κόλαση 3/9 
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265 παίζουν συνδετικό ρόλο της ρήσης του Δάντη που ακούγεται για δεύτερη φορά μμ. 

265-269 (3+3) πάνω στη νότα ρε της συγχορδίας σιb μείζονας. 

 

Πίνακας 3.2α.3. : Σχέση τετάρτης των τονικοτήτων 

                μμ. 260      262       264                               μμ. 266      268 

σολ μείζ.       VII2          V          III7 χρωματικά ρε ελάσ.     VI    (VII7)V 

σχέση                    IV                                                   Ι 

 
Τα λόγια του Δάντη δε σημειώνονται ξανά από το Λιστ σε άλλο μέρος της παρτιτούρας, 

ωστόσο το ρυθμικό στοιχείο του μοτίβου (α) «των καταδικασμένων»   

επανεμφανίζεται στα μμ. 269-270 στα τύμπανα, τρίτα – τέταρτα κόρνα, μπάσο 

κλαρινέτο, δύο κλαρινέτα σε σιb, αγγλικό κόρνο και όμποε· το μοτίβο αυτό 

επαναλαμβάνεται αυτούσιο στα μμ. 271-272 και 273-274. Στα τύμπανα ηχεί το τρίτονο 

διαστήμα φα – σι. Τα έγχορδα –εκτός των κοντραμπάσων που χωρίζονται σε τρία 

μέρη– μαζί με φλάουτα παίζουν τη χρωματική κλίμακα από ρε έως σολ# της οποίας το 

άκουσμα υποδηλώνει τον άνεμο όπως αυτός περιγράφεται από το Δάντη στο δεύτερο 

Κύκλο της Κόλασης.81  Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτά τα μέτρα ο Λιστ για να 

δημιουργήσει ηχητικό εφέ, βάζει την τούμπα και τα φαγκότα να παίξουν fortississimo 

σε πολύ χαμηλή περιοχή και πιο συγκεκριμένα από C2 έως Βb1! Είναι γνωστό από τους 

κανόνες της οργανολογίας του 19ου αι. ότι δε συνηθίζονται τέτοιες δυναμικές στις 

χαμηλές περιοχές των οργάνων! Η Α ενότητα της Κόλασης κλείνει στο τετράμετρο 275-

278 με την εμφάνιση της αρχής του μοτίβου (α) «των καταδικασμένων» από τα 

τύμπανα σε ritenuto πάνω στo φθόγγο ρε της τονικότητας ρε ελάσσονας. Κατά τον J.-P. 

Barricelli, o Λιστ στην Α ενότητα της Κόλασης της Συμφωνίας του Δάντη περιγράφει με 

ήχους τους παρακάτω στίχους της Θείας Κωμωδίας,  τις πρώτες δηλαδή εικόνες που 

αντικρύζει ο Δάντης μετά την είσοδό του από την πύλη της Κολάσεως. 

 
Εδώ, στριγκλιές και στεναγμοί και θρήνοι 
Ακούγονταν στον άναστρον αιθέρα, 
Που απ’ την αρχή μ’ έκαμαν να δακρύσω. 
Βλαστήμιες φοβερές σε λογής γλώσσες, 

                                              
81Harrison Vernon, “The Dante Symphony” The Liszt Society Journal ( 1986 Centenary Issue): 66. 
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Θυμού ουρλιαχτά και πονεμένα λόγια, 
Χτυπιές χεριών, φωνές αχνές και γαύρες. 
Σήκωναν χλαλοή που άπαντα γύρω 
Στον άχρονο, μουντό, γύριζε αγέρα, 
Σαν άμμος που δρολάπι στροβιλίζει. 

Κόλαση, 3/22-30 
 

Από την άλλη, ο J. Williamson υποστηρίζει ότι η Α ενότητα της Κόλασης δεν 

αναφέρεται σε συγκεκριμένο Άσμα, αλλά στη γενική αποτίμηση της ατμόσφαιρας της 

Kόλασης και των βασανιστηρίων που βιώνουν οι αμαρτωλοί, όπως την εισέπραξε ο 

Λιστ διαβάζοντας το έργο του Δάντη.82 Από τη στιγμή που ο Λιστ δεν αναφέρεται σε 

συγκεκριμένους στίχους της Κόλασης του Δάντη, η άποψη του J.-P. Barricelli είναι 

υποκειμενική χωρίς να τεκμηριώνεται. Αντίθετα, φαίνεται ότι τελικά η γενική 

αποτίμηση του λογοτεχνικού έργου από το Λιστ, ήταν αυτή που τον ώθησε στην 

έμπνευση του συγκεκριμένου έργου. Οι στίχοι που προφανώς του έκαναν ιδιαίτερη 

εντύπωση, αλλά και είναι παγκοσμίως γνωστοί, επελέγησαν από το συνθέτη και 

αναγράφονται πάνω στην ορχηστική παρτιτούρα. 

Στην Β ενότητα μμ. 279-394 του πρώτου μέρους της Συμφωνίας του Δάντη, όλοι 

οι μελετητές συμφωνούν πως ο Λιστ επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στο Άσμα 

5/70-142 της Κόλασης της Θείας Κωμωδίας του Δάντη που αφορά την ιστορία αγάπης 
του Πάολο Μαλατέστα και της Φραντσέσκας.83 Η Φραντσέσκα, κόρη του ηγεμόνα της 

Ραβένας παντρεύτηκε για πολιτικούς λόγους τον Τζιαντζιότο Μαλατέστα τον άσχημο 

γιο του άρχοντα του Ρίμινι. Όπως αναφέρει ο Δάντης, η Φραντσέσκα ξεγελάστηκε διότι 

της παρουσίασαν για σύζυγο τον Πάολο Μαλατέστα, τον ομορφότερο και νεότερο 

αδελφό του Τζιαντζιότο. Όταν ανακάλυψε ότι την πάντρεψαν δια αντιπροσώπου με τον 

άσχημο Τζιαντζιότο, ήταν ήδη αργά· είχε ερωτευθεί τον Πάολο και όταν ο Τζιαντζιότο 

ανακάλυψε κάποια μέρα τη σχέση τους, τους σκότωσε (το 1288 περίπου). Πρόκειται 

για μια συνηθισμένη ιστορία μεσαιωνικής αγάπης γεμάτη ίντριγκες και δολοπλοκίες. 

Πολλοί συνθέτες εμπνεύστηκαν από το συγκεκριμένο Άσμα της Κόλασης  και έγραψαν 

                                              
82Barricelli, “Liszt’s Journey Through Dante’s Hereafter.”, 5 και Williamson, “Liszt and Form-Some 
Thoughts on the First Movement of the Dante Symphony.”, 58. 
83Σοφή επιλογή του Λιστ, κατά τον H. Vernon, να χρησιμοποιήσει στη Β ενότητα το Άσμα 5 για την  
Φραντσέσκα ντα Ρίμινι δημιουργώντας μία έντονη αντίθεση, τόσο από αρμονικο-μοτιβική όσο και από 
ενορχηστρωτική άποψη ανάμεσα στην Α και Α΄ ενότητα του πρώτου μέρους της Συμφωνίας. Vernon, 
“The Dante Symphony.”, 66. 

 124



έργα με το όνομα Francesca da Rimini που έγινε γνωστή ανά τους αιώνες μέσα από το 

ποιητικό κείμενο του Δάντη.84 

Η Β ενότητα ξεκινάει στο μ. 279 σε λίγο πιο αργό ρυθμό από την πρώτη και με 

την ένδειξη Quasi Andante, ma sempre un poco mosso στα , ένα μέτρο ασυνήθιστο 

για το 19ο αιώνα. O Λιστ σε επιστολή του αναφέρεται στην πρόβα της Β ενότητας της 

Συμφωνίας του Δάντη στην Πράγα την οποία παρακολούθησε κοινό εκατό περίπου 

ατόμων. Ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος για τη μελωδία, τα μοτίβα της 

Φραντσέσκας και του Πάολο που το κοινό χειροκρότησε πολύ δυνατά διακόπτοντας 

την πρόβα.

4
5

85  

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται για πρώτη φορά οι δύο άρπες, στοιχείο που, όπως 

αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, αποτελεί πρωτοτυπία του Λιστ. 86 Στην παρτιτούρα 

σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη δεύτερη άρπα, μπορεί 

ν’αντικατασταθεί από το πιάνο. Στα μμ. 280-282, 323-328 και στην cadenza των 

μέτρων 393-394 της Κόλασης αλλά και στο Καθαρτήριο, η χρήση της άρπας είναι 

μοναδική και ονειρική και κάνει τη Συμφωνία του Δάντη να ξεχωρίζει απ’όλα τα έργα 

του 19ου αι που εμπεριέχουν μέρος άρπας.87 Η χρήση της σουρντίνας στα δέκατα έκτα 

των βιολιών από το μ. 280, που θυμίζουν έντονα την κίνηση των μμ. 103-105, 

 

Παρ. 3.2α.27 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 279-280 

 

                                              
84Βλ. 1.4. H απήχηση της Θείας Κωμωδίας. Το πιο γνωστό είναι το συμφωνικό ποίημα Francesca da 
Rimini του Τσαϊκόφσκυ ο οποίος, αφού άκουσε την εκτέλεση της Συμφωνίας του Δάντη του Λιστ στο 1ο 
Φεστιβάλ Βάγκνερ στο Μπαϋρόιτ το 1876, διάβασε το 5ο Άσμα της Κόλασης του Δάντη από το 
πρωτότυπο. Huneker, Franz Liszt, 155.  
85Γράμμα 75 (11 και 13/3/1858). Pocknell, Franz Liszt and Agnes Street-Klindworth, A Correspondence: 
1854-1886, 143. 
86Watson, Liszt, 187-188. 
87Αντίστοιχο glissando υπάρχει και στην ορχηστρική εκδοχή του Mephisto-Walzer Nr. 1. Walker, Franz 
Liszt, The Weimar Years, 316. 
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Παρ. 3.2α.28 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ.103-105 

 
 

προσδίδει ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα.88 Τα υπόλοιπα έγχορδα με τις δύο άρπες, τα κόρνα, 

τα φαγκότα και τα φλάουτα υποστηρίζουν τη μελωδία με την V9 στη φα# ελάσσονα. Το 

μ. 280 επαναλαμβάνεται αυτούσιο στα μμ. 281 και 282 και η εξάμετρη φράση 280-285 

(3+3) καταλήγει μόνο με τα βιολιά στην χαμηλή περιοχή σε pianissimo. Η διάρθρωση 

των τετράμετρων φράσεων  εξακολουθεί να υφίσταται έμμεσα· αν δεν υπολογιστούν 

τα μμ. 281-282 ως αυτούσιες επαναλήψεις του μ. 280, στην πραγματικότητα υπάρχει το 

τετράμετρο 280, 283, 284, 285. Με έμμεσο τρόπο ο Λιστ συγχωνεύει τα στοιχεία της 

κλασικής φόρμας σονάτα με τους νεωτερισμούς της διευρυμένης φόρμας σονάτα του 

19ου αιώνα. Ο άνεμος της Κόλασης των μμ. 280-285 που εμπόδιζε το Δάντη να 

πλησιάσει τις ψυχές της Φραντσέσκας και του Πάολο, κοπάζει και η Φραντσέσκα 

πλησιάζει το Δάντη όπως φαίνεται στους παρακάτω στίχους. 

 
Κι άρχισα: «ποιητή μου, αχ πόσο θέλω 
Στους δυο που πάνε ταίρι να μιλήσω, 
Και δείχνουν τόσο ανάλαφρα στο αγέρι» 
Κι εκείνος μου είπε: «Κοίτα, όταν κοντά μας 
κι οι δυο ζυγώσουν, τότε ξόρκισέ τους 
Στον έρωτα που τους κρατάει, και θα ’ρθουν». 
Κι όταν κοντά μας η πνοή του ανέμου 
Τους έσερνε: «Ψυχές Θλιμμένες», κράζω 
«Αν δε σας το εμποδίζει άλλος, μιλήστε». 

                           Κόλαση, 5/73-81 
 

                                              
88Reeves Shulstad, “Liszt Symphonic Poems and Symphonies.” στο Kenneth Hamilton επιμ., The 
Cambridge Companion to Liszt (Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 2005), 220. 
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Η κορώνα του μ. 285 προετοιμάζει το σολιστικό ρετσιτατίβο του μπάσου κλαρινέτου89 

 
               Παρ. 3.2α.29 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 286 

 

  
 

σε  με το οποίο ο Λιστ επιθυμεί να δώσει φωνή στη θλίψη της Φραντσέσκας. Κατά τη 

γνώμη του Η. Vernon  το ρετσιτατίβο αυτό σχετίζεται με τα λόγια της Φραντσέσκας:
4
4

90   
 

 
Αν ήταν φίλος μας του κόσμου ο ρήγας, 
Θα του προσπέφταμε να βρεις γαλήνη 
Αφού σπλαχνίστηκες τα βάσανά μας. 

                                          Κόλαση, 5/91-93 

  

Η εννιάμετρη αυτή φράση του  μπάσου κλαρινέτου με εκφραστικό, λυπημένο ύφος 

(espressivo dolente) εμφανίζει μελωδικά διαστήματα εβδόμης ελαττωμένης, το τρίτονο 

μι# – σι και το τρίηχο,  στοιχεία που ήδη προηγήθηκαν στην Α ενότητα της Συμφωνίας. 

Στη δεσπόζουσα μεθ’ενάτης, ο Πάολο κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα 

στη Φραντσέσκα. Η φιγούρα του ζευγαριού σκιαγραφείται από την κίνηση των τριτών 

στα κλαρινέτα τα οποία συνοδεύονται από τα φαγκότα στα τρίμετρα 287-289 που 

επαναλαμβάνονται στα 290-292 και καταλήγουν στα 293-294. Η Φραντσέσκα 

αφηγείται στο Δάντη την πονεμένη τους ιστορία και ο Πάολο με το τρίτο θέμα  

 
 
 

                                              
89Μετά τη δίνη της ορχηστρικής θύελλας και ο Τσαϊκόφσκυ, στο συμφωνικό ποίημα Francesca da 
Rinini, χρησιμοποιεί σόλο όργανο για να κάνει αισθητή και όχι του Πάολο όπως κάνει ο Λιστ στα μμ. 
287-294. Barricelli, “Liszt’s Journey Through Dante’s Hereafter.”, 8. 
90Vernon, “The Dante Symphony.”, 66. 
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Παρ. 3.2α.30 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 287-288 τρίτο θέμα  

 
 

δηλώνει τον πόνο του. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συνθέτης τόσο στο σολιστικό 

ρετσιτατίβο του  μπάσου κλαρινέτου μ. 286 (Φραντσέσκα) όσο και στις τρίτες των 

κλαρινέτων μμ. 287-294 (Πάολο), υπενθυμίζει με την κατιούσα μελωδική πορεία των 

φράσεων τον πόνο και τη θλίψη του ζευγαριού. Εκεί που αναπτερώνεται το ηθικό τους 

με την ελπίδα πως θα σταματήσει το μαρτύριό τους στην Κόλαση,91 που συμβολίζεται 

με την βηματική ανοδική μελωδική πορεία, εκεί συνειδητοποιούν την κατάστασή τους 

και τον πόνο που βιώνουν, που φαίνεται με το κατιόν διάστημα δευτέρας στην 

κατάληξη του τρίτου θέματος (Παρ. 3.2α.30). Το ίδιο επαναλαμβάνεται στα μμ. 295-

300 και 301-309. 

Τα μμ. 295-309 είναι μεταφορά των 279-294 σε διάστημα τετάρτης καθαρής 

προς τα πάνω, δηλαδή στη σι ελάσσονα· στο σημείο αυτό γίνεται για πρώτη φορά 

εμφανής μέσα στο έργο η σχέση των τονικοτήτων φα# – σι, δηλαδή V – I. Ο Λιστ, κατά 

τη μεταφορά, δεν κάνει αλλαγές από ενορχηστρωτικής ή μελωδικής και μοτιβικής 

απόψεως, εκτός από τα μμ. 304-309 όπου προστίθενται τα φλάουτα τα οποία δεν 

απουσιάζουν από τα μμ. 287-295.  

Η θλίψη της Φραντσέσκας ακούγεται για τρίτη φορά στα μμ. 309-323 στα  όχι 

όμως από το μπάσο κλαρινέτο όπως στα μμ 286 και 301· τη θέση του παίρνει το 

ιδιαίτερο ηχοχρωματικό άκουσμα του αγγλικού κόρνου με τη συνοδεία της άρπας στη 

μι ελάσσονα πάνω στη δεσπόζουσα μεθ’ενάτης.

4
4

92 Σύμφωνα με τον D. Watson, εδώ 

                                              
91Η Φραντσέσκα και ο Πάολο ανήκουν στο 2ο Kύκλο της Κόλασης του Δάντη όπου βρίσκονται οι 
φιλήδονοι 
Οι αμαρτωλοί της σάρκας, που υποτάζουν 
το νου στο πόθο… 
                                      Κόλαση, 5/39-40 
όπως περιγράφει και ο Δάντης στο Άσμα 5. Η τιμωρία τους είναι να βρίσκονται μονίμως στη δίνη του 
ανέμου· όπως δεν μπόρεσαν ν’αντισταθούν στη δίνη του πάθους τους και παρασύρθηκαν, έτσι και στην 
Kόλαση βρίσκονται στον αέναο στρόβιλο του ανέμου που τους παρασύρει. 
92Ο D. Pistone καταγράφει σε πίνακα τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Λιστ στα συμφωνικά ποιήματα και 
στις δύο Συμφωνίες του. Daniéle Pistone, “Liszt et l’Οrchestre, Τradition et Αvenir.” στο Serge Gut επιμ., 
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υπάρχει η πιο ωραία χρήση της άρπας από το Λιστ που εκφράζει το κάλεσμα του 

ανέμου στην Kόλαση και συνοδεύει με ανησυχία (agitato) τη θλιβερή κούραση του 

αγγλικού κόρνου. Οι παρακάτω στίχοι αντικατοπτρίζουν τα συγκεκριμένα μέτρα.93 

 
Στ’αυτιά μου, ν’αντηχούν, γιατί είχα φτάσει 
Εκεί που αρίφνητοι οι λυγμοί ξεσπάνε. 
Κατατοπιά που κάθε φως σωπαίνει 
Μουγκρίζοντας σαν πέλαγο αφρισμένο, 
Όταν ενάντιος άνεμος το δέρνει. 
Η ανεμική της κόλασης, που μήτε 
Στιγμή δε σταματάει, αεροπαίρνει 
Τα πνεύματα στου σίφουνα τη δίνη.η». 

                         Κόλαση, 5/26-33 

 

Ο ασυνήθιστος αυτός συνδυασμός οργάνων ξεπροβάλει ως αυτόνομο σχήμα μουσικής 

δωματίου μέσα από τον ορχηστρικό όγκο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα και νεωτερισμός 

του Λιστ,94 είναι η συχνή χρήση μικρών οργανικών ομάδων στα ορχηστρικά του έργα 

που παραπεμπουν σε σύνολα μουσικής δωματίου· αυτά τα προβάλλει μέσα από τον 

ορχηστρικό όγκο και δημιουργεί αντιθέσεις προσδίδοντας ιδιαίτερη ηχοχρωματική 

ποικιλία. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν στα δύο κονσέρτα του για πιάνο και 

ορχήστρα.  

Ο Λιστ αναγράφει στην παρτιτούρα τα λόγια της Φραντσέσκας προς το Δάντη 

 
...Nessun maggior dolore 
che ricordarsi del tempo felice 
ne la miseria;… 

         Κόλαση, 5/121-12395 

                                                                                                                                     
Referate Des 2. Europäischen Liszt-Symposium Eisenstadt 1978 (Μόναχο-Σάλτσμπουργκ: Musikverlag 
Emil Katzbichler, 1981), 146-148. 
93Watson, Liszt, 187-188. 
94Humphrey Searle, The Music of Liszt, 2η έκδοση (Νέα Υόρκη: Dover Publications Inc., 1966, 1954 1η 
έκδοση), 85. 
95…«Δεν είναι πόνος πιο μεγάλος, 
Παρά σαν δυστυχείς να βάζει ο νους σου 
Ευτυχισμένα χρόνια!…» Κόλαση, 5/121-123 
O Τσαϊκόφσκυ στη Francesca da Rimini χρησιμοποιεί ακριβώς τους ίδιους στίχους. Catherine Coppola, 
“The Elusive Fantasy: Genre, Form and Program in Tchaikovsky’s Francesca da Rimini.” 19th Century 
Music 22/2 (Φθινόπωρο 1998), 183. 
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με τα οποία κορυφώνεται η μεγάλη θλίψη της στη θύμηση των ευτυχισμένων χρόνων 

που έζησε με τον Πάολο. Το αγγλικό κόρνο τραγουδάει στα μμ. 311-322 το τέταρτο 

θέμα «της Φραντσέσκας».  

 

Παρ. 3.2α.31 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 311-322 τέταρτο θέμα  
«της Φραντσέσκας» 

 
 

Στο μ. 316 οι βιόλες, τα βιολοντσέλα, κοντραμπάσα συνοδεύουν διακριτικά με 

pizzicato το ντούο άρπας και αγγλικού κόρνου. Στο μ. 319 το όμποε σε ταυτοφωνία με 

το αγγλικό κόρνο περνάει στη σολ ελάσσονα με χρωματική μετατροπία. 

 

Πίνακας 3.2α.4. : Σχέση τρίτης των τονικοτήτων 

μ. 310 μ. 317 μ. 318-319 μ. 320-321 μ. 322 
V9 V13 

(13η στο μπάσο) 
I 
 

IV VII 

μι ελάσσονα σολ ελάσσονα 
 
Στα μμ. 320-323 πάνω στη λέξη “miseria”, ο Λιστ για να προσδώσει το μέγεθος της 

θλίψης της Φραντσέσκας παρατείνει την αξία των φθόγγων στις συλλαβές, ενώ 

ταυτόχρονα την ενισχύει με τα φλάουτα και τα έγχορδα, που από pizzicato παίζουν με 

δοξάρι μέχρι το sforzando του μ. 322. Από τα μμ. 323-330, η πρώτη άρπα συνεχίζει σε 

forte με glissando και η δεύτερη με αρπέζ της ελαττωμένης VII7 της σολ ελάσσονας. Το 

θέμα «της Φραντσέσκας» επαναλαμβάνεται στο μπάσο κλαρινέτο και το πρώτο 

φαγκότο σε ταυτοφωνία –χωρίς ο Λιστ να σημειώνει πάνω στην παρτιτούρα τους 

στίχους–, ενώ σε αυτό το σημείο τα κόρνα και το κλαρινέτο σε λα –που εδώ εισάγεται 

για πρώτη φορά– έχουν κρατημένους φθόγγους για τέσσερα μέτρα 323-326.  
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Με διαφορά ενός ολόκληρου και διάστημα δέκατης προς τα πάνω ακούγεται σε 

κανόνα το θέμα «της Φραντσέσκας» από το πρώτο φλάουτο και όμποε μέχρι το μ. 329 

όπου τελειώνει και ο κανόνας. Σταδιακά τα όργανα παύουν να παίζουν, οι άρπες με 

μεγάλο diminuendo φτάνουν σε pianississimo και στο μ. 330 το πρώτο φλάουτο και το 

όμποε διαδέχονται τα κόρνα με σορντίνα. Στα μμ. 330-331 ο Λιστ σημειώνει το γράμμα 

R… πάνω από το μέρος των ξυλίνων πνευστών και διευκρινίζει ότι δείχνει με αυτόν τον 

τρόπο το μικρό ritenuto που πρέπει να κάνουν·χρησιμοποιεί μόνο στα ξύλινα πνευστά 

το γράμμα R… ή Α…  για να συμβολίσει το rubato. Μέχρι τότε κανείς άλλος συνθέτης 

δεν είχε επινοήσει κάποιο σύμβολο γι’αυτήν την περίπτωση.96 

Το τρίτο θέμα που πρωτοεμφανίστηκε στα μμ. 287-294, επανέρχεται στα 

βιολοντσέλα ως τρυφερό και γλυκό σχόλιο (dolce teneramente) στα θλιβερά λόγια της 

Φραντσέσκας που προηγήθηκαν· η ελπίδα για τη σωτηρία αναζωπυρώνεται μέσα από 

τη χρήση της φα# μείζονας που ακολουθεί τη σολ ελάσσονα. Παράλληλα, το κουαρτέτο 

ξύλινων πνευστών –φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο σε λα και φαγκότο– και τα βιολιά με 

τις βιόλες συνοδεύουν το τρίτο θέμα με τη δεσπόζουσα της φα# μείζονας. Ο Λιστ 

προτιμάει τη φα# μείζονα –η τονικότητα του 19ου αι. που χρησιμοποιήθηκε ευρέως και 

κυρίως στο πιανιστικό ρεπερτόριο– για να εκφράσει την προσέγγιση του Θείου, την 

πορεία προς την ουράνια ευτυχία και τη σωτηρία της ψυχής, όπως διαπιστώνεται από 

τη μελέτη των έργων του. Πολλά γνωστά έργα του συνθέτη είναι στη φα# μείζονα όπως 

τα Mephisto-Walzer Nr. 3, Gondoliere από το Venezia e Napoli (Années de Pèlerinage 

– Deuxiéme année: Italie), Βénédiction de Dieu dans la solitude (Harmonies Poétiques 

et Religieuses). O A. Walker συμπληρώνει ότι ο Λιστ χρησιμοποιεί αυτήν την 

τονικότητα πάντα στα αργά μέρη (Αndante) συμβολίζοντας το ανέφικτο όπως στη 

Σονάτα σε σι ελάσσονα, τις δύο Συμφωνίες, Ορατόριο Christus κ.α.97 Τα μμ. 332-398 

(6+2) επαναλαμβάνονται μία τέταρτη καθαρή προς τα πάνω στη σι μείζονα στα μ. 339-

344 και τα βιολοντσέλα με τα κλαρινέτα σε λα στα μμ. 345-353 (6+2) κλείνουν το 

πρώτο τμήμα της Β ενότητας.  

                                              
96Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 321. 
97Rey M. Longyear, Nineteenth Century, Romanticism in Music, 2η έκδοση (Νιου Τζέρσεϋ: Prentice Hall 
Inc. Englewood Cliffs, 1973), 34, Paul Μerrick, “G Flat or F sharp? The Cycle of Keys in Liszt’s Music.” 
και Michael Saffle, “Liszt’s Use of Sonata Form: The Case of Festklänge.” στο Klára Hamburger επιμ., 
Liszt 2000, the Great Hungarian and European Master at the Threshold of the 21st Century (Βουδαπέστη: 
The Hungarian Liszt Society, 2000), 192 και 199 αντίστοιχα. Walker, Reflections on Liszt, 135. 
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Μετά από μια μεγάλη παύση ακολουθεί το δεύτερο τμήμα της Β ενότητας μμ. 

354–393 με το σύνθετο μέτρο των  (  και ) –όπως ακριβώς αναγράφει ο συνθέτης 

πάνω στην παρτιτούρα– σε αργή, ελεύθερη κίνηση με την ένδειξη Andante amoroso – 

tempo rubato. Η Φραντσέσκα και ο Πάολο αφηγούνται στο Δάντη την ημέρα που 

ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλο διαβάζοντας την ιστορία του ιππότη Λανσελότου και της 

βασίλισσας Γινέβρας στο βιβλίο του Γαλεότου. 

4
7

4
3

4
4

 
«Ξεδίνοντας διαβάζαμε μια μέρα 
πώς άναψε το Λαντσιλλόττο ο πόθος: 
Μονάχοι και χωρίς καμιά υποψία. 
Συχνά η ματιά μας έσμιγε σ’ εκείνο 
Το διάβασμα, και χλόμιασε ημορφή μας. 
Μα μόνο ένα σημείο μας συνεπήρε. 
Διαβάζοντας: «το ποθεινό της γέλιο 
Τέτοιος το φίλησ’ εραστής», ετούτος 
Που δε θα χωριστεί ποτέ από μένα, 
Μου φίλησε όλος τρέμοντας το στόμα. 
Γαλεότος το βιβλίο, κι ο συγγραφέας. 
Τη μέρα αυτή, δεν εδιαβάσαμε άλλο». 

                  Κόλαση, 5/127-138 

 

Τα  δίνουν τη θέση τους στα  με το πέμπτο θέμα «της Φραντσέσκας και του 

Πάολο» από το κοντσερτίνο των βιολιών· αυτό χωρίζεται σε δύο μικρότερα μοτίβα: το 

μοτίβο (στ) που ξεκινάει με συγκοπή (παύση ογδόου) και το μοτίβο (ζ), που φαίνεται 

στο Παρ. 3.2α.32 μετά τη διακεκομένη διαστολή, το οποίο περιέχει το τρίηχο των 

δεκάτων έκτων. 

4
4

4
7

 
Παρ. 3.2α.32 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 354 πέμπτο θέμα «της Φραντσέσκας και  
του Πάολο»,  μοτίβο (στ) και μοτίβο (ζ)  

 
 

Το τρίηχο αυτό υπενθυμίζει το μέρος του σολιστικού ρετσιτατίβο του μπάσου 

κλαρινέτου που προηγήθηκε στο μ. 286.  
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Παρ. 3.2α.33 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 286 

                            
 

Τη γλυκιά και με εσωτερικό συναίσθημα μελωδία (dolce con intimo sentimento) 

συνοδεύουν ανάλαφρα οι βιόλες, η άρπα με τρίηχα, τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα 

με pizzicato και τα φαγκότα και κλαρινέτα σε λα με φθόγγους που συμπληρώνουν την 

αρμονία. Το μ. 354 επαναλαμβάνεται στο μ. 355 με τα βιολιά tutti που παίζουν με 

σορντίνα και τα φλάουτα να προστίθενται στο τέλος του μέτρου· η χρήση της 

σορντίνας δίνει την αίσθηση της αναδρομής στο παρελθόν και ότι κάποιος αναπολεί ή 

διηγείται ένα γεγονός που έζησε. Το δίμετρο 354-355 στη φα# μείζονα –σα να είναι δύο 

στροφές με διαφορετική ενορχήστρωση–98  μεταφέρεται κατά μία τρίτη μικρή προς τα 

πάνω στα μμ. 356-357 με την ίδια ενορχήστρωση στη λα μείζονα και στη ντο μείζονα 

στο μ. 358. Επαναλαμβάνεται η σχέση τρίτης των τονικοτήτων φα# – λα – ντο, ενώ οι 

θεμέλιοι τους σχηματίζουν ελαττωμένη συγχορδία. Στο μ. 359 διακόπτεται η αρμονική 

αλυσίδα. Σε μέτρο  από , με εμπλουτισμό της ενορχήστρωσης και επανάληψη του 

μοτίβου (ζ) η ορχήστρα παίζει στη φα# μείζονα. Η ένταση του πάθους του ζευγαριού 

κλιμακώνεται από τα μμ. 360-367 με το μοτίβο (ζ) στα βιολιά, το παραλλαγμένο μοτίβο 

(ζ1) στα πίκολο, φλάουτα και όμποε  

4
4

4
7

 

Παρ. 3.2α.34 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 360 μοτίβο (ζ1) στα picc., fl., ob. 

 

                                              
98Williamson, “Liszt and Form-Some Thoughts on the First Movement of the Dante Symphony.”, 218. 
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και μια αντιμελωδία στα βιολοντσέλα, κοντραμπάσα και φαγκότα που συνοδεύει το 

μοτίβο (ζ). 

 
  Παρ. 3.2α.35 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 360 Vc. αντιμελωδία 

 
 

Η άρπα και οι βιόλες παίζουν τρίηχα όπως και πριν, ενώ τα υπόλοιπα όργανα εκτός από 

τα κρουστά που απέχουν σε όλη τη Β ενότητα, συμπληρώνουν την αρμονία. Το μ. 360 

επαναλαμβάνεται αυτούσιο στο μ. 361 και η αποκλιμάκωση ξεκινάει από τα μμ 364-

367 (2+2) όπου τα βιολιά συνεχίζουν με το πέμπτο θέμα «της Φραντσέσκας και του 

Πάολο» και τα βιολοντσέλα, τα κοντραμπάσα και τα φαγκότα με την αντιμελωδία. 

Τα μμ. 368-383 είναι επανάληψη των μμ. 354-367, του δεύτερου δηλαδού 

τμήματος της Β ενότητας, το οποίο είναι διαφοροποιημένο ενορχηστρωτικά. Το πέμπτο 

θέμα ακούγεται ολοκληρωμένο από δύο σόλο βιολοντσέλα·ταυτόχρονα όμως το θέμα 

μοιράζεται στα κόρνα με το μοτίβο (στ) και τα δύο πρώτα και δεύτερα βιολιά που 

παίζουν το μοτίβο (ζ2), παραλλαγή του μοτίβο (ζ). 

 

Παρ. 3.2α.36 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 368 μοτίβο (ζ2) 

 
 

Σε αυτό το σημείο, ο Λιστ εναλλάσσει τους ρόλους των οργάνων· το πέμπτο θέμα στα 

βιολιά των μμ. 354-355 περνάει στα βιολοντσέλα και ενισχύεται με τα κόρνα και τα 

βιολιά στα μμ. 368-369 όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.2α.5. : Ανταλλαγή μοτίβων μμ. 354-355 και 368-369 
 

μ. 354 μ. 355 μ. 368 μ.369 
μοτίβο (ζ) 
 
 
 
 
 
συνοδεία σε 
τρίηχα 
 
pizzicatο 
 
συνοδεία σε 
συγχορδίες 

2 Vl. I 
χωρίς 
σορντίνα 
 
 
 
Vle, άρπα  
 
Cb., Vc. 
 
Fg., Cl., Fl. 

Vl. I και ΙΙ 
με σορντίνα 

 
 

 
 
 
 
Cb., Vc. 
 

2 Vc. σόλο         
Cor. μοτίβο 
(στ)+ 2 Vl. I & 
II σόλο χωρίς 
σορντίνα 
μοτίβο (ζ2)  
 
 
μόνο Cb.  

Vc. tutti 
Cor. μοτίβο 
(στ)+ Vl. I & 
II tutti 
μοτίβο (ζ2) 

 
 

Οι εξάμετρες φράσεις μ. 362-366 και μ. 376-381 επαναλαμβάνονται αυτούσιες και οι 

εναλλαγές των  με  οδηγούν στην κορύφωση της Β ενότητας στο μ. 376. Ο Λιστ 

χρησιμοποιεί σύνθετα μέτρα στα έργα του γενικότερα, παρόλο που γνώριζε ότι οι 

εκτελεστές της ορχήστρας του δεν ήταν ακόμα έτοιμοι για τέτοιες γρήγορες αλλαγές 

στο ρυθμό. Γι’αυτό το λόγο ζητούσε πάντα τους καλύτερους μουσικούς οι οποίοι θα 

έπρεπε να ήταν πολύ καλοί μουσικοί και θα έπαιζαν με τονική ακρίβεια. Πολύ συχνά 

διοργάνωνε εργαστήρια (workshops) για τα συμφωνικά του έργα όπου μετά από πολλές 

πρόβες έβρισκε και δοκίμαζε νέα εφέ.

4
7

4
4

99   

Από το μ. 383 επανεμφανίζονται σταδιακά διάφορα μοτίβα της Α ενότητας της 

Κόλασης που προμηνύουν τόσο το τέλος της Β ενότητας όσο και τον ερχομό της 

επανέκθεσης. Τέτοια παραδείγματα είναι η εμφάνιση ενός μέρος του μοτίβου (γ) στα 

βιολιά και τα βιολοντσέλα στα μμ. 383-385 και το στοιχείο της μελωδικής χρωματικής 

κατιούσας κίνησης χαρακτηριστικό του μοτίβου (β) στα μμ. 386-387. Μετά απ’όλα 

αυτά επανεμφανίζεται το μοτίβο (α) «των καταδικασμένων» στα κόρνα με σορντίνα 

πάνω στη θεμέλιο της ρε ελάσσονας. Τα λόγια του Δάντη αναγράφονται και πάλι στην 

παρτιτούρα στα μμ. 387-393 (3+3) προμηνύοντας το τέλος της ερωτικής ιστορίας της 

Φραντσέσκας και του Πάολο και τη συνέχεια του ταξιδιού του Δάντη στην Κόλαση. Ο 

                                              
99Walker, Reflections on Liszt, 270 και 319. 
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χρόνος της Φραντσέσκας λιγοστεύει και η Β ενότητα κλείνει με το glissando της

πρώτης άρπας μμ. 393-394, την πρώτη φορά σε fortissimo και τη δεύτερη σε 

pianissimo. Ο Λιστ διευκρινίζει στην παρτιτούρα πως, αν δεν υπάρχει άρπα, το 

glissando αυτό δεν πρέπει να εκτελεστεί από πιάνο, αλλά ο διευθυντής ορχήστρας θ

πρέπει να παραλείψει εντ

 

α 

ελώς τα μμ. 393-394 και μετά από μία μεγάλη κορώνα να 

προχωρήσει στο μ. 395.  

ut one is to proceed, after a long U  immediately to Tempo I 

llegro.]100 

ο 

 τρόπο και 

προσπαθούν να τους παρασύρουν στον κόσμο των αμαρτωλών. 

 

                                                Κόλαση, 6/1-6 

 

χλευαστικό γέλιο, 

ε έντονους τονισμούς στα δύο κλαρινέτα σε λα και στις βιόλες.102 

 

                                             

 
In Ermangelung der Harfe sol dieses Arpeggio nicht vom Pinoforte ausgeführt, 

sondern nach einer  langen U gleich zum Tempo I Allegro übergegangen 

warden. [In the absence of a harp this arpeggio is not to be played on the 

pianoforte, b

A
 

Τα τύμπανα που δε συμμετείχαν καθόλου στη Β ενότητα, επανέρχονται με τ

τρίηχο ογδόων στην επανέκθεση Α΄ ενότητα μμ. 395–636 και στο αρχικό γρήγορο 

tempo της Α ενότητας (Tempo Primo – Allegro, Alla breve). Ο Δάντης και ο Βιργίλιος 

συναντούν και πάλι σκοτεινούς διαβόλους που παρελαύνουν με χλευαστικό

 
ου, «Κι όταν ξανάρθα πια στα συγκαλά μ

Απ’ τη συμπόνια για τους δύο κουνιάδους 
Που ολόκληρο με βύθισε στη θλίψη, 

υςΚαινούργιους κολασμούς και κολασμένο
Βλέπω παντού όπου στρέψω ολόγυρά μου 
Κι όπου σαλέψω ρίχνοντας το βλέμμα». 

                      
 
Το θρίαμβο αυτό του διαβόλου, όπως τον χαρακτηρίζει ο J.-P. Barricelli,101 ο 

Λιστ τον αποτυπώνει στην παρτιτούρα τόσο με την ενορχήστρωση και την εισαγωγή 

της τρίλλιας στο μοτίβο (γ) όσο και με τη διευκρίνιση που ζητάει από τους εκτελεστές 

της ορχήστρας ν’αντιληφθούν όλο το μέρος αυτό ως ένα βλάσφημο 

μ

 
100Liszt, DANTE SYMPHONY for Female Chorus and  Orchestra, full-score No. 590, 67. 
101Barricelli, “Liszt’s Journey Through Dante’s Hereafter.”, 9. 
102Ό.π. Liszt, 68. 
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Παρ. 3.2α.37 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 404-407   

 
 

Από αυτό το απόσπασμα είναι εμφανής η αναζήτηση του Λιστ για διαφοροποιήσεις στο

ορχηστρικό ηχόχρωμα. O Α. Walker αναφέρει ότι ο Λιστ σημειώνει πολλές φορές στ

χειρόγραφά του οδηγίες προς τους εκτελεστές και τους μαέστρους για την ερμηνεία 

συγκεκριμένων αποσπασμάτων με στόχο το καλύτερο ακουστικό αποτέλεσμα.

 

α 

 

) 

και ταυτόχρονα 

δεύτερο θέμα σε μεγέθυνση·104 οι βιόλες παίζουν το μοτίβο (γ4). 

Παρ. 3.2α.38 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 406-409 Cl. μοτίβο (γ3)  

103 Τα 

τύμπανα, τα φαγκότα και τα κόρνα σε staccato και τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα με

pizzicato πάνω στην ελαττωμένη συγχορδία της ρε οδηγούν στο μ. 406 στο μοτίβο (γ3

των δύο κλαρινέτων σε λα,μεγέθυνση του μοτίβου (γ) «του πόνου», 

 

 
                                              
103Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 311. 
104Ομοιότητες εμφανίζονται στο Francesca da Rimini του Τσαϊκόφσκυ· στην επανέκθεση του έργου 
παρουσιάζει το θέμα της Α ενότητας παραλλαγμένο, όπως κάνει και ο Λιστ. Coppola, “The Elusive 
Fantasy: Genre, Form and Program in Tchaikovsky’s Francesca da Rimini.”, 118. 
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Παρ. 3.2α.39 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 406-409 μοτίβο (γ4) 

 
 

 κόρνο με το ίδιο μοτίβο τριήχων που 

μφανίστηκε στα τύμπανα στα μμ. 395-398,  

 

Παρ. 3.2α.40 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 395-398 timp.  

Ανά τετράμετρα, τα τρίηχα ογδόων του μοτίβου (γ4) στις βιόλες ανεβαίνουν 

χρωματικά μέχρι το εξάμετρο 429-434 (3+3). Τα κλαρινέτα μαζί με τα φαγκότα σε 

staccato παίζουν σε όγδοα ένα φουγκάτο και το

ε

 
  

προετοιμάζει και πάλι την είσοδο του θέματος. Στα δύο τετράμετρα που ακολουθούν, 

μμ. 435-438 και 439-442 σε επανάληψη, οι βιόλες με το μοτίβο (γ4) αντικαθίστανται 

από τα βιολιά, ενώ τη θέση των δύο κλαρινέτων σε λα με το μοτίβο (γ3) παίρνουν τα

όμποε και πρώτα – δεύτερα κόρνα· τα φαγκότα και κλαρινέτα σε λα συνεχίζουν το

staccato το οποίο ξεκίνησε από το μ. 429 και οι βιόλες με τα βιολοντσέλα παίζο

ρυθμικά το μοτίβο των τυμπάνων στα μμ. 395-398. Στα μμ. 443-448 (2+2+2),

εμφανίζεται στα όμποε και το αγγλικό κόρνο το μοτίβο (δ2

 

 

υν 

 

), η παραλλαγή σε 

εγέθυνση του μοτίβο (δ) των μμ. 68-69 της Α ενότητας. 

 

Παρ. 3.2α.41 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 68 & 443-444 μοτίβο (δ2) 

μ
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Το μοτίβο (δ2) παρουσιάζεται σ’ερωταπαντήσεις μεταξύ του όμποε, του αγγλικού 

κόρνου και των βιολιών·το χλευαστικό γέλιο του διαβόλου συμπληρώνεται από το 

staccato των υπόλοιπων οργάνων και τα μικρά μοτίβα στα φλάουτα και το πίκολο. Τα 

μμ. 71-86 επαναλαμβάνονται στην επανέκθεση (μμ. 449-464) ενορχηστρωμένα κατά 

τον ίδιο τρόπο·υπάρχει όμως διαφορά στο τρίηχο ογδόων των κόρνων και το μοτίβο 

των δεκάτων έκτων στα πρώτα βιολιά που παίζουν στη συνέχεια τα φλάουτα και το 

πίκολο. Τη θέση των κλαρινέτων σε σιb, σε αυτό το σημείο, παίρνουν τα κλαρινέτα σε 

λα.  

 Ο Λιστ σημειώνει στην παρτιτούρα ότι τα μμ. 465-540 είναι ακριβώς ίδια με τα 

87-162. Το tempo  είναι ήδη πιο γρήγορο από το μ. 465 (più mosso), χωρίς όμως να 

υπάρχει επιτάχυνση για να φτάσει στο μ. 481 σε Presto molto όπως αντίστοιχα στο μ. 

103 της Α ενότητας· η επιτάχυνση αρχίζει από το μ. 541  με stringendo με την ένδειξη   

 και συνεχίζει στο μ. 545 Alla breve μέχρι το ακόμα πιο γρήγορο tempo più 

mosso στο μ. 563. Ο φρενήρης αυτός ρυθμός σταμάει ξαφνικά στο μ. 603 και 

μεσολαβεί μία μεγάλη παύση. 

 Το μοτίβο (β) εμφανίζεται και πάλι στην επανέκθεση· τα μμ. 250-258 

επαναλαμβάνονται στα μμ. 541-546 (4+2) με μικρές ενορχηστρωτικές αλλαγές. Τα 

ξύλινα πνευστά με τα πρώτα βιολιά παίζουν σε ταυτοφωνία το μοτίβο (β), ενώ τα 

υπόλοιπα έγχορδα έχουν σε στρέττο το μοτίβο (β) με διαφορά χρόνου ενός μισού. Το 

staccato και οι τονισμοί είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του μέρους αυτού. Tο εξάμετρο 

541-546 πάνω στη συγχορδία της ελαττωμένης σολ# μεθ’εβδόμης ως (VII7)V της ρε 

ελάσσονας, επαναλαμβάνεται στα μμ. 547-552 με χρωματική κίνηση προς τα πάνω στη 

συγχορδία της ελαττωμένης φα# μεθ’εβδόμης ως (VII7)IV της ρε ελάσσονας και στα μ. 
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553-558 στη συγχορδία της ελαττωμένης ντο# μεθ’εβδόμης ως VII7 της ρε ελάσσονας· 

το τετράμετρο 559-562 με επιταχυνόμενο tempo, περνώντας πάλι από τις ελαττωμένες 

συγχορδίες σολ#, φα# και ντο# οδηγεί στη ρε ελάσσονα στο μ. 563 και στο μοτίβο (γ3) 

στα κοντραμπάσα, τρομπόνια, τούμπα και φαγκότα σε fοrtississimo όπως ακριβώς 

εμφανίστηκε στα μμ. 406–409. Στα μμ. 563-566 και σε επανάληψη στα 567-570 (4+4), 

τα υπόλοιπα έγχορδα συνεχίζουν επίμονα (ostinato) να παίζουν το μοτίβο (β), οι 

τρομπέτες με τα τύμπανα παίζουν σε μίμηση το τρίηχο τετάρτων και τα υπόλοιπα 

πνευστά συμπληρώνουν την αρμονία. 

 Τα μοτίβα (β) και (γ3) σταματούν ξαφνικά και στα μμ. 572-579 (4+4) 

επανέρχεται στη ρε ελάσσονα το μοτίβο (ε) στα βιολιά και τα ξύλινα πνευστά· τα 

υπόλοιπα όργανα κρατάνε τη συγχορδία της ρε ελάσσονας σε πρώτη αναστροφή. Όλο 

αυτό το τετράμετρο χτίζεται πάνω στο φθόγγο λα, τη δεσπόζουσα της ρε ελάσσονας 

που παίζεται από τα κοντραμπάσα ως ισοκράτημα. Η VI της ρε ελάσσονας ακούγεται 

στα μμ. 580-586 (2+2+2) πάνω στον ισοκράτη λα και σε ευθεία κατάσταση στο μ. 586. 

Στα μμ. 586-597 (4+4+4) το μοτίβο (β2), μεγέθυνση του μοτίβου (β),  

 

Παρ. 3.2α.42 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 586-593 μοτίβο (β2) 

 

 
ακούγεται από τα βιολοντσέλα, κοντραμπάσα, τρομπόνια, τούμπα και φαγκότα στις 

τονικότητες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.2α.6. : Σχέση τονικοτήτων 

μ. 586 μ. 590 μ. 597 μ. 598 μ. 603 

σιb μείζονα μιb ελάσσονα ρε  ελάσσονα 

(VII7)  
σιb μείζονα μιb 

ελάσσονα 
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Τα κόρνα και οι τρομπέτες έχουν το μοτίβο των τρίηχων τετάρτων και τα βιολιά με τα 

ξύλινα πνευστά υποβοηθούμενα απ’όλα τα κρουστά παίζουν φθόγγους σε πολύ ψηλή 

περιοχή (Vl., picc. Βb7 και fl. Eb7, Gb7) και παράγουν έναν οξύ ήχο παραπέμποντας 

στις στριγγλιές και κραυγές απελπισίας των αμαρτωλών. Ο Λιστ χρησιμοποιώντας όλη 

την ορχήστρα σε όλη της την έκταση, δίνει την αίσθηση ότι περιγράφει το βουνό της 

Κόλασης που συμβολίζεται με τον  Εωσφόρο ο οποίος είναι χωμένος στο κέντρο της 

Γης, με το κεφάλι και το στήθος προς το ημισφαίριό μας και τα πόδια του στο αντίθετο 

ημισφαίριο.  

 
Κι ως το ’θελε, κρεμιέται απ’το λαιμό του, 
Κι αυτός καλομετράει την ευκαιρία· 
Κι όταν ανοίξαν διάπλατα οι φτερούγες, 
Στα τριχωτά πλευρά πιάστηκε αμέσως 
Από τη μια γλιστρώντας τούφα σε άλλη, 
Σε τρίχωμα δασύ κι αφάνες πάγου. 
Και στα χοντρά όταν φτάσαμε λαγονία, 
Στα πάκια εκεί, όπου οι γοφοί πετιούνται, 
Λαχανιασμένος ξέπνοα ο οδηγητής μου, 
Γυρνάει το κεφάλι προς τα κάτω. 
Κ’επιάστη με σκαρφάλωμα απ’τις τούφες, 
Που λέω πως ξαναγύριζα στον Άδη. 
«Καλά κρατήσου, αφού από τέτοιες σκάλες», 
Με κοπανάσα μου είπε ο δάσκαλός μου, 
«Αρμόζει από κακό τόσο να βγούμε». 
Περνάει μετά μέσα από τρύπιο βράχο 
και μ’έβαλε στην άκρη να καθίσω 
Με το έμπειρο ζυγώνοντας με βήμα. 
Τα μάτια τότε σήκωσα θαρρώντας 
Τον Εωσφόρο πως δε θα δω όπως πρώτα, 
Τον είδα όμως με πόδια αναγερμένα. 
                                Κόλαση, 34/70-90 

 

Μετά από το τελευταίο εξάμετρο 598-603 με τον φρενήρη αυτό ρυθμό που 

ξεκίνησε από το μ. 541 ακολουθεί η μεγάλη κορώνα στο μ. 603. Στην αρχή της  coda, 

μ. 604 έως το τέλος και σε πιο αργή κίνηση più moderato – Alla breve, τα 

κοντραμπάσα, τα βιολοντσέλα και τα φαγκότα παίζουν σε ostinato το μοτίβο (β3), 

ρυθμική παραλλαγή του μοτίβο (β). 
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Παρ. 3.2α.43 Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 604-607 μοτίβο (β3) 

 

Το τρίτονο ρε – σολ# σχηματίζεται και πάλι μελωδικά ανά δύο μέτρα. Στο μπάσο 

ostinato προστίθενται στο μ. 608 το μπάσο κλαρινέτο, τα έγχορδα σε τρέμολο και τα 

τύμπανα παίζοντας το τρίτονο ρε – σολ#· το «ενορχηστρωτικό» crescendo που 

διαρθρώνεται στα τετράμετρα 604-607, 608-611, 612-615, 616-619 και 620-623 

ολοκληρώνεται στα μμ. 626-629 όπου όλη η ορχήστρα παίζει σε fοrtississimo την 

ελάσσονα συγχορδία σολ# με το ρυθμικό στοιχείο των τρίηχων ογδόων του μοτίβου (β).  

Στα μμ. 630-633 ακούγονται από το τρίτο τρομπόνι, την τούμπα, τα 

βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα σε ταυτοφωνία  fοrtississimo το μοτίβο (ε) στη σολ# 

ελάσσονα. Στα μμ. 635-636 οι συγχορδίες ρε – σολ#, σαν να πρόκειται για σχέση I – IV,  

οδηγούν στο μοτίβο (α) «των καταδικασμένων» στα μμ. 637-642. Η ρήση του Δάντη  

 
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate'. 

Κόλαση, 3/9105 
 

 
αναγράφεται για τελευταία φορά στην παρτιτούρα στο μέρος των κόρνων στα μ. 637 

έως το τέλος του πρώτου μέρους της Συμφωνίας. Ξύλινα και χάλκινα σε  fortississimo  

και πολύ αργή κίνηση (Adagio) παίζουν το μοτίβο (α) συνοδευόμενα από τα έγχορδα σε 

τρέμολο. Στη χαμηλή περιοχή τα βιολοντσέλα, κοντραμπάσα, τρίτο τρομπόνι, τούμπα, 

μπάσο, κλαρινέτο και φαγκότο παίζουν μια χρωματική ανιούσα κλίμακα από D1 – D2.  

Το πρώτο μέρος της Συμφωνίας του Δάντη κλείνει με τη συγχορδία της ρε 

ελάσσονας χωρίς ν’ακούγεται ουσιαστικά η τρίτη της. Όλη η ορχήστρα έχει τους 

φθόγγους ρε και λα και μόνον τα τύμπανα παίζουν το φθόγγο φα. Μέσα στον 

ορχηστρικό όμως όγκο σε  fοrtississimo είναι αδύνατον ν’ακουστεί η τρίτη της 

συγχορδίας από τα τύμπανα, οπότε το ακουστικό αποτέλεσμα οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως η Κόλαση τελειώνει στο διάστημα πέμπτης καθαρής ρε – λα και έτσι δεν γίνεται 

                                              
105Βλ. μετάφραση στην υποσημείωση 68. 
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αντιληπτό αν η συγχορδία είναι μείζονα ή ελάσσονα. Μέχρι την τελευταία συγχορδία 

του πρώτου μέρους λοιπόν, ο Λιστ δημιουργεί αμφιβολία για το ποια ακριβώς είναι η 

τονικότητα106 και επιτυγχάνει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο την αποδυνάμωσή της σε 

όλο το πρώτο μέρος της Συμφωνίας του Δάντη. 

                                              
106Οι συμφωνιστές του 19ου αι. από το Σούμπερτ έως το Μάλερ, πειραματίζονταν στις σχέσεις των 
τονικοτήτων όπως και ο Λιστ. Williamson, “Liszt and Form-Some Thoughts on The First Movement of 
the Dante Symphony.”, 218. 
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β. Καθαρτήριο 

 

 Η επαναλαμβανόμενη κατιούσα χρωματική σκάλα, μοτίβο (β), στην coda της 

Κόλασης από το μ. 604 έως το τέλος συμβολίζει την έξοδο107 του Δάντη και του 

Βιργίλιου από την Κόλαση της Θείας Κωμωδίας και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με 

την είσοδό τους στο Αντικαθαρτήριο. Με μουσική αναπαρίσταται η σκάλα η οποία 

οδηγεί το Δάντη και το Βιργίλιο  στο κατώφλι του Καθαρτηρίου.  

 
«Καλά κρατήσου, αφού από τέτοιες σκάλες», 
με κοντανάσα μου είπε ο δάσκαλός μου, 
«Αρμόζει από κακό τόσο να βγούμε». 

Κόλαση, 34/82-84 
 

Το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας του Δάντη, το Καθαρτήριο (Purgatorio) ξεκινάει με 

την εισαγωγή στα μμ. 1-54 και σε . Το tempo δεν είναι ιδιαίτερα αργό με διάθεση 

αρκετά ήρεμη όπως φαίνεται στην ένδειξη Andante con moto quasi allegretto – 

Tranquillo assai και σε πλήρη αντίθεση με τη θύελλα του πρώτου μέρους. Μετά από 

την φρίκη της Κόλασης, το μπλε του ουρανού ηρεμεί, αναφέρει ο R. Pohl, τους 

αναστημένους που χαιρετίζουν γοητευμένοι το ζαφείρι της Ανατολής.

4
4

108  Πράγματι, 

η αρχή του Καθαρτηρίου είναι ένα υπέροχο, σιγανό μουρμούρισμα το οποίο αφήνει 

τον ακροατή να ονειρευτεί την ανακινούμενη θάλασσα της αιώνιας καθαρότητας. 

Από τη ρε ελάσσονα της Κόλασης μεταβαίνουμε στο Καθαρτήριο με τη ρε μείζο

που βρίσκεται σε πρώτη αναστροφή. Ο Paul Merrick επισημαίνει το σημαντικό ρόλο 

της τονικότητας ρε μείζονας στα έργα του Λιστ. Συνήθως, όσα έργα του ξεκινούν στη 

ρε ελάσσονα και καταλήγουν στη ρε μείζονα είναι πάντα θρησκευτικού περιεχομένο

και συμβολίζουν τη μεταφορά από το θάνατο στη ζωή και τη λύτρωση, από την 

πτώση στην ανύψωση του πνεύματος, από την Κόλαση στον Παράδεισο· η ρε 

μείζονα συνδέεται λοιπόν άμεσα με τις έννοιες Θεός, Βασιλιάς, Παναγία, Χριστός 

όπως στη Συμφωνία του Δάντη και σε άλλα έργα του όπως το συμφωνικό ποίημα 

Μαζέππα, τη Σονάτα του Δάντη, το De Profundis κ.ά. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ότι 

να 

υ 

                                              
107Knight, “The Ηarmonic Foundation of Liszt’s Dante Symphony.”, 58. Μετά από τη δύσκολη 
διαδρομή τους στην Κόλαση, φτάνουν στο κέντρο της Γης όπου βρίσκεται ο Εωσφόρος (Κόλαση, 
34/16-69). Μέσα από ένα υπόγειο σκοτεινό μονοπάτι βγαίνουν στο νότιο ημισφαίριο, στο 
Αντικαθαρτήριο: K’εγώ μετά ανεβήκαμε, κι αμέσως / Από ένα στρογγυλό φεγγίτη βλέπω / Τις χάρες 
όλες του ουρανού, κι απ’όπου / Εβγήκαμε, να ξαναδούμε τ’άστρα. Κόλαση, 34/136-139. Βλ. Εικόνα 
1.1, σελ 16.  
108Pohl, Einleitung zu Liszt’s Dante-Symphonie. 
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ήταν για το Λιστ το στοιχείο πνευματικού εξαγνισμού και έτσι εξηγείται η χρήση της 

ρε μείζονας στο Καθαρτήριο που πολλές φορές το αποκαλούν και «θάλασσα» γιατί 

εξαγνίζει την ψυχή του ανθρώπου.109 Πάνω στο ισοκράτημα της συγχορδίας της ρε 

μείζονας από τα έγχορδα με σορντίνα και την άρπα στα μμ. 1-27 χτίζεται το ήρεμο 

και γεμάτο έκφραση τραγούδι του Casella,110  κατά τον H. Vernon·  

 
Κ’εγώ: «Αν τα ερωτικά σου τα τραγούδια 
Που άλλοτε μου έσβηναν τόσο την πίκρα, 
Δεν ξέχασες από καινούργιο νόμο, 
Πες μου κανένα, μήπως και μου ευφράνεις 
Λιγάκι την ψυχή, που εδώ κατέβη 
Μαζί με το κορμί τέτοια θλίψη». 
Αγάπη, που μιλάς βαθιά στο νου μου… 
Αρχίζει τότε αυτός με τόση γλύκα, 
Που ακόμα τώρα την καρδιά μου ευφραίνει. 

                                                                   Καθαρτήριο, 2/106-114 

 

Ο Λιστ, βέβαια, δεν αναφέρει πουθενά ότι η μελωδία στα μμ. 6-22 στην αρχή του 

Καθαρτηρίου παραπέμπει στο τραγούδι του Casella προς το Δάντη (Καθαρτήριο, 

2/106-114).111 H μελωδία ξεκινάει από το πρώτο κόρνο μμ. 6-7, συνεχίζεται από το 

πρώτο όμποε στα μμ. 8-14, το αγγλικό κόρνο στα μμ. 14-17 και τα κλαρινέτα σε λα 

στα μμ. 18-20 και τελειώνει με το πρώτο φλάουτο και όμποε στα μμ. 20-22 σε 

μίμηση, μία οκτάβα ψηλότερα.  

                                              
109P. Merrick, “Liszt’s Use of The Key of D Major: Some Observations.” Journal of the American Liszt 
Society 23 (1998): 29, 31-32. 
110Ο Casella ήταν φημισμένος τραγουδιστής της εποχής και πολύ στενός φίλος του Δάντη· ο ποιητής 
τον συναντάει στην όχθη του Αντικαθαρτηρίου. Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Casella” 
επιμ. Umberto Bosco, Tόμ. 1 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 
1970 1η έκδοση), 840. 
111Vernon, “The Dante Symphony.”, 68. 
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Παρ. 3.2β.1 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 6-21 μελωδία 

 

  
 

Τα κοντραμπάσα, ta βιολοντσέλα και η άρπα κρατούν το φθόγγο φα# σε ισοκράτημα, 

ενώ τα διάφωνα διαστήματα της Κόλασης δίνουν τη θέση τους στα σύμφωνα και 

καθαρά διαστήματα όπως η τρίτη μεγάλη και οι τέταρτες, πέμπτες και όγδοες. Το 

τρίηχο των ογδόων που υπήρχε και στο μοτίβο (β) της Κόλασης διατηρείται εδώ στην 

άρπα δηλώνοντας όμως τη στατικότητα και την ηρεμία που επικρατεί στο δεύτερο 

Βασίλειο. Στα μμ. 22-27 τα έγχορδα σταματούν, η άρπα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

με γρήγορα αρπέζ σε όλη την έκτασή της και τα ξύλινα πνευστά με τα κόρνα κρατούν 

τη συγχορδία της ρε μείζονας. Τα μμ. 1-27 επαναλαμβάνονται με ακριβώς την ίδια 

ενορχήστρωση στα μμ. 28-54 σε μεταφορά κατά ένα ημιτόνιο προς τα πάνω, στην 

πρώτη αναστροφή της μιb μείζονας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται το εισαγωγικό 

μέρος του Καθαρτηρίου. Το ηχητικό αποτέλεσμα αυτού του μέρους δίνει την 

εντύπωση ενός ήρεμου φωτός που τρεμοφέγγει. Σύμφωνα με την E. Knight, με τον 

τρόπο αυτό απεικονίζεται ηχητικά η πεδιάδα με τ’αστέρια που συναντάει ο Δάντης 

και ο Βιργίλιος στο Αντικαθαρτήριο πριν το βουνό του Καθαρτηρίου·112 κατά τον A. 

Pirrò το ταξίδι προς το φως και η ανθρώπινη έκφραση της ανάβασης προς τον ουρανό 

                                              
112Knight, “The Ηarmonic Foundation of Liszt’s Dante Symphony.”, 58. 
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–από τη ρε μείζονα στη μιb μείζονα–,113 ενώ για τον J.-P. Barricelli ο Δάντης ατενίζει 

το γλυκό χρώμα της Ανατολής, όπως αυτή περιγράφεται  στους πρώτους στίχους του 

πρώτου Άσματος.114 

 
Aνατολής γλυκόχρωμο ζαφείρι, 
Που στο γαλήνιο ορίζοντα απλωνόταν 
Καθάριο ίσαμε εκεί στον πρώτο κύκλο, 
Χαρά στα δυο μου μάτια ξαναδίνει 
Μόλις απ’το νεκρό το αγέρι εβγήκα, 
Που μάτια μου είχε και καρδιά πλακώσει. 

                                                                  Καθαρτήριο, 1/13-18 

 

 Η μελωδία διακόπτεται στα μμ. 55-67 από το ρετσιτατίβο στο πιο αργό tempo 

(più lento) των βιολοντσέλων μμ. 55-58 που τα διαδέχονται τα πρώτα βιολιά μμ. 58-

67. Το μοτίβο του κατιόντος ημιτονίου στα βιολοντσέλα και τα πρώτα βιολιά στην 

αρχή των μμ. 56 και 57 υπενθυμίζει το μοτίβο (γ) «του πόνου» της Κόλασης και την 

ύπαρξη των αμαρτωλών ψυχών που επιθυμούν την εξάγνισή τους μέσα από τη 

μετάνοια. Στο μ. 56 επανερχόμαστε στη ρε μείζονα με τη συγχορδία της ελαττωμένης 

VII7 που οδηγεί αμέσως στη σι ελάσσονα μέσα από την VII2 στο μ. 57 και την V7 στο 

μ. 58. Τα μμ. 55-67 λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος – γέφυρα της εισαγωγής του 

Καθαρτηρίου και της Α ενότητας στα μμ. 68-128 που ακολουθεί σε λίγο πιο αργό 

tempo από πριν με την ένδεξη Un poco meno mosso. 

 Η Α ενότητα ξεκινάει με το πρώτο θέμα – χορικό που χωρίζεται σε δύο 

επτάμετρες φράσεις  μμ. 68-74 (3+4) και 75–-81 (3+4), στη σι ελάσσονα, από την 

ομάδα των ξύλινων πνευστών και με το πρώτο κόρνο να παίζει σε διπλασιασμό τη 

μελωδία του πρώτου κλαρινέτου σε λα στην αρχή του κάθε επταμέτρου.  

 

 

 

 

 

 

                                              
113André Pirró, “Franz Liszt et La Divine Comedie.” Mélanges de Critique et d’Erudition Françaises 
Publiés à l’Occasion du VIe Centenaire de la Mort du Poète (Museo Civico di Padua, 1921): 179. 
114Barricelli, “Liszt’s Journey Τhrough Dante’s Hereafter.”, 11. 
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Παρ. 3.2β.2 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 68-81 πρώτο θέμα 

 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, το θέμα περιλαμβάνει τέσσερεις φράσεις: 

την πρώτη μμ. 68-70, τη δεύτερη μμ. 71-74 και την τρίτη μμ. 78-81. Τα μμ. 75-77 

είναι αυτούσια επάναληψη των μμ. 68-70 και γι’αυτό δεν αναφέρεται ως ξεχωριστή 

φράση. Το θέμα ξεκινάει στην Ι της σι ελάσσονας με πτώση στην V στο μ. 74 και 

επανέρχεται στην Ι στο μ. 81. Κατά τον R. Pohl, στο σημείο αυτό οι αμαρτωλοί 

επαναφέρουν στη μνήμη τους με μετάνοια –αντίστοιχα με το 10ο άσμα του 

Καθαρτηρίου της Θείας Κωμωδίας– το καλό και το ωραίο που δεν έχει 

πραγματοποιηθεί.115 Πάνω σε αυτό το θέμα – χορικό αναπτύσσεται όλη η Α ενότητα. 

Κατά τον H. Vernon, η Α ενότητα χαρακτηρίζεται από μετριότητα, χωρίς ιδιαίτερη 

έμπνευση από το Λιστ και χωρίς ανάπτυξη ή μεταμόρφωση του θέματος – χορικού· 

το μόνο διαφορετικό στοιχείο που υπάρχει στην Α ενότητα είναι η ενορχήστρωση.116 

Από την άλλη πλευρά, ο J.-P. Barricelli θεωρεί πως σε αυτήν την ενότητα αναδύεται 

ο βαθιά συλλογιζόμενος Λιστ με το θρησκευτικό πνεύμα· το τελετουργικό τραγούδι 

του ανθρώπου που προσεύχεται και του προσκυνητή που αναζητάει τη μετάνοια 

αντικατοπτρίζεται στους στίχους του Δάντη.117  

 
Ω χριστιανοί δύστυχοι, ξυπασμένοι, 
Τα μάτια έχετε κλειστά του νου σας 
Και υπεροπτικά οπισθοχωρείτε, 
Δε βλέπετε πως είμαστε σκουλήκια 
Στην Κρίση να πετάξει αφοπλισμένη; 

                                                        Καθαρτήριο, 10/121-126 

 

                                              
115Pohl, Einleitung zu Liszt’s Dante-Symhonie. 
116Vernon, “The Dante Symphony.”, 68. 
117Barricelli, “Liszt’s Journey Τhrough Dante’s Hereafter.”, 12. 
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Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις οι οποίες όμως συνυπάρχουν και ισχύουν χωρίς 

η μία ν’αναιρεί την άλλη. Πράγματι, στην Α ενότητα δεν υπάρχει ποικιλία μοτίβων 

και θεμάτων. Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι απουσιάζει η έμπνευση του συνθέτη. Ο 

πετυχημένος συνδυασμός των ηχοχρωμάτων των οργάνων, τα μικρά οργανικά 

σχήματα που προβάλλουν από τον όγκο της ορχήστρας και η λιτή γραμμή των 

μελωδιών που αποδίδονται από ένα όργανο, δημιουργούν την αίσθηση ότι τα θέματα 

είναι γραμμένα για να ταιριάζουν στις φωνές μιας χορωδίας και γι’αυτό το λόγο το 

θέμα των μμ. 68-81 ονομάζεται θέμα – χορικό· η κατανυκτική και ήρεμη 

ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Α ενότητα, αναδεικνύει σαφώς το βαθιά 

θρησκευόμενο πνεύμα του Λιστ. Τόσο η πρώτη φράση του θέματος στο κλαρινέτο, 

 

Παρ. 3.2β.3 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 68-70  

     
 

όσο και το δευτερο θέμα που μοιράζεται στο πρώτο τρομπόνι και στις βιόλες  

 

Παρ. 3.2β.4 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 82-84 δεύτερο θέμα 

 
 

δηλώνουν τη στατικότητά τους, καθώς περιστρέφονται γύρω από μία νότα  για να 

καταλήξουν βηματικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω και είναι φανερή η περιστροφή 

τους γύρω από μία νότα, αν αναλυθούν σύμφωνα με τη θεωρία του Schenker. 

 

Παρ. 3.2β.5 Πρώτη φράση του πρώτου θέματος 
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Παρ. 3.2β.6 Δεύτερο θέμα   

 
 

Από το μ. 82 αρχίζουν και οι μετατροπίες που γίνονται μέσα από αρμονικές αλυσίδες, 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.2β.1. : Το δεύτερο θέμα σε σχέση με τις αρμονικές συνδέσεις   

μ. 82 μ. 83 μ. 84 
I 

σι ελάσσονα 
(V)IV / V    I    IV6 

μι ελάσσονα 
IV6    I 

μιb μείζονα 
                                        διατονικά           χρωματικά 

 

Τα μμ. 82-93 (3+3+6) συνεχίζουν με διαφορετική ενορχήστρωση· τα έγχορδα 

κυριαρχούν και το πρώτο τρομπόνι ξεκινάει κάθε φορά το δεύτερο θέμα με τις τρεις 

νότες ίδιου τονικού ύψους όπως παρατηρείται στα μμ. 68 και 75. Η τρίμετρη φράση 

που καταλήγει στο μ. 85 στη μιb μείζονα μεταφέρεται σε αλυσίδα μία τρίτη μεγάλη 

προς τα πάνω στη σολ μείζονα μ. 87 και άλλη μία τρίτη μεγάλη προς τα πάνω στη σι 

ελάσσονα μμ. 88-93. Οι σχέσεις τρίτης ανάμεσα στις θεμελίους των τονικοτήτων που 

κυριαρχούσαν στην Κόλαση, δίνουν τη θέση τους στο διάστημα της τρίτης μεγάλης. 

Το δεύτερο θέμα συμπληρώνεται από το τρίτο θέμα με τα όγδοα και τις συγκοπές που 

παίζουν οι βιόλες σε βηματική καθοδική κίνηση. 

 

Παρ. 3.2β.7 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 90-93 τρίτο θέμα 

 
Τα μμ. 82-93 αναπτύσσονται με διαφορετική και εμπλουτισμένη ενορχήστρωση στα 

μμ. 94-108 (3+3+4+2+3) και με πιο έντονες δυναμικές. Στο μ. 106 στα πρώτα βιολιά 

στα οποία προστίθενται στο μ. 107 τα δεύτερα βιολιά σε ταυτοφωνία, ο Λιστ επιθυμεί 

την εκτέλεση του μοτίβου των ογδόων του τρίτου θέματος, με συγκινητική διάθεση, 

σα να κυλάνε δάκρυα (lagrimoso).    
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Παρ. 3.2β.8 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 107-110 μοτίβο ογδόων  
τρίτου θέματος    

 
 

Ο όρος αυτός ξανασημειώνεται στα μμ. 116-117 όπου ακούμε σ’επανάληψη πάλι το 

ίδιο πέρασμα. Η πρώτη φράση του πρώτου θέματος εμφανίζεται και πάλι στη σι 

ελάσσονα από τα ξύλινα και τα κόρνα στα μμ. 109-115 (3+4) και 116-127 (3+6) όπου 

και τελειώνει με τέλεια πτώση η Α ενότητα. Σε αυτά τα μέτρα, το μοτίβο ογδόων του 

τρίτου θέματος αρχικά στα βιολιά και ύστερα στα υπόλοιπα έγχορδα, συνοδεύουν το 

θέμα – χορικό. Για πρώτη φορά από την αρχή της Συμφωνίας του Δάντη ακούγεται 

ολοκληρωμένη τέλεια πτώση με ritenuto στη σι ελάσσονα στηριζόμενη από τα 

τύμπανα, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα. Η τριμερής διάρθρωση της Α ενότητας του 

Καθαρτηρίου είναι εμφανής στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.2β.2. : Η Α Ενότητα του Καθαρτηρίου 

Α ενότητα στη σι ελάσσονα μμ. 68-128 
Α υποενότητα Β υποενότητα Α΄  υποενότητα 
μμ. 68-81 

  Ι        V        I 
μ. 68    μ. 74    μ. 81 

μμ. 82-108 
ΙΜΙb, ΣΟΛ    –  Ι 

μ. 82 , μμ. 88-93 
σε επανάληψη 
μμ. 94-108 

μμ. 109-28 
    Ι         V            Ι 

μ. 109   μ. 115   μ. 127 

  

Ο Λιστ σε αυτήν την ενότητα του Καθαρτηρίου φέρνει στο προσκήνιο τις τέλειες 

πτώσεις, τα καθαρά διαστήματα της πέμπτης, όγδοης και τέταρτης και τις τρίτες 

μεγάλες. Εξαιρετική είναι η ικανότητα του συνθέτη να ξεκινάει την ενορχήστρωσή 

του με μικρές οργανικές ομάδες, που παραπέμπουν σε σύνολα μουσικής δωματίου, 

και να καταλήγει στον ήχο ενός ορχηστρικού συνόλου και το αντίστροφο χωρίς να 

διαταράσσονται οι ισορροπίες· αυτό το φαινόμενο άλλωστε διαπιστώθηκε στην 

Κόλαση και είναι διάχυτη και στην Α ενότητα του Καθαρτηρίου. Μπορεί η 

ηχοχρωματική του αυτή αναζήτηση να μην ευνοεί την ποικιλία σε μοτίβα και θέματα, 

δεν παύει ωστόσο να είναι αξιοσημείωτη και να συντελεί στη δημιουργία της 

γαλήνιας ατμόσφαιρας που ανταποκρίνεται στο ποιητικό κείμενο του Δάντη. 
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 Μετά από την κορώνα στο μ. 128 με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση 

της Α ενότητας, ξεκινάει η Β ενότητα στο ίδιο tempo και με ύφος παραπόνου 

(Lamentoso) μμ. 129-236 με φουγκάτο. Σχεδόν προγραμματική αυτή η ενότητα, όπως 

επιβεβαιώνει και ο D. Watson, συμβολίζει τον αγώνα για τη μετάβαση από το 

Καθαρτήριο στον Παράδεισο.118 Το εξάμετρο θέμα μμ. 128-135 (4+2) στη σι 

ελάσσονα στις βιόλες  

 

Παρ. 3.2β.9 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 128-135 θέμα του φουγκάτο 

 
 

περιέχει στοιχεία του ρετσιτατίβου των βιολοντσέλων στα μμ. 55-60 με το 

παρεστιγμένο όγδοο και δέκατο έκτο και τις ελαττωμένες συγχορδίες VII7 που 

σχηματίζονται μελωδικά. Ο Paul Merrick το συνδέει με την αρχή του τέταρτου 

θέματος «της Φραντσέσκας» από το μ. 311 της Κόλασης.119  Σίγουρα, η κατιούσα 

μελωδική πορεία είναι κοινό χαρακτηριστικό και στα δυο αυτά θέματα. Ωστόσο, 

πέρα από τη διαστηματική αλληλουχία των πρώτων τεσσάρων φθόγγων, δεν υπάρχει 

κάποια άλλη σχέση μεταξύ τους από μοτιβικής ή ρυθμικής πλευράς. Οι παύσεις, οι 

τονισμοί στο ασθενές μέρος του μ. 129, οι συγκοπές σε μέρος του τρίτου θέματος της 

Α ενότητας του Καθαρτηρίου στο μ. 91, τα τρίηχα ογδόων στο θέμα που ήδη 

εμφανίστηκαν στην Κόλαση ως μοτίβο (β) και στην εισαγωγή του Καθαρτηρίου 

δίνουν έμφαση στη συναισθηματική κατάσταση των αμαρτωλών και στο δύσκολο 

τρόμο του εξαγνισμού  τους μέσω της μετάνοιας. Την κορυφή του θέματος στο μ. 133 

με sfοrzando και τονισμό την ενισχύει ο Λιστ με την ενορχήστρωση προσθέτοντας 

για λίγους φθόγγους τα δεύτερα βιολιά σε ταυτοφωνία με τις βιόλες, 

 Στα μμ. 135-142 τα δεύτερα βιολιά έχουν την τονική απάντηση σε διάστημα 

πέμπτης καθαρής προς τα πάνω, στην V της σι ελάσσονας, ενώ οι βιόλες συνεχίζουν 

                                              
118Watson, Liszt, 187-188. 
119Paul Merrick, Revolution and Religion in Τhe Music of Liszt (Nέα Yóρκη: Cambridge University 
Press, 1987), 275-276 και 304.   
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με ελεύθερη κίνηση. Μία οκτάβα κάτω από τις βιόλες επανέρχεται το θέμα στην Ι 

από τα βιολοντσέλα και το πρώτο φαγκότο σε ταυτοφωνία στα μμ. 143-149 και τα 

βιολιά συνεχίζουν να παίζουν με ελεύθερη κίνηση, μοτίβα και μελωδικά διαστήματα 

του θέματος του φουγκάτο. Στα μμ. 149-156 υπάρχει ένα ελεύθερο επεισόδιο με τα 

τρίηχα ογδόων που περνούν από διάφορα όργανα σε μίμηση και εμφανίζεται στα 

βιολιά το ανιόν μοτίβο (γ) της Κόλασης των μμ. 25-26 παραλλαγμένο, μοτίβο (γ5), με 

κίνηση από το ασθενές στο ισχυρό. 

 

Παρ. 3.2β.10 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 147-148 μοτίβο (γ5) 

 
  

Με sforzando έρχεται η απάντηση του θέματος στην V στα μμ. 157-163 στα 

κλαρινέτα σε λα και τα φαγκότα και μοιράζεται στα όμποε μμ. 157-159 και στις 

βιόλες, τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα μμ. 160-163. Τα βιολιά παίζουν το κατιόν 

μοτίβο (γ) της Κόλασης, μοτίβο (γ6),  σε οκτάβες που ενισχύεται από τις τρίτες των 

φλάουτων και όμποε μμ. 160-163· η επίμονη και επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση 

των βιολιών παραπέμπει σε σοπράνο ostinato. Από τα μμ. 164-186 ακολουθεί ένα 

ελεύθερο επεισόδιο όπου υπάρχει μίμηση μεταξύ μικρών οργανικών συνόλων που 

παίζουν άλλοτε την αρχή του θέματος, άλλοτε την κατάληξή του με τα τρίηχα ογδόων 

και άλλοτε το μοτίβο (γ5) και (γ6) σε μπάσο οstinato στα βιολοντσέλα και 

κοντραμπάσα μμ. 178-185, 

 
             Παρ. 3.2β.11 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 179-180 μοτίβο (γ6) 

 

 
 

δίνοντας την εντύπωση ότι κάποιος κλαίει, θρηνεί, βογκάει (gemendo). Ο όρος 

gemendo δε χρησιμοποιείται συχνά από τους συνθέτες του 19ου αι. σε αντίθεση με 

τους lagrimoso, dolente. Ο Λιστ επιθυμεί προφανώς να περιγράψει τον πόνο των 

αμαρτωλών που συναντάει ο Δάντης και ο Βιργίλιος κατά την ανάβασή τους στο 
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βουνό του Καθαρτηρίου. Οι τονικές αποκλίσεις σε όλο αυτό το μέρος οδηγούν στην 

εμφάνιση και πάλι της αρχής του θέματος στη σι ελάσσονα στα μμ. 186-190 από τα 

φαγκότα, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα που συνοδεύεται από το μοτίβο (γ6) σε 

σοπράνο οstinato στα βιολιά και τις βιόλες· ταυτόχρονα, τα κόρνα βρίσκονται σε 

μίμηση με τα φλάουτα, όμποε και κλαρινέτα σε λα. 

 Με μεγάλο crescendo, όλη η ορχήστρα, εκτός από τα κρουστά και την άρπα, 

που βρίσκεται στη μι ελάσσονα μμ. 189-190, οδηγείται στο μεγαλειώδες (grandioso) 

fortissimo που κρατάει για πολλά μέτρα έως το μ. 211. Στο μ. 191 η VI της μι 

ελάσσονας με διατονικό τρόπο μεταβαίνει στην V της φα ελάσσονας που ακολουθεί 

στο μ. 192. Οι βιόλες, τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα παίζουν σε staccato το 

τρίηχο ογδόων που αποτελέι την κατάληξη του θέματος του φουγκάτο. Τα μμ. 191-

192 επαναλαμβάνονται αυτούσια στα 193-194 και στη συνέχεια σε αρμονική 

αλυσίδα. Ακολουθεί ο πίνακας με την αρμονική ανάλυση των μμ. 189-214. 

 

Πίνακας 3.2β.3. : Σχέση τονικοτήτων κατά ημιτόνιο προς τα πάνω μμ. 189-214 

μ. 189 μ. 190 μ. 191 (193) μ. 192 (194) μ. 195 (197) μ. 196 (198)
 
 
VII7 

 

−
−
3
56

I  

διατονικά 

53
56

6 V/VI −
−

  

 

−
−
3
56

I  

 

−
−
3
56

V  

 

−
−
3
56

I  
μι ελάσσονα         φα ελάσσονα φα# ελάσσονα 

 
μ.199 μ.200 μ.201 μ.202 μ.203 μ.204 μμ.205-

210 
μμ.211
-214 

−
−
διατονικ

−
−

3
56

ά

13
56
VVI

 

 

−
−
3
56

I  

 

34
6

VI −
−

 

 
VIII άδιατονικ

 

 

34
6
I −
−

 

 
V −−

−
34
56

I  
χρωματ. 

 

−−
−
34
56

I  

           σολ ελάσσονα                                     μιb μείζονα                   μιb ελάσσονα 

 

 Το ορχηστρικό tutti σε fortissimo, μαζί με τα τύμπανα που συμμετέχουν από 

τα μμ. 201-207, διακόπτεται ξαφνικά στο μ. 207 όπου τα βιολοντσέλα και 

κοντραμπάσα παίζουν μόνα τους στη μιb μείζονα· τα κόρνα με σορντίνα, τα 

φλάουτα, κλαρινέτα σε λα και φαγκότα ακούγονται σε piano ως αντίλαλος των 

κόρνων στα μμ. 209-210. Το τετράμετρο 207-210 επαναλαμβάνεται στη μιb 

ελάσσονα στα 211-214 (4+4) και προετοιμάζει την επιστροφή στην ήρεμη ενατένιση 
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της Ανατολής όπως την περιγράφει ο Δάντης στην αρχή του Καθαρτηρίου 

(Καθαρτήριο, 1/13-18).  

Στο μ. 215 ολοκληρώνεται το φουγκάτο το οποίο από την αρχή του έως το 

τέλος, δεν παρουσιάζει τα αυστηρά χαρακτηριστικά της αντίστιξης της φούγκας. 

Υπάρχει το θέμα και η απάντησή του στην δεσπόζουσα, όμως δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος αριθμός φωνών – οργάνων. Ωστόσο, η έκθεση του θέματος στα πρώτα 

μέτρα, δημιουργεί  την εντύπωση ότι θ’ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη φούγκα και 

όχι ένα φουγκάτο και γι’αυτό υπάρχουν και διάφορες απόψεις για το αν πρόκειται για 

φούγκα ή φουγκάτο.120 Το χαρακτηριστικό της φούγκας είναι η έκθεση του θέματος 

από συγκεκριμένο αριθμό φωνών και η ποικιλότροπη επεξεργασία του σε εναλλαγή 

με ελεύθερα τμήματα (επεισόδια)121 τα οποία απουσιάζουν στο Καθαρτήριο του Λιστ. 

Το θέμα ακούγεται ολόκληρο τέσσερις φορές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 

 

Πίνακας 3.2β.4. :  Το θέμα του φουγκάτο 

μμ. 129-135 μμ. 135-142 μμ. 142-149 μ. 157-162 
Vle. 

 
I 

Vl. II 
 

V 

Fg. I – Vc 
 
I 

Fg., Cl., Ob. – Vle., Vc., Cb. 
 

                         V 

σι ελάσσονα 
 

αλλά δεν υπάρχει η επανέκθεσή του και αντίθεμα. Το θέμα γίνεται αφορμή για να 

ξεκινήσει η Β ενότητα του Καθαρτηρίου. Η αρμονική αλυσίδα στα μμ. 189-203 με τις 

τονικότητες μι, φα, φα#, σολ ελάσσονα δίνει την αίσθηση της ανόδου του Δάντη και 

του Βιργίλιου στους επτά κύκλους του βουνού του Καθαρτηρίου122 και την 

προσέγγιση του Παραδείσου με τη μιb μείζονα που ακούγεται για αρκετά μέτρα μμ. 

203-210). Στον επόμενο πίνακα ακολουθεί παραστατική ανάλυση του φουγκάτο των 

μμ. 129-215 σε σχηματική αναπαράσταση όπου και φαίνονται ξεκάθαρα ποια όργανα 

                                              
120Rinο Maione, Il Poema Sinfonico. La Musica Come Categoria Poetica (da Berlioz a Respighi), 
(Μιλάνο: Riccordi, 2002), 190, Searle, The Music of Liszt, 81,  Watson, Liszt, 187-188, Shulstad, 
“Liszt Symphonic Poems and Symphonies.” στο Hamilton, The Cambridge Companion to Liszt, 222. 
121Κλασική Μουσική, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό & CD-Rom, επιμ. Α. Κατοχιανού, Κ. Τηλιακός και Γ. 
Τσελίκας (Αθήνα: Hitech-Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2004-05), 811 και Grove Music 
Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “fugato” επιμ. Paul M. Walker (Oxford University Press, 2007-
2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/4/2008).  
122Βλ. εικόνα 1.3, σελ. 39. 
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παίζουν το θέμα, ποια έχουν την απάντηση του θέματος και πως κινούνται τα 

υπόλοιπα όργανα σε σχέση με το θέμα και την απάντηση. Θ.  

  156
 



 Πίνακας 3.2β.5. : Το φουγκάτο σε σχηματική ανάλυση         
 

μ. 129 μ. 135 μ. 142 μ. 149              –               156 

 
 

 
Θ.  Vle στην  Ι  σι ελάσ. 

 
 

Α.  Vl. II στην V 

μμμμμ 

Θ.  Fg. I   στην Ι 

Vl. I, II (στοιχεία θέματος) μμμ 

Θ.   Vc.  στην Ι 

 
 

ελεύθερο τμήμα με ξύλινα, έγχορδα 
τρίηχο ογδόων θέματος κυριαρχεί 

Vl. μοτίβο γ5  

               mf                                                                                                                                                                                                  crescendo    
 
  
μ. 157                                           μ. 160 μ. 164                                                μ. 185 

Fl.μμμμμ                           μοτίβο γ6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Ob.  Α. στην V                        μοτίβο γ6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
cl.                  Α. στην V    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
fg.                 Α. στην V   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

cor.  μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 

Vl.     μοτίβο γ6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

υπόλοιπα έγχορδα μμμμμμ  Α. στην V (συνέχεια του ob.) 

 
 
 

ελεύθερο τμήμα με ξύλινα, έγχορδα  
που παίζουν τρίηχο ογδόων θέματος 

αρχή θέματος – μίμηση 
Vc., Cb.  μοτίβο γ6 

 

               f                                                                                                                                                                                                      crescendo 
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μ. 186 μ. 191         μ. 202          μ. 203          μ. 206 μ. 207                       –                        μ. 214 

Fl., ob. μμμμμ                      μμμ 

cl. 
Fg.            αρχή Θ. στην Ι 

Cor. μμμ 

Tr. 

Trb.μμμμμμμμμμμμμ 

tuba 
βιολιά   μοτίβο γ1⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
βιόλες 
βιολοντσέλα    αρχή Θ. στην Ι 
κοντραμπάσα 

 
 

ελεύθερο τμήμα 
 

όλη η ορχήστρα 
 
 
 
 
 

εισάγονται τύμπανα 
 
 

έγχορδα staccato σε τρίηχα ογδόων του Θ. 
 
 

                                       Fl. 
                                       cl. συγχορδίες 
                                       fg. 
 
                          cor. συγχορδίες 
 
              
 
 
 
 
             παύσεις στα υπόλοιπα όργανα 
 
 
φθόγγος σολ ισοκράτης Vc., Cb. ⎯⎯⎯ 

       ff                                crescendo               ff     (όλη η ορχ.)  /  αλυσίδα       
                                                                                μι, φα, φα# μειζ., σολ ελάσ., μιb μείζ.                                                                  μιb ελάσ.       
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Τα μμ. 216-236 (8+4+2+7) χτίζονται πάνω στο ισοκράτημα του φθόγγου φα# 

από τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα. Τα κόρνα με σορντίνες και οι βιόλες κρατούν 

με μεγάλες αξίες τις συγχορδίες και συνοδεύουν την κίνηση των τριήχων ογδόων των 

βιολιών και τη μελωδία που κυριαρχεί στα ξύλινα. Η μεγάλη αντίθεση των 

προηγούμενων μέτρων σε staccato γίνεται με το legato των βιολιών που δίνουν την 

εικόνα του ήρεμου κυματισμού της θάλασσας του Καθαρτηρίου. Ο Λιστ ζητάει πάλι 

από τα ξύλινα τον ήχο του κλάματος και του βογκητού (gemendo)  όπως προηγήθηκε 

ήδη στα μμ. 178-180· στα μμ. 217-218 ακούγεται το σόλο όμποε με το αυξημένο 

διάστημα τετάρτης σολ – ντο# που λύνεται από το κλαρινέτο σε λα στα μμ. 219-220 

στο ντo# – φα#.  

Στα μμ. 223-228, υπάρχει μια ανοδική πορεία της μελωδίας και αύξηση της 

έντασης της δυναμικής χωρίς όμως να ξεφεύγει από τον πονεμένο, λυπημένο 

χαρακτήρα της, όπως φαίνεται από τις λέξεις dolente ed appassionato. Συνεχίζει το 

όμποε στα μμ. 221-222 με το καθαρό διάστημα φα# – σι στο οποίο απαντούν το 

φλάουτο και κλαρινέτο με το σι  – μι στα μμ. 223-224,  τα φαγκότα με το μι – σολ 

στα μμ. 224 και 226 και τα φλάουτα με τα όμποε ξανά στα μμ. 225 και 227. H Β 

ενότητα κλείνει με το tempo να επιβραδύνεται από όγδοα σε τέταρτα τα οποία 

διαδέχονται τα τρίηχα ογδόων και με τα βιολοντσέλα να παίζουν μόνα τους σε ύφος 

ρετσιτατίβου. Όλα αυτά τα μικρά μοτίβα που ακούγονται στην εισαγωγή του 

Καθαρτηρίου, κάνουν την εμφάνισή τους και εδώ υπενθυμίζοντας τη γαλήνια 

ατμόσφαιρα. 

 Από τη μιb ελάσσονα στα μμ. 211-215 με εναρμόνιο τρόπο επανέρχεται η σι 

ελάσσονα με την V9 στο μ. 216. Ο Λιστ μέσα από τον κύκλο των ελαττωμένων 

συγχορδιών μεθ’εβδόμης που εναλλάσσονται με επιτυχία καταλήγει και πάλι στην V9 

της σι ελάσσονας στο μ. 236 όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα. 
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Παρ. 3.2β.12 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 216-229 αρμονική ανάλυση 

 
 Με τα μμ. 216-236 ολοκληρώνεται η Β ενότητα του Καθαρτηρίου και 

ακολουθεί η επανέκθεση (Α΄ ενότητα) στα μμ. 237-313 και η εμφάνιση του θέματος 

–χορικού. Εκτός από τα ξύλινα πνευστά και τα κόρνα που έχουν το θέμα – χορικό σε 

μεγέθυνση,  

 

Παρ. 3.2β.13 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 237-242  
θέμα – χορικό σε μεγέθυνση 

 
 

τα έγχορδα, χωρίς τα κοντραμπάσα, συνοδεύουν σε pizzicato παίζοντας σε τέταρτα 

μια μελωδία με κατιούσα κίνηση. 

 

Παρ. 3.2β.14 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 237-241    

 
 

Το θέμα της Α ενότητας  από δεκατέσσερα μέτρα 68-81 (3+4+3+4) διευρύνεται σε 

τριάντα επτά μμ. 237-274 (6+2+7+4+6+2+7+4), δηλαδή σχεδόν διπλασιάζεται! Αυτό 

συμβαίνει τόσο λόγω της μεγέθυνσής του όσο και λόγω της προσθήκης του 
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ρετσιτατίβου (quasi Recit.) των πρώτων βιολιών στα μμ. 245-251 και 264-270· αυτά 

τα μέτρα δεν υπάρχουν στην Α ενότητα του Καθαρτηρίου και συνδέουν τις τρεις 

φράσεις του θέματος – χορικού το οποίο εξελίσσεται από αρμονική άποψη. Στα μμ. 

242-243 και 248-251 σημειώνεται από τον Λιστ το γράμμα R στην παρτιτούρα, όπως 

αντίστοιχα στα μμ. 330-331 της Κόλασης, υποδηλώνοντας το μικρό ritenuto. Η 

δεύτερη δεκαεννιάμετρη φράση 256-274 (6+2+7+4) επανέρχεται στην Ι της σι 

ελάσσονας. Στους παρακάτω πίνακες γίνεται αντιπαραβολή της αρμονικής ανάλυσης 

των δύο θεμάτων – χορικών των μμ. 68-81 (Α ενότητα) και 237-274 (Α΄ ενότητα) 

αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 3.2β.6. : Αρμονική ανάλυση  του θέματος – χορικού της Α  

και Α΄ Ενότητας του Καθαρτηρίου 
 

μ. 68                 μ. 74                 μ. 81 
Ι           –              V           –           I 
                    σι ελάσσονα 

 

μ. 237          241        244-
253 

 254-
255   

   256    260 263-272   273-274 

Ι IV 
πτώση 
στη μι 
ελάσσονα 

(V7)V 
 

V I IV 
πτώση 
στη μι 
ελάσσονα

V I 

                                                            σι ελάσσονα 

 

 Με διαφορετική ενορχήστρωση από τα μμ. 82-93, συνεχίζει στα μμ. 275-286 

το δεύτερο θέμα. Το lagrimoso των μμ. 109-128 προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο 

στην ενορχήστρωση από το Λιστ στα μμ. 287-313· προστίθενται οι άρπες σε 

pianissimo στη συνοδεία του δεύτερου θέματος με τρίηχα ογδόων τα οποία 

εμφανίζονται και στη μελωδία των βιολιών. Tο tempo σταδιακά επιταχύνεται (poco a 

poco più di moto). Η τρίμετρη φράση 287-289, η δίμετρη 295-296, η τρίμετρη 302-

304 που έχουν το θέμα – χορικό στα έγχορδα και τα ξύλινα πνευστά, συνδέονται 

μεταξύ τους με τις πεντάμετρες φράσεις (1+4) στα μμ. 291-294 και 297-301 και την 

εννιάμετρη (5+4) στα μμ. 305-313· κυριαρχούν τ’αρπέζ και οι συγχορδίες staccato 

στις δύο άρπες, βιολιά, φλάουτα, όμποε και τα κλαρινέτα σε λα που φτάνουν σε 

pianissimo έως τις πιο ψηλές περιοχές της έκτασής τους. Οι αλλαγές των τονικοτήτων 

είναι συχνές όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.2β.7. : Τονικότητες που oδηγούν στο Magnificat 

 
μ. 287 μ. 289 μ. 296 μ. 304 μ. 310 μ. 314 
σι 
ελάσσονα 

μιb μείζονα σολ 
μείζονα 

σιb μείζονα φα# 
μείζονα 
V → 

 
σι μείζονα 

 

 Οι αλλεπάλληλες μείζονες τονικότητες από το μ. 289 προετοιμάζουν τον 

ερχομό του επίγειου Παραδείσου, ενώ η γραφή των οργάνων σε όλο και πιο ψηλές 

περιοχές έως το Magnificat, συμβολίζουν την άνοδο του βουνού του Καθαρτηρίου. Η 

στατικότητα των μμ. 287-313 προσμένοντας το καινούργιο, αλλάζει στο μ. 314 με 

την τελευταία ενότητα του Καθαρτηρίου, το Magnificat και την είσοδο της χορωδίας, 

του αρμονίου και της ορχήστρας σε pianissimo. Τα  που χρησιμοποιήθηκαν από 

την αρχή του δεύτερου μέρους της Συμφωνίας του Δάντη αντικαθίστανται από

4
4

 τα 

στο διπλάσιο tempo όπως στην ένδειξη   ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
2
36

4  .  Ο Λιστ δίνει οδηγίες στην 

                                             

παρτιτούρα για τη θέση της χορωδίας. Ο Α. Walker αναφέρει ότι για λόγους της 

στερεοφωνικής λήψης του ήχου, ο Λιστ επιθυμεί η γυναικεία χορωδία ή χορωδία 

αγοριών να μην τοποθετηθεί πίσω από την ορχήστρα όπως συνηθίζεται, αλλά να 

παραμείνει αόρατη μαζί με το αρμόνιο ή σε περίπτωση αμφιθεατρικής διάταξης της 

ορχήστρας να τοποθετηθεί ακριβώς υπερυψωμένα από πάνω της· σε αίθουσες δε 

όπου υπάρχουν εξώστες, καλό θα ήταν να τοποθετηθούν εκεί· σε οποιαδήποτε όμως 

περίπτωση το αρμόνιο πρέπει να παραμείνει δίπλα στη χορωδία.123  

 
“Der Frauen oder Knabenchor soll nicht vor dem Orchester aufgestellt werden, 
sondern mit dem Harmonium unsichttbar verbleiben oder, bei  
amphitheatralischer Einrichtung des Orchesters, ganz oder Platz mehmen, An 
Orten, wo sich eine G a l e r i e über dem Orchester befinder, wurde es  
geeigner sein, den Chor und has Harmonium dort aufrustellen. Das Ηarmonium 
muß jederfalls in der Nähe des Chor bleiben.”124 
 

 

Ο Λιστ επιθυμεί προφανώς όχι μόνο η χορωδία να είναι σε ξεχωριστή θέση από την 

ορχήστρα, αλλά οι μουσικοί της ορχήστρας να τη βλέπουν κιόλας. Παρόμοιες οδηγίες 

 
123Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 312.  
124Liszt, DANTE SYMPHONY for Female Chorus and Orchestra, full-score No. 590, 151.  
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για τη χορωδία δίνει ο Λιστ και στη Συμφωνία του Φάουστ λίγο πριν το τέλος της.125 

Τα έγχορδα και τα πνευστά παίζουν τις συγχορδίες στηρίζοντας την αρμονία, μαζί με 

τα τρίηχα ογδόων της πρώτης άρπας που βοηθούν στο πιο γρήγορο tempo.  

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το Μagnificat παίζουν η χορωδία και το αρμόνιο που 

έχουν τη μελωδία. Magnificat anima mea Dominum τραγουδάει η χορωδία στην 

εξάμετρη φράση 314-319 στη σι μείζονα και στη μι μείζονα για δεύτερη φορά σε 

διάστημα τετάρτης καθαρής προς τα πάνω στα μμ. 320-325.  

 

   Παρ. 3.2β.15 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 314-319 

 

 
 

H χορωδία τραγουδάει Magnificat anima mea στα μμ. 326-331 σε διαφορετική όμως 

μελωδία απ’ότι  προηγουμένως,. 

 

Παρ. 3.2β.16 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 326-330 

 

 

                                              
125Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 312 και Watson, Liszt, 279-280. 
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Η μελωδία των μμ. 326-331 επαναλαμβάνεται στα μμ. 332-337 με τα λόγια et 

exultavit spiritus meus. Από το μ. 338 η πρώτη άρπα εγκαταλείπει τα τρίηχα ογδόων 

και υιοθετεί την πιο λιτή γραφή  της δεύτερης άρπας με τις συγχορδίες σε αρπέζ· σε 

αυτά τα μέτρα η γραφή της ορχήστρας γίνεται πιο απλή. Το tempo σιγά-σιγά 

επιταχύνεται, η δυναμική από pianissimo φτάνει στο μ. 346 σε forte  και το μέτρο από 

 αλλάζει σε  με την ταυτόχρονη ένδειξη poco a poco accelerando e 

crescendo sin al  più mosso. Στα μμ. 338-341 (2+2) τραγουδάει η χορωδία στη σιb 

μείζονα τα λόγια Exultavit spiritus meus με διαφορετική όμως μελωδία· 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
2
36

4 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
3
39

4

9
4

 

Παρ. 3.2β.17 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 338-341 

 
 

το ίδιο επαναλαμβάνεται σε διάστημα τετάρτης καθαρό προς τα πάνω στη μιb μείζονα 

στα μμ. 342-345 (2+2). Από το μ. 346 το tempo επιταχύνεται λίγο ακόμα σε  

(più mosso ma non troppo) και τα βιολιά –διαιρεμένα σε τρία μέρη (divisi α 3)– 

παίζουν συγχορδίες σε τρέμολο. Στο δίμετρο 348-350 οι βιόλες, βιολοντσέλα, 

κοντραμπάσα, φαγκότα, κλαρινέτο, μπάσο σε σιb και το αριστερό χέρι από το 

αρμόνιο μιμούνται σε άρπεζ της ρεb μείζονας τη χορωδία με το in Deo salutari meo 

στη μιb μείζονα, μελωδία που παίζουν σε ταυτοφωνία το δεξί χέρι από το αρμόνιο και 

οι δύο άρπες στο τρίμετρο 346-348.  

⎟
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Παρ. 3.2β.18 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 346-348 

 
 

Η μίμηση συνεχίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με αυξημένη δυναμική στα μμ. 350-354 

στη μι και ρε μείζονα αντίστοιχα που ολοκληρώνεται στη φα μείζονα στο μ. 354. 

 Στο εννιάμετρο 359-367 η χορωδία απουσιάζει, η ορχήστρα είναι πλήρης, τα 

έγχορδα εξακολουθούν να παίζουν συγχορδίες σε τρέμολο, ενώ στην πρώτη άρπα 

επανέρχονται τα τρίηχα ογδόων. Η ορχήστρα σταματάει και στα μμ. 368-374 μια 

σόλο φωνή –η φωνή της Βεατρίκης, κατά τον J.-P. Barricelli–126 τραγουδάει σε   

Magnificat αnima mea Dominum στη σι μείζονα σε λίγο πιο αργό tempo Un poco più 

lento. 

4
4

 

Παρ.  3.2β.19 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 368-374 

 

 
 

Όπως αναγράφεται στην παρτιτούρα, τα  έχουν περίπου την ίδια διάρκεια με τα  

που προηγήθηκαν: “Die 4 Viertel ungefähr von derselben Dauer wie Früher 6 

Viertel.”

4
4

6
4

127 

 

                                              
126Barricelli, “Liszt’s Journey Τhrough Dante’s Hereafter.”, 13. 
127Liszt, DANTE SYMPHONY for female Chorus and Orchestra, full-score No. 590, 168. 
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Tη σόλο φωνή συνοδεύουν τα φλάουτα, τα κλαρινέτα σε λα και η πρώτη άρπα που 

παίζει σε ταυτοφωνία τη μελωδία με αρμονικούς φθόγγους. Η μίμηση της σόλο 

φωνής έρχεται από το ξαφνικό θριαμβευτικό ορχηστρικό tutti σε fortissimo στα μμ. 

375-382 στη σι μείζονα και απαντάει σε forte η χορωδία tutti με τα λόγια et exultavit 

spiritus meus, in Deo salutari meo στα μμ. 383-391· τη φράση αυτή συνοδεύει το 

σόλο βιολοντσέλο.  

 

Παρ. 3.2β.20 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 383-391 

  

  
 

Στο μ. 391 τo C  (Alla breve) που διαδέχεται τα  σε pianissimo προετοιμάζει την 

ήρεμη και κατανυκτική ατμόσφαιρα μέχρι το τέλος του έργου. Αυτό δηλώνει και η 

ένδειξη L’istesso tempo, ma quieto assai, Alla breve taktieren. Το ηχητικό εφέ με τις 

σορντίνες στα έγχορδα, τα διαιρεμένα σε τέσσερα μέρη δεύτερα βιολιά, οι 

κρατημένες συγχορδίες στο αρμόνιο και τα ξύλινα πνευστά, τα αρπέζ στην άρπα με 

μυστικιστική και θρησκευτική διάθεση (mistico) και η χορωδία που τραγουδάει 

Halleluja, hosanna hosanna δημιουργεί την ειρηνική και αιθέρια ατμόσφαιρα του 

Παραδείσου στην coda του Καθαρτηρίου από το μ. 391 έως το τέλος του έργου. Οι 

4
4
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βιόλες και τα πρώτα βιολιά παίζουν σε μίμηση το μοτίβο των αρπέζ που ακούστηκε 

από τη χορωδία στα μμ. 346-350. 

 Η καθοδική πορεία των φωνών στο μ. 391 ξεκινάει στη σολ# μείζονα όπως 

φαίνεται από τη γραμμή των βιολοντσέλων και κοντραμπάσων, κατεβαίνοντας μία-

μία τις τονικότητες128 μέχρι το μ. 415 όπου εμφανίζεται η φα# μείζονα ως 

δεσπόζουσα της σι μείζονας στην οποία καταλήγει η Συμφωνία του Δάντη. Είναι 

εμφανής η κλίμακα με ολόκληρους τόνους που σχηματίζεται στο μπάσο και 

προμηνύει τον ερχομό του ιμπρεσιονιστικού κινήματος με τον Ντεμπυσύ. Παρακάτω 

ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με την διαδοχή των τονικοτήτων στα μμ. 318-415 

καθώς και το παράδειγμα με τις συγχορδίες απ’όπου φαίνεται η κλίμακα με 

ολόκληρους τόνους στο μπάσο (βιολοντσέλα και κοντραμπάσα). 

 

Πίνακας 3.2β.8. : Σχέση τονικοτήτων με κατιούσα πορεία κατά τόνο μμ. 383-423 

μ. 383 μ. 391 μ. 395 μ. 399 μ. 403 μ. 407 μ. 411 μ. 415 
σι μείζ. σολ# 

μείζ. 
4 μ. 

φα# 
μείζ. 
4 μ. 

μι μείζ. 
4 μ. 

ρε μείζ. 
4 μ. 

ντο 
μείζ. 
4μ. 

σιb μείζ. 
4 μ. 

φα# ελ. 

μ. 383 μ. 415 μ. 423 
σι μείζ. 

Ι 
φα# μείζ. 

V 
σι μείζ. 
Ι  (9 μ.) 

  

    Παρ. 3.2β.21 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 391-415 κλίμακα με ολόκληρους τόνους 

 

                                              
128Ο A. Pirro την ονομάζει «μυστική κλίμακα», μια σειρά συγχορδιών που δηλώνουν εξαγνισμό και τη 
συναντούμε ήδη στη μουσική του Παλεστρίνα. Pirro, “Franz Liszt et la Divine Comedie.”, 179. Ο 
Lajos Bárdos χαρακτηρίζει το στυλ του Λιστ νεοτροπικό· τον συνδέει με τον πρόγονό του 
Παλεστρίνα και τον θεωρεί πρόδρομο του Ντεμπυσύ. Στο μπάσο σχηματίζεται η κλίμακα με 
ολόκληρους τόνους. Bárdos, “Ferenc Liszt, the Innovator.”, 29. 
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Η μεγάλη έκταση του Καθαρτηρίου έρχεται να ισορροπήσει με τη συνεχή 

άνοδο του Δάντη προς τον Παράδεισο καθώς ανεβαίνει από σφαίρα σε σφαίρα τη 

χρυσή σκάλα.  

 
Στο κρύσταλλο αυτό εδώ, που γυροφέρνει 
Τη γη, με τ’όνομα του αγνού αρχηγέτη, 
Που όταν βασίλευε, δεν είχε ζήσει 
Κακία καμιά, γιγάντια είδα στημένη 
Σκάλα χρυσή, ν’αστράφτει από τον ήλιο, 
Που την κορφή της έχανε η ματιά μου. 

                                                                Παράδεισος, 21/25-30  

 

Κι ενώ η χορωδία, το αρμόνιο, βιολοντσέλα, κλαρινέτο μπάσο και το δεύτερο 

φαγκότο, ακολουθούν καθοδική πορεία, τα βιολιά, οι βιόλες, άρπες, κλαρινέτα, 

φλάουτα έχουν αντίθετη ανοδική πορεία μέχρι το μ. 415 που καταλήγουν με πλάγιο 

τρόπο (IV – I) στην «αιθέρια πτώση».129 Από το μ. 419 σε  πλέον όπου ήδη 

ακούγεται η δεσπόζουσα της σι μείζονας, τα έγχορδα παίζουν σε τρέμολο, τα 

κοντραμπάσα αποχωρούν από το μ. 424 και τα βιολοντσέλα, φαγκότα και αγγλικό 

κόρνο παίζουν το μοτίβο αρπέζ στη σι μείζονα που ήδη ακούστηκε από τα βιολιά και 

βιόλες στο μ. 491· 

3
2

 

Παρ. 3.2β.22 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 424-425 

 
 

η χορωδία τραγουδάει σε μεγάλες κρατημένες νότες τις τελευταίες συλλαβές του 

Halleluja μέχρι να σταματήσει στο μ. 424 όπου σταδιακά τα όργανα της ορχήστρας 

αρχίζουν να σταματούν. 

 

 

 

 

                                              
129Knight, “The Ηarmonic Foundation of Liszt’s Dante Symphony.”, 59. 
 

 168



Παρ. 3.2β.23 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ.392-395 

 
  

Από το μ. 423-431 και μέχρι το τέλος της δεύτερης εκδοχής coda του 

Καθαρτηρίου, ακούγεται η σι μείζονα για εννιά μέτρα που σταδιακά από pianissimo 

πηγαίνει σε pianississimo. Κι ενώ όλα τα όργανα αρχίζουν να επιβραδύνουν το tempo 

τους με αξίες πιο μεγάλες   ,  η γραφή στις δύο άρπες πυκνώνει με αρπέζ σε 

όγδοα και δέκατα έκτα υπερτονίζοντας τη σι μείζονα και δίνοντας την αίσθηση της 

ολοκλήρωσης του ταξιδιού του Δάντη που φτάνει στον Παράδεισο. Η Συμφωνία του 

Δάντη του Λιστ ολοκληρώνεται με το άκουσμα της σι μείζονας στην ψηλή περιοχή 

των οργάνων: τα έγχορδα, εκτός των κοντραμπάσων, τα ξύλινα πνευστά, εκτός από 

το πίκολο και τα δύο κόρνα σε μι. 

 Ο ίδιος ο Λιστ έγραψε και μια δεύτερη εκδοχή για το τέλος της Συμφωνίας 

του Δάντη στη θέση της coda του Καθαρτηρίου (μμ. 391-431)· στο σημείο αυτό ο 

Λιστ αφήνει την ελευθερία στο διευθυντή της ορχήστρας να την επιλέξει ή όχι 

αναγράφοντας στην παρτιτούρα την ένδειξη “Zweiter Schluß, ad libitum”. Το 

αξιοσημείωτο είναι ότι με τη χρήση της αρίθμησης 432 για το μέτρο όπου ξεκινάει η 

δεύτερη εκδοχή, υπάρχει ενδεχομένως η περίπτωση να κρύβεται η επιθυμία του Λιστ 

να ακουστεί ως συνέχεια της πρώτης εκδοχής μ. 319-431! Το συμπέρασμα αυτό, το 

οποίο επιβεβαιώνει και ο A. Walker, βγαίνει από τη μελέτη του χειρογράφου αρ. A13 

της Συμφωνίας του Δάντη στο Αρχείο Gœthe –und Schiller–στη Βαϊμάρη. Ο Λιστ δεν 

ακολουθεί την πρόταση του Βάγκνερ αλλά ούτε και της πριγκίπισσας Carolyne 

Wittgenstein. Ο Βάγκνερ στην αυτοβιογραφία του Η ζωή μου αφήνει να εννοηθεί ότι 

η πριγκίπισσα Wittgenstein επηρέασε το Λιστ και στην επιλογή ακόμα των φθόγγων· 

ο A. Walker αναφέρει ότι αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, γιατί ήταν γνωστό ότι η 

πριγκίπισσα δεν μπορούσε να διαβάσει τις νότες και δε γνώριζε μουσική.130 Η 

                                              
130Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 409. 
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δεύτερη εκδοχή της coda έχει έναν εντελώς αντίθετο χαρακτήρα από την πρώτη· η 

ορχήστρα παίζει σε πιο γρήγορη ταχύτητα με την ένδειξη più mosso, quasi allegro, με 

fortissimo που όσο πλησιάζει προς το τέλος γίνεται fortississimo. Η έννοια της 

ανόδου προς τον Παράδεισο είναι πλέον ξεκάθαρη και ολοφάνερη με τις κλίμακες 

δεκάτων έκτων που παίζουν τα βιολιά, βιόλες και σε μίμηση τα φλάουτα, όμποε και 

κλαρινέτα σε λα στα μμ. 432-434. Η ορχήστρα από τη σι, λα, σολ, φα, μιb, ρεb, ντο 

μείζονα καταλήγει στη σι μείζονα στο μ. 446 όπου η χορωδία θα τραγουδήσει τρεις 

φορές το Halleluja στα μμ. 443-444, 445-446 και 447-450. Η σι μείζονα ακούγεται 

για έξι συνεχόμενα μέτρα στα μμ. 448-453 και τα πυκνά αρπέζ στις άρπες της πρώτης 

εκδοχής αντικαθίστανται με απλές συγχορδίες. 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση και των δύο μερών της Συμφωνίας του 

Δάντη προκύπτει ότι η δομή του έργου στην Kόλαση βασίζεται στο τρίτονο διάστημα 

γενικότερα και ειδικότερα στη συχνή εμφάνιση του ρε – σολ# που δημιουργεί την 

αίσθηση τονικού κέντρου, στις ελαττωμένες συγχορδίες μεθ’εβδόμης, στ’ασυνήθιστα 

μέτρα ,  και στο διάστημα της τρίτης μικρής μεταξύ των τονικοτήτων. Αντίθετη 

εικόνα παρουσιάζει το Καθαρτήριο όπου υπάρχουν τέλειες πτώσεις Ι – V – I και 

ολοκληρωμένες φράσεις, τα καθαρά διαστήματα της τέταρτης, πέμπτης και όγδοης 

και το σύμφωνο διάστημα της τρίτης μεγάλης. Τα τρίσημα μέτρα ,  ,   

κυριαρχούν από το Magnificαt έως το τέλος της Συμφωνίας, καθώς και το διάστημα 

της τρίτης μεγάλης μεταξύ των τονικοτήτων. 
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Όσον αφορά τη μοτιβική σχέση μεταξύ Kόλασης  και Καθαρτήριου, επικρατεί 

στο πρώτο μέρος της Συμφωνίας η ποικιλία των μικρών μοτίβων και των θεμάτων, σε 

αντίθεση με τα μεγάλα θέματα και τις φράσεις πολλών μέτρων στο Καθαρτήριο, ο 

οποίος συμβολίζει το απέραντο της θάλασσας (Καθαρτήριο) και του ουρανού 

(Παράδεισος). Πιο συγκεκριμένα, στην Κόλαση ο Λιστ χρησιμοποιεί την τεχνική της 

μεταμόρφωσης των μοτίβων και θεμάτων του· τα μοτίβα (α) και (ε) δεν υφίστανται 

καμία μεταμόρφωση, ενώ τα (β), (γ) και (δ) εμφανίζονται διαφοροποιημένα πολλές 

φορές. Το μοτίβο, όμως, που παρουσιάζει τις περισσότερες μεταμορφώσεις είναι το 

(γ) «του πόνου», πάνω στο οποίο βασίζεται όλο το πρώτο μέρος και το οποίο είναι το 

μοναδικό που συνδέει την Κόλαση με το Καθαρτήριο με την εμφάνισή του στο 

φουγκάτο. Από την άλλη πλευρά, στο Καθαρτήριο δεσπόζει το πρώτο θέμα που 

παρουσιάζεται και σε μεγέθυνση, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι άρπες, η χορωδία 
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και το αρμόνιο, η χρήση των οποίων παραπέμπει στην αιθέρια ατμόσφαιρα κατά την 

άνοδο προς τον Παράδεισο. Ακολουθούν συγκεντρωτικά, όλες οι μεταμορφώσεις των 

μοτίβων, καθώς και οι πίνακες με τη σχηματική ανάλυση της Κόλασης και του 

Καθαρτηρίου της Συμφωνίας του Δάντη του Λιστ. 

 

1. Kόλαση 

• μοτίβο (α) «των καταδικασμένων» 

 
 
 

• μοτίβο (β) με τη χρωματική κατιούσα πορεία – πρώτο θέμα    

 
• μοτίβο (β1) 

 

 

 

• μοτίβο (β2) 

 

 
• μοτίβο (β3) 
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• μοτίβο (γ)  

 
• μοτίβο (γ1)       

 
• μοτίβο (γ2) 

 
• μοτίβο (γ3)  

 
• μοτίβο (γ4) 

 
 

• μοτίβο (γ5) (εμφανίζεται στο Καθαρτήριο) 

 
 

• μοτίβο (γ6) (εμφανίζεται στο Καθαρτήριο) 
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• δεύτερο θέμα 

 
• μοτίβο (δ) 

 
 

• μοτίβο (δ1) 

 
• μοτίβο (δ2) 

 
• μοτίβο (ε) 

 
 
 
 

 
• τρίτο θέμα  
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• τέταρτο θέμα «της Φραντσέσκας» 

 
 

• πέμπτο θέμα «της Φραντσέσκας και του Πάολο»,  μοτίβο (στ) και μοτίβο (ζ) 

 
• μοτίβο (ζ1)  

 
• μοτίβο (ζ2) 

 
 

2. Καθαρτήριο 
 

• πρώτο θέμα 
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• θέμα – χορικό σε μεγέθυνση 

 
• δεύτερο θέμα 

 
• τρίτο θέμα 

 
• θέμα του φουγκάτο 

 

 175



Πίνακας 3.2β.9. : Σχηματική ανάλυση της Κόλασης από τη Συμφωνία του Δάντη 
 

μμ. 1-63 μμ. 64-278 μμ. 279-394 μμ. 395-603 μμ. 604-644 
Lento Allegro Frenefico Quasi Andante – ma 

sempre un poco mosso 
Tempo Primo Allegro, Alla 
breve 

Più moderato 

Εισαγωγή  
ρε ελασ. 

Α ενότητα Β ενότητα Α΄ ενότητα (επανέκθεση) Coda 
ρε ελασ. 

μοτίβο (α), πρώτο θέμα, 
μοτίβο(β), (γ) 

δεύτερο θέμα, 
μοτίβα (β), (γ), (δ) και 
μεταμορφώσεις τους και 
μοτίβο (ε) 

τρίτο θέμα, τέταρτο θέμα 
«της Φραντσέσκας», 
πέμπτο θέμα «της 
Φραντσέσκας και του 
Πάολο», μοτίβα (στ), (ζ) 
και μεταμορφώσεις τους 

μοτίβο (β), (γ), (δ), (ε) και 
μεταμορφώσεις τους 

μοτίβο (β), (α) 

     
4
4     

4
4

5 4 7
4         4 4    C       C  
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Πίνακας 3.2β.10. : Σχηματική ανάλυση του Καθαρτηρίου από τη Συμφωνία του Δάντη 
 

μμ. 1-54 μμ. 55-67 μμ. 68-128 μμ. 129-236 μμ. 237-313 μμ. 314-390 μμ. 391-431 μμ. 432-453 
Andante con 
moto, quasi 
Allegretto – 
Tranquillo 
assai 

 
Più lento 

 
Un poco meno 
mosso 

 
Lamentoso 

     
        ⎯ 

 
Magnificat 

L’ istesso 
tempo, ma 
quieto assai 
(Alla breve 
taktieren) 

Più mosso, 
quasi allegro 

Εισαγωγή συνδετικό 
τμήμα –
γέφυρα 

Α ενότητα 
[εσωτερική 
διάρθρωση] 
Α – Β – Α΄ 
(68-81, 82-108, 
109-128) 

Β ενότητα 
φουγκάτο 
θέμα – 
απάντηση 

Α΄ ενότητα Γ ενότητα 
Magnificat 
Χορωδία με 
αρμόνιο 

Coda 
1η  εκδοχή pp 

Coda 
2η εκδοχή ff 

ρε μείζ. 1-27 
μιb μείζ. 28-54 

σι ελάσ. σι ελάσ. 
φα# μείζ. 
σι ελάσ. 

σι ελάσ. 
[μι ελάσ., μιb 
μείζ., σολb 
ελάσ.] 
σι ελάσ. 

σι ελάσ., 
φα# μείζ. 
σι ελάσ. 
μιb μείζ. 
σολ μείζ. 
σιb μείζ. 

σι μείζ. 
[μι μείζ. 
τρόπος από λα] 

σι μείζ. 
[σολ#, φα#, μι, 
ρε, ντο, σιb, 
φα#] 
σι μείζ. 

σι μείζ. 
[λα, σολ, φα, 
μιb, ρεb, ντο] 
σι μείζ. 

 
  Χορωδία τραγουδάει Halleluja 
 

μελωδία Vc.  και Vl. Ι 
ρετσιτατίβο  

Πρώτο, 
δεύτερο, τρίτο  
θέμα – χορικό 
 

θέμα φουγκάτο 
μοτίβο (γ5), 
(γ6), τρίηχα 
ογδόων 

Πρώτο θέμα 
μεγέθυνση 
 

Χορωδία & 
δύο άρπες 

Άρπες με 
αρπέζ 

Άρπες με 
συγχορδίες 

4
4  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛
2
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⎠
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3
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3. Οι πιανιστικές μεταγραφές της Συμφωνίας του Δάντη από τους Φραντς Λιστ, 

Theophil Forchhammer, Arthur Hahn, Αugust Stradal, Carl Tausig, János Végh 

α. Τα χειρόγραφα, οι εκδόσεις και οι μεταγραφείς 

 

 Οι πιανιστικές μεταγραφές της Συμφωνίας του Δάντη του Λιστ είναι συνολικά 

έξι: μία του ιδίου του συνθέτη και άλλες πέντε μαθητών του και συνεργατών του. Στο 

πρώτο μέρος αυτού του υποκεφαλαίου, παρατίθενται αναφορές –ορισμένες απ’αυτές 

για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία– για τα χειρόγραφα, τις εκδόσεις, τις μεταγραφές 

και για το που βρίσκονται αυτά σήμερα· στο δεύτερο, γίνεται λεπτομερής σύγκριση 

ανάμεσα στις πιανιστικές μεταγραφές της Συμφωνίας. Μέχρι σήμερα, ήταν γνωστή 

στους περισσότερους μελετητές η μεταγραφή για δύο πιάνα της Συμφωνίας του Δάντη 

από τον ίδιο το Λιστ· για παράδειγμα, ο διεθνούς φήμης βραζιλιανο-αμερικανός 

καθηγητής Luiz de Moura Castro, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές έργων 

Λιστ, δε γνώριζε την ύπαρξη άλλων πιανιστικών μεταγραφών. Ο αυστραλο-βρετανός 

πιανίστας Leslie Howard που έχει ηχογραφήσει ολόκληρο το πιανιστικό έργο του 

Λιστ γνώριζε όλες τις μεταγραφές εκτός από εκείνες του Theophil Forchhammer και 

του Carl Tausig, ενώ οι A. Walker και Giulio Draghi αγνοούν την ύπαρξη μόνον της 

ανέκδοτης παρτιτούρας του C. Tausig.131 Καμία πληροφορία σχετικά με άλλες 

πιανιστικές μεταγραφές δεν αναφέρεται στους τελευταίους δημοσιευμένους 

καταλόγους έργων του Λιστ από τους Michael Short και Leslie Howard και από τις 

Maria Eckhardt και Rena Charnin-Mueller.132 O Peter Raabe που πρώτος 

καταλογογράφησε όλο το έργο του Λιστ αναφέρει στο θεματικό του κατάλογο (1931) 

–όπως επιβεβαιώνει η Christiane Scherbaum–133  τρεις πιανιστικές μεταγραφές από 

τους Th. Forchhammer, Arthur Hahn και János Végh, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

εκείνη του Λιστ. 

 Όταν το Φεβρουάριο του 2005 απέκτησα την παρτιτούρα της μεταγραφής για 

δύο πιάνα της Συμφωνίας του Δάντη του Λιστ από το Αρχείο του εκδοτικού οίκου 

Breitkopf & Härtel, επαληθεύτηκε η πληροφορία του P. Raabe για την ύπαρξη και 
                                              
131Luiz de Moura Castro, προσωπική επικοινωνία, Óbidos-Πορτογαλία, 2/8/2008. Leslie Howard, e-
mail, 12/6/2008. Walker, Reflections on Liszt, 62, Giulio Draghi, e-mail, 11/12/2008. 
132H Συμφωνία του Δάντη σε μεταγραφή για δύο πιάνα από το Λιστ είναι καταχωρημένη στην 
κατηγορία Partitions de Piano, Transcriptions κ.ά. στα έργα για δύο πιάνα. Short και Howard, “Franz 
Liszt: List of Works.”, 107 και Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, στο λήμμα “Franz Liszt” 
“Work-List” επιμ. Maria Eckhardt και Rena Charnin-Mueller (Oxford University Press, 2007-2008), 
www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008).  
133Raabe, Franz Liszt: Leben und Schaffen και Christiane Scherbaum, e-mail, 07/2/2006.  
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άλλων μεταγραφών όπως αυτή του J. Végh για δύο πιάνα και οκτώ χέρια (τέσσερις 

πιανίστες), του A. Hahn για πιάνο και τέσσερα χέρια και του Th. Forchhammer για 

σόλο πιάνο.  

 
Εικόνα 3.2: Εσώφυλλο της πρώτης έκδοσης της μεταγραφής 

για δύο πιάνα του Λιστ από τον οίκο B. & H. (1859) 
 

Επιπλέον, στην ψηφιακή βάση δεδομένων Hofmeister XIX 134 –την πιο εξειδικευμένη 

βάση που περιέχει περίπου τετρακόσιες χιλιάδες εγγραφές μουσικών εκδόσεων 

κυρίως από το γερμανόφωνο χώρο για τα έτη 1829-1900 και βασίζεται στους 

καταλόγους Hofmeister Monatsberichte που εκδόθηκαν από τον Friedrich Hofmeister 

στη Λειψία– υπάρχουν καταγεγραμμένα, όσον αφορά τις μεταγραφές, τα παρακάτω 

στοιχεία για τη Συμφωνία του Δάντη: 

 

 

                                              
134Η ψηφιακή βάση δεδομένων Hofmeister XIX (Hofmeister Moratsberichte online) που 
δημιουργήθηκε το 2005 υπό την επιμέλεια του καθηγητή Nicholas Cook στο Royal Hollοway του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου για λογαριασμό της Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμη 
στο www.hofmeister.rhul.ac.uk (ανάκτηση 19/9/2007) 
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Πίνακας 3.3α.1.: Η Συμφωνία του Δάντη στον κατάλογο Hofmeister XIX 

Τίτλος έργου135
 Εκδοτικός Οίκος – Τόπος Χρονολογία 

Eine Symphonie zu Dante’s 
Divina Commedia Arr. f. 2Pfte und 
Sopran –und Alt– Chor. vom 
Komponiste. Partitur  

Mai 1859 

Eine Symphonie zu Dante’s 
Divina Commedia f. g. Orch. u. 
Sopran –u. Alt– Chor. Partitur 
(Franz Liszt) 

Mai 1859 

Eine Symphonie zu Dante’s 
Divina Commedia f. Pfte zu 4Hdn 
bearb. v. Arthur Hahn 

März 1889 

Eine Symphonie zu Dante’s 
Divina Commedia f. g. Orch. u. S. 
–u. A.– Chor, arr. f. Pfte v. Th. 
Forchhammer 

Oktober 
1882 

Eine Symphonie zu Dante’s 
Divina Commedia f. g. Orch. u. S. 
–u. A.– Chor, f. 2Pfte zu 8Hdn arr. 
v. Johann v. Végh 

 
 
 
 
 
 
 
Breitkopf & Härtel – Leipzig 
 

December 
1880 

 
 

Για την πιανιστική μεταγραφή της Συμφωνίας του Δάντη από τον J. Végh υπάρχει 

αναφορά και στο σχετικό λήμμα του λεξικού Brockhaus Riemann Zenei Lexicon που 

επιμελήθηκε ο Καρλ Νταλχάουζ, όπου καταγράφεται Liszt: Dante Szinfónia átirouta 

2 zg. 8 Kézre (Συμφωνία του Δάντη μεταγραφή για δύο πιάνα και οκτώ χέρια) που 

εκδόθηκε το 1880.136 

 Τον Ιούνιο του 2007, ο πιανίστας L. Howard μ’ενημέρωσε για την ύπαρξη και 

μίας άλλης μεταγραφής για σόλο πιάνο της Συμφωνίας του Δάντη από τον A. Stradal 

η οποία εκδόθηκε πολλά χρόνια μετά από το θάνατο του Λιστ, το 1903, από τον οίκο 

Breitkopf και Härtel.137 Στο Αρχείο του εκδοτικού οίκου όντως υπήρχε αυτή η 

                                              
135Οι τίτλοι αυτοί των έργων εμφανίζονται στο λήμμα “Franz Liszt” www.hofmeister.rhul.ac.uk 
(ανάκτηση 19/9/2007). 
136Brockhaus Riemann Zenei Lexicon, επιμ. Carl Dalhaus, λήμμα “Végh, János von Vereb”, επιμ. 
ουγγρικής έκδοσης Anton Boronkay, tόμ. 3 (Βουδαπέστη: 1985), 589. 
137Ο πιανίστας δε γνώριζε την ύπαρξη της μεταγραφής για σόλο πιάνο της Συμφωνίας του Δάντη από 
τον Th. Forchhammer και αναρωτήθηκε αν όντως εκδόθηκε αυτή η μεταγραφή ή δεν εγκρίθηκε από το 
Λιστ όπως έγινε και με τη μεταγραφή του Συμφωνικού ποιήματος Μαζέππα από τον Th. 
Forchhammer! L.  Howard, e-mail, 12/6/2007. 
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μεταγραφή που δεν συμπεριλαμβάνεται όμως στον κατάλογο όπως φαίνεται στην 

προηγούμενη εικόνα 3.2, αλλά στον κατάλογο εργογραφίας του A. Stradal από τον 

ίδιο οίκο. 

  
 Eικόνα 3.3: Εσώφυλλο της πρώτης έκδοσης της μεταγραφής για πιάνο  

του Α. Stradal από τον οίκο Breitkopf & Härtel (1903) 
 

Όσον αφορά τη μεταγραφή για σόλο πιάνο του C. Tausig, στο βιβλίο Reflections on 

Liszt, ο A. Walker αναφέρει ότι ο μαθητής του Λιστ, Carl (ή Κarl) Tausig έχει 

μεταγράψει τη Συμφωνία του Δάντη για σόλο πιάνο η οποία όμως δεν εκδόθηκε ποτέ 

ούτε είναι γνωστή η χρονολογία στην οποία γράφτηκε. Ο A. Walker υποστηρίζει ότι 

το χειρόγραφο φαίνεται να μην υπάρχει,138 ενώ μελετητές του C. Tausig, όπως ο 

Giulio Draghi, είναι σίγουροι ότι η μεταγραφή αυτή της Συμφωνίας ανήκει στον 

κατάλογο έργων του C. Tausig και όχι του Λιστ. Σύμφωνα με τον G. Draghi 

υπάρχουν δευτερογενείς πηγές όπου αναφέρεται η μεταγραφή αυτή για σόλο πιάνο 

του C. Tausig και ότι μετά το θάνατο του C. Tausig, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, τα χειρόγραφά του διασκορπίστηκαν σε διάφορες βιβλιοθήκες, 

                                              
138Walker, Franz Liszt, The Weimar Years και  e-mail, 11/12/2007. 
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αλλά δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό εάν υπάρχει η μεταγραφή για σόλο πιάνο της 

Συμφωνίας του Δάντη και που βρίσκεται.139 

 Με τα διάφορα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία και την 

έρευνα και με τη βοήθεια του Δρ. Lajos Gracza, υπευθύνου στο Αρχείο Franz Liszt 

στο Göppingen-Βουδαπέστη,140 εντόπισα το Φεβρουάριο του 2008 τη χειρόγραφη 

παρτιτούρα της μεταγραφής για σόλο πιάνο της Συμφωνίας του Δάντη του C. Tausig 

στο Αρχείο Gœthe –und Schiller– στη Βαϊμάρη, όπου βρίσκεται σήμερα 

καταχωρημένη με τον αριθμό GSA 60/U3.  

 
Eικόνα 3.4: Πρώτη σελίδα της χειρόγραφης μεταγραφής για  

σόλο πιάνο της Συμφωνίας του Δάντη του C. Tausig 
 

Η μαθήτρια του Λιστ, Amy Fay αναφέρει ότι, όταν ο συνθέτης ολοκλήρωσε τη 

Συμφωνία του Δάντη, την έδωσε στον C. Tausig για να την μελετήσει.141 Υπάρχει, 

                                              
139Draghi, e-mail, 19/12/2007. Ο ίδιος βρήκε το χειρόγραφο της μεταγραφής για σόλο πιάνο της  
Συμφωνίας του Φάουστ από τον C. Tausig στο Liszt Ferenc Memorial Museum στη Βουδαπέστη. 
140Δρ. Lajos Gracza, e-mail, 22/2/2008. Στο αρχείο του βρίσκεται η πρώτη έκδοση της Συμφωνίας του 
Δάντη για δύο πιάνα από το Φραντς Λιστ το 1859 από τον οίκο Breitkopf & Härtel (Verlag Number 
9800). Βλ. σχετικά www.liszt-archiv.de 
141Walker, Living with Liszt: From the Diary of Carl Lachmund, an American Pupil of Liszt 1882-
1884, 107. 
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λοιπό, η πιθανότητα να ξεκίνησε ο C. Tausig τη μεταγραφή γύρω στο 1857. Σίγουρο 

είναι ότι ο  C. Tausig είχε ήδη εξοικειωθεί με την τέχνη της μεταγραφής από το Λιστ. 

Ο Α. Walker αναφέρει ότι το καλοκαίρι του 1856 ο Λιστ έπαιζε μαζί με τον C. Tausig 

τη μεταγραφή του συμφωνικού ποιήματος Προμηθέας, ενώ  η La Mara το ίδιο έτος 

τους άκουσε στο Αltenburg να παίζουν τη μεταγραφή για δύο πιάνα του συμφωνικού 

ποιήματος Ουγγαρία, βλέποντας τον C. Tausig να διαβάζει με πολύ ευκολία το 

χειρόγραφο εκ πρώτης όψεως.142 Σχετικά με το χειρόγραφο της μεταγραφής του C. 

Tausig, η Evelyn Liepsch εξηγεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την 

ακριβή χρονολογία που γράφτηκε το έργο.143 Ο A. Walker γράφει στην εκτενή 

βιογραφία του για το Λιστ, ότι όταν ο συνθέτης επισκέφτηκε τον C. Tausig κατά τη 

διαμονή του στη Βιέννη, ανάμεσα στα έτη 1862-1865, είχε μόλις ολοκληρώσει τις  

μεταγραφές για σόλο πιάνο των Συμφωνιών Φάουστ και Δάντη· οπότε 

πιθανολογείται ότι το χειρόγραφο μπορεί να τοποθετηθεί χρονολογικά σε αυτά 

περίπου τα έτη. 144 Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας με όλες τις πιανιστικές μεταγραφές 

της Συμφωνίας του Δάντη σε χρονολογική σειρά με βάση το έτος έκδοσής τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              
142Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 181 και 401-402. 
143Evelyn Liepsch, e-mail, 17/7/2008. 
144Ό.π. Walker, 490 και Εγκυκλοπαίδεια Britannica, λήμμα “Tausig Carl”, 
www.britanicca.com/eb/article-9071416 (ανάκτηση 15/4/2008). 
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Πίνακας 3.3α.2. : Oι πιανιστικές μεταγραφές της Συμφωνίας του Δάντη 
 

Τίτλος έργου: Eine Symphonie zu 
Dante’s Divina Commedia für 
groβes Orchester und Sopran –
und Alt– Chor 

Εκδοτικός οίκος, 
Πόλη 

Χρονολογία Αριθμός 
έκδοσης 

für zwei Pianoforte zu vier Händen 
von Franz Liszt* (Fassung für zwei 
klaviere vierhändig vom 
Komponisten)** Partitur 

Μάιος 1859 9800 

für zwei Pianoforte zu vier Händen 
von Joh. Von Végh* (Fassung für 
zwei klaviere zu acht Händen von 
Johann von Végh)** 

1880 15568(α) 

für Pianoforte zu zwei Händen von 
Th. Forchhammer* (Arrangement 
für das Pianoforte van Th. 
Forchhammer)*** 

1881 
(1882) 

15970 

für Pianoforte zu vier Händen von 
Arthur Hahn* (Bearbeitung für das 
Pianoforte zu vier Händen von 
Arthur Hahh)*** 

1888 
(1889) 

18187 

bearbeitet für Klavier von August 
Stradal** 

 
 
 
 
 
 

B. & H. – Leipzig 
 
 
 
 

 

1903 23939 

Franz Liszt-Carl Tausig, Dante-
Symphonie mit beiden Schlüssen 
(20 Bl.), στην κατηγορία Klavier 
Zweihändig 

Χειρόγραφο,  
ανέκδοτη 
παρτιτούρα στο 
GSA – Βαϊμάρη 

άγνωστη 
( ; ) 

αρ.καταχ.
GSA 
60/U3 

 
 

Στον παραπάνω πίνακα, ο ένας αστερίσκος αναφέρει τον τίτλο όπως αυτός 

καταγράφεται στον κατάλογο των πιανιστικών μεταγραφών, στην πρώτη σελίδα μετά 

το εσώφυλλο της πρώτης έκδοσης της μεταγραφής για δύο πιάνα από το Λιστ· οι δύο 

αστερίσκοι αντιστοιχούν στον τίτλο όπως αυτός καταγράφεται στο εξώφυλλο του 

αντιγράφου της μεταγραφής του A. Stradal και J. Végh που παρέλαβα από το Αρχείο 

του οίκου Breitkopf & Härtel·τέλος, οι τρεις αστερίσκοι δηλώνουν τον τίτλο όπως 

αυτός καταγράφεται στο εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης από τον οίκο Breitkopf & 

Härtel. 
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Όσον αφορά τις χρονολογίες έκδοσης των παραπάνω παρτιτούρων, από την 

ανάγνωση του Πίνακα 3.3α.2 διαπιστώνεται ότι οι μεταγραφές του Α. Hahn και Τh. 

Forchhammer έχουν διαφορά ενός έτους σε σχέση με αυτές που καταγράφονται στον 

Πίνακα 3.3α.1 του καταλόγου Ηofmeister XIX. Αυτό συμβαίνει διότι στον κατάλογο 

της Βιβλιοθήκης “Ηerzogin Anna Amalia” στη Βαϊμάρη καταγράφεται το 1882 ως 

έτος έκδοσης της μεταγραφής του Th. Forchhammer και το 1888 αυτής του A. Hahn. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σημερινού Αρχείου του εκδοτικού οίκου Breitkopf & 

Härtel, αναφέρονται οι χρονολογίες του Πίνακα 3.3α.2 που ενδεχομένως να μην είναι 

αξιόπιστες λόγω του γεγονότος ότι το Αρχείο δε διατηρεί πλέον ορισμένες 

πρωτότυπες εκδόσεις των έργων και είναι επομένως πιθανόν να έχουν γίνουν λάθη. 

Επομένως, η χρονολογία έκδοσης των πιανιστικών μεταγραφών του Th. 

Forchhammer και του A. Hahn από την Breitkopf & Härtel δεν μπορεί να ληφθεί 

υπόψη· ωστόσο, ούτε η πληροφορία του καταλόγου Ηofmeister XIX μπορεί να 

θεωρηθεί απόλυτα σωστή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια άλλη 

πηγή που να την επιβεβαιώνει. Επιπλέον, στις μεταγραφές που παρέλαβα από το 

Αρχείο Breitkopf & Härtel εμφανίζονται πριν τον αριθμό έκδοσης άλλοτε τα αρχικά 

V.A. και άλλοτε Ε.Β. που σημαίνουν Volks-Ausgabe δηλώνοντας τη σειρά της 

Breitkopf που ξεκίνησε να εκδίδεται το 1877 η οποία μετονομάστηκε το 1913 σε 

Edition Breitkopf.145  

 Τα χειρόγραφα τόσο της Συμφωνίας του Δάντη για ορχήστρα και γυναικεία 

χορωδία όσο και της μεταγραφής της για δύο πιάνα του Λιστ βρίσκονται στο Αρχείο 

Gœthe –und Schiler– στη Βαϊμάρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου στην 

επίσημη ιστοσελίδα του και του Θεματικού Καταλόγου Χειρογράφων του Λιστ από 

τον Peter Raabe,146 το ορχηστρικό έργο είναι καταχωρημένο στην κατηγορία 

Orchesterwerke με τον αριθμό GSA 60/A 13 και αποτελείται από εκατόν τριάντα δύο 

σελίδες χειρόγραφες από το χέρι του Joachim Raff· η μεταγραφή της Συμφωνίας για 

δύο πιάνα αναφέρεται στην κατηγορία Werke für zwei Κlaviere με τον αριθμό GSA 

60/W 13α. Σχετικά με αυτήν τη μεταγραφή, υπάρχουν στο Αρχείο τέσσερα 

χειρόγραφα διαφορετικής επεξεργασίας όπως καταγράφονται παρακάτω:  

                                              
145Πληροφορία από τον Daniel Nibbe υπεύθυνου στο Τμήμα Πωλήσεων του Αρχείου Breitkopf & 
Härtel.  E-mail, 14/2/2008.  
146www.klassik-stiftung.de (Online databanken, Goethe –und Schiller– Archiv, επιλογή γράμμα L) και 
Peter Raabe, Manuskripte-Katalog, Verzeichnis aller im Liszt-Museum aufbewahrter  
Originalhansschriften Abschriften und Druckkorrekturen Lisztscher Werke und Skizzen (Ms) 
(Βαϊμάρη: Aρχείο Gœthe –und Schiller–), 156.  
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• GSA 60/W 13α 

 Inferno, χειρόγραφο του Λιστ, δέκα εννέα σελίδες 

• GSA 60/W 13b 

Inferno, χειρόγραφο με διορθώσεις του Λιστ, σαράντα μία σελίδες 

• GSA 60/W 13c 

Inferno, χειρόγραφο με διορθώσεις και αλλαγές του Λιστ, είκοσι σελίδες 

• GSA 60/W 13d 

Purgatorio, ιδιόγραφο και χειρόγραφο από άγνωστο αντιγραφέα, τριάντα επτά 

σελίδες. 

Τα παραπάνω χειρόγραφα είναι καταχωρημένα στο Θεματικό Κατάλογο 

Χειρογράφων του Λιστ από τον P. Raabe που αναφέρει ότι πάνω στο χειρόγραφο 

GSA 60/W 13b ο Λιστ σημειώνει πως η Συμφωνία του Δάντη είναι «μεταγραφή» 

χρησιμοποιώντας τη λέξη “Arrangement für zwei Klaviere” ή “Transkription” στα 

γερμανικά.147  

Όσον αφορά τα χειρόγραφα των μεταγραφών του J. Végh, A. Hahn, Th. 

Forchhammer και A. Stradal δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν και που βρίσκονται· 

κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου στο Αρχείο Breitkopf  & Härtel, στο Αρχείο Gœthe 

–und Schiller–, στη Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia”, στο Liszt Museum και τις 

δύο βιβλιοθήκες της Ακαδημίας Μουσικής Φραντς Λιστ στη Βαϊμάρη, στο Franz 

Liszt Museum στο Μπαϋρόιτ, στο Liszt-Archiv στο Göppingen-Βουδαπέστη, στο 

Liszt Ferenc Memorial Museum στη Βουδαπέστη, αλλά και στους Συλλόγους Λιστ 

στο Λονδίνο, Πολωνία, Ουγγαρία, Αμερική, δε βρέθηκε κανένα απολύτως στοιχείο 

γι’αυτά τα χειρόγραφα.148 

Παρακάτω αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν στις εκδόσεις των έξι 

πιανιστικών μεταγραφών της Συμφωνίας του Δάντη. Στην πρώτη έκδοση της 

μεταγραφής της Συμφωνίας του Δάντη για δύο πιάνα από το Λιστ (1859), εκτός από 

την εισαγωγή του R. Pohl, ο οίκος Breitkopf & Härtel προσέθεσε και ένα σημείωμα 

στο οποίο αναφέρει ότι δεν ήταν ευρέως διαδεδομένο το όραμα του Λιστ για 

συνένωση στη Συμφωνία του Δάντη της μουσικής με την ποίηση και τις εικαστικές 

τέχνες. Ο εκδοτικός οίκος προκειμένου να βοηθήσει στην υλοποίηση των σχεδίων 

του «Μαέστρου Λιστ», όπως τον αποκαλούν, πρόσθεσε στην εσωτερική σελίδα της 

                                              
147Peter Raabe, Manuskripte-Katalog, 156.  
148E-mail με όλους τους φορείς που αναφέρονται από τα τέλη του 2007 έως και το Φεβρουάριο του 
2008. 
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έκδοσης αντίγραφο του πίνακα του ζωγράφου G. B. Genelli που απεικονίζει τη 

συνάντηση του Δάντη με τον Πάολο και την Φραντσέσκα από το 5ο Άσμα της 

Κόλασης της Θείας Κωμωδίας του Δάντη· ο Λιστ στο Andante amoroso της Κόλασής 

του εξυψώνει ιδιαιτέρως τον έρωτα του Πάολο για την Φραντσέσκα.149 

 
Eικόνα 3.5: H συνάντηση του Δάντη με την Φραντσέσκα και τον Πάολο, G. B. Genelli, 
Klassik Stiftung Βαϊμάρη / Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia” – Fotothek 
 

Οι πρώτες εκδόσεις των πιανιστικών μεταγραφών του J. Végh και A. Stradal 

βρίσκονται στο Αρχείο Breitkopf & Härtel, ενώ του A. Hahn και Th. Forchhammer 

στη Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia” στη Βαϊμάρη.  

Ο Λιστ ήταν από τους λίγους συνθέτες της εποχής του που είχε πάρα πολλούς 

μαθητές από διάφορες χώρες. Ο A. Walker σημειώνει ότι ο αριθμός πρέπει να 

ξεπερνούσε τους τετρακόσιους.150 Οι πιο γνωστοί απ’όλους που αποτέλεσαν και τον 

πυρήνα γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονταν οι υπόλοιποι μαθητές είναι οι H. v. 

Bülow, C. Τausig, Μοritz Rosenthal, Eugèn d’Albert, Sophie Menter και Arthur 

Friedheim· αυτοί βρίσκονταν χρόνια υπό την καθοδήγηση του Λιστ και είναι γνωστό 

ότι έκαναν διεθνή καριέρα. Στους υπόλοιπους μαθητές του ανήκαν οι A. Stradal από 

τη Βοημία, Th. Forchhammer από τη Γερμανία, A. Hahn, η εθνικότητά του oποίου 

δεν είναι γνωστή και o βαρόνος J. Végh από την Ουγγαρία. Ο Λιστ όμως είχε και 

πολλούς μαθητές – συναδέλφους μουσικούς οι οποίοι παρακολουθούσαν τα 

σεμινάριά του ως ακροατές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο καταξιωμένος μαέστρος Felix 

                                              
149Franz Liszt, Symphonie zu Dantes “Divina Commedia”, Fassung für zwei Klaviere vierhänding vom 
Komponiste, Ε.Β. 3599 (Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1859), 5. 
150Walker, Franz Liszt, The Final Years, 249. 
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Weingartner ο οποίος δεν είχε παίξει ποτέ πιάνο στο Λιστ, αλλά παρόλα αυτά 

παρακολουθούσε ανελλιπώς τα Master Classes του συνθέτη και αισθανόταν μάλιστα 

περήφανος όταν τον αποκαλούσαν «μαθητή του Λιστ»·151 ίδια περίπτωση ήταν και ο 

γνωστός μουσικο-κριτικός Richard Pohl ο οποίος αναφέρεται στους καταλόγους των 

μαθητών του ή των ανθρώπων που βρίσκονταν στο φιλικό περιβάλλον του συνθέτη. 

Όλοι είχαν βαθύ και στενό δεσμό με το Λιστ και σίγουρα η σχέση αυτή καθόρισε και 

τη διαμόρφωση της μουσικής τους πορείας. Ανάλογη θα πρέπει να είναι και η 

περίπτωση του J. Végh ο οποίος, παρόλο που αναφέρεται στους καταλόγους μαθητών 

του Λιστ που συνέταξε ο A. Walker,152 ήταν απλώς φίλος του και Αντιπρόεδρος της 

Ακαδημίας Μουσικής στη Βουδαπέστη το χρονικό διάστημα 1881-1887.153 Ο Λιστ 

μετά το 1850 σταμάτησε να ζητάει χρήματα από τα μαθήματα που παρέδιδε154 και 

όπως ήταν φυσικό, πολλοί πιανίστες, μουσικοί, ακόμα και συνάδελφοι και φίλοι του 

συνθέτη, συγκεντρώνονταν στις παρακολουθήσεις των Master Classes.155 

 Όπως για πολλούς μαθητές του Λιστ, έτσι και για τους A. Hahn, Th.  

Forchhammer και J. Végh δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες· ο ίδιος ο A. Walker 

αναφέρει ότι συνέλεξε τα ονόματά τους από διάφορες πηγές όπως εφημερίδες, 

αλληλογραφία και παλιά προγράμματα χωρίς όμως να γνωρίζει κάποιο επιπλέον 

στοιχείο για το χώρο που έδρασαν και την εξέλιξή τους σε σχέση με τη μουσική.156 

 Για τον Th. Forchhammer (1847-1923), οργανίστα και συνθέτη εμφανίζονται 

λιγοστές καταγραφές έργων του για όργανο και της μεταγραφής της Συμφωνίας του 

Δάντη στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης “Herzogin Anna Amalia” στη Βαϊμάρη, ενώ 

κάποια έργα του αναφέρονται και στο Hugo Riemanns Musiklexikon.157 Στο 

χειρόγραφο ανέκδοτο γράμμα του Τh. Forchhammer προς το Λιστ από το Βίσμαρ 

                                              
151Felix Weingartner, “Franz Liszt as a Man and Artist.” The Musical Quarterly 22/3 (Ιούλιος 1936): 
255. 
152Ό.π., 249-252. 
153Somogyi-Gulyas, e-mail, 14/2/2008. 
154Walker, Franz Liszt, The Virtuoso Years,  73 και 213. 
155Αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα στα Master Classes που παραδίδουν επιφανείς και διαχρονικοί 
πιανίστες-παιδαγωγοί με μια αδιαμφισβήτητα τεράστια πείρα και γνώση. Ο Luiz de Moura Castro, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Hartford του Κονέκτικατ, Η.Π.Α. με λαμπρή καριέρα ως πιανίστας και 
ως παιδαγωγός εξέφρασε στα Διεθνή Master Classes του Óbidos στην Πορτογαλία,  το θαυμασμό του 
για μουσικούς όπως ο Paul Badura-Skoda που από μόνοι τους αποτελούν ολόκληρη «εγκυκλοπαίδεια» 
με τις γνώσεις και την εμπειρία τους· o ίδιος μετά τα μαθήματά του, παρακολουθούσε σα μαθητής, τα 
Master Classes του Paul Badura-Skoda στο Óbidos. Luiz de Moura Castro, προσωπική επικοινωνία, 
Óbidos-Πορτογαλία, 02/8/2008. 
156Walker, e-mail, 14/6/2006. 
157Wilibald Gurlitt επιμ., Hugo Riemanns Musiklexikon, λήμμα “Forchhammer Theophil” (Mainz: B. 
Schott’s Söhne, 1954), 531. 
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στις 18/10/1875,158 διαπιστώνεται η εκτίμηση στο πρόσωπο του συνθέτη από τις 

ευχαριστίες που του απευθύνει για τη φιλοξενία στη Βαϊμάρη και τη βοήθειά στη 

διεύρυνση των γνώσεών του, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει πως θα προσπαθήσει να είναι 

αντάξιός του. Είναι εμφανής, λοιπόν, η προσωπική και άμεση επικοινωνία του 

Forchhammer με το Λιστ που του έδωσε το έναυσμα ν’ασχοληθεί με τη μεταγραφή 

της Συμφωνίας του Δάντη  για σόλο πιάνο ως φόρο τιμής προς το δάσκαλο και να την 

εκδόσει λίγα χρόνια αργότερα. 

Από την άλλη πλευρά, για τον A. Hahn είναι γνωστά μόνο το έτος γέννησής 

του (1858- ;) και οι καταγραφές έργων του που είναι περισσότερα από εκείνα του Th. 

Forchhammer.159 Ο A. Hahn κατά την τετραετία 1897-1899 εξέδωσε σειρά κειμένων 

στον εκδοτικό οίκο Bechhold της Φρανκφούρτης που περιλαμβάνονται σε τρεις 

μουσικούς οδηγούς (τρεις τόμοι) και αφορούν αναλύσεις έργων άλλων συνθετών, των 

δύο συμφωνιών και συμφωνικών ποιημάτων του Λιστ, της Φανταστικής Συμφωνίας: 

Επεισόδιο από τη ζωή ενός καλλιτέχνη έργο 14 και της Συμφωνίας ο Χάρολντ στην 

Ιταλία έργο 16 του Μπερλιόζ και του Συμφωνικού Ποιήματος Δον Κιχώτης έργο 35 

του Ρίχαρντ Στράους.160  Οι αναλύσεις όμως αυτές εκδόθηκαν και αυτόνομα ως 

                                              
158Το χειρόγραφο γράμμα του Τh. Forchhammer προς το Λιστ βρίσκεται στο Αρχείο Gœthe -und 
Schiller- της Βαϊμάρης με αριθμό καταχώρησης GSA 59/15, 6. Εικόνα αυτού του γράμματος δεν 
παρατίθεται σε αυτό το σημείο διότι, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για χειρόγραφο λίγων σελίδων, 
δε δίδεται σχετική άδεια δημοσίευσης από το GSA σε διδακτορικές διατριβές. 
159Στη βάση δεδομένων Hofmeister XIX www.hofmeister.rhul.ac.uk, αναζήτηση στην Worldcat 
database http://newfirstSearch.oclc.org και στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης Herzogin Anna Amalia 
www.klassik-stiftung.de (ανάκτηση 19/9/2007) 

160Οι τρεις τόμοι περιλαμβάνουν τις αναλύσεις των παρακάτω έργων: Τόμ. 1ος Musikführer, der. 
Gemeinverständliche Erläuterungen hervorragender Werke aus dem Gebiete der Instrumental- u. 
Vokalmusik. Mit zahlreichen Notenbeispielen. Red. v. A. Morin. No. 61-115, 117, 118, 126, 127, 
Bechhold, Frankfurt a/M. Μάιος 1897, 235 pp. [61. Beethoven, Op. 60. Symphonie No. 4 (B). Erläutert 
v. C. Witting / 62. Schumann, Scenen aus Goethe’s Faust (m. Text). Erläutert v. Richard Heuberger /  
63… / 64. Liszt, Orpheus. Erläutert v. Arthur Hahn / 65. Les Préludes. Erläutert v. Arthur Hahn... / 71. 
Liszt, Ce qu’on entend sur la Montagne (Bergsymphonie). Erläutert v. Arthur Hahn… / 76. Liszt, 
Mazeppa. Erläutert v. Arthur Hahn… / 82. Liszt, Tasso. Erläutert v. Arthur Hahn… / 99. Liszt, 
Ουγγαρία. Erläutert v. Theodor Hahn… / 113. Liszt, Die Ideale. Erläutert v. Arthur Hahn… / 127. 
Rimsky-Korsakow, Op. 35. Scheherazade. Symphonische Suite. Erläutert v. Hugo Riemann], Τόμ. 2ος  
Musikführer, der. Gemeinverständliche Erläuterungen hervorragender Werke aus dem Gebiete der 
Instrumental- u. Vokalmusik. Mit zahlreichen Notenbeispielen. Red. v. A. Morin . No. 116, 119-123, 
125, 128-137, 139-142, Bechhold, Frankfurt a/M. Απρίλιος 1898, 173 pp. [116. Chopin, Op. 11. 
Klavier-Konzert No. 1 (Em.). Erläutert v. Johs. Merkel… / 122. Liszt, Héroïde funèbre. Symphonische 
Dichtung. Erläutert v. Arthur Hahn / 123. Wagner, Huldigungs-Marsch. Erläutert v. Hugo Riemann / 
125. Liszt, Prometheus. Symphonische Dichtung.Erläutert v. Arthur Hahn… / 130. Tschaikowsky, Op. 
74. Symphonie pathétique (No. 4, Hm.) Erläutert v. Hugo Reimann / 131. Liszt, Hunnenschlacht. 
Symphonische Dichtung. Erläutert v. Arthur Hahn / 132. Liszt, Festklänge. Symphonische Dichtung. 
Erläutert v. Arthur Hahn... / 140. Liszt, Hamlet. Symphonische Dichtung. Erläutert v. Arthur Hahn / 
141. Tschaikowsky, Op. 58. Manfred. Symphonie (Hm.). Erläutert v. Hugo Riemann / 142. Brahms, 
Op. 11. Serenade f. Orch. Erläutert v. Iwan Knorr] και τόμ. 3ος Musikführer der. Gemeinverständliche 
Erläuterungen hervorragender Werke aus dem Gebiete der Instrumental- u. Vokalmusik. Mit 
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τεύχη από άλλους εκδοτικούς οίκους όπως για παράδειγμα Musikführer Νο. 145, 

Franz Liszt: Dante-Symphonie erläutert von Arthur Hahn, Schlesinger’sche Buch

Musikhandlung (Rob. Lienau), Βερολίνο 1898 (Μουσικός οδηγός αρ. 145, Φραντς 

Λιστ: η Συμφωνία του Δάντη σε ανάλυση του A. Hahn). Έχει εκδόσει τη βιογραφία 

του Λιστ (1898) και του Μπερλιόζ (1900),

-und 

                                                                                                                                 

161 έχει μεταγράψει για σόλο πιάνο και για 

τέσσερα χέρια έργα του Λιστ και του Joachim Raff και έχει συνθέσει το εμβατήριο 

για πιάνο Festklänge και τραγούδια για αντρική χορωδία.162 

 Λίγα στοιχεία υπάρχουν και για το βαρόνο János von Verebi Végh το νεότερο 

(1845-1918) [Johann von Végh Γερμ., Jean de Végh Γαλλ.] ο οποίος ήταν ούγγρος 

δικαστής, πιανίστας και συνθέτης. Ανήκε στον κύκλο του Λιστ στην Ουγγαρία163 και 

ήταν φίλος του Ödön Mihalovich, που με τη σειρά του ήταν μαθητής του Λιστ, 

συνθέτης και Πρόεδρος της Ακαδημίας Μουσικής Λιστ (1842-1929).164 Από το 1881-

1887 ο J. Végh ήταν αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Λιστ στη Βουδαπέστη, ενώ 

υπάρχουν αναφορές ότι παραβρέθηκε στην κηδεία του Λιστ στο Μπαϋρόιτ. Έδωσε 

κάποιες συναυλίες, έγραψε άρθρα σε περιοδικά, εξέδωσε μουσικά βιβλία, συνέθεσε 

έργα για σόλο πιάνο, για τέσσερα χέρια, τραγούδια για φωνή και πιάνο και μετέγραψε 

 
zahlreichen Notenbeispielen. Red. v. A. Morin, Schmitt, Stuttgart Mai 1899, 230 pp [124. Berlioz, 
Hector, Op. 14. Episode de la Vie d’un Artiste. Symphonie fantastique. Erläutert v. Arthur Hahn... / 
145. Liszt, Franz, Dante-Symphonie. Erläutert v. Arthur Hahn… / 147. Liszt, Franz, Die Legende v. 
der heiligen Elisabeth. Erläutert v. Fritz Volbach… / 150. Liszt, Franz, Eine Faust-Symphonie. 
Erläutert v. Arthur Hahn… / 156. Berlioz, Hector, Op. 16. Harold in Italien. Erläutert v. Arthur Hahn], 
www.hofmeister.rhul.ac.uk (ανάκτηση 19/9/2007) 

161Arthur Hahn, Adolph Pochhammer και Fritz Volbach, Franz Liszt, sein Leben und seine Werke 
(Λειψία: Hermann Seeman Nachfolger, 1898) και Arthur Hahn, Adolph Pochhammer, Fritz Volbach 
και, Aug. Grüters, Hector Berlioz, sein Leben u. seine Werke, Musiker und ihre Werke (Λειψία: 
Hermann Seemann Nachfolger, Δεκέμβριος 1900), www.hofmeister.rhul.ac.uk (ανάκτηση 19/9/2007). 
162Liszt, Die Ideale (nach Schiller) Symphonische Dichtungen f. Orch. No. 12 f. Pfte arr. v. Arthur 
Hahn (Λειψία: Br. & Härtel, Οκτώβριος 1883) / Hahn, Festklänge Marsch f. Pfte. (Δρέσδη: Renner, 
Ιούλιος 1884) / Joachim Raff , Op. 132 Marche brillante f. Orch. bearb. v. Arthur Hahn (Λειψία: 
Hofmeister, Σεπτέμβριος 1885) / Hahn, Op. 10. Des Deutschen Lust u. Leid im Lied. Ein Cyklus 
deutscher Volkslieder f. Männerchor (Glaser-Schlensingen, Σεπτέμβριος 1891) / Liszt, Eine Symphonie 
zu Dante’s Divina Commedia, f. Pfte zu 4 Hdn bearb. v. Arthur Hahn (Λειψία: Breitkopf & Härtel, 
Μάρτιος 1889) / Liszt, Ave maris stella f. v. u. Pfte bearb. v. Arthur Hahn (Λειψία: Kahnt Nachfolger, 
Ιούλιος 1890) / Liszt, Le Triomphe funèbre du Tasse arr. p. Piano à 4 Mains p. Arthur Hahn (Λειψία: 
Breitkopf & Härtel, Απρίλιος 1892), www.hofmeister.rhul.ac.uk (ανάκτηση 19/9/2007). 
163O J. Óvári αναφέρει ότι ο J. Végh υπήρξε μαθητής του Λιστ πριν την Ίδρυση της Ακαδημίας Λιστ 
στη Βουδαπέστη στις 14-11-1875. Ferenc Liszt, Das Leben des Komponisten, Tόμ. 1 (Βουδαπέστη: 
Püski, 2003). Kristina Unger στο Liszt Museum-Μπαϋρόιτ, e-mail, 26/9/2006. Αναφορά στον Végh 
γίνεται και από τον Deszó Legány, “Liszt’s and Erkel’s Relations and Students.” Studia Musicologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae18 τ.χ. 1/4 (1976): 30.  
164Για την ιστορία της ουγγρικής μουσικής Bence Szabolcsi, A Concise History of Hungarian Music, 
μτφρ. Sára Karig και Fred Macniel, 2η έκδοση (Λονδίνο: Corvina Press, 1974). Αρχική έκδοση A 
Magyar Zenetörténet Kézikönyve, (Βουδαπέστη: Zenemükiadó, 1955).   
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για δύο πιάνα και οχτώ χέρια (τέσσερεις πιανίστες) τα έργα του Λιστ Czárdás 

Macabre,  Grand Galop chromatique και Συμφωνία του Δάντη.165 

 O A. Stradal (17/5/1860-3/3/1930) γεννήθηκε στο Teplice της Βοημίας από 

πατέρα δικηγόρο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της πόλης. Σπούδασε στην 

Ακαδημία της Βιέννης με τον Anton Door, Theodor Lescheticky και Άντον 

Μπρούκνερ. Το Σεπτέμβριο του 1884, πήγε στη Βαϊμάρη όπου έγινε μαθητής του 

Λιστ· συνόδεψε το συνθέτη στη Βουδαπέστη και το Μπαϋρόιτ το 1885 και το 1886 

αντίστοιχα.166 Ο Α. Göllerich αναφέρει στο ημερολόγιό του ότι το νυχτερινό κομμάτι 

του Λιστ En rêve (1885) είναι αφιερωμένο στο «νέο του φίλο Α. Stradal».167 Όταν 

επέστρεψε στην πόλη του, ο Α. Stradal δίδαξε μουσική έως το 1890 και παντρεύτηκε 

τη Rosa Zweigelt από την πόλη Krasna Lipa. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής της 

μουσικής του Λιστ και του Μπρούκνερ, έγραψε τα απομνημονεύματα του Λιστ.168 

Το 1928 του απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο της Τσεχοσλοβακίας για την 

προσφορά του ως μουσικού. Πέθανε στην Krasna Lipa και είναι θαμμένος στον 

οικογενειακό τάφο της συζύγου του Zweigelt στην Krasny Buk.169 

                                             

 Ο A. Stradal έμεινε κοντά στο Λιστ έως το τέλος της ζωής του και πολλά 

άρθρα μας πληροφορούν για τη σχέση του με το συνθέτη.170 Εκτός από τους μαθητές 

του συνθέτη A. Friedheim και Lina Schmalhausen που τον βοηθούσαν στην 

καθημερινότητά του τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Bernhard Stavenhagen και ο 

Α. Stradal του διάβαζαν καθώς είχε σχεδόν χάσει την όρασή του από καταρράκτη. 

Συγκεκριμένα, ο A. Stradal συχνά του διάβαζε τις εφημερίδες Tagesblatt της 

Βουδαπέστης και Allgemeine Zeitung του Μονάχου, καθώς και βιβλία θρησκευτικού 

και φιλοσοφικού περιεχομένου όπως το Parerga und Paralipomena του 

Σοπενχάουερ. Πολλά είναι τα περιστατικά που αφηγείται ως μαθητής του συνθέτη, 

όπως εκείνο στην Ακαδημία Μουσικής Λιστ στη Βουδαπέστη το 1885, όταν ο Λιστ 

ολοκλήρωσε την Ουγγρική Ραψωδία αρ. 19 σε ρε ελάσσονα. Ο Λιστ του ζήτησε να 

 
165Ο J. Ovári (ό.π.) αναφέρει το 1883 ως χρονολογία κατά την οποία ο J. Végh ορίστηκε από το Υπ. 
Παιδείας της Ουγγαρίας Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Μουσικής. Τόσο η Klára Sοmogyi-Gulyas, 
Liszt Ferenc Memorial Museum, Βουδαπέστη -e-mail, 14/2/2008-  όσο και στο Brockhaus Riemann 
Zenei Lexicon, λήμμα “Végh, János von Vereb” (1985), 589 αναφέρουν τα έτη 1881-1887. 
166August Stradal, “Liszt as teacher and educator.”, μτφρ. Αdrian Williams, Liszt Society Journal 11 
(1986): 86 
167Wilhelm επιμ. και Zimbars μτφρ., The Piano Master Classes of Franz Liszt 1884-1886, Diary Notes 
of August Göllerich, 129. 
168Stradal, Erinnerungen an Franz Liszt. 
169Στοιχεία της ζωής του Α. Stradal βλ. www.abruckner.com (ανάκτηση 15/4/2008). 
170Michael Saffle, “The Liszt-Year 1986 and Recent Liszt Research.” Acta Musicologica 59/3 
(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1987): 291. 
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καθαρογράψει την παρτιτούρα για τον εκδότη και να το παίξει απ’έξω σε 8 ημέρες 

στη συναυλία καθηγητών της Ακαδημίας! Όταν ο A. Stradal ζήτησε από το δάσκαλό 

του να του παίξει το κομμάτι, εκείνος πήγε στην αίθουσα συναυλιών και  –χωρίς να 

έχει κάνει εξάσκηση και χωρίς να τον βοηθάει η όρασή του– ερμήνευσε τη ραψωδία 

με τρόπο απαράμιλλο και αξιοθαύμαστο! Μετά από χρόνια, αναπολώντας τις 

ευχάριστες αυτές στιγμές, ο Α. Stradal διηγούνταν αυτό το περιστατικό171 

χρησιμοποιώντας τους ίδιους στίχους από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη τους οποίους 

ο Λιστ είχε αναγράψει πολλά χρόνια  πριν στη Συμφωνία του Δάντη. 

 
… Δεν είναι πόνος πιο μεγάλος, 
Παρά σαν δυστυχείς να βάζει ο νους σου 
Ευτυχισμένα χρόνια!… 
                             Κόλαση, 5/121-123 

 
 Ο A. Stradal την πενταετία 1900-1905 εξέδωσε στον εκδοτικό οίκο Breitkopf 

& Härtel της Λειψίας τις μεταγραφές για σόλο πιάνο των δύο συμφωνιών και 

συμφωνικών ποιημάτων του Λιστ. Μεταξύ 1898-1905 εξέδωσε με άλλους εκδότες τις 

μεταγραφές για σόλο πιάνο όλων των συμφωνιών του Μπρούκνερ, της 5ης Συμφωνίας 

του Μάλερ, έργων του Βάγκνερ, Βιβάλντι, Πάχελμπελ, Γιόχαν Σεμπάστιαν και 

Βίλχελμ Φρίντμαν Μπαχ. Συνέθεσε επίσης τραγούδια για φωνή και πιάνο, έργα για 

σόλο πιάνο και έγραψε καντέντσες για σε κονσέρτα για όργανο και ορχήστρα του 

Βίλχελμ Φρίντμαν Μπαχ.172 Λόγω των πολυπληθέστατων μεταγραφών του –πάνω 

από διακόσια πενήντα έργα του 18ου και 19ου αι.– ο Μarc-André Roberge τον 

κατατάσσει στους επαγγελματίες μεταγραφείς (Klavierauszügler).173 Ο Α. Stradal 

μαζί με τον Α. Göllerich, παρουσίασαν σε τρεις συναυλίες 8/11, 21/12/1886 και 

                                              
171Tibaldi Chiesa, Vita romantica di Liszt, 409-410. 
172August Stradal, Bravour-Studie f. Pfte. nach einer Caprice v. N. Paganini bearb. (Λειψία: Schuberth 
& Co, Ιούνιος 1900) / Im Sturm. Etüde f. Pfte (Λειψία: Breitkopf & Härtel, September 1899) / Sechs 
Gedichte, Juni 1900 / Lieder u. Gesänge f. 1 Singst. m. Pfte (Λειψία: Schuberth & Co, Ιούνιος 1900) / 
Wilhelm Friedemann Bach, Concert (Dm.) f. Orgel. Kadenz zu der Bearbeitg f. Pfte v. August Stradal 
(Λειψία: Breitkopf & Härtel, Ιούλιος 1898) / Girolamo Frescobaldi, Passacaglia f. Org., f. Pfte bearb. 
v. August Stradal (Λειψία: Schuberth & Co, Ιούνιος 1900), από την αναζήτηση στην Worldcat 
database http://newfirstSearch.oclc.org (ανάκτηση 15/4/2008) και στον κατάλογο Hofmeister XIX 
www.hofmeister.rhul.ac.uk (ανάκτηση 19/9/2007). 
173Για τον Μarc-André Roberge υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταγραφέων: οι επαγγελματίες 
(Klavierauszügler), όπως οι Otto Singer (1861-1931) και Α. Stradal, οι ερμηνευτές-εκτελεστές και οι 
συνθέτες που έκαναν μεταγραφές δικών τους ή άλλων έργων. Μarc-André Roberge, “From Orchestra 
to Piano: Major Composers as Authors of Piano Reduction of Other Composers’ Works.” Notes 2nd ser. 
49/3 (Μάρτιος 1993): 926. 
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17/1/1887 στη Βιέννη  όλα τα συμφωνικά ποιήματα και τις δύο συμφωνίες του Λιστ, 

για δύο πιάνα όπως αναφέρει ο Α. Göllerich στο ημερολόγιό του.174  

Ο C. Τausig (04/11/1841 Βαρσοβία-17/7/1871 Λειψία) υπήρξε μία από τις 

σημαντικότερες προσωπικότητες στο χώρο της μουσικής και ένας από τους 

μεγαλύτερους πιανίστες του 19ου αι. μετά τους Η. v. Bülow και Ρουμπινστάιν· 175 ο 

Λιστ απέδωσε στον C. Τausig τον χαρακτηρισμό «αετός του Altenburg» και, μαζί με 

τον Η. v. Bülow, τους αποκαλούσε «οι Διόσκουροι, οι γιοι του Δία».176 Από εβραϊκή 

οικογένεια, πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου από τον πατέρα του Αlοys T. Tausig 

(1820-1885) ο οποίος ήταν μαθητής του S. Τhalberg και συνθέτης εξαιρετικής 

μουσικής για πιάνο.177 Το 1855, ο πατέρας του πήρε το δεκατετράχρονο Carl για να 

τον πάει στο Λιστ στη Βαϊμάρη να τον ακούσει. Ο A. Walker αναφέρει ότι ο τρόπος 

γνωριμίας του νεαρού πιανίστα με το συνθέτη είναι χαρακτηριστικός. Ο Λιστ 

γνωστός για την απέχθειά του στα παιδιά-θαύματα, αρνήθηκε να ακούσει τον Carl. Ο 

πατέρας του όμως τον έβαλε κρυφά στο δωμάτιο του συνθέτη στον Altenburg και 

άρχισε ο Carl να παίζει την Πολωνέζα σε Λαb του Σοπέν. Μετά από λίγα λεπτά ο Λιστ 

φώναξε: «Θα τον πάρω!».178 Από τότε ο Carl  έμεινε στο σπίτι του συνθέτη και 

φιλοξενούνταν στο ίδιο δωμάτιο με τον γιο του Λιστ Daniel.  

Υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Λιστ· ο συνθέτης τον έπαιρνε μαζί του 

στις καλλιτεχνικές του περιοδείες και του δίδασκε παράλληλα με το πιάνο, αντίστιξη, 

σύνθεση και ενορχήστρωση.179  Στα πέντε χρόνια που μαθήτευσε δίπλα στο Λιστ, 

έγιναν γνωστά ο ζωηρός του χαρακτήρας και τα χρέη που δημιουργούσε, τα οποία 

βέβαια ξεπλήρωνε ο Λιστ! Για λίγα χρήματα, ο Carl είχε πουλήσει το χειρόγραφο της 

Συμφωνίας Φάουστ· χάρη στον πιανίστα Louis Moreau Gottschalk που το 

ανακάλυψε, το αγόρασε και το επέστρεψε στα χέρια του Λιστ, το έργο διασώθηκε και 

έγινε γνωστό!180 Η ιδιαίτερη εκτίμηση του Λιστ για τον C. Tausig φαίνεται και από 

το γεγονός ότι ο συνθέτης τον αναφέρει στη  διαθήκη του (14/9/1860)· σε αυτή δίνει 
                                              
174Wilhelm επιμ. και Zimbars μτφρ., The Piano Master Classes of Franz Liszt 1884-1886, Diary Notes 
of August Göllerich, 5. 
175James M. Tracy, “The World’s Greatest Pianists.” Polish Music Journal 6/1 (καλοκαίρι 2003). 
176Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 51 και “Liszt and His Pupils.” Hungarian Quarterly 36/138 
(καλοκαίρι 1995): 151. Ο Λιστ προφανώς θεωρούσε  τον Bülow και τον Tausig τους καλύτερους 
μαθητές του. 
177www.jewishencyclopedeia.com, λήμμα “Tausig Carl” επιμ. Kidor Singer και Joseph Sohn 
(ανάκτηση 15/4/2008). 
178Ό.π. Walker, 178. 
179Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “Tausig Carl (Karol)” επιμ. Edward Dannreuther  
(Oxford University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 15/7/2008). 
180 Ό.π. Walker, 180. 
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εντολή στην πριγκίπισσα Carolyne Wittgenstein να στείλει στα μέλη του Νέο-

Βαϊμαρέζικου Συλλόγου, τους συνεχιστές του έργου του, ανάμεσα στα οποία και ο C. 

Τausig, ένα δαχτυλίδι με το μονόγραμμά του ή ένα πορτραίτο του ή ένα σακάκι ως 

ενθύμιο.181 

Ο J.F. Runciman αναφέρει ότι ο C. Tausig ανήκε στο στενό φιλικό κύκλο του 

Λιστ, ανάμεσα στους Peter Cornelius, Joseph Jensen, H. v. Bülow και Βάγκνερ·182 

τον τελευταίο, ο C. Tausig τον συνάντησε στα δεκάξι του χρόνια και συνδέθηκε μαζί 

του. 183 Το 1858 ξεκινάει την καριέρα του ως σολίστ στο Βερολίνο υπό τη διεύθυνση 

του H. v. Bülow και μεταξύ 1859-1860 περιοδεύει στη Γερμανία. Αρχικά, οι κριτικές 

δεν ήταν εξαιρετικές καθώς κατηγορούσαν τον C. Tausig ότι έκανε περισσότερο 

θόρυβο παρά μουσική! Ειδικά ο Τύπος του Βερολίνου ήταν πολύ αυστηρός μαζί του 

γιατί έβρισκε ανυπόφορο το χτύπημα των πλήκτρων σαν να επρόκειτο για σφυριά! Ο 

J.M. Tracy επισημαίνει  ότι τα δυσμενή αυτά σχόλια184 τον ανάγκασαν να φύγει 

αγανακτισμένος από το Βερολίνο και να πάει στη Βιέννη όπου διέμεινε για τρία 

χρόνια (1862-1865). Εκεί παντρεύτηκε την πιανίστα Seraphine von Vrabely (1841-

1931) με την οποία αργότερα χώρισε και αφιερώθηκε στη βελτίωση του παιξίματος 

του πιάνου και στον τρόπο παραγωγής του ήχου του οργάνου. Ως υπερασπιστής της 

«Μουσικής του μέλλοντος», διηύθυνε συναυλίες με σύγχρονα έργα και τα δικά του 

συμφωνικά ποιήματα· σύμφωνα με τον Ε. Dannreuther, οι  συναυλίες αυτές είχαν 

καλλιτεχνική επιτυχία, αλλά από οικονομικής απόψεως ήταν αποτυχημένες.185  Το 

1865 γυρνώντας στο Βερολίνο, έτυχε θερμής υποδοχής και καθιέρωσε μια 

δεξιοτεχνική σχολή πιανιστών που έγινε γνωστή (Schule des Höheren Klavierspiels) 

και στην οποία διδάσκει. Είχε ήδη αναπτύξει μια μουσική ωριμότητα, η οποία ήταν 

εμφανής από την τεχνική του επιδεξιότητα, το θαυμάσιο ήχο και το εξαιρετικό 

άγγιγμα των πλήκτρων (touché).186 Για τον Λιστ, ο C. Tausig ήταν ο πιο ταλαντούχος 

μαθητής του, με αλάνθαστη και αξεπέραστη τεχνική. Ο συνθέτης αποκαλούσε τα 

δάκτυλα του «δάκτυλα από ατσάλι». Συνέκρινε τους μαθητές του με τον C. Tausig 

και τον είχε ως παράδειγμα προς μίμηση· όταν άκουσε για πρώτη φορά τον Eugèn 
                                              
181Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 560. 
182John F. Runciman, Richard Wagner: Composer of Operas (Λονδίνο: G. Bell and Sons Ltd, 1913), 
418. 
183Με πρωτοβουλία του C. Tausig συγκεντρώθηκαν χρήματα για την ανέγερση του Θεάτρου του 
Βάγκνερ στο Μπαϋρόιτ, ενώ στον τύμβο του ο Βάγκνερ έγραψε  τον επιτάφιό του. Runciman, Richard 
Wagner: Composer of Operas, 418.  
184Tracy, “The World’s Greatest Pianists.”, 6. 
185Ό.π. Walker, 560.   
186Vernon, “The Dante Symphony.”, 68 και Walker, Franz Liszt, The Final Years, 422. 

 194



d’Albert τον χαρακτήρισε ως «δεύτερο Τausig». Αργότερα, o C. Tausig συνέχισε τις 

περιοδείες του σε Ρωσία και Γερμανία. Στην τελευταία του συναυλία στο Hoftheater 

στη Βαϊμάρη στις 29/5/1870, έπαιξε το Κονσέρτο αρ. 5 του Μπετόβεν υπό τη 

διεύθυνση του Λιστ.187 Τον επόμενο χρόνο ο C. Tausig πέθανε σε ηλικία τρίαντα 

μόλις ετών από τύφο! 

Στο σύντομο χρονικό διάστημα της καριέρας και ζωής του έγινε γνωστός 

εκτός από τη σολιστική του πορεία ως πιανίστας και για τις πολυπληθείς μεταγραφές 

του και το παιδαγωγικό του έργο. Έγραψε δύσκολες ασκήσεις δακτύλων (Tägliche 

Studien) και συνέθεσε λίγα έργα για σόλο πιάνο όπως τη συμφωνική μπαλλάντα Das 

Geisterschiff, το Ungarische Zigeunerweisen, 10 Πρελούδια και 2 Σπουδές 

Κοντσέρτου· μετέγραψε για σόλο πιάνο τα συμφωνικά ποιήματα και τις δύο 

συμφωνίες του Λιστ, τα έξι κουαρτέτα εγχόρδων του Μπετόβεν, έργα των Σούμπερτ, 

Βέμπερ και Βάγκνερ και έξι χορικά πρελούδια και την Τοκάτα και Φούγκα σε ρε 

ελάσσονα BWV 565 του Μπαχ. Το έργο του C. Tausig δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο 

σήμερα, διότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για τη ζωή του και τα έργα του είναι 

διασκορπισμένα σε διάφορες  βιβλιοθήκες σε Ευρώπη και Αμερική. Σημαντικά 

στοιχεία για τη ζωή του υπάρχουν στο βιβλίο της μαθήτριας του Λιστ Amy Fay, 

Music Study in Germany (1880) καθώς και στην πρόσφατη διατριβή του G. Draghi 

(2007).188 

                                              
187Η La Mara (Marie Lipsius) αυτοβιογράφος του Λιστ που ήταν παρούσα στη συναυλία, αποκάλεσε 
την ερμηνεία του μεγαλειώδης και εξαιρετική. Walker, Franz Liszt, The Weimar Years, 208-209. 
188Giulio Draghi, “Carl Tausig’s Piano Solo Version of Franz Liszt’s a Faust Symphony. A critical 
edition of an unpublished manuscript.” D.M.A. diss., University of Miami, 2007. 
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β. Συγκριτική μελέτη 

 

Oι μεταγραφές της Συμφωνίας του Δάντη που υπάρχουν έως σήμερα, είναι για 

σόλο πιάνο, για τέσσερα χέρια, για δύο πιάνα και για δύο πιάνα – οχτώ χέρια·στόχος 

της συγκριτικής μελέτης που ακολουθεί είναι να έρθουν στο προσκήνιο οι τρόποι 

μεταφοράς των οργάνων της ορχήστρας στο πιάνο, οι πιανιστικές τεχνικές που 

αναπτύσσονται και η επιτυχία ή αποτυχία μιας μεταγραφής. Διαπιστώνεται καταρχήν 

ότι οι μεταγραφές αυτές καλύπτουν όλους τους συνδυασμούς στο πιάνο που 

επικρατούσαν το 19ο αι. εκτός από εκείνων για πιάνο έξι χέρια. Από την εργογραφία 

των συνθετών του 19ου αι., προκύπτει ότι ο συνδυασμός έξι χεριών, τρεις δηλαδή 

πιανίστες σ’ένα πιάνο, δεν ήταν καθόλου συνηθισμένος. Τα μόνο γνωστά έργα για 

πιάνο – έξι χέρια είναι το Waltz (1890) και η Romance (1891) σε λα ελάσσονα του Σ. 

Ραχμάνινοφ.  

Ήταν συνηθισμένες, κατά το 19ο αι., οι απογευματινές συγκεντρώσεις 

(soirées) σε σπίτια στη διάρκεια των οποίων παιζόταν μουσική (Hausmusik). Σε αυτές 

τις περιπτώσεις παιζόταν και πιανιστικές μεταγραφές διαφόρων έργων με στόχο να 

διαδίδεται το ρεπερτόριο των συνθετών. Πιανίστες με κάθε είδους δυνατότητες 

κάθονταν στο πιάνο και προσπαθούσαν να παίξουν ορχηστρικά έργα και έργα 

μουσικής δωματίου σε μεταγραφή για τέσσερα χέρια όπως μια συμφωνία του Χάυντ, 

ένα κουαρτέτο εγχόρδων του Σούμπερτ, ένα βαλς του Στράους ή μια επιλογή από 

γνωστές μελωδίες όπερας. Με την την πρώτη ανάγνωση μιας τέτοιας παρτιτούρας, ο 

πιανίστας μπορεί να μάθει να παίζει στο σωστό ρυθμό, να κρατάει την ισορροπία των 

δυναμικών και της φόρμας, να συντονίζει την έκφραση με τη ρυθμική αγωγή και να 

καλλιεργεί το τραγουδιστό ύφος (cantabile) στο πιάνο μέσω των μεταγραφών 

οπερατικών έργων. Επίσης, πολλές φορές η παρτιτούρα των ορχηστρικών έργων δεν 

ήταν διαθέσιμη και οι κριτικοί χρησιμοποιούσαν την παρτιτούρα της πιανιστικής 

μεταγραφής για τον λεπτομερή σχoλιασμό τους.  

Ο Μπετόβεν είναι ένας από τους συνθέτες του οποίου όλα τα έργα έχουν 

μεταγραφεί για τέσσερα χέρια, όπως για παράδειγμα τα πέντε κονσέρτα για πιάνο και 

οι τριάντα δύο σονάτες για πιάνο. Tο 1844 αναφέρονται εννέα χιλιάδες δημοσιευμένα 

έργα σε μεταγραφή για πιάνο – τέσσερα χέρια στον κατάλογο του Adolph 

Hofmeister. Για να ικανοποιηθεί η αύξηση της ζήτησης πιανιστικών μεταγραφών, 

πολλοί εκδοτικοί οίκοι προσλάμβαναν μεταγραφείς. Πολλοί συνθέτες έκαναν 

μεταγραφές των δικών τους συνθέσεων όπως οι Μέντελσον, Σούμαν, Ντβόρζακ, 
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Γκριγκ, Σαίντ-Σανς και Τσαϊκόφσκυ· ο ικανότερος ίσως απ’όλους ήταν ο Μπραμς ο 

οποίος χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο “G.W. Marks” για τον εκδοτικό οίκο Cranz· 

άλλοι συνθέτες όπως οι Μαξ Ρέγκερ, Άρνολντ Σαίνμπεργκ, Μπρούνο Βάλτερ, 

Ρίχαρντ Στράους έκαναν μεταγραφές έργων άλλων συνθετών.189  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι όροι μεταγραφή (transcription) και 

παράφραση (paraphrase ή fantasy ή reminiscence –όρος που χρησιμοποίησε ο Λιστ–) 

ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία  της επεξεργασίας μιας παρτιτούρας ορχήστρας σε 

πιάνο (arrangement), αλλά παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές. Η μεταγραφή 

είναι πιο αυστηρή, αντικειμενική και πιστή μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, 

ενώ η παράφραση είναι πιο ελεύθερη και μπορεί να επικεντρωθεί σ’ένα θέμα 

εμπλουτισμένο με πολλά στολίδια, βασισμένο συνήθως σε γνωστές μελωδίες από 

όπερες.190  

Όσον αφορά τις πιανιστικές μεταγραφές, λίγοι συνθέτες υποστηρίζουν ότι σε 

αυτές μπορεί να μεταφερθεί η ηχοχρωματική παλέτα της ορχήστρας με τη βοήθεια 

του πεντάλ· σε αυτούς ανήκουν οι Λιστ, S. Thalberg και Φ. Μπουζόνι οι οποίοι 

προσφέρουν μέσα από τις μεταγραφές τους μια πλήρη παλέτα ηχοχρωμάτων όπως 

περάσματα με γρήγορη εναλλαγή των χεριών και αντιθέσεις των δυναμικών, 

κρατημένες συγχορδίες σε τρέμολο και αρπέζ, τεχνικές άρθρωσης και εναλλαγής του 

πεντάλ. Ακόμα όμως και αυτοί οι πιο ταλαντούχοι μεταγραφείς ή δεξιοτέχνες  

πιανίστες αναγνωρίζουν ότι η πιανιστική μεταγραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια 

αντιγραφή που μπορεί να προβάλλει την επιφάνεια και όχι το βάθος, τη φόρμα και όχι 

τα ηχοχρώματα.191 Ο Λιστ, όσον αφορά τη σχέση ορχήστρας και πιάνου, υποστηρίζει 

ότι οι επτά οκτάβες του πιάνου καλύπτουν όλες τις εκτάσεις των οργάνων μιας 

ορχήστρας και τα δέκα δάχτυλα είναι αρκετά για να παράγουν την αρμονία της 

ορχηστρικής παρτιτούρας· πολλαπλασιάζεται η αυθεντική εκδοχή, γίνεται προσιτή 

σε  όλους και παρόλο που το πιάνο δεν μπορεί να παράγει την ηχοχρωματική παλέτα 

των οργάνων, έχει όμως τη δυνατότητα ν’αναπαράγει το φως και τη σκιά.192  

 

                                              
189Christiensen, “Four-Hand Piano Transcription and Geographies of Nineteenth-Century Musical 
Reception.”, 266-8 και 272. 
190Walker, Reflections on Liszt, 28-29 και Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμματα “piano 
fantasies and transcriptions” επιμ. Charles Suttoni, “paraphrase” επιμ. Richard Sherr (Oxford 
University Press, 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 20/8/2008). 
191Ό.π. Christiensen, 273. 
192Liszt, An Artist’s Journey. Lettres d’un Bachelier ès Musique, 41-51. 

 197

http://www.oxfordmusiconline.com/


Είναι γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους διαδόθηκαν ιδιαίτερα το 19ο αι. οι 

πιανιστικές μεταγραφές. Το πιάνο εξελίσσεται με το πεντάλ και αποκτάει νέες 

ηχητικές δυνατότητες, ενώ η ανακάλυψη της μουσικής του Μπαχ οδηγεί τους 

συνθέτες, ερμηνευτές και μεταγραφείς να προσαρμόσουν τα έργα του στο πιάνο. 

Παράλληλα, οι πολυπληθείς πιανιστικές μεταγραφές του Λιστ και οι νέες βάσεις που 

έθεσε σε αυτές, τις μεταμορφώνει σε τέχνη και αποτελούν το νέο τρόπο προβολής και 

διάδοσης στο ευρύτερο κοινό των ορχηστρικών έργων του και έργων άλλων 

συνθετών. Ο Λιστ είναι ο μοναδικός συνθέτης που ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή με 

τις μεταγραφές και γι’αυτόν το λόγο ο Σούμαν τον ονομάζει μεγαλοφυία της 

ερμηνευτικής τέχνης δηλώνοντας ότι τέτοιες μεταγραφές ανοίγουν πραγματικά ένα 

νέο κεφάλαιο στην τέχνη του πιάνου.193 Xαρακτηριστικό είναι, κατά τον Philip 

Friedheim, ότι οι μεταγραφές του, περίπου τριακόσιες εβδομήντα έξι, ξεπερνάνε τον 

αριθμό των αυθεντικών του έργων για πιάνο που είναι περίπου διακόσια δέκα 

οχτώ!194 Ως αποκορύφωμα αυτών θεωρούνται οι Partitions de Piano (Κlavier-

Partituren) όλων των Συμφωνιών του Μπετόβεν με τις οποίες ασχολήθηκε σε όλη 

του σχεδόν τη ζωή από το 1835 έως το 1865 περίπου.195 

Είναι λογικό, από τη μία πλευρά, ότι το ηχόχρωμα, ο όγκος της ορχήστρας 

καθώς και η ιδιαιτερότητα του κάθε οργάνου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον 

ήχο του πιάνου· όταν, όμως, ένα ορχηστρικό έργο μεταγράφεται για πιάνο είναι 

σαφές ότι αποδίδεται με πιο ικανοποιητικό βαθμό  στα δύο πιάνα – οχτώ χέρια 

προϋποθέτοντας ότι ο μεταγραφέας έχει κάνει τη σωστή επιλογή και κατανομή των 

οργάνων στα μέρη του πιάνου. Το πλεονέκτημα των μεταγραφών για τέσσερα ή οχτώ 

χέρια σε ένα ή δύο πιάνα έναντι της μεταγραφής για σόλο πιάνο είναι ότι οι 

δυσκολίες και οι απαιτήσεις της παρτιτούρας από άποψη πιανιστικής τεχνικής  

μοιράζονται και αντιμετωπίζονται πιο εύκολα ανάμεσα σε δύο ή τέσσερεις 

πιανίστες· αντίθετα, στις μεταγραφές για σόλο πιάνο, ο πιανίστας είναι 

υποχρεωμένος, εκτός από τη μουσική ωριμότητα, να επιδείξει μια άρτια τεχνική 

ικανότητα που θα αναδείξει την ερμηνεία. Οι υπερβολικές τεχνικές δεξιότητες που 

πρέπει να διαθέτει ο ένας πιανίστας είναι ένας από τους λόγους για τον οποίον οι 

                                              
193Evlyn Howard-Jones, “Arrangements, Transcriptions.” Music Letters 16/4 (Οκτώβριος 1935): 307, 
Jacques Drillion, Liszt Τranscripteur ou la Charité Bien Ordonnée (Παρίσι: Arles-Actes Sud, 1986), 13 
και Calvocoressi, Λιστ, 45.  
194Philip Friedheim, “The Piano Transcriptions of Franz Liszt.” Studies in Romanticism 1 (1961): 83.   
195Στις Partitions de Piano, ο Λιστ κάνει νότα προς νότα σχεδόν τη μεταγραφή. James F. Penrose, 
“The Piano Transcriptions of Franz Liszt.” The American Scholar 64 (1995): 274. 
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πιανίστες δεν προτιμούν συνήθως να επιλέγουν για το ρεπερτόριό τους μεταγραφές 

για σόλο πιάνο, σε αντίθεση με τα πιανιστικά ντούο ή τα σύνολα για δύο πιάνα ή για 

περισσότερα πιάνα, το ρεπερτόριό των οποίων είναι αρκετά εμπλουτισμένο με τις 

μεταγραφές. Από την άλλη όμως, οι μεταγραφές για δύο πιάνα ή για δύο πιάνα – 

οχτώ χέρια απαιτούν τον απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ των πιανιστών για την 

καλύτερα δυνατή ερμηνεία και αυτό είναι που τις κάνει πιο δύσκολες σε σχέση 

μ’εκείνη για σόλο πιάνο. Η αυθεντική εκδοχή της Συμφωνίας του Δάντη για ορχήστρα 

είναι μία απαιτητική σύνθεση τόσο από τεχνικής όσο και από ερμηνευτικής άποψης. 

Είναι αυτονόητο ότι η μεταγραφή της για τέσσερα χέρια, δύο πιάνα και δύο πιάνα – 

οχτώ χέρια γίνεται δυσκολότερη από ερμηνευτική πλευρά και ειδικότερα στην 

τελευταία περίπτωση όπου απαιτείται συντονισμός των τεσσάρων πιανιστών. 

Ξεκινώντας τη συγκριτική μελέτη όλων των πιανιστικών μεταγραφών της 

Συμφωνίας του Δάντη, διευκρινίζεται ότι, κατά την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης 

της μεταγραφής του έργου για δύο πιάνα από το Λιστ το 1859, προστέθηκε η 

εισαγωγή από τον μουσικο- κριτικό και φίλο του συνθέτη Richard Pohl  Enleitung zu 

Liszt’s “Dante-Symphonie”. Στις υπόλοιπες μεταγραφές της Συμφωνίας που 

εκδόθηκαν χρόνια αργότερα –εκτός του χειρογράφου του C. Tausig– ο οίκος 

Breitkopf & Härtel, θεωρώντας αναπόσπαστο μέρος του έργου την εισαγωγή του R. 

Pohl, την πρόσθεσε στην αρχή της παρτιτούρας χωρίς τη σημείωση του εκδότη που 

υπάρχει στην παρτιτούρα του Λιστ για δύο πιάνα. Αξίζει ν’αναφερθεί ότι σε 

μεταγενέστερα αντίγραφα των πρώτων εκδόσεων των μεταγραφών, ο οίκος Breitkopf 

& Härtel παραθέτει φωτοτυπία της εισαγωγής και της σημείωσης της πρώτης 

έκδοσης για δύο πιάνα το 1859. Στη σόλο μεταγραφή για παράδειγμα του Th. 

Forchhmmer, ενώ στην πρώτη έκδοση του 1881 (1882) Ε. Β. 15970 υπάρχει μόνο η 

εισαγωγή του R. Pohl, στο μεταγενέστερο αντίγραφο Ε. Β. 3471 υπάρχει σε 

φωτοτυπία η εισαγωγή και η σημείωση από την παρτιτούρα για δύο πιάνα του Λιστ.  

Σε όλες τις πιανιστικές μεταγραφές αναγράφονται πάνω στην παρτιτούρα του 

πιάνου τόσο οι στίχοι που χρησιμοποιεί ο Λιστ στο πρώτο μέρος (Κόλαση) της 

ορχηστρικής παρτιτούρας όσο και τα λόγια της χορωδίας στο Magnificat του 

δεύτερου μέρους του Καθαρτηρίου. Κατ’αυτόν τον τρόπο γίνονται φανερές στους 

πιανίστες οι προθέσεις του συνθέτη σχετικά με τη σύνδεση του μουσικού κειμένου με 

το ποιητικό.  

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις πιανιστικές μεταγραφές, τόσο ο συνθέτης 

όσο και οι μεταγραφείς να σημειώνουν πάνω στην παρτιτούρα σε συντομογραφία τα 
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όργανα της ορχήστρας που αντιστοιχούν στο αριστερό ή δεξί χέρι του πιανίστα ή των 

πιανιστών. Στην παρτιτούρα όμως των πιανιστικών μεταγραφών της Συμφωνίας του 

Δάντη ελάχιστα είναι τα σημεία όπου γράφονται με συντομογραφίες τα όργανα της 

ορχήστρας. O A. Stradal είναι ο μοναδικός που σχεδόν σε όλο το έργο γράφει τα 

όργανα της ορχήστρας πάνω στην παρτιτούρα για να δώσει περισσότερα στοιχεία από 

την ορχήστρα, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 (Απόσπ. 3.3β.1). 

Σε όλες τις μεταγραφές, η επιβλητική αρχή του πρώτου μέρους της Κόλασης 

της Συμφωνίας του Δάντη του Λιστ παίζεται από οκτάβες στη χαμηλή περιοχή του 

πιάνου (C1-C2). Ο A. Stradal αναφέρει στην υποσημείωση της δικής του μεταγραφής 

ότι, σύμφωνα με την επιθυμία του Λιστ, η αρχή του έργου πρέπει να είναι όσο πιο 

αργή και με επιθετική διάθεση γίνεται («Der Beginn ist nach Wunsch Liszt’s so breit 

und gewaltig als möglich zu nehmen»). 196 Οι στίχοι του Δάντη 

 
Per me si va ne la città dolente, 
per me si va nel'etterno dolore, 
per me si va tra la perduta gente. 

                                      Κόλαση, 3/1-3 
 

σημειώνονται πάνω σε όλες τις μεταγραφές και τις τρεις φορές που 

επαναλαμβάνονται. Η κατάληξη της πρώτης τετράμετρης φράσης γίνεται με τρέμολο 

στην πιο χαμηλή περιοχή του πιάνου σε όλες τις μεταγραφές, μετατρέποντας για λίγο 

το πιάνο σε κρουστό όργανο (Απόσπ. 3.3β.2). Μόνον ο Α. Stradal γράφει την οδηγία 

για το τρέμολο που από piano πρέπει να φτάνει όσο πιο fortissimo γίνεται και να 

κόβεται απότομα («Der Paukenwirdel muβ sich vom  p  bis zum hertigstem  ff  (zum 

Schluβ rapid absringen) steigern»). 197 

Στα μμ. 12-15 όπου εμφανίζεται το μοτίβο (α) «των καταδικασμένων», το 

τρέμολο στα έγχορδα μετατρέπεται σε διάφορους τύπους συνοδείας: ο Λιστ 

χρησιμοποιεί συγχορδίες σε τρίηχα ογδόων, που διατηρούν οι A. Stradal και A. Hahn 

(Απόσπ. 3.3β.3), ο C. Tausig σε δέκατα έκτα (Απόσπ. 3.3β.4), ενώ οι J. Végh, Th. 

Forchhammer συγχορδίες σε τρέμολο, παραμένοντας πιο πιστοί στην ορχηστρική 

παρτιτούρα (Απόσπ. 3.3β.5). Στα μμ. 18-21 ο Λιστ στη μεταγραφή του για δύο πιάνα 

αναγράφει την ένδειξη Meno Lento και accelerando poco a poco sin al Allegro· το 

ίδιο ακολουθεί μόνον ο A. Stradal. Ο ίδιος ο Λιστ δεν αναγράφει στην ορχηστρική 
                                              
196Franz Liszt, Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia, für Klavier bearbeitet von August 
Stradal, V.A. /  E.B. 23939 (Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1903), 2. 
197Ό.π.  
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παρτιτούρα το Meno Lento, αλλά μόνο τη φράση accelerando poco a poco 

δείχνοντας ότι μόνο στα συγκεκριμένα μέτρα επιθυμεί την επιτάχυνση του tempo στα 

έγχορδα. Ενδεχομένως, ο συνθέτης να ήθελε να κάνει αντιληπτό το χαρακτήρα και τη 

διάθεση που πρέπει να ακολουθήσουν οι δύο πιανίστες για να αποδώσουν την 

ατμόσφαιρα της Κόλασης στα μμ. 18-63 και να προετοιμάσουν το Allegro Frenetico 

στο μ. 64· χρησιμοποιεί δηλαδή ενδείξεις που λειτουργούν στη θέση ενός διευθυντή 

ορχήστρας και γράφει με ακρίβεια την επιθυμία του. Στα μμ. 18-21 οι 

επαναλαμβανόμενες νότες σε τρίηχα δεκάτων έκτων και δέκατα έκτα στα 

βιολoντσέλα και τα κοντραμπάσα μεταφέρεται πιστά στη μεταγραφή του J. Végh 

(Απόσπ. 3.3β.6), αλλά διαφορετικά σε αυτήν του Th. Forchhammer (Απόσπ. 3.3β.7) 

δίνοντας, όμως, ηχητικά  το ίδιο αποτέλεσμα· τα τρίηχα γίνονται οκτάβες δεκάτων 

έκτων στους Λιστ, A. Stradal, A. Hahn και C. Tausig (Απόσπ. 3.3β.8) για να 

μπορέσουν να παράγουν το legato των εγχόρδων. 

Στα μμ. 22-24, η συνοδεία των τυμπάνων με ρούλο στο μοτίβο (β) – δεύτερο 

θέμα με χρωματική κατιούσα πορεία μετατρέπεται σε τρέμολο στη χαμηλή περιοχή 

του πιάνου από τους A. Hahn, J. Végh και Th. Forchhammer (Απόσπ. 3.3β.9)· ο C. 

Τausig βάζει συγχορδίες τρίηχων ογδόων που συμπληρώνουν τη χρωματική κίνηση 

του μοτίβου προκαλώντας ήχο σφυριού (martellato) στην χαμηλή περιοχή του πιάνου 

(Απόσπ. 3.3β.10) και ο Λιστ προσθέτει  πεντάηχα δεκάτων έκτων με ανιούσα πορεία 

στο δεξί χέρι και κατιούσα στο αριστερό δημιουργώντας μια αέναη κίνηση του ήχου 

όπως ο άνεμος της Κόλασης (Απόσπ. 3.3β.11)· τα πεντάηχα σε κατιούσα πορεία 

χρησιμοποιεί και ο A. Stradal μόνον όμως στο αριστερό χέρι. 

Στο μ. 25 το μοτίβο (γ) «του πόνου» συνοδεύεται από τρέμολο στα 

βιολοντσέλα και κοντραμπάσα που μεταφέρεται και στη χαμηλή περιοχή του πιάνου 

απ’όλους τους μεταγραφείς, εκτός από τον C. Τausig που βάζει στο αριστερό χέρι 

εξάηχα να ανεβοκατεβαίνουν χρωματικά (Απόσπ. 3.3β.12). Η χρωματική αυτή 

κίνηση υπάρχει ως πιανιστική γραφή σε αρκετά έργα του Λιστ· η αρχή της  

Μπαλλάντας αρ. 2 σε σι ελάσσονα (1853) όπως και άλλα σημεία της χαρακτηρίζεται 

για τη χρωματική αυτή κίνηση στο αριστερό χέρι (Απόσπ. 3.3β.13)·198 το ίδιο 

συμβαίνει και στο Legend No. 2 “St. François de Paule Marchant sur les flots” 

                                              
198Franz Liszt, Piano Works, Various Cyclical Works Vol. I, επιμ. Imre Sulyok, ΖΒ 8011 (Βουδαπέστη, 
New Liszt Edition-Editio Musica Budapest,1981), 125. 
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(1862-1863) (Απόσπ. 3.3β.14).199  Aπ’αυτό το σημείο φαίνεται ότι ο C. Tausig είχε 

μελετήσει διεξοδικά τα έργα του Λιστ και γνώριζε πολύ καλά τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούσε.  

Η ελαττωμένη συγχορδία στο μοτίβο (γ) μοιράζεται είτε σε δύο χέρια, είτε σε 

δύο διαφορετικούς πιανίστες, (Απόσπ. 3.3β.15), ο C. Τausig τη χρησιμοποιεί τρίφωνη 

και ο A. Stradal τετράφωνη (Απόσπ. 3.3β.16)· η τετράφωνη όμως συγχορδία 

δημιουργεί τέτοια δυσκολία στο παίξιμο σε τόσο γρήγορο tempo ώστε να μπορεί να 

χαρακτηριστεί αντιπιανιστική. Τέλος, ο Th. Fοrchhammer αναλύει τη συγχορδία σε 

τρίηχο δεκάτων έκτων (Απόσπ. 3.3β.17) που το ηχητικό της όμως αποτέλεσμα στο 

γρήγορο tempo δίνει την εντύπωση ότι η συγχορδία είναι γραμμένη σε κάθετη μορφή. 

Η κατάληξη στο μ. 30 αυτού του ανοδικού περάσματος οδηγεί σε δύο συγχορδίες που 

παίζει σχεδόν tutti η ορχήστρα με το τρέμολο των βιολοντσέλων και κοντραμπάσων 

να βοηθάει στο fortissimo. Οι Th. Fοrchhammer, J. Végh και A. Hahn διατηρούν το 

τρέμολο στη χαμηλή περιοχή του πιάνου· ο Λιστ προσθέτει ένα γρήγορο χρωματικό 

ανεβοκατέβασμα σε οκτάβα με τα δύο χέρια του δεύτερου πιανίστα (Απόσπ. 3.3β.18) 

και οι A. Stradal, C. Tausig παίζουν την ίδια χρωματική κίνηση σε οκτάβες με τα δύο 

χέρια που κινούνται εναλλάξ· οι οκτάβες αυτές ονομάζονται «τυφλές οκτάβες» ή 

«οκτάβες του Λιστ» (Απόσπ. 3.3β.19).200 Παρόμοια τεχνική παιξίματος των οκτάβων 

υπάρχει και σε άλλα έργα του Λιστ όπως στην Μπαλλάντα αρ. 2 σε σι ελάσσονα 

(Απόσπ. 3.3β.20), στην Grande Etude de Paganini No. 2 κ.α.  

Στα μμ. 52-55 επανέρχεται το μοτίβο (β). Τα ξύλινα πνευστά, τα βιολιά και οι 

βιόλες κινούνται χρωματικά με ελαττωμένες συγχορδίες που υποστηρίζονται από το 

τρίτονο φα – σι σε τρέμολο στα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα· τις συγχορδίες 

αυτές διατηρούν οι J. Végh, A. Hahn και Th. Fοrchhammer. Οι Λιστ και A. Stradal 

στη θέση του τρέμολου βάζουν στο αριστερό χέρι του δεύτερου πιανίστα όγδοα που 

παίζουν το τρίτονο σε στακάτο και martellato (Απόσπ. 3.3β.21). Ο C. Τausig από την 

άλλη μεριά γράφει το φα – σι στο ισχυρό του αριστερού χεριού το οποίο συνεχίζει  

                                              
199Franz Liszt, Sonata in B Μinor and Οther Works for Piano, επιμ. José Vianna da Motta (Νέα 
Υόρκη, Dover Publications Inc., 1990), 185.   
200Οι «τυφλές οκτάβες» (“blind octaves”)είναι ένα εφέ της πιανιστικής γραφής. Πρόκειται για 
γρήγορες εναλλασσόμενες οκτάβες μεταξύ των δύο χεριών, που διασταυρώνονται σε σχήμα 
πεταλούδας,  όπου οι αντίχειρες δίνουν έμφαση στη χρωματική κίνηση της μελωδίας, ενώ τα πέμπτα 
δάχτυλα και των δύο χεριών πατούν ανάλαφρα τις νότες, σχεδόν δεν τις παίζουν. Walker, Franz Liszt, 
The Virtuoso Years 1811-1847, 300-301 και Grove Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμμα “blind 
octaves” (Oxford University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 20/8/2008). 
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στο κλειδί του σολ στη μεσαία περιοχή του πιάνου και συμπληρώνει με τρίφωνες 

συγχορδίες παράλληλες  την κατιούσα χρωματική κίνηση του δεξιού χεριού  (Απόσπ. 

3.3β.22). Τόσο οι τετράφωνες συγχορδίες στο δεξί χέρι του Th. Forchhammer 

(Απόσπ. 3.3β.23) όσο και οι τρίφωνες του A. Stradal δεν βοηθούν τον πιανίστα, ενώ 

το γρήγορο tempo κάνει πολύ δύσκολη την εκτέλεσή τους. Οι επαναλαμβανόμενες 

νότες σε τρίηχα δεκάτων έκτων στα βιολιά, βιόλες στα μμ. 56-63 (Απόσπ. 3.3β.24) 

ακούγονται στις μεταγραφές των J. Végh, A. Hahn, Th. Forchhammer και C. Tausig· 

το αριστερό χέρι παίζει σε όγδοα και το δεξί σε απόσταση οκτάβας σε δέκατα έκτα 

στο ασθενές μέρος του μέτρου (Απόσπ. 3.3β.25).  

Οι Λιστ και A. Stradal απλοποιούν τα τρίηχα και κρατούν τη μελωδία σε 

όγδοα, τα οποία παίζουν τα δύο χέρια σε οκτάβα. Με το Allegro Frenetico στο μ. 64 

οι Λιστ, A. Stradal, A. Hahn και J. Végh απλοποιούν το τρίηχο της βιόλας σε 

επαναλαμβανόμενους φθόγγους ογδόων που τεχνικά δεν ενδείκνυται για τον πιανίστα 

(Απόσπ. 3.3β.26), ενώ οι Th. Fοrchhammer και C. Τausig αναλύουν τις δύο νότες που 

παίζουν ταυτόχρονα διατηρώντας το τρίηχο ογδόων (Απόσπ. 3.3β.27)· ο C. Tausig 

βέβαια μοιράζει το μοτίβο (γ) και τα τρίηχα στα δύο χέρια που μπλέκονται (Απόσπ. 

3.3β.28)· αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητο, διότι όπως διαπιστώνεται από τη γραφή 

του Th. Forchhammer στο απόσπασμα 3.3β.27, είναι εξίσου εύκολο τεχνικά να παίζει 

το δεξί χέρι το μοτίβο (γ) και το αριστερό να συνοδεύει με τα τρίηχα. 

Στο μ. 71 ξεκινάει το πέρασμα που θα οδηγήσει με χρωματική ανιούσα 

κίνηση στο Più mosso μ. 87· το τρίηχο στα δεύτερα βιολιά και τις βιόλες διατηρείται  

στον Th. Fοrchhammer (Απόσπ. 3.3β.29) στο δεξί χέρι και μετά στο αριστερό 

(Απόσπ. 3.3β.30), ενώ στους Λιστ και A. Hahn μεταφέρεται μόνο στο αριστερό. Οι J. 

Végh και A. Stradal κρατούν μόνο τη βασική μελωδία (μοτίβο «του πόνου») σε 

κάθετη γραφή (Απόσπ. 3.3β.31), ενώ στον C. Τausig το δεξί χέρι παίζει στο ασθενές 

μέρος του μέτρου (Απόσπ. 3.3β.32). Στο Più mosso τα εξάηχα των εγχόρδων στο 

ισχυρό γίνονται τρίηχα στον J. Végh, ενώ οι υπόλοιποι προσθέτουν, τρίηχο τετάρτων 

σε οκτάβες του αριστερού χεριού που δεν υπάρχει στην ορχηστρική γραφή και 

συμπληρώνουν με αυτόν τον τρόπο την αρμονία (Απόσπ. 3.3β.33 και 34). Ο Th. 

Fοrchhammer προσθέτει το εξάηχο ογδόων στο δεξί και τα δέκατα έκτα στο αριστερό 

(Απόσπ. 3.3β.35). Στη συνέχεια οι Λιστ, A. Stradal και A. Hahn, διαφοροποιούν το 

μοτίβο (δ1) στο μ. 96 (Απόσπ. 3.3β.36) με τα τρίηχα τετάρτων και διαφορετικά 

διαστήματα στη μελωδία (Απόσπ. 3.3β.37). 
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Φτάνοντας στο Presto molto μ. 103 οι Th. Fοrchhammer και J. Végh, πιστοί 

στην ορχηστρική γραφή, βάζουν το τρέμολο στο αριστερό χέρι αντικαθιστώντας το 

ρούλο των τυμπάνων, τις τρίλιες των βιολοντσέλων, κοντραμπάσων –τις οποίες 

υιοθετεί και ο A. Hahn– και στο δεξί τα όγδοα που παίζουν τα βιολιά και οι βιόλες. 

Οι Λιστ και A. Stradal αντιθέτως γράφουν στο αριστερό χέρι συγχορδίες σε τέταρτα 

(martellato) και στο δεξί τρίηχα τετάρτων, όπως και ο A. Hahn (Απόσπ. 3.3β.38 και 

39)· ο C. Τausig βάζει και στα δύο χέρια τα τρίηχα τετάρτων και τις συγχορδίες στο 

αριστερό χέρι (Απόσπ. 3.3β.40). Μεταξύ των μμ. 120,121 και 122,123 οι Λιστ , A. 

Stradal και C. Τausig προσθέτουν ένα επιπλέον μέτρο στην παρτιτούρα για να 

διατηρήσουν την αρμονική αλυσίδα που ξεκίνησε από  το μ. 103. Το μοτίβο (γ) που 

παίζεται από τα όμποε και κλαρινέτα σε σιb μεταφέρεται αυτούσιο στους J. Végh και 

Th. Fοrchhammer. Ο A. Stradal προτιμάει το μοτίβο (δ2) στα βιολιά (Απόσπ. 3.3β.41) 

το οποίο μεταφέρει στο πιάνο σε οκτάβες· οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τις οκτάβες 

εναλλάξ στα δύο χέρια (Απόσπ. 3.3β.42). 

Τα τρίηχα των βιολιών στα μμ. 177-180 (Απόσπ. 3.3β.43) μεταγράφονται με 

διάφορους τρόπους: σε αρπέζ ογδόων ελαττωμένη συγχορδίας στους Λιστ και A. 

Stradal (Απόσπ. 3.3β.44), σε συγχορδία στον C. Tausig (Απόσπ. 3.3β.45), σε αρπέζ 

στον J. Végh (Απόσπ. 3.3β.46) και παραμένει τρίηχο ογδόων στους Th. Fοrchhammer 

και A. Hahn. Στο ίδιο σημείο στο αριστερό χέρι, ο A. Stradal θέλοντας να 

χρησιμοποιήσει την ίδια συνοδεία της μεταγραφής του Λιστ, δημιουργεί πηδήματα 

που είναι πιανιστικά αλλά αποσπάει την προσοχή του εκτελεστή από την ομαλή 

κίνηση των οκτάβων, σε αντίθεση με τον C. Tausig που συμπληρώνει τη συγχορδία 

μέσα στην οκτάβα ώστε να την πιάνει το αριστερό χέρι εύκολα (Απόσπ. 3.3β.47).  

Κατά την επαναφορά στο αρχικό tempo Lento στο μ. 260 όπου το μοτίβο (α) «των 

καταδικασμένων» κλείνει την Α ενότητα, το τρέμολο των εγχόρδων παραμένει στον 

Th. Fοrchhammer· ο A. Hahn το απλοποιεί σε λίγα δέκατα έκτα (Απόσπ. 3.3β.48) 

και οι Λιστ, C. Tausig, A. Stradal σε τρίηχα ογδόων (Απόσπ. 3.3β.49).  

Το χρωματικό ανεβοκατέβασμα από ρε – σολ# στα φλάουτα και τα έγχορδα –

εκτός των κοντραμπάσων– διατηρείται στους Th. Forchhammer, J. Végh και A. Hahn 

(Απόσπ. 3.3β.50), ενώ στους Λιστ, A. Stradal και C. Tausig αντικαθίσταται από 

ελαττωμένες συγχορδίες τρίηχων ογδόων που συμπληρώνουν το τρίτονο διάστημα ρε 

– σολ# του δεξιού χεριού σε οκτάβες (Απόσπ. 3.3β.51). H A ενότητα κλείνει με το 
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πιάνο να μετατρέπεται και πάλι σε κρουστό όργανο παίζοντας στη χαμηλή περιοχή 

του συγχορδίες με το ρυθμικό σχήμα του μοτίβου (α) «των καταδικασμένων» 

(Απόσπ. 3.3β.52 και 53). Παράδοξο είναι το φαινόμενο ότι μόνο ο C. Tausig στο 

χειρόγραφό του αλλάζει το ρυθμικό αυτό σχήμα στο μ. 277! Πολύ πιθανή είναι η 

εξήγηση να έγινε λάθος από τον C. Tausig κατά την αντιγραφή από την ορχηστική 

παρτιτούρα. Σε άλλα σημεία του χειρογράφου υπάρχουν διορθώσεις του ίδιου, ενώ δε 

χρησιμοποιεί πολλές φορές legato, staccato και δεν αναγράφει πάντα τo tempo. Ο 

Paul Badura–Skoda βλέποντας το χειρόγραφο του C. Tausig σχολίασε: «Ακόμα και 

του Λιστ τα χειρόγραφα είναι καλύτερα!»201  

 Το χαρακτηριστικό της Β ενότητας είναι η ομοφωνική της γραφή σε πολλά 

σημεία, τα μικρά οργανικά σύνολα που αναδεικνύονται από τον ορχηστρικό όγκο της 

Α ενότητας, οι δύο άρπες που εισάγονται για πρώτη φορά στο έργο και η απουσία 

των κρουστών. Όλα αυτά συντελούν στην πιο εύκολη και σχεδόν πιστή μεταφορά του 

ορχηστρικού έργου στην πιανιστική παρτιτούρα και στις πολλές ομοιότητες που 

παρουσιάζουν οι μεταγραφές μεταξύ τους.  

Στα μμ. 280-282 το glissando της πρώτης άρπας, που δεν μπορεί να αποδοθεί 

στο πιάνο, παραλείπεται από όλους τους μεταγραφείς και μεταγράφεται με 

διαφορετικές ρυθμικές αξίες σε κάθε μεταγραφή μόνον το αρπέζ στην V9 της φα# 

ελάσσονας της δεύτερης άρπας (Απόσπ. 3.3β.55). Ο J. Végh χρησιμοποιεί το 

πεντάηχο δεκάτων έκτων και τα pizzicati όγδοα που παίζουν τα κοντραμπάσα 

(Απόσπ. 3.3β.56 και 57), τα οποία παραλείπονται στις υπόλοιπες μεταγραφές. Ο Th. 

Forchhammer προτείνει αρχικά συγχορδίες για τη συνοδεία στη μελωδία, αλλά ως 

εναλλακτική εκδοχή γράφει και τα αρπέζ τριακοστών δευτέρων (Απόσπ. 3.3β.58).   

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Λιστ, A. Hahn, A. Stradal και J. Végh σημειώνουν σε 

αυτά τα μέτρα τη χρήση της σορντίνας (una corda) παρά το γεγονός ότι η δυναμική 

είναι μόνο piano αντί  pianissimo  και  forte στον J. Végh (Απόσπ. 3.3β.59). Είναι 

φανερό ότι η χρήση της σορντίνας στο πιάνο που βοηθάει συνήθως τις φράσεις 

pianissimo, γίνεται για λόγους ηχοχρώματος σε αρκετά σημεία της Β ενότητας· ο 

μόνος που χρησιμοποιεί τη σορντίνα για ν’αποδοθεί το pianissimo, είναι ο Th. 

Forchhammer. Το πεντάλ σε όλα αυτά τ’αρπέζ της Β ενότητας προσπαθεί να παράγει 

το ηχόχρωμα της άρπας. Ακολουθεί το ρετσιτατίβο του μπάσου κλαρινέτου στο μ. 

                                              
201Paul Badura-Skoda, προσωπική επικοινωνία, Ódidos-Πορτογαλία, 3/8/2008. 
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286· ο ίδιος ο Λιστ ενώ αναγράφει στην ορχηστρική παρτιτούρα τη λέξη Recit., στην 

πιανιστική του μεταγραφή δεν την αναφέρει καθόλου, ενώ ο A. Hahn προσθέτει τη 

λέξη quasi Recit. και την έκφραση tre corde, σε αντίθεση με την una corda στο μ. 

280. 

 Από τα μ. 309 ξεκινάει το τραγούδι της Φραντσέσκας με το αγγλικό κόρνο, το 

οποίο στην παρτιτούρα του A. Hahn μεταφέρεται μία οκτάβα χαμηλότερα ξεκινώντας 

από το φθόγγο C4 έως D#3 (Απόσπ. 3.3β.60), ενώ τα αρπέζ της άρπας μεταφέρονται 

γενικά στην ψηλή περιοχή του πιάνου. Ο λόγος γι’αυτό είναι ότι ενδεχομένως ο 

μεταγραφέας δεν ήθελε να μοιράσει το αρπέζ και τη μελωδία στους δύο πιανίστες για 

να μην αλλοιωθεί κατά την εκτέλεση το ομοιόμορφο ηχητικά αποτέλεσμα. Οι A. 

Stradal και C. Tausig γράφουν το αρπέζ και τη μελωδία σε δύο πεντάγραμμα ενώ ο 

Th. Forchhammer σε τρία κάνοντας πιο ευδιάκριτο το διάβασμα της παρτιτούρας 

διευκρινίζοντας με υποσημείωση ότι οι φθόγγοι με τις ουρές προς τα πάνω παίζονται 

με το δεξί χέρι και με τις ουρές προς τα κάτω με το αριστερό (Απόσπ. 3.3β.61 και 

62): “ΝB. Die aufwärts gestrichenen Noten sind mit der rechten, die abwärts 

gestrichenen mit der linken Hand zu spielen.”202  

Οι συγχορδίες pizzicato των εγχόρδων που συνοδεύουν διακριτικά, 

διατηρούνται στους Λιστ, A. Stradal και A. Hahn ως σπαστές συγχορδίες. Μόνο ο A. 

Hahn από τα μμ. 320-327 προσθέτει –εκτός από τα αρπέζ του πρώτου πιανίστα– ένα 

επιπλέον στο αριστερό χέρι του δεύτερου πιανίστα (Απόσπ. 3.3β.63) για ενίσχυση της 

δυναμικής (crescendo) και αντικατάσταση ενδεχομένως του glissando της πρώτης 

άρπας από τα επόμενα μέτρα. Ο C. Tausig παραλείπει εντελώς το μ. 323 όπου 

συνεχίζουν οι άρπες με αρπέζ και glissando, το οποίο παραλείπεται εντελώς από τους 

υπόλοιπους μεταγραφείς. 

Το τραγούδι της Φραντσέσκας που ήδη προηγήθηκε επανέρχεται στο μ. 325 

και oι μιμήσεις σε στρέττο των οργάνων σε αυτό το σημείο, μεταφέρονται και στις 

μεταγραφές (Απόσπ. 3.3β.64)· διαφέρει μόνο εκείνη του C. Tausig o οποίος 

προτιμάει να κρατήσει μόνο τη μία μελωδία ολοκληρωμένη, χωρίς να δυσκολεύει τον 

πιανίστα με το στρέττο (Απόσπ. 3.3β.65). Στο μ. 332 ο A. Stradal μεταφέρει τις 

συγχορδίες των ξύλινων πνευστών μία οκτάβα χαμηλότερα στο πιάνο, χωρίς όμως να 

                                              
202Franz Liszt, Dante-Symphonie für Klavier bearbeitet von Theophil Forchhammer, E.B. 15970 
(Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1881 / 1882), 14. 
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υπάρχει κάποιος λόγος γι’αυτό, ενώ ο Th. Forchhammer επιθυμεί να παιχτούν αυτές 

σπαστές στο κανονικό ύψος από D#4 έως G#3(Απόσπ. 3.3β.66 και 67).  

Στο Andante amoroso o J. Végh λόγω της μεταγραφής του σε δύο πιάνα οχτώ 

χέρια έχει τη δυνατότητα να μεταγράψει όλη την ορχήστρα μοιρασμένη στο κάθε 

μέρος πιάνου. Η χρήση της σορντίνας (una corda) ζητείται από τους Λιστ και A. 

Stradal στο pianissimo, ενώ η διαφορά των δύο σόλο βιολιών στο μ. 354 με το tutti 

στο μ. 355 αντικαθίσταται με το piano και το mezzo forte αντίστοιχα. Σε αυτά 

ακριβώς τα μέτρα, ο A. Hahn εκτός από τη διαφορά στη δυναμική γράφει τη μελωδία 

στο μέρος του πρώτου πιανίστα ζητώντας να παιχτεί πρώτα από το αριστερό χέρι σε  

piano και μετά στο επόμενο μέτρο από το δεξί σε mezzo forte στο ίδιο όμως τονικό 

ύψος (Απόσπ. 3.3β.68). Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο δεν πετυχαίνει κάποιο 

διαφορετικό άκουσμα· το ίδιο χέρι μπορεί να παίξει εύκολα την ίδια μελωδία με 

διαφορετικές δυναμικές. Η μόνη διαφορά είναι καθαρά οπτική όταν διαβάζει κάποιος 

την παρτιτούρα. Τα τρίηχα ογδόων της άρπας παραμένουν ως συνοδεία στη μελωδία, 

ενώ εκείνα της βιόλας παραλείπονται τελείως. Ο A. Stradal προσπαθώντας να 

κρατήσει τα τρίηχα ογδόων στα μμ. 359-362 δυσκολεύει την ερμηνεία, ενώ ο Th. 

Forchhammer απλοποιεί τα τρίηχα σε συγχορδίες ογδόων (Απόσπ. 3.3β.69 και 70).  

Από την άλλη μεριά, ο Th. Forchhammer προσθέτει μία παραπάνω νότα στη 

μελωδία που επανέρχεται στο μ. 368 και παραλείπει τελείως τα τρίηχα ογδόων της 

βιόλας που χρησιμοποιούν στα μμ. 368-377 οι υπόλοιποι μεταγραφείς αντί αυτών της 

άρπας για να δώσουν ένα διαφορετικό άκουσμα των ίδιων φράσεων στο πιάνο. Όμως 

στα μμ. 373-377 και ο Th. Forchhammer χρησιμοποιεί τα τρίηχα ογδόων για να 

ενισχύσει την δυναμική και την παθιασμένη διάθεση που χαρακτηρίζει αυτό το 

σημείο (Απόσπ. 3.3β.71). Σε όλο το Andante amoroso στη μελωδία των βιολιών 

αντιπαρατίθεται εκείνη των βιολοντσέλων και κοντραμπάσων. (Απόσπ. 3.3β.72). Ενώ 

όλοι οι μεταγραφείς μεταφέρουν τη μελωδία αυτή στη χαμηλή περιοχή του πιάνου, ο 

C. Tausig για λόγους ομοιογένειας του ήχου της συνοδείας των τριήχων ογδόων στη 

μελωδία, επιλέγει την πλήρη παράλειψη αυτής σε όλο αυτό το μέρος (Απόσπ. 

3.3β.73). 

Φτάνοντας στο τέλος του Andante amoroso, εμφανίζεται και πάλι το μοτίβο 

(α) «των καταδικασμένων» με συνοδεία τρέμολου συγχορδιών στη χαμηλή περιοχή 

του πιάνου που αντικαθίσταται μόνο στους Λιστ και A. Stradal από συγχορδίες 

τριήχων ογδόων. Στα μμ. 393-394 μόνο οι J. Végh και C. Tausig χρησιμοποιούν 

 207



γρήγορα αρπέζ σε όλο το πληκτρολόγιο του πιάνου ως μίμηση του glissando της 

άρπας (Απόσπ. 3.3β.74). Ο J. Végh μάλιστα δεν βάζει καθόλου παύση ανάμεσα στο 

δεύτερο αρπέζ και επιθυμεί εξ’αρχής τα δύο αυτά μέτρα να παιχτούν ελεύθερα ως 

καντέντσα σε pianissimo και όχι από fortissimo σε pianissimo όπως στην παρτιτούρα 

της ορχήστρας (Απόσπ. 3.3β.75). O Λιστ έχει σε αυτά τα μέτρα απλώς παύση και 

κορώνα ακολουθώντας την οδηγία του στην ορχήστρα για μεγάλη παύση σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει άρπα·203 οι A. Stradal, A. Hahn και Th. Forchhammer 

ακολουθούν την ίδια οδηγία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα μμ. 393-394 το «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» 

με τους Francesco Nicolosi και Vittorio Bresciani παραβλέπουν την παύση που 

τοποθετεί ο Λιστ στη μεταγραφή του για δύο πιάνα στη θέση του glissando της άρπας 

και παίζουν αρπέζ στην ηχογράφησή τους. Ο F. Nicolosi σχολιάζει γι’αυτό: «Το 

αρπέζ είναι πολύ σημαντικό και το προσθέσαμε από μόνοι μας. Χωρίς αυτό θα 

δημιουργούνταν ένα ενοχλητικό κενό. Άλλωστε ο Λιστ συνήθιζε να κάνει αλλαγές 

κατά την εκτέλεση των κομματιών, να εμπλουτίζει, να διευρύνει, να απλοποιεί την 

πιανιστική γραφή των συνθέσεών του».204  

Η επανέκθεση ξεκινάει με την επαναλαμβανόμενη νότα φα σε τρίηχο ογδόων 

στο τύμπανο η οποία αποδίδεται αυτούσια στο πιάνο από τους Th. Forchhammer και 

J. Végh. Οι Λιστ, A. Stradal και C. Tausig γράφουν τους φθόγγους μι – φα – μι που 

παίζονται πολύ πιο εύκολα στο πιάνο σε γρήγορο tempo. Άλλωστε, στην χαμηλή 

περιοχή του πιάνου δεν μπορούν να διακριθούν εύκολα δύο διαφορετικές νότες ή μία 

ίδια· o A. Hahn πάλι, γράφει το ανάποδο, δηλαδή φα – μι – φα (Απόσπ. 3.3β.76 και 

77). Από το μ. 435 ο Λιστ σημειώνει στην πιανιστική γραφή –που το υιοθετεί και ο 

A. Stradal– τo Animando poco a poco sin al Piú Mosso come Prima που δεν υπάρχει 

καθόλου στην παρτιτούρα της ορχήστρας. Είναι πιθανόν η μη ύπαρξη ηχοχρωματικής 

ποικιλίας στο πιάνο όπως στην ορχήστρα να οδήγησε τον συνθέτη να δώσει οδηγία 

στους δύο πιανίστες να επιταχύνουν το τέμπο ώστε να αποφευχθεί η στατικότητα που 

ενδεχομένως θα έκανε ανιαρό το άκουσμα των μμ. 435-465 που έχουν ήδη 

επαναληφθεί στα μμ. 395-435.  

Η σαρκαστική τρίλια του διαβόλου αναλύεται σε δέκατα έκτα από τον A. 

Stradal (Απόσπ. 3.3β.78). Ο Th. Forchhammer απλοποιεί αρκετά τα staccato όγδοα 
                                              
203Liszt, DANTE SYMPHONY for Female Chorus and  Orchestra, full-score No. 590, 67. 
204Francesco Nicolosi, e-mail, 25/8/2008. Για το «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» βλ. 3.4. The Franz 
Liszt Piano Duo: DanteXperience. 
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του αριστερού χεριού (Απόσπ. 3.3β.79), οι J. Végh και A. Hahn μεταφέρουν πιστά 

την ορχηστρική παρτιτούρα και ο C. Τausig χρησιμοποιεί εκτός από το τρίηχο 

ογδόων και τα δέκατα έκτα (Απόσπ. 3.3β.80)· ο Λιστ αναγνωρίζοντας τη δυσκολία 

των επαναλαμβανομένων φθόγγων στο πιάνο αφήνει την κατάληξη του τριήχου να 

ακουστεί από το δεύτερο πιάνο (Απόσπ. 3.3β.81). 

Στη συνοδεία του μοτίβου (δ2), οι Λιστ και A. Stradal χρησιμοποιούν αρπέζ 

στο δεξί χέρι που δεν υπάρχει στην παρτιτούρα ορχήστρας (Απόσπ. 3.3β.82). Τα 

δέκατα έκτα των βιολιών, φλάουτων και του πίκολο στα μμ. 450-456 παραλείπονται 

τελείως από τον A. Stradal (Απόσπ. 3.3β.83)· ο Th. Forchhammer παραλείπει μόνο 

την τρίτη φορά που επαναλαμβάνεται το μικρό αυτό μοτίβο, οπότε και ακούγεται από 

τα φλάουτα και το πίκολο (Απόσπ. 3.3β.84). Τα μμ. 457-540 επαναλαμβάνονται 

αυτούσια των μμ. 79-162 στις πιανιστικές μεταγραφές όπως και στην ορχήστρα. Στη 

συνέχεια εμφανίζεται το οstinato του τριήχου ογδόων στα έγχορδα στα μμ. 557-570 

που διατηρούν οι Th. Forchhammer, A. Hahn και J. Végh (Απόσπ. 3.3β.85), ενώ οι 

Λιστ, A. Stradal και C. Τausig απλοποιούν το τρίηχο ογδόων σε όγδοα (Απόσπ. 

3.3β.86).  

Στο μ. 604 που ξεκινάει το Piú moderato (Alla breve) στην ορχήστρα, ο Λιστ 

και A. Stradal προτιμούν τον όρο Quasi Andante και αξίζει να αναφερθεί το γεγονός 

ότι δε σημειώνεται η σορντίνα (una corda) παρόλο που ακολουθεί το pianissimo. Ο 

C. Tausig αντιθέτως δεν αναγράφει κανένα tempo στο χειρόγραφό του· ενδεχομένως 

να θεωρούσε αυτονόητο ότι όποιος πιανίστας μελετήσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή 

θα ανατρέξει στην ορχηστρική παρτιτούρα για περισσότερες λεπτομέρειες (Απόσπ. 

3.3β.87). Θα πρέπει να μελετηθούν και άλλες μεταγραφές του για να διαπιστωθεί αν 

ο C. Tausig συνήθιζε να μη σημειώνει τέτοιες ενδείξεις στις παρτιτούρες του.  

Ο C. Tausig παραλείπει το τρέμολο και στη θέση των τεσσάρων τετάρτων 

χρησιμοποιεί τρίηχα τετάρτων διαφοροποιώντας το ρυθμό από την ορχηστρική 

εκδοχή του Λιστ. Ο A. Stradal μεταφέρει το τρέμολο μια οκτάβα πιο ψηλά στα μμ. 

604-605 (Απόσπ. 3.3β.88) για να χρησιμοποιήσει το μοτίβο (β2) σε οκτάβες στο 

αριστερό χέρι. Στα μμ. 616-620 οι Λιστ και A. Stradal, για να ενισχύσουν το 

crescendo της ορχήστρας χρησιμοποιούν τρίηχα ογδόων σε σπαστές οκτάβες που 

ανεβοκατεβαίνουν από τη μεσαία (D4) στην ψηλή περιοχή (D6) του πιάνου· 

αργότερα τα τρίηχα γίνονται εξάηχα στο Λιστ και τρέμολο στο A. Stradal. Ο C. 
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Τausig παραλείπει το τρέμολο (Απόσπ. 3.3β.89 και 90) το οποίο όμως διατηρούν οι 

Th. Forchhammer, J. Végh και A. Hahn. 

Φτάνοντας προς το τέλος της Κόλασης της Συμφωνίας του Δάντη, το τρέμολο 

της ορχήστρας που συνοδεύει το μοτίβο (α) «των καταδικασμένων» στο Adagio 

διατηρείται αρχικά στον Th. Forchhammer που μετά γίνεται εξάηχα δεκάτων έκτων 

όπως στους A. Hahn και J. Végh (Απόσπ. 3.3β.90 και 91). Οι Λιστ, A. Stradal και C. 

Tausig απλοποιούν το τρέμολο σε τρίηχα ογδόων (Απόσπ. 3.3β.93), ενώ ο C. Tausig 

την τελευταία φορά που ακούγεται το μοτίβο προτείνει τις εναλλάξ οκτάβες στα δύο 

χέρια τελειώνοντας θεαματικά το πρώτο μέρος της Συμφωνίας (Απόσπ. 3.3β.94). 

Aκολουθεί το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας του Δάντη, το Καθαρτήριο, το 

οποίο παρουσιάζει μια πιο απλή γραφή σε σύγκριση με αυτήν της Κόλασης, όπως 

απαιτεί άλλωστε η ατμόσφαιρά του, όπως αυτή περιγράφεται από το Δάντη στη Θεία 

Κωμωδία του.  

 
Ανατολής γλυκόχρωμο ζαφείρι, 
Που στο γαλήνιο ορίζοντα απλωνόταν 
Καθάριο ίσαμε εκεί στον πρώτο κύκλο, 
Χαρά στα δυο μου μάτια ξαναδίνει. 

                   Καθαρτήριο, 1/13-16  
 
 

Επικρατεί η χρήση της άρπας που συμπληρώνεται προς το τέλος του έργου 

(Μagnificat) από το αρμόνιο  και υπάρχουν αρκετά σημεία της ορχήστρας σε 

ομοφωνική γραφή που παραπέμπουν σε χορικά, όπως για παράδειγμα η Α και Α΄ 

ενότητα, μμ. 68-128 και 237-313 αντίστοιχα· εξαίρεση σε όλη την ήρεμη και 

γαλήνια ατμόσφαιρα του Καθαρτηρίου αποτελεί η Β ενότητα με την αντιστικτική 

γραφή της στο φουγκάτο. Είναι επόμενο αυτά τα χαρακτηριστικά να κάνουν πιο 

εύκολη της μεταγραφή τους στο πιάνο –ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέρη της άρπας και 

του αρμονίου που παραμένουν αυτούσια στην πιανιστική γραφή– και να 

παρουσιάζονται πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις έξι μεταγραφές του Καθαρτηρίου. 
Είναι αυτονόητο, βέβαια, ότι η μεταγραφή  του J. Végh για δύο πιάνα – οχτώ χέρια 

έχει τη δυνατότητα να περιλαμβάνει όλα τα όργανα της ορχήστρας και για το λόγο 

αυτό δεν παρατίθενται αποσπάσματα αυτής της παριτούρας. 

Για την αρχή της εισαγωγής του Καθαρτηρίου, ο Λιστ και οι υπόλοιποι 

μεταγραφείς σημειώνουν τη χρήση της σορντίνας (una corda) στο pianissimo σε 

αντιστοιχία με εκείνη των εγχόρδων· μόνο στο χειρόγραφο του C. Tausig 
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παραλείπεται. Οι C. Tausig και Th. Fοrchhammer στα μμ. 1-21 ξεκινάνε με τα όγδοα 

των εγχόρδων στο αριστερό χέρι που δίνουν τη θέση τους στο μ. 6 στα τρίηχα ογδόων 

της άρπας (Απόσπ. 3.3β.95 και 96). Ο Th. Forchhammer αφαιρεί εξ’αρχής στο μ. 6 τα 

τρίηχα στο δεξί χέρι, παρουσιάζοντας ξεκάθαρα τη μελωδία, σε αντίθεση με τον C. 

Tausig που τα κρατάει μέχρι το μ. 8. Ο A. Stradal, από την άλλη πλευρά, 

επιθυμώντας να κρατήσει αυτούσιο το μέρος της άρπας μπλέκει τη μελωδία με τη 

συνοδεία στο δεξί χέρι (Απόσπ. 3.3β.97). Στους Λιστ, J. Végh και A. Hahn, λόγω των 

δύο πιάνων και των τεσσάρων χεριών, υπάρχει η δυνατότητα της γραφής των ογδόων 

και των τριήχων της άρπας χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στη μελωδία (Απόσπ. 

3.3β.98). Τα αρπέζ της άρπας στα μμ. 22-27 μεταγράφονται αυτούσια στους Λιστ, A. 

Stradal, J. Végh και Th. Fοrchhammer, ενώ ο C. Τausig χρησιμοποιεί πεντάηχα 

δεκάτων έκτων (Απόσπ. 3.3β.99) και ο A. Hahn  δέκατα έκτα και τρίηχα ογδόων 

(Απόσπ. 3.3β.100).  

Στο σόλο των βιολοντσέλων και βιολιών στα μμ. 55-67, μόνο ο A. Stradal 

προσθέτει μαζί με τη ρυθμική αγωγή Più lento και την έκφραση molto espressivo 

(Απόσπ. 3.3β.101), ενώ ο Λιστ παραλείπει εντελώς το Più lento και το un poco meno 

mosso στο μ. 68, αναφέροντας μόνο τη λέξη Mesto δίνοντας το ύφος αυτού του 

μέρους για την ερμηνεία. Στα μμ. 68-74 οι Λιστ και A. Hahn προσπαθούν να 

αποδώσουν το διαφορετικό ηχόχρωμα των δύο φράσεων στην ορχήστρα με τη γραφή 

σε διαφορετικό μέρος στο πιάνο· ο συνθέτης γράφει την πρώτη φράση στο πρώτο 

πιάνο και τη δεύτερη στο δεύτερο πιάνο (Απόσπ. 3.3β.102) και αντίστοιχα, ο A. Hahn 

στον πρώτο και το δεύτερο πιανίστα. To ίδιο γίνεται και για τις τρεις νότες του 

τρομπονιού που εισάγουν τη φράση στα μμ. 82-84 (Απόσπ. 3.3β.103). 

Η αντιστικτική γραφή της Β ενότητας του Καθαρτηρίου παρουσιάζει δυσκολία 

στην ερμηνεία μόνο στις μεταγραφές για σόλο πιάνο  των C. Tausig, A. Stradal και 

Th. Forchhammer· αυτό, βέβαια, ισχύει για όλα τα αντιστικτικά εργα που είναι 

γραμμένα για σόλο πιάνο. Στους Λιστ, A. Hahn και J. Végh λόγω της ύπαρξη 

τεσσάρων και οχτώ χεριών μοιράζονται οι φωνές των οργάνων στα διάφορα μέρη των 

πιανιστών, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερα τις δυναμικές και τον ηχητικό 

όγκο της ορχήστρας. Παρατηρώντας τα μμ. 151-154 από τη μια πλευρά, των Λιστ, A. 

Hahn και J. Végh και από την άλλη, των C. Tausig, Th. Fοrchhammer και A. Stradal 

(Απόσπ. 3.3β.104 και 105), διαπιστώνεται ότι ο A. Stradal –με σκοπό το ευδιάκριτο 

άκουσμα των φωνών– χρησιμοποιεί όλα τα μέρη των εγχόρδων γεγονός που κάνει 
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λίγο δύσκολη την ερμηνεία  στο πιάνο. Ο Th. Fοrchhammer παραλείπει τα τρίηχα 

ογδόων των δεύτερων βιολιών για περισσότερη ευκρίνεια των φωνών· ο C. Tausig 

στα τρίηχα των πρώτων βιολιών προσθέτει στο δεξί χέρι το διάστημα της έκτης από 

κάτω που κινείται σε τρίηχα παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα –δεν υπάρχει ως 

ξεχωριστή φωνή στα δεύτερα βιολιά– και επιλέγει στο αριστερό χέρι τη φωνή των 

κοντραμπάσων που τη διαδέχεται το πρώτο φαγκότο και τα κλαρινέτα σε λα. Με 

αυτόν τον τρόπο ο C. Tausig, γνωρίζοντας πολύ καλά την πιανιστική τεχνική, 

δημιουργεί μια παρτιτούρα που είναι βολική για το χέρι –σε αντίθεση με τον A. 

Stradal– και προσπαθεί ταυτόχρονα να κρατήσει το γεμάτο ήχο της ορχήστρας, σε 

αντίθεση με τον Th. Fοrchhammer. Με τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία συνεχίζεται 

η μεταγραφή στο υπόλοιπο φουγκάτο από τους C. Tausig, Th. Fοrchhammer και A. 

Stradal.  

Φτάνοντας στο fortissimo Grandioso της ορχήστρας στο μ. 191, όλοι οι 

μεταγραφείς προσθέτουν στο επιβλητικό staccato από τις βιόλες, τα βιολοντσέλα και 

τα κοντραμπάσα τη χρήση του πεντάλ για περισότερο όγκο του ήχου και το marcato 

στα μμ. 191-215. Η σπαστή συγχορδία των βιολιών αποδίδεται αντίστοιχα στο πιάνο 

εκτός από τους Λιστ και A. Stradal, οι οποίοι επίσης προτιμούν τις οκτάβες των 

όμποε στο μ. 192 αντί των φλάουτων και πίκολου που επιλέγουν οι υπόλοιποι 

(Απόσπ. 3.3β.106). Από τα μμ. 216-230 το ισοκράτημα πάνω στη νότα φα# 

διατηρείται στη χαμηλή περιοχή του πιάνου· οι Th. Fοrchhammer και A. Stradal 

επαναλαμβάνουν τη νότα φα# στη μεσαία περιοχή του πιάνου (F#3) που αργότερα ο 

Th. Fοrchhammer μεταφέρει δύο οκτάβες προς τα κάτω (Απόσπ. 3.3β.107 και 108). 

Ο A. Stradal αποτυγχάνει σε αυτό το σημείο να αποδώσει το εκφραστικό, πονετικό 

ύφος (gemendo) του συνθέτη σε αντίθεση  με τον C. Tausig, που χρησιμοποιεί πολύ 

ωραία όλη την έκταση του πιάνου εφαρμόζοντας την τεχνική της διασταύρωσης των 

δύο χεριών που χρησιμοποιούσε συχνά ο Λιστ στα πιανιστικά του έργα, όπως για 

παράδειγμα στη Σπουδή Κονσέρτου αρ. 3 Un Sospiro (Απόσπ. 3.3β.109). 

Στην επανέκθεση του Καθαρτηρίου, διαπιστώνεται ότι στο χειρόγραφο του C. 

Tausig έχει παραλειφθεί το μ. 242 που αντιστοιχεί στο αρπέζ τετάρτων και pizzicato 

των κοντραμπάσων στην κατάληξη της εξάμετρης φράσης μμ. 237-242. Προφανώς 

θα διέφυγε στον C. Tausig αφού στο ίδιο σημείο που επαναλαμβάνεται στο μ. 261 το 

αναπαράγει κανονικά  (Απόσπ. 3.3β.110 και 111)! Το ίδιο συμβαίνει και με τη δίεση 

στη νότα σολ του ρετσιτατίβου των βιολιών την οποία ξεχνά να σημειώσει! Στο μ. 
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287 όπου οι τρεις νότες των κόρνων εισάγουν την φράση των μμ. 288-294, 

παρουσιάζεται το εξής παράδοξο μόνο στους Λιστ και A. Stradal: η αξία τετάρτου 

που υπάρχει στα κόρνα στον τέταρτο χρόνο του μ. 287, παρατείνεται με συγκοπή και 

στο πρώτο τέταρτο του επόμενου μ. 288 (Απόσπ. 3.3β.112)· οι Λιστ όμως και A. 

Stradal επιλέγουν την παύση τετάρτου στον πρώτο χρόνο του μ. 288 χωρίς να 

υπάρχει πρόβλημα πιανιστικής τεχνικής ή κάποιος άλλος λόγος μουσικής εξήγησης 

(Απόσπ. 3.3β.113)! Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ο ίδιος ο συνθέτης, ενώ δε 

χρησιμοποιεί αυτήν την παύση στην ορχηστρική του παρτιτούρα, την εμφανίζει στη 

μεταγραφή του για δύο πιάνα. 

Τα τρίηχα της άρπας μεταφέρονται αυτούσια στις πιανιστικές μεταγραφές από 

το μ. 290 ώστε να προετοιμάσουν την εμφάνιση της γυναικείας χορωδίας στο 

Magnificat στο μ. 314. Σε αυτό το σημείο οι Λιστ και Th. Forchhammer γράφουν σε 

ξεχωριστό πεντάγραμμο το μέρος της χορωδίας, δείχνοντας ότι θα πρέπει κατά την 

εκτέλεση για δύο πιάνα και σόλο πιάνο αντίστοιχα να χρησιμοποιηθεί και γυναικεία 

χορωδία (Απόσπ. 3.3β.114 και 115)· αυτό δείχνει ότι ο Λιστ επιθυμούσε την ύπαρξη 

χορωδίας και στην πιανιστική μεταγραφή όπως ακριβώς ερμηνεύεται στην 

ηχογράφηση της μεταγραφής του Λιστ από το «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο».205 

Όσον αφορά τη μεταγραφή για σόλο πιάνο του Th. Forchhammer, είναι φανερή η 

επιθυμία του για τη χρήση της χορωδίας ειδικά στα μμ. 383-390 (Απόσπ. 3.3β.116). 

Αν αυτό το μέρος γραφόταν στο πιάνο χωρίς την ύπαρξη της χορωδίας δεν θα 

αποδιδόταν η ουσία του μουσικού κειμένου. Οι C. Tausig, J. Végh και A. Stradal 

αναγράφουν πάνω στην παρτιτούρα μόνο τα λόγια της χορωδίας για να καταλάβουν 

οι εκτελεστές ότι η μεταγραφόμενη μελωδία που καλούνται να ερμηνεύσουν 

αντιστοιχεί σε χορικό (Απόσπ. 3.3β.117 και 118). Ο A. Hahn όμως δε σημειώνει 

καθόλου τα λόγια, παρά περιορίζεται να δείξει την πορεία της μελωδίας με τις ουρές 

στους φθόγγους του δεξιού χεριού (Απόσπ. 3.3β.119).  

Ο A. Stradal αναφέρει σε υποσημείωση της  παρτιτούρας του στο Magnificat 

την ίδια σκηνοθετική οδηγία που δίνει και ο Λιστ στην ορχηστρική παρτιτούρα για 

την τοποθέτηση του αρμονίου και της χορωδίας.206 Τα τρίηχα ογδόων της πρώτης 

άρπας μεταφέρονται στην ψηλή περιοχή του πιάνου, ενώ μόνο ο C. Tausig προτιμάει 

                                              
205Keith Anderson, Eισαγωγικά σχόλια στο Liszt, Music for two pianos, 2. 
206Liszt, DANTE SYMPHONY for Female Chorus and Orchestra, full-score No. 590, 151.  
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να χρησιμοποιήσει ως συνοδεία στο δεξί χέρι της μελωδίας τα όγδοα των φλάουτων 

και όμποε (Απόσπ. 3.3β.120).  

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο C. Tausig γράφει στο χειρόγραφό του τα  ως 

κλάσμα 6/4 στο μ. 314, τα  ως 3/3 στο μ. 346 και τα  ως 3/2 στο μ. 420 (Απόσπ. 

3.3β.121). Με τον ίδιο τρόπο γράφεται μόνο το 9/4 στους J. Végh, A. Hahn, A. 

Stradal και Th. Fochhammer στη σημείωση πάνω από τα μμ. 340-341, εκτός από τους 

Λιστ και C. Tausig, οι οποίοι δεν το αναγράφουν καθόλου! Στο più mosso ma non 

troppo όμως (μ. 346) οι J. Végh, A. Hahn, A. Stradal και Th. Fochhammer δεν 

αναγράφουν τα  ως κλάσμα! Μπορεί επομένως να επικαλεστεί κάποιος ότι έγινε 

παράλειψη από τους εκδότες. Είναι γνωστό ότι στη θεωρία της μουσικής η ρυθμική 

αγωγή δε σημειώνεται ως κλάσμα· ίσως όμως, οι συνθέτες της εποχής να σημείωναν 

τη ρυθμική αγωγή με αυτόν τον τρόπο. 

6
4

3
3

3
2

9
4

Στα μμ. 342-345, ενώ όλοι οι μεταγραφείς μεταφέρουν στις νότες τους τη 

μελωδία και τα λόγια της άλτο (Απόσπ. 3.3β.122 και 123) exultavit spiritus mens, o 

C. Tausig επιλέγει τη μελωδία της σοπράνο που τραγουδάει exultant spiritus (Απόσπ. 

3.3β.124). Το τρέμολο των εγχόρδων που μεταφέρεται και στο πιάνο στο μ. 346 

(Απόσπ. 3.3β.125 και 126) συνεχίζει στους Th. Forchhammer, A. Hahn και A. Stradal 

μέχρι και το μ. 365. Στο μ. 356 οι Λιστ και J. Végh προσθέτουν στο τρέμολο του 

δεξιού χεριού και τους αρπισμούς ογδόων της πρώτης άρπας (Απόσπ. 3.3β.127 και 

128), ενώ ο C. Tausig κρατάει μόνο αρπισμούς ογδόων, παραλείποντας το τρέμολο. 

Στην οκτάμετρη φράση της χορωδίας με το σόλο βιολοντσέλο και τις συγχορδίες 

φαγκότων και κλαρινέτων των μμ. 383-390, οι Λιστ, A. Stradal, J. Végh και A. Hahn 

δε μεταγράφουν το σόλο του βιολοντσέλου. Ο Th. Forchhammer κρατάει το σόλο και 

τις συγχορδίες των ξύλινων πνευστών διότι υπάρχει η χορωδία που τραγουδάει et 

exultavit spiritus mens, in Deo salutari me και ο C. Tausig μεταγράφει αυτούσιο αυτό 

το μέρος.  

Από τα μμ. 391-418 ο Λιστ αναγράφει στην ορχηστρική παρτιτούρα L’istesso 

tempo, ma quieto assai, Alla breve taktieren, ενώ στην πιανιστική –που υιοθετούν οι 

A. Stradal και J. Végh– Im Alla Breve Takt (Äusserst ruhig aber nicht scheleppend), 

επιθυμώντας να κρατηθεί η ίδια ήρεμη ατμόσφαιρα αλλά όχι σε αργό tempo, ενώ ο C. 

Τausig δεν γράφει καμία ένδειξη. Οι Λιστ, J. Végh και Th. Forchhammer 

χρησιμοποιούν τη μελωδική γραμμή της βιόλας και της πρώτης άρπας με τους 
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αρπισμούς σε όγδοα (Απόσπ. 3.3β.130)· ο A. Hahn γράφει τη μίμηση σε τέταρτα 

μεταξύ βιόλας και πρώτων βιολιών (Απόσπ. 3.3β.131) όπως και ο C. Τausig, με τη 

διαφορά ότι εμπλουτίζει το δεξί χέρι με τετράφωνες συγχορδίες (Απόσπ. 3.3β.132). Ο 

A. Stradal είναι ο μοναδικός που γράφει στην ψηλή περιοχή του δεξιού χεριού (από 

την οκτάβα G#5-G#6 έως και G#7) τρέμολο για να συνοδεύει τις μιμήσεις μεταξύ των 

εγχόρδων που δεν υπάρχει στην ορχηστρική γραφή (Απόσπ. 3.3β.133).  

Από τα μ. 419 έως και το τέλος της Συμφωνίας του Δάντη, στο μ. 431 σε 

pianissimo όπου πυκνώνουν τα αρπέζ και στις δύο άρπες, οι Λιστ χρησιμοποιεί το 

τρέμολο των εγχόρδων στο πρώτο πιάνο και τα τρίηχα τετάρτων των ξύλινων 

πνευστών στο δεύτερο (Απόσπ. 3.3β.134),  ο A. Hahn τρέμολο και τρίηχα τετάρτων 

στον πρώτο πιανίστα και αρπέζ στο δεύτερο (Απόσπ. 3.3β.135), ο Th. Forchhammer 

αρχικά το τρέμολο και το αρπέζ της άρπας στο αριστερό τα οποία στο μ. 423 δίνουν 

τη θέση τους στο αρπέζ της άρπας μέχρι το τέλος. O J. Végh διατηρεί τις συγχορδίες 

τριήχων τετάρτων και τα αρπέζ ογδόων της δεύτερης άρπας που προς το τέλος 

γίνονται δέκατα έκτα (Απόσπ. 3.3β.136), ο A. Stradal μόνο τις συγχορδίες τριήχων 

τετάρτων και στα δύο χέρια (Απόσπ. 3.3β.137) όπως και ο C. Tausig· η διαφορά 

είναι ότι ο C. Tausig διατηρεί τη μελωδία του χορικού στο αριστερό χέρι και 

προσθέτει αρπέζ σε οκτάβες τριήχων τετάρτων σε αντικατάσταση των δύο αρπών 

(Απόσπ. 3.3β.138). 

Για το τέλος της Συμφωνίας σε pianissimo, ο A. Stradal αναφέρει σε 

υποσημείωση ότι ο Λιστ του εκμυστηρεύτηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του ότι 

η αιθέρια coda (pianissimo) είναι η μοναδική σωστή αντί του πομπώδους δεύτερης 

coda (fortissimo) που δεν ισχύει: 

 
“In den letzten Jahren seines Lebens ließ Liszt hier den Schluß machen und 
erklärte er diesen erklingenden, entschwebenden Schluß als den einzig 
richtigen, wogegen er den pompösen zweiten Schluß nicht mehr gelten ließ. Ich 
kann dieses, da er mir es auch persönlich sagte, hiermit bestätigen. Trotzdem 
habe ich den Vollständigkeit halber den zweiten Schluß beigefügt”.207 
 
 

O Κenneth Hamilton υποστηρίζει ότι ο Λιστ γενικότερα προτιμούσε στα έργα του την 

ήσυχη (tranquillo) και pianissimo εκδοχή όπως φαίνεται στην Μπαλλάντα αρ. 2, τη 

                                              
207Franz Liszt, Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia, für Klavier bearbeitet von August 
Stradal, V. A. / E. B. 23939 (Λειψία: Breitkopf & Härtel, 1903), 55.  
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Σονάτα σε σι ελάσσονα και σε πολλά άλλα έργα του.208 Παρόλα αυτά, σε όλες τις 

μεταγραφές παρατίθεται και η δεύτερη εκδοχή σε fortissimo. Η διαφορά είναι ότι ο 

Λιστ στη μεταγραφή του για δύο πιάνα δεν γράφει τη διπλή γραμμή του τέλους, 

δείχνοντας έτσι ότι η σύνθεση δεν τελειώνει στην pianissimo εκδοχή (Aπόσπ. 

3.3β.139).209 Εδώ μπορεί να αναφερθεί και η ανάλογη περίπτωση του τέλους της 

Μπαλλάντας αρ. 2 σε σι ελάσσονα· ενώ η αρχική ιδέα ήταν να τελειώνει 

θριαμβευτικά και με δεξιοτεχνικά περάσματα, τελικά ο Λιστ προτίμησε ένα πιο 

ήρεμο και εκφραστικό τέλος  το οποίο τελικά εκδόθηκε, δείχνει την επιθυμία του 

συνθέτη και έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα.210  

Όσον αφορά τη δεύτερη coda σε fortissimo, o Λιστ αναγνωρίζοντας ότι τα 

γρήγορα δέκατα έκτα των εγχόρδων δεν μπορούν ν’αποδοθούν εύκολα τεχνικά στο 

πιάνο, τ’αντικαθιστά με αρπισμούς στο πρώτο πιάνο και προσθέτει τα staccato όγδοα 

στο δεύτερο πιάνο στο μ. 433. Οι J. Végh, A. Stradal, A. Hahn και  Th. Forchhammer 

διατηρούν τις κλίμακες των δεκάτων έκτων με τη διαφορά ότι στους J. Végh, A. 

Hahn και A. Forchhammer μοιράζονται οι κλίμακες στα δύο χέρια (Aπόσπ. 

3.3β.140), ενώ ο A. Stradal τις γράφει σε οκτάβες στο δεξί χέρι δημιουργώντας ένα 

άκουσμα όχι legato και κάνοντας τη δεύτερη coda αντιπιανιστική (Aπόσπ. 3.3β.141)! 

Ο C. Tausig, αντιθέτως, απλοποιεί την παρτιτούρα του προτείνοντας τρίφωνες και 

τετράφωνες συγχορδίες σε άρπισμα και προσθέτει στις δίμετρες φράσεις ένα τρίτο 

μέτρο που δεν υπάρχει στην ορχηστρική παρτιτούρα του Λιστ για να ολοκληρωθεί 

προφανώς η φράση από αρμονικής πλευράς (Aπόσπ. 3.3β.142)· επιτυγχάνεται με 

αυτόν τον τρόπο η ξεκάθαρη εικόνα της ανοδικής πορείας προς τον Παράδεισο όπως 

την περιγράφει ο Δάντης στους τελευταίους στίχους του τελευταίου Άσματος του 

Παραδείσου της Θείας Κωμωδίας. 

Το τρέμολο εγχόρδων από τα μμ. 446-450 αποδίδονται πάλι με τρέμολο στις 

μεταγραφές των Th. Forchhammer, A. Hahn, C. Tausig και J. Végh (Aπόσπ. 

3.3β.143), ενώ οι Λιστ και A. Stradal χρησιμοποιούν στη θέση τους τις συγχορδίες 

τριήχων τετάρτων στο δεξί χέρι του πρώτου πιανίστα (Aπόσπ. 3.3β.144). Η δεύτερη 

coda τελειώνει με ρούλο των τυμπάνων στα τελευταία τέσσερα μέτρα (Aπόσπ. 

3.3β.145), εκτός από τον C. Tausig που γράφει μόνο τη συγχορδία της σι μείζονας 

χωρίς να παίζεται με τρέμολο (Aπόσπ. 3.3β.146). 
                                              
208Κenneth Hamilton, Liszt: Sonata in B Μinor (Λονδίνο: Cambridge University Press, 1996), 56. 
209Για τη δεύτερη coda βλ. 3.1. H Συμφωνία του Δάντη,  87. 
210Bλ. την αυθεντική εκδοσχή σε fortissimο στο Liszt, Piano Works, Various Cyclical Works Vol. I, 
Βallade in B minor. 
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4. The Franz Liszt Piano Duo: DanteXperience 

 

Η σχέση του «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» με τη Συμφωνία του Δάντη του 

Λιστ και τη Θεία Κωμωδία του Δάντη είναι άμεση. Η σύλληψη του DanteXperience, 

για το οποίο γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω, είναι πρωτοπόρα και αξίζει να 

προβληθεί στην παρούσα μελέτη, διότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εργασία, 

σχεδόν άγνωστη στους μελετητές του Λιστ, η οποία υλοποίησε και παρουσίασε στο 

ευρύ κοινό τις σκέψεις του Λιστ γύρω από τη Συμφωνία του Δάντη. Σημαντική είναι η 

παράθεση και των απόψεων του Francesco Nicolosi, ενός από τα μέλη του πιανιστικού 

ντούο, οι οποίες εξηγούν την πορεία που ακολούθησαν για την ολοκλήρωση του 

DanteXperience. 

Το  «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο»211 συστάθηκε το 1998 από τους δύο 

ιταλούς πιανίστες Vittorio Bresciani και Francesco Nicolosi έχοντας ως κύριο στόχο τη 

διάδοση των συμφωνικών έργων του Λιστ, όπως ο ίδιος ο συνθέτης τα μετέγραψε για 

δύο πιάνα. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες στο διεθνές μουσικό στερέωμα, οι δύο πιανίστες 

–ο καθένας τους χωριστά– διαγράφουν μια αξιόλογη πορεία με πλήθος εμφανίσεων 

τόσο σε ατομικά ρεσιτάλ πιάνου όσο και σε συμπράξεις ως σολίστ με γνωστές 

ορχήστρες212 και αποφάσισαν να ενώσουν την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα  

με τη μελέτη και ερμηνεία της χειρόγραφης μεταγραφής του Λιστ για 

                                                 

211Ντούο (duo): κομμάτι για δύο όργανα, πιανίστες. Ντουέτο (duetto): κομμάτι για δύο φωνές. Grove 
Music Online, επιμ. Laura Macy, λήμματα “duo”, “duetto” επιμ.  Michael Tilmounth/R (Oxford 
University Press 2007-2008), www.oxfordmusiconline.com (ανάκτηση 20/8/2008). 
212Ο Vittorio Bresciani από τη Βερόνα σπούδασε πιάνο με τους Vincenzo Vitale, Nikita Magaloff, Andrei 
Jasinsky, διεύθυνση ορχήστρας με τον Donato Renzetti και σύνθεση με το Gino Marinuzzi. Είναι ένας 
από τους γνωστούς ιταλούς πιανίστες με έμφαση στο ρεπερτόριο του Λιστ και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία 
του ως νικητής του 2ου Βραβείου στο Διεθνή Διαγωνισμό Φραντς Λιστ στην Πάρμα. Με το Franz Liszt 
Piano Duo έχει εμφανιστεί σε Φεστιβάλ στην Ιταλία, Γερμανία, Αργεντινή, Ην. Πολιτείες, ενώ τα 
τελευταία χρόνια αναπτύσσει δραστηριότητα και ως διευθυντής ορχήστρας κυρίως με έργα Λιστ, 
Βάγκνερ και Τσαϊκόφσκυ. Έχει ηχογραφήσει κυρίως έργα Λιστ για τις εταιρίες Nuova Era, Dynamic, 
Naxos. O Francesco Nicolosi ήταν μαθητής του Vincenzo Vitale στο Ωδείο της Νάπολης. Η καριέρα του 
ξεκίνησε με τη νίκη του το 1980 στο Διεθνή Διαγωνισμό Santander της Ισπανίας (3ο βραβείο) και στη 
Γενεύη (2ο βραβείο). Έχει εμφανιστεί στις μεγάλες αίθουσες της Ευρώπης και της Αμερικής και έχει 
ηχογραφήσει για τις εταιρείες Nuova Era, Marco Polo, Naxos δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα για 
πιάνο του Μπελίνι, του Τάλμπεργκ και του Λιστ. Για την ηχογράφηση έργων του Μπελλίνι του 
απονεμήθηκε το 1999 το «Βραβείο Μπελλίνι» (“Bellini  d’oro”). Το 1998 ίδρυσε μαζί με το Vittorio 
Bresciani το Franz Liszt Piano Duo, είναι Πρόεδρος του Centro S. Thalberg στη Νάπολη και 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Φεστιβάλ Jeux d’arte a la Villa d’Este στο Τίβολι και Roccaraso in 
Musica. www.vittoriobresciani.it, www.francesconicolosi.it (ανάκτηση 15/7/2008) 
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δύο πιάνα. Μαθητές του Vincenzo Vitale213 στο Κρατικό Ωδείο της Νάπολης “San 

Pietro a Majella” επικέντρωσαν την προσοχή τους κυρίως στο ρεπερτόριο του 19ου αι. 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα των S. Thalberg και Λιστ, ακολουθώντας  και 

διατηρώντας κατ’αυτόν τον τρόπο την παράδοση της ναπολιτάνικης πιανιστικής σχολής 

την οποία και αντιπροσωπεύουν, όπως δηλώνει ο F. Nicolosi.214 

Το πρώτο έργο που παρουσίασε στο κοινό το «Φράντς Λιστ πιανιστικό ντούο» 

ήταν η Συμφωνία του Φάουστ για δύο πιάνα και ακολούθησαν άλλα έργα του Λιστ. Από 

το 1999 έως το 2007, το πιανιστικό ντούο έδωσε πολλές συναυλίες και παρουσίασε το 

έργο του Λιστ στα πιο σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ της Ιταλίας όπως στη Σκάλα του 

Μιλάνου, στo Φεστιβάλ Αρένα της Βερόνας, στα Θέατρα Σαν Κάρλο της Νάπολης και 

Μπελίνι της Κατάνιας, στο Φεστιβάλ της Ραβένας, στην Ακαδημία Santa Cecilia και το 

Θέατρο της Όπερας στη Ρώμη, στο Φεστιβάλ Γκούσταβ Μάλερ στο Toblach της 

Βόρειας Ιταλίας, αλλά και σε αίθουσες άλλων χωρών όπως στο Kennedy Center της 

Ουάσιγκτον, στο Kunstfest της Βαϊμάρης, στο Θέατρο Avenida του Μπουένος Άιρες, 

στο Φεστιβάλ Φραντς Λιστ της Βουδαπέστης κ.ά. Το ρεπερτόριό τους εκτός από τις δύο 

συμφωνίες και τα δώδεκα συμφωνικά ποιήματα του Λιστ περιλαμβάνει και πιανιστικές 

μεταγραφές έργων του Βάγκνερ από μαθητές του Λιστ.215 

Το πιανιστικό ντούο επιχειρεί με την ενεργή δραστηριότητά του ν’αναβιώσει 

κατά κάποιο τρόπο μια παράδοση που ήταν διαδεδομένη και ιδιαίτερα γνωστή από τα 

                                                 

213Ο Vincenzo Vitale (1908-1984) γεννήθηκε στη Νάπολη όπου σπούδασε πιάνο, σύνθεση και συνέχισε 
με τον Alfred Cortot στην Ecole Normale του Παρισιού. Ο Χίντεμιθ τον είχε επιλέξει ως συνεργάτη για 
τις πρώτες εκτελέσεις των έργων του. Το 1944 ίδρυσε την Ορχήστρα Δωματίου της Νάπολης, δίδαξε σε 
διάφορα Ωδεία στην Ιταλία, σε Master Classes στην Ακαδημία Santa Cecilia της Ρώμης και στο 
Πανεπιστήμιο Ιντιάνα των Η.Π.Α. για ένα χρόνο (1962). Το 1955 εξέδωσε το περιοδικό Gazzetta 
Musicale της Νάπολης, έγραψε άρθρα στο ιταλικό περιοδικό Rivista Musicale Italiana για τους πιανίστες 
του 19ου αι. στη Νάπολη όπως τον S. Τhalberg και επιμελήθηκε 31 Σονάτες του D. Cimarosa για τον 
ιταλικό εκδοτικό οίκο Carisch. Το 1968 το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας του απένειμε τίτλο τιμής. 
Ανάμεσα στους μαθητές του υπήρξαν οι Ρικάρντο Μούτι, Francesco Nicolosi, Vittorio Bresciani κ.ά. 
Riccardo Allorto επιμ., Nuovo Dizionario RICORDI della Μusica  e dei Μusicisti, λήμμα “Vitale 
Vincenzo” (Μιλάνο: Ricordi, 1976), 698. 
214Όταν ο S. Τhalberg παντρεύτηκε και έζησε στη Νάπολη, συγκέντρωσε γύρω του πολλούς πιανίστες 
που ήθελαν να μελετήσουν μαζί του δημιουργώντας έτσι την πιανιστική ναπολιτάνικη Σχολή της οποίας 
τελευταίος απόγονος υπήρξε ο Vincenzo Vitale. O V. Vitale, όμως, λόγω του ιδιαίτερου θαυμασμού για 
τη μουσική του Λιστ προτιμούσε να διαδίδει αυτήν την αγάπη του και στους μαθητές του, όπως και στο 
V. Bresciani στον οποίο η επιρροή για την εμβάθυνση στα έργα του Λιστ υπήρξε και καταλυτική. Σε 
αντίθεση, ο F. Nicolosi, όπως δήλωσε ο ίδιος, χάρη στη γνωριμία του με την απόγονο του S. Thalberg 
πριγκίπισσα Francesca Pignatelli που ζει στην Νάπολη, αποφάσισε να αφιερωθεί στην προώθηση του 
έργου του συνθέτη ηχογραφώντας πλήθος έργων του. Francesco Nicolosi, συνέντευξη στην Ευαγγελία 
Μητσοπούλου, «Μακεδονία Παλλάς»-Θεσσαλονίκη, 15/10/2007.  
215Για το The Franz Liszt Piano Duo βλ. www.vittoriobresciani.it/en/Franzduo.htm (ανάκτηση 15/4/2008) 
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μέσα έως τέλη του 19ου αι. από το Λιστ και τους μαθητές του, την ερμηνεία δηλαδή και 

την παρουσίαση ορχηστρικών έργων σε μεταγραφές για δυο πιάνα.216 Όπως 

προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3α, πολλοί υπήρξαν οι μαθητές του Λιστ που όχι 

μόνο μετέγραψαν σε δύο πιάνα έργα του δασκάλου τους και άλλων γνωστών συνθετών 

της εποχής, αλλά βοήθησαν και στην προβολή αυτών των μεταγραφών με την ερμηνεία 

τους σε συναυλίες. Ανάμεσα στους γνωστούς πιανίστες που ήταν μαθητές του Λιστ 

υπήρξαν οι Tausig, Bülow, Friedheim και Siloti.217  

Το «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση στην 

Ιταλία τον Οκτώβριο 2000 τη Συμφωνία του Δάντη σε μεταγραφή του Λιστ για δύο 

πιάνα με τη συμμετοχή της χορωδίας του Θεάτρου της Όπερας της Ρώμης που 

διοργανώθηκε από το Istituzione Universitaria dei Concerti της Ρώμης. Με τον καιρό ο 

V. Bresciani προσεγγίζοντας τη Συμφωνία του Δάντη με τη διπλή ιδιότητα του πιανίστα 

και του διευθυντή Ορχήστρας και επιθυμώντας να δώσει πνοή στο διόραμα που είχε 

φανταστεί ο Λιστ για την παρουσίαση αυτού του έργου, δημιουργεί ένα ολόκληρο 

θέαμα. Βασίζεται στην αλληλογραφία του Λιστ μέσα από την οποία φανερώνoνται οι 

σκέψεις του γύρω από τον τρόπο παρουσίασης της Συμφωνίας και έτσι ο V. Bresciani 

δημιουργεί μια «παρτιτούρα λόγου, ήχου και εικόνας».218 

Επίκεντρο του θεάματος είναι η μουσική του Λιστ σε εκτέλεση είτε με 

ορχήστρα είτε με δύο πιάνα. Στο βάθος της σκηνής πίσω από τους ερμηνευτές 

τοποθετείται μια μεγάλη κινηματογραφική οθόνη όπου προβάλλονται από βίντεο οι 

ψηφιοποιημένοι πίνακες πάνω στη Θεία Κωμωδία του Gustave Doré, ζωγράφου 

συγχρόνου του Λιστ. «Θεωρήσαμε» δηλώνει ο F. Nicolosi, «ότι οι πίνακες του Doré 

πάνω στη Θεία Κωμωδία είναι πιο ζωντανοί, παραστατικοί και απεικονίζουν με 

περισσότερη δραματικότητα την Κόλαση, το Καθαρτήριο και τον Παράδεισο σε σχέση 

με τα σχέδια που έκανε ο γερμανός ζωγράφος Βοnaventura Genelli ύστερα από 

παραγγελία του Λιστ».219 Με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας οι πιανίστες προσέθεσαν 

κίνηση στα πρόσωπα των πινάκων σε τρισδιάστατη μορφή. «Οι εξήντα πίνακες του 

Doré που επιλέξαμε για την προβολή κατά τη διάρκεια της μουσικής είναι 
                                                 

216Thomas Christensen, “Four-Hand Piano Transcription and Geographies of Nineteenth-Century Musical 
Reception.” Journal of the American Musicological Society 52/2 (καλοκαίρι 1999): 255-298. 
217Σχετική αναφορά γίνεται στο www.centrothalberg.it/ homepagenicolosi.htm 
218Aναφέρει ο V. Bresciani στο Πρόγραμμα DanteXperience: Μusica, Poesia e Immagini Intorno alla 
Divina Commedia (Γένοβα: Italconcert, 2007). 
219Nicolosi, συνέντευξη. 
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ασπρόμαυροι. Με τη χρήση όμως των ηλεκτρονικών υπολογιστών προσθέσαμε 

σ’αυτούς τα βασικά χρώματα όπως το κόκκινο για την κόλαση, το γαλάζιο για τον 

ουρανό και προσδώσαμε μια ελαφριά κίνηση όπως για παράδειγμα στη σκηνή όπου ο 

Χάροντας μεταφέρει με  τη βάρκα του τους αμαρτωλούς.220 Προφανώς, δεν πρόκειται 

για ένα φιλμ ή έργο· είναι απλώς εικόνες».221 Η εναλλαγή αυτή την εικόνων είναι 

συγχρονισμένη με τη μουσική και παράλληλα βρίσκονται μπροστά στη σκηνή ένας ή 

δύο ηθοποιοί που απαγγέλουν στίχους από τη Θεία Κωμωδία. Ο V. Bresciani επέλεξε 

ν’απαγγέλονται οι στίχοι του φλωρεντινού ποιητή σε μορφή μονολόγου και στα σημεία 

εκείνα της Συμφωνίας του Δάντη που θεωρούσε κατά την κρίση του πιο κατάλληλα. 

«Το κριτήριο για την επιλογή των στίχων για την απαγγελία ήταν αυτό που η ίδια η 

μουσική του Λιστ μας προσδίδει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Συμφωνία του Δάντη 

γράφτηκε με γνώμονα το κείμενο το οποίο και εκφράζει. Η Θεία Κωμωδία στην Ιταλία 

θεωρείται ένα ιερό κείμενο και επειδή οι στίχοι είναι τόσο όμορφοι, επιθυμία μας ήταν 

να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερους».222 

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την σκηνοθετική άποψη κυρίως του F. Nicolosi, τη 

χρήση του κατάλληλου φωτισμού και την τοποθέτηση της χορωδίας σε ειδική 

υπερυψωμένη θέση στα πλάγια της σκηνής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Λιστ,223 

οδήγησαν το πιανιστικό ντούο στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυμεσικού 

θεάματος. Συνοδοιπόροι στην παρουσίασή του είναι οι Giuseppe Domenichini, 

υπεύθυνος για την κίνηση στους ψηφιοποιημένους πίνακες του Doré, Luca Mirandola 

για την επεξεργασία των γραφικών και η εταιρεία New Art Photo για τη δημιουργία σε 

μεγάλη οθόνη 16:9 των πινάκων.224 

Το πρότζεκτ DanteXperience με σκηνοθέτη τον Paolo Micciché και τίτλο 

«Liszt, Dante e Doré: la Divina Commedia in Musica, Poesia e Immagini» 

παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση στην Ιταλία από το «Φραντς Λιστ πιανιστικό 

ντούο» τον Ιούλιο 2002. «Η Συμφωνία του Δάντη για δύο πιάνα είμαι σίγουρος ότι έχει 

παρουσιαστεί και από άλλους καλλιτέχνες· το πρότζεκτ όμως DanteXperience όπως το 

                                                 

220O F. Nicolosi αναφέρεται στην Κόλαση, Άσμα 3/82-96 
221Nicolosi, συνέντευξη. 
222Ό.π. 
223Liszt, DANTE SYMPHONY for Female Chorus and Orchestra, full-score, 151. 
224Για πλούσιο οπτικο – ακουστικό υλικό του DanteXperience βλ. www.dantexperience.com 
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παρουσιάζουμε εμείς ως «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο», θα έλεγα ότι είναι 

παγκόσμια πρωτοτυπία» δηλώνει ο F. Nicolosi.225  

Στο Φεστιβάλ Leuciana –συνδιοργάνωση δηλαδή των Φεστιβάλ τριών πόλεων: 

Ραβένα, Ραβέλο και Καζέρτα– και σε συνεργασία με τις χορωδίες Stagione Armonica 

της Πάδοβας και του Θεάτρου Σαν Κάρλο της Νάπολης, το πιανιστικό ντούο 

παρουσίασε το 2002 τη Συμφωνία του Δάντη σε συναυλία με τον τίτλο DanteXperience. 

Το 2005 το DanteXperience παρουσιάστηκε στο Kunstfest της Βαϊμάρης με τίτλο Dante 

Multimediale· η διαφορά σε αυτήν την παρουσίαση, σε σχέση με το 2002, είναι ότι η 

προβολή των εικόνων με τη χρήση φιλμ (ταινίας) αντικαταστάθηκε με βίντεο σε 

ψηφιοποιημένη μορφή τρισδιάστατη των εικόνων του G. Doré, με χρώματα που 

αναδεικνύουν το μεγάλο ζωγράφο και εφέ που δημιουργεί η κίνηση στην εικόνα. Η 

παρουσίαση του DanteXperience το Μάρτιο 2007 στο Auditorium del Parco della 

Musica στη Ρώμη σε διοργάνωση της Ακαδημίας Santa Cecilia αποτελεί τον πιο 

σημαντικό σταθμό της εκτέλεσης της Συμφωνίας του Δάντη στην πορεία των 

καλλιτεχνών όσον αφορά την τελειότητα του συνδυασμού της τεχνολογίας και της 

σκηνοθεσίας εφέ του φωτός με την απαγγελία και τη μουσική.226 

Αυτή η πολυμεσική παρτιτούρα των V. Bresciani και F. Nicolosi έχει ήδη 

παρουσιαστεί και σε άλλες χώρες χρησιμοποιώντας μεταφρασμένους τους στίχους της 

Θείας Κωμωδίας στα γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, ουγγρικά, ρωσικά, κινέζικα και 

γιαπωνέζικα, όπως αναφέρει ο F. Nicolosi και είναι έτοιμη για να διαδόσει στο ευρύ 

κοινό το μεγαλείο του ιταλικού πολιτισμού υπό τους ήχους του Λιστ.227 Στις 17/9/2008 

έγινε η πιο πρόσφατη παρουσίαση του DanteXperience από το «Φραντς Λιστ 

πιανιστικό ντούο» στο Θέατρο Morlacchi της Περούτζια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

Sagra Musicale Umbra. 

Καταθέτοντας τις προσωπικές του σκέψεις, ο Francesco Nicolosi θεωρεί ότι ο 

Λιστ δεν επηρεάστηκε απλώς από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, αλλά ολόκληρη η 

πορεία της ζωής του συνθέτη υπήρξε Κόλαση, Καθαρτήριο και Παράδεισος. Ήταν 

ταυτόχρονα ο άγγελος και ο διάβολος, ο αμαρτωλός και ο μετανοούμενος στο τέλος της 

ζωής του που έγινε μοναχός· μια ζωή που ακροβατούσε ανάμεσα στη σωτηρία της 

                                                 

225Nicolosi, συνέντευξη.  
226Πρόγραμμα DanteXperience: Μusica, Poesia e Immagini Intorno alla Divina Commedia. 
227Ό.π. 
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ψυχής και στην αμαρτία, στο Θεό και στο Διάβολο. «Για μένα υπάρχουν αυτού του 

είδους οι υπαινιγμοί στο έργο του Λιστ· για παράδειγμα είναι εμφανής η ιστορία 

αγάπης του Πάολο και της Φραντσέσκας και σε άλλα έργα του συνθέτη όπως είναι το 

Mephisto-Walzer, η Σονάτα και η Μπαλλάντα αρ. 2 σε σι ελάσσονα».228 

Τον Οκτώβριο του 2007 το «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» κυκλοφόρησε με 

την ετικέτα της δισκογραφικής εταιρείας Naxos Records ένα CD με μουσική για δύο 

πιάνα του Λιστ που περιέχουν τη Συμφωνία του Δάντη σε μεταγραφή για δύο πιάνα και 

χορωδία του ίδιου του συνθέτη και τη Σονάτα του Δάντη σε επεξεργασία για δύο πιάνα 

από το V. Bresciani.229 Το CD είναι το 26ο που είναι αφιερωμένο στη σειρά Franz Liszt 

Complete Piano Music από τη Naxos Records230 και η ηχογράφηση έγινε το Μάρτιο 

2007 στην Αίθουσα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στη Βουδαπέστη σε 

συνεργασία με την παιδική χορωδία του ουγγρικού Ραδιοφώνου υπό τη διεύθυνση της 

Gabriela Thész και με σόλο φωνή τη Barbara Szmodics.231 

Τόσο το DanteXperience όσο και το CD του «Φραντς Λιστ πιανιστικό ντούο» 

από τη Naxos Records είναι αξιόλογη και υπεύθυνη δουλειά βασισμένη σε πρωτότυπες 

πηγές και προσωπική μελέτη των V. Bresciani και F. Nicolosi. Οι δύο πιανίστες 

                                                 

228Nicolosi, συνέντευξη. 
229Στο CD δεν αναγράφεται αν οι ηχογραφήσεις των μεταγραφών των δύο έργων είναι σε πρώτη 
παγκόσμια εκτέλεση. O V. Bresciani δηλώνει ότι η ηχογράφηση των δύο έργων για δύο πιάνα του Λιστ 
είναι πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Vittorio Bresciani, e-mail, 12/11/2007.  
230Εκτός από την εταιρεία Naxos Records (www.naxos.com) που έχει αναλάβει την ηχογράφηση όλου 
του πιανιστικού έργου του Λιστ από διάφορους καλλιτέχνες-πιανίστες, η Hyperion Records έχει ήδη 
εκδώσει μια σειρά από εννενήντα τέσσερα CDs με το διάσημο πιανίστα Leslie Howard· ο πιανίστας 
εκτός από την προβολή του συνολικού έργου του Λιστ μέσα από ανέκδοτα χειρόγραφα του συνθέτη –ένα 
μνημειώδες εγχείρημα που ξεκίνησε το 1985 και ολοκληρώθηκε το 1999– επιμελήθηκε και ορισμένες 
εκδόσεις από τα άπαντα του Λιστ που ξεκίνησε η Editio Musica Budapest από το 1970. www.hyperion-
records.co.uk, αναζήτηση Leslie Howard plays Liszt και www.emb.hu (Νew Liszt Edition Series I & II). 
Επίσης, είκοσι περίπου πιανίστες μαθητές του Λιστ ανάμεσά τους οι Eugèn d’Albert, Μπουζόνι, 
Stavenhagen, Lamond, Friedheim είναι γνωστοί για τις περίπου τριακόσιες ηχογραφήσεις που έκαναν σε 
διάφορες δισκογραφικές εταιρίες, www.rprf.org/Rollography.html. O Frederick Lamond μεταξύ 1919–
1936 ηχογράφησε σε διάφορες εταιρίες The Complete Lizst Recordings. Οι αμερικανίδες αδελφές  
Georgia και Louise Mangos (www.ceciliarecords.org) έχουν ηχογραφήσει σε πρώτη παγκόσμια όλα τα 
συμφωνικά ποιήματα για δύο πιάνα του Λιστ και το πιανιστικό ντούο των δίδυμων αδελφών John και 
Richard Contiguglia έχουν παρουσιάσει και ηχογραφήσει πολλά έργα του Λιστ για δύο πιάνα και σε 
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, www.duopianistscontiguglia.com (ανακτήθηκαν 15/4/2008) 
231Franz Liszt, Music for two Pianos, “Franz Liszt Piano Duo” Vittorio Bresciani-Francesco Nicolosi, 
Complete Piano Music, Vol. 26, Naxos 8.570516., Οκτώβριος 2007 (1η κυκλοφορία). O T. Ashley 
αναφέρεται στη δεξιοτεχνική και εκφραστική ικανότητα του Franz Liszt Piano Duo· θεωρεί ότι η 
μεταγραφή της Σονάτας Δάντη για δύο πιάνα από τον V. Bresciani έχει μια τάση υπερφόρτωσης της ήδη 
πολύπλοκης παρτιτούρας του Λιστ με πλεονάζοντα τρέμολα και στροβιλίζοντα αρπέζ. Tim Ashley, 
“Review on Dante Symphony.” Guardian News and Media Ltd 9/11/2007. 
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επιχειρούν να πραγματοποιήσουν το όραμα και την πρωτοποριακή σκέψη του Λιστ. 

Χρησιμοποιούν το κριτήριο του προσωπικού τους γούστου, πάντα όμως με σεβασμό 

στο διαχρονικό κείμενο της Θείας Κωμωδίας του Δάντη και στην πιστή εκτέλεση του 

χειρογράφου του Λιστ για δύο πιάνα. Η χρήση βέβαια των πινάκων του G. Doré και η 

τοποθέτηση περισσότερων στίχων του Δάντη απ’αυτούς που ο ίδιος ο Λιστ σημείωσε 

στην παρτιτούρα, ξεφεύγουν από τις γραπτές οδηγίες και ιδέες που είχε διατυπώσει ο 

συνθέτης στην αλληλογραφία του. Μπορεί όμως να θεωρήσει κανείς ότι οι δύο 

πιανίστες αντιπροσωπεύουν το πρωτοποριακό και ανήσυχο πνεύμα του Λιστ· αν ο 

ίδιος ο συνθέτης έγραφε στον 21ο αι. τη Συμφωνία του Δάντη, θα φρόντιζε να 

εκμεταλλευτεί όλα τα σύγχρονα μέσα που θα είχε στη διάθεσή του για να παρουσιάσει 

ένα ολόκληρο υπερθέαμα όπου όλες οι Τέχνες συναντιούνται, όπου δηλαδή μουσική, 

ζωγραφική (εικόνα) και λογοτεχνία γίνονται ένα. 
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5. F. Liszt – C. Tausig η Συμφωνία του Δάντη για σόλο πιάνο: πρώτη  παγκόσμια 

εκτέλεση με προβολή των πινάκων του Giovanni Bonaventura Genelli 

  

Η ιδέα να υλοποιηθούν τ’αρχικά σχέδια του Λιστ για παρουσίαση της 

Συμφωνίας του Δάντη με προβολή των κατά παραγγελία πινάκων του γερμανού 

ζωγράφου και φίλου του G.B. Genelli, προέκυψε από τα πρώτα χρόνια της παρούσας 

έρευνας. Το Νοέμβριο του 2007 και με τη βοήθεια της Evelyn Liepsch από το GSA232 

εντοπίστηκαν οι αυθεντικοί πίνακες του G.B. Genelli στη Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna 

Amalia” – Fotothek στη Βαϊμάρη. Στη συνέχεια –από τη στιγμή που περιήλθε στα χέρια 

μου, το Φεβρουάριο του 2008, το αντίγραφο της χειρόγραφης παρτιτούρας της 

μεταγραφής της Συμφωνίας του Δάντη για σόλο πιάνο από τον C. Tausig, επέλεξα να 

παρουσιάσω τη συγκεκριμένη μεταγραφή με την προβολή των πινάκων του G.B. 

Genelli για τους παρακάτω λόγους. Πρόκειται για χειρόγραφη παρτιτούρα που δεν έχει 

εκδοθεί μέχρι στιγμής και δεν έχει ερμηνευθεί ούτε ηχογραφηθεί. Eπίσης δεν 

αναφέρεται κάποια σχετική πληροφορία στον λεπτομερή βιβλιογραφικό οδηγό του 

Michael Saffle Franz Liszt, A Guide to Research για την ύπαρξη ηχογραφήσεων των 

μεταγραφών της Συμφωνίας των A. Stradal, Th. Forchhammer, C. Tausig, A. Hahn και 

J. Végh.233 Ο M. Saffle σημειώνει ότι οι μεταγραφές συμφωνικών έργων του Λιστ δεν 

παίζονται συχνά στο κοινό ούτε κατά τον 20ο αι.234 Το ίδιο επιβεβαιώνουν ο πιανίστας 

Leslie Howard αναφερόμενος στη μεταγραφή του A. Stradal235 και η Klára Somogyi-

Gulyas, oι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη των πιανιστικών μεταγραφών της 

συμφωνίας δεν είναι ευρέως διαδεδομένες ανάμεσα στους πιανίστες.236 Επιπλέον, η 

ύπαρξη του χειρογράφου δεν είναι γνωστή στους μελετητές του έργου του Λιστ και του 

C. Tausig, όπως ήδη αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3α. Kατόπιν της συγκριτικής 

μελέτης των μεταγραφών της Συμφωνίας για σόλο πιάνο που προηγήθηκε, βγαίνει το 

                                              
232Evelyn Liepsch, e-mail, 23/11/2007. Σε ερώτηση προς τον Vittorio Bresciani, πιανίστα και μέλος του 
“Franz Liszt Piano Duo” που παρουσίασε τη Συμφωνία του Δάντη σε μεταγραφή για δύο πιάνα από το 
Λιστ με προβολή πινάκων του Gustave Doré (βλ. 3.4. The Franz Liszt Piano Duo: Dante Xperience), δε 
γνώριζε το μέρος όπου βρίσκονταν πιθανότατα οι πίνακες του G.B. Genelli. Vittorio Bresciani, e-mail, 
27/11/2007. 
233Michael Saffle, Franz Liszt, A Guide to Research, 2η έκδοση (Νέα Υόρκη: Routledge, 2004, 1991 1η 
έκδοση). 
234«Δεν έχω διαβάσει κάποια κριτική για ερμηνεία των μεταγραφών της Συμφωνίας του Δάντη του Λιστ 
κατά τη διάρκεια του 20ου αι.» δηλώνει ο Michael Saffle, e-mail, 11/6/2007.  
235Leslie Howard, e-mail, 11/6/2007. 
236Klára Sοmogyi-Gulyas, e-mail, 21/9/2007. 
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συμπέρασμα ότι η μεταγραφή του C. Tausig –παρά τη δυσκολία στην ανάγνωση λόγω 

της χειρόγραφης γραφής και των διορθώσεών του– είναι καλύτερα προσαρμοσμένη 

στην τεχνική του πιάνου σε αντίθεση μ’εκείνες των Th. Forchhammer και A. Stradal, οι 

οποίοι δε διευκολύνουν τον πιανίστα με τη μεταγραφή τους. Ο C. Tausig διέθετε ένα 

πολύ υψηλό επίπεδο στην πιανιστική τεχνική και είχε μελετήσει και ερμηνεύσει μαζί με 

το Λιστ τις μεταγραφές άλλων συμφωνικών έργων του συνθέτη για δύο πιάνα. Eίναι 

λογικό λοιπόν να θεωρηθεί ότι ο C. Tausig εμβάθυνε πολύ περισσότερο στην τέχνη της 

πιανιστικής μεταγραφής, σε σχέση με τους Th. Forchhammer και A. Stradal.  

 Σχετικά με την προβολή των πινάκων του G.B. Genelli, η πρώτη237 παγκόσμια 

παρουσίασή τους ανήκει στον James Conlon, μαέστρο και μουσικό διευθυντή στην 

Όπερα του Λος Άντζελες την οποία ανέλαβε από το Σεπτέμβριο του 2006 ύστερα από 

πρόσκληση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Όπερας, Πλάθιντο Ντομίνγκο.238 Το 1984 

ο J. Conlon διηύθυνε τη Συμφωνία του Δάντη στο Ρότερνταμ με τη Φιλαρμονική 

Ορχήστρα του Ρότερνταμ239 και με πρώτη παγκόσμια προβολή των αυθεντικών 

πινάκων του G.B. Genelli.240 Η πρώτη παρουσίαση των πινάκων στην Αμερική έγινε 

κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 7-25 Ιουνίου 2006 που διοργάνωσε η Συμφωνική 

Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια με τίτλο Romantic Visions: From 

Paradise to the Abyss241 υπό τη διεύθυνση του J. Conlon. Ο πυρήνας του Φεστιβάλ, 

όπως εξηγεί ο János Gereben,242 ήταν οι τέχνες και η λογοτεχνία που ενέπνευσαν τους 

συνθέτες από τα μέσα του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου αι., σπάζοντας τα όρια της 

έκφρασης και αναζητώντας νέους ήχους. Ερμηνεύτηκαν συνθέτες όπως οι Alexander 

von Zemlinsky και Ρίχαρντ Στράους σε ποίηση Όσκαρ Γουάιλντ, οι Λιστ και 

Τσαϊκόφσκι σε ποίηση Δάντη και ο Βέρντι στη λογοτεχνία του ιταλικού 

                                              
237Μέχρι στιγμής, δε γνωρίζω να υπάρχει κάποια άλλη βιβλιογραφική αναφορά για την πρώτη 
παρουσίαση των πινάκων του G.B. Genelli με τη Συμφωνία του Δάντη. 
238Ο J. Conlon είναι γνωστός για τις ηχογραφήσεις έργων που δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα όπως για 
την πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση στην εταιρεία Telarc το 2004 του ημιτελούς Ορατορίου St. Stanislaus 
του Λιστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σινσινάτι και τη χορωδία May Festival. Για την ηχογράφηση 
αυτή ο J. Conlon βραβεύθηκε με το 39ο Διεθνές Φραντς Λιστ Record Grand Prix από το Σύλλογο Φραντς 
Λιστ  στη Βουδαπέστη. www.jamesconlon.com (ανάκτηση 16/8/2008). 
239Η ηχογράφηση του έργου με τη Φιλαρμονική του Ρότερνταμ και τη Χορωδία Συναυλιών του Helmond 
κυκλοφόρησε στις 31/3/2003 από την εταιρεία Apex. 
240János Gereben, “Eyes on Paradise, Dwelling in the Abyss.” San Francisco Classical Voice Music 
News (13/6/2006) www.sFcv.org/arts_revs/music_news_6_13_06.php (ανάκτηση 16/8/2008). 
241Αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα www.sfymphony.org/junefest2006 (ανάκτηση 
16/8/2008).  
242 Ό.π. Gereben. 
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μυθιστοριογράφου Aλεσάντρο Μαντσόνι. Στις 22 και 23/6/2006 ο J. Conlon κατά την 

εκτέλεση της Συμφωνίας του Δάντη στην αίθουσα συναυλιών του Σαν Φρανσίσκο 

“Davies Symphony Hall” προέβαλλε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας τόσο τους 

πίνακες του G.B. Genelli όσο και τους τριάντα πίνακες του F. Bigioli.243 Στις 30/5/2008 

απονεμήθη στον J. Conlon το Βραβείο του αμερικάνικου Συλλόγου Φραντς Λιστ 

(American Liszt Society)244 –ο μοναδικός μαέστρος στην ιστορία του Συλλόγου που 

βραβεύτηκε– για τη συμβολή του στο έργο του Λιστ και την υλοποίηση των σχεδίων 

του μετά από εκατόν είκοσι επτά χρόνια από την πρώτη εκτέλεση της Συμφωνίας του 

Δάντη υπό τη διεύθυνση του συνθέτη το 1857 στη Δρέσδη! 

 Όσον αφορά την τελική παρουσίαση αυτής της μελέτης, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της μεταγραφής για σόλο πιάνο της Συμφωνίας του Δάντη από τον C. Tausig 

θα γίνει η προβολή των αυθεντικών πινάκων του G.B. Genelli σε οθόνη με 

προτζέκτορα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή  από το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint 

2003. Οι πίνακες είναι τριάντα έξι σε τεχνική χαλκογραφίας245 και εκδόθηκαν αρχικά 

στο Μόναχο στο βιβλίο Umrisse zu Dante’s Göttlicher Commödie von Bonaventura 

Genelli κατά παραγγελία κάποιου λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού Οργανισμού· το 

ακριβές όμως έτος έκδοσης του βιβλίου παραμένει άγνωστο. Αυτοί οι τριάντα έξι 

πίνακες επανεκδόθηκαν στη Λειψία το 1867 με σχολιασμό του Max Jordan το οποίο 

βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Βιβλιοθήκης “Herzogin Anna Amalia” στη 

Βαϊμάρη.246 Σύμφωνα με την υπεύθυνη του Μουσείου Viola Geyersbach, δεν είναι 

γνωστό ποιους ακριβώς πίνακες παρήγγειλε ο Λιστ από το ζωγράφο, αλλά δεν υπάρχει 

και κάποια αναφορά σε άλλες πηγές.247 Εκτός από τις χαλκογραφίες του G.B. Genelli 

στη Βιβλιοθήκη της Βαϊμάρης υπάρχουν οι ίδιες εικόνες –ως προς το περιεχόμενο– σε 

σχέδιά (drawings) του, με διαφορετική τεχνική. Είναι ζωγραφισμένες με γκρι ή γκρι-

                                              
243Για τους πίνακες του Filippo Bigioli βλ. υποσημείωση 43 στο 3.1. σελ. 97-98. Η Συμφωνία του Δάντη. 
Υπάρχει μία αμφιβολία για πόσους ακριβώς πίνακες προέβαλε ο J. Conlon. Στο άρθρο του Gereben, 
“Eyes on Paradise, dwelling in the Abyss.” αναφέρονται τριάντα πίνακες. Σύμφωνα όμως με τον 
Fortunato Bellonzi οι πίνακες του F. Bigioli είναι είκοσι επτά. Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα 
“Filippo Bigioli” επιμ. Fortunato Bellonzi, Τόμ. 1 (Ρώμη: Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni 
Treccani, 1984, 1970 1η έκδοση). Υπάρχει όμως πιθανότητα να πρόκειται για τυπογραφικό λάθος ή 
κάποια παρανόηση. 
244www.americanlisztsociety.com (ανάκτηση 16/8/2008). 
245Χαλκογραφία (etching/calcografia): χαρακτική πάνω σε πλάκες χαλκού. Enciclopedia Zanichelli, 
λήμμα “calcografia” (Μπολόνια: Zanichelli, 1992), 295 και 435. 
246Όπως με πληροφόρησε ο υπεύθυνος Οlaf Mokansky του Τμήματος Fotothek της Βιβλιοθήκης. Ο. 
Mokansky, e-mail, 8/7/2008. 
247Viola Geyesbach, e-mail, 19/12/2007. 
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καφέ φτερό πάνω σε μεταξωτό χαρτί ή σε διαφανές με χρώμα κίτρινο, άσπρο και 

καφέ.248   

 Οι χαλκογραφίες έχουν αριθμούς καταχώρησης από 408315 έως 408354. Οι 

πρώτες δεκάξι αρ. 408315-408330 έχουν ως περιεχόμενο την Κόλαση της Θείας 

Κωμωδίας του Δάντη, οι επόμενες δώδεκα αρ. 408331-408343 το Καθαρτήριο και οι 

τελευταίες οχτώ αρ. 408344-408354 τον Παράδεισο. Δεν υπάρχουν πίνακες με τους 

αριθμούς 408335, 408345, 408348 και 408352. Οι πίνακες είναι τριάντα έξι στο σύνολό 

τους και οι αριθμοί που παραλείπονται ίσως αφορούν λόγους καταλογογράφησης που 

είναι ωστόσο άγνωστοι. Όπως είναι φανερό οι πίνακες για την Κόλαση είναι 

περισσότεροι. Το θεματικό περιεχόμενο αυτού του Βασιλείου απεικονίζει πολλές 

πτυχές της ανθρώπινης φύσης και γι’αυτόν το λόγο δίνει αρκετές δυνατότητες 

έκφρασης στους καλλιτέχνες·249 όσο πλησιάζει όμως ο Παράδεισος, οι πίνακες είναι 

λιγότεροι σε αριθμό. Πάρα πολλοί ζωγράφοι, όπως φαίνεται από τα έργα τους, αλλά και 

συνθέτες, όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, προτιμούν την Κόλαση από τα 

άλλα δύο βασίλεια ως προς την ποικιλία των συναισθημάτων που δημιουργούνται.250  

Ο Παράδεισος, κατά το Βάγκνερ, δεν μπορεί να απεικονιστεί μέσω των ήχων· αντίθετ

άποψη εκφράζει η σύγχρονη ελληνίδα συνθέτρια Ασπασία Νασοπούλου, η οποία 

δηλώνει ότι οι μοντέρνοι συνθέτες πειραματίστηκαν και έχουν τη διάθεση να 

πειραματίζονται σε ήχους που μπορούν ν’αποδώσουν καλύτερα την ατμόσφαιρα του 

Παραδείσου, όπως αυτός περιγράφεται από το Δάντη στη Θεία Κωμωδία του.

η 

                                             

251  

 Όσον αφορά τον τρόπο προβολής των χαλκογραφιών του G.B. Genelli, έγινε 

επιλογή τριών διαφορετικών χρωμάτων για φόντο των διαφανειών που 

αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα των τριών Βασιλείων του Δάντη: το βαθύ κόκκινο 

για την πύρινη Κόλαση, το γαλάζιο του ουρανού για το Καθαρτήριο και το ανοιχτό 

γαλάζο-κίτρινο που αντανακλάει το φως προσεγγίζοντας τον Παράδεισο. Η κάθε 

διαφάνεια περιλαμβάνει τον τίτλο του πίνακα με βάση το περιεχόμενό του, τον 

υπότιτλο όπου αναγράφεται τ’όνομα του G.B. Genelli, το βασίλειο, το Άσμα, οι στίχοι 

τους οποίους απεικονίζει ο πίνακας –όπως αναγράφονται από τον G.B. Genelli πάνω 

 
248Κατάλογος του Μουσείου Klassik Stiftung / Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia” στη Βαϊμάρη. Viola 
Geyersbach, e-mail, 18/12/2007. 
249Enciclopedia Dantesca, 2η έκδοση, λήμμα “Genelli” επιμ. Pompeo Giannantonio, Τόμ. 3 (Ρώμη: 
Istituto della Enciclopedia italiana-Giovanni Treccani, 1984, 1971 1η έκδοση), 104. 
250Βλ. σχετικά 1.4. Η απήχηση της Θείας Κωμωδίας. 
251Ασπασία Νασοπούλου, e-mail, 19/8/2007. 
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στους πίνακες–  και ο αριθμός καταχώρησής τους σύμφωνα με τον κατάλογο του 

Μουσείου της Βιβλιοθήκης “Herzogin Anna Amalia”. Τέλος αναφέρεται το όνομα της 

Βιβλιοθήκης στη Βαϊμάρη στην οποία βρίσκονται σήμερα οι αυθεντικοί πίνακες και 

απ’όπου μου δόθηκε η σχετική άδεια δημοσίευσής τους στην παρούσα έρευνα.252 Οι 

τίτλοι βασίζονται στον κατάλογο του Μουσείου, αλλά δεν είναι σαφές αν τους έδωσε ο 

ίδιος ο G.B. Genelli ή ο σχολιαστής της έκδοσής τους. Σε όσες χαλκογραφίες δεν 

αναγράφεται τίτλος στον κατάλογο, τους δόθηκε τίτλος μέσα σε αγκύλες και αστερίσκο 

με βάση το περιεχόμενο του πίνακα και τους στίχους στους οποίους αναφέρεται ο 

αριθμός του στίχου. Στον πίνακα αρ. 408318 δεν είναι καθόλου ευδιάκριτος πάνω στη 

χαλκογραφία και για το λόγο αυτόν αναγράφεται σε αγκύλες ο αριθμός Κόλαση, 5/25{ή 

26 ή 28}-96. 

 Η πιο γνωστή χαλκογραφία από τις τριάντα έξι στη Θεία Κωμωδία του Δάντη 

του G.B. Genelli είναι ο αρ. 408318 με τίτλο Η συνάντηση του Δάντη με την 

Φραντσέσκα και τον Πάολο η οποία επιλέχθηκε από τους εκδότες του οίκου Breitkopf 

& Härtel να δημοσιευθεί στην πρώτη έκδοση της μεταγραφής για δύο πιάνα της 

Συμφωνίας του Δάντη από το Λιστ το 1859.253 Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτός ο 

πίνακας είναι ζωγραφισμένος και με δύο άλλες διαφορετικές τεχνικές: σχέδιο με 

γραφίτη σε μεταξωτό χαρτί (αρ. 428219) και σχέδιο με φτερό (αρ. 511573)· το ίδιο 

συμβαίνει και με τη χαλκογραφία αρ. 408325 με τίτλο Σκηνές από την Κόλαση του 

Δάντη που υπάρχει και ως σχέδιο με τον αρ. 428232 αλλά με παραπλήσιες φιγούρες. 

 Ο πίνακας της πρώτης διαφάνειας με τη φιγούρα του Λιστ ντυμένο στα κόκκινα 

και την ουρά του διαβόλου δεσπόζει στο εξώφυλλο του CD Franz Liszt, Dante 

Symphony – Dante Sonata με την Τσέχικη Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση 

του Gerd Albrecht της εταιρείας Harmonia Mundi (1993)· ενώ το σχήμα που 

αναπαριστά τα τρία βασίλεια του Δάντη ανήκει στο Ν. Sapegno.254  Η σειρά με την 

οποία θα προβληθούν οι χαλκογραφίες του G.B. Genelli στην Κόλαση της Συμφωνίας 

του Δάντη είναι ανάλογη του μουσικού κειμένου και βασίστηκε στην προσωπική μου 

άποψη η οποία διαμορφώθηκε από τους συγκεκριμένους στίχους της Κόλασης του 

Δάντη που αναγράφει ο Λιστ πάνω στην παρτιτούρα. Βέβαια, δεν είναι γνωστό με ποια 
                                              
252Προσωπική άδεια δημοσίευσης από τη Βιβλιοθήκη “Herzogin Anna Amalia”, Βαϊμάρη 15/7/2008 
253Βλ. εικόνα 3.5. στο 3.3α. Τα χειρόγραφα, οι εκδόσεις και οι μεταγραφείς. 
254Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, XXIV. 
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ακριβώς σειρά θα χρησιμοποιούσε ο Λιστ τους πίνακες του G.B. Genelli. Για την 

εισαγωγή και την Α Ενότητα της Κόλασης προβάλλονται με τη σειρά οι παρακάτω 

διαφάνειες:  

1) Σκηνές από την Κόλαση του Δάντη 

Kόλαση, 22/133  αρ. 408325 

Έτσι με οργή απ’το φιάσκο ο Καλαμπρίνα 

2) [ Η κάθοδος του Χριστού στην Κόλαση ]* 

Κόλαση, 4/52-61  αρ. 408315 

Μου λέει: «Ήμουνα φρέσκος εδώ κάτω, / Που είδα κάποιος ισχυρός να μπαίνει / Με 
νικητή κλαδιά στεφανωμένος. / Έβγαλε του προγόνου μας τον ίσκιο / Του Άβελ, του 
γιου του, τις ψυχές του Νώε / Και του Μωυσή, του υπάκουου νομοθέτη· / Και του 
γενάρχη Αβραάμ, του βασιλέα / Δαυίδ του Ισραήλ, με τον πατέρα / Και με τους γιους 
του, τη Ραχήλ, που τόσα / Κατάφερε γι’αυτήν, και τόσους άλλους /  
 

3) [ Ο Μίνωας στο 2o Κύκλο της Κόλασης ]* 

Κόλαση, 5/4-15  αρ. 408316 

Φριχτός εκεί που τρίζει τα δόντια ο Μίνως, / Στην εμπατή δικάζοντας το κρίμα· / Και 
την ουρά του στρέφοντας ορίζει / Τη θέση, δηλαδή σαν φτάσει εμπρός του / Ψυχή 
κακογραμμένη, απολογιέται: / Κ’εκείνος, γνώστης όλων των κριμμάτων, / Βλέπει ποιος 
τόπος του Άδη της αρμόζει. / Ζώνεται τόσες δίπλες την ουρά του, / Όσες βαθμίδες 
πρέπει να κατέβει. / Πολλές ψυχές μπροστά του πάντα στέκουν: / Με τη σειρά μια-μια 
περνάει για κρίση, / Μιλάει κι ακούει, μετά κατρακυλάει.   
 
4) Ο Δάντης και ο Βιργίλιος με τους αυτόχειρες 

Κόλαση, 8/13-63  αρ. 408319 

Χορδή ποτέ δεν έριξε σαΐτα / Χράζοντας γοργά το αγέρι τόσο, / Όσο μικρή είδα τότε 
βαρκούλα / Απάνω μας έρχεται απ’το κύμα / Μ’ενός μόνο πλωρίτη το κουμάντο, / Που 
φώναζε: «Ήρθες κιόλας ψυχή μαύρη!» / «Φλεγύα, Φλεγύα, του κάκου ξεφωνίζεις», / 
Του λέει ο κύρης μου, «γι’αυτό μονάχα / Το γύρο: ώσπου να βγούμε από το βούρκο». / 
Κι αυτός που ακούει μεγάλη απάτη / Πως του έχει γίνει, στέκει σαστισμένος, / Το άχτι 
του ίδια κράτησε ο Φλεγύας. / Κατέβηκε ο αρχηγός μου μες στη βάρκα / Και μέσα 
πέρασε μετά κ’εμένα, / Και μόνο ως μπήκα εφάνη φορτωμένη. / Κι όταν στο ξύλο 
κάτσαμε κ’οι δυο μας, / Χιμά η παμπάλαιη πλώρη και χαράζει / Βαθιά πιο απ’όσο 
συνηθάει το κύμα. / Κι ως τα νεκρά νερά αρμενίζαμε, ένας / Γεμάτος λάσπη πρόβαλε 
μπροστά μας, / Και λέει: «Ξι αν ήρθα, δε θα μείνω· / Μα εσύ που τόσο λέρωσες, ποιος 
είσαι;» / Κ’εκείνος: «Κάποιος, που όπως βλέπεις, κλαίει». / Και του απαντώ: «Με 
κλάμα και με λύπη, / Ψυχή καταραμένη να απομείνεις· / Σε ξεχωρίζω με όλη τη βρομιά 
σου». / Στη βάρκα τότε τα δυο χέρια απλώνει, / Κι όπως τον βλέπει ο κύρης μου τον 
σπρώχνει, / Και λέει: «Πήγαινε με τους άλλους σκύλους!» / Τα μπράτσα τότε ζώνει στο 
λαιμό μου / Και με φιλεί: «Περήφανη», μου λέει, / «Ψυχή, χαρά στη μάννα που 
σ’εγέννα! / Στον κόσμο εστάθη ετούτος φαντασμένος· / Τη μνήμη του αρετή δεν τη  
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στολίζει, / Γι’αυτό φρενιάζει ο ίσκιος του εδώ κάτω. / Απάνω, πόσοι γι’άρχοντες 
περνάνε / Τρανοί, κ’εδώ σαν χοίροι ορμούν στη λάσπη, / Με μνήμη όλο ντροπή και 
καταφρόνια!» / «Πολύ θα ευχαριστιόμουν, δάσκαλέ μου, / Να δω να τον βουτούν στη 
λάσπη ετούτη, / Προτού περάσουμε τη λίμνη» του είπα. / «Πριν καν φανερωθεί η 
απάναντι όχθη», / Μου λέει, «ετούτο που ζητάς, θα γίνει· / Σου μέλλεται κι αυτό να το 
απολαύσεις». / Σε λίγο, τέτοια βλέπω να του κάνουν / Μαρτύρια οι ψυχές οι 
λασπωμένες / Φριχτά, που υμνώ το Θεό και τον δοξάζω. / «Το Φίλιππον Αργέντη όλοι 
βαράτε!», / Φώναζαν, κ’η περίεργη της Φιρέντζας / Ψυχή, από μοναχή της δαγκωνόταν. 
 
5) Ο Δάντης σε συνομιλία με τον Καβαλκάντε Καβαλκάντι 

Κόλαση, 10/32-53   αρ. 408320 

Το Φαρινάτα, που σηκώθηκε όρθιος· / Φάνηκε ολόκληρος πάνω στη μέση». / Το 
βλέμμα στο δικό του είχα καρφώσει, / Κι αυτός στητός με ορθό το μέτωπό του, / 
Περιφρονούσε αγέρωχος τον Άδη. / Προς το μνημείο τα ψυχωμένα χέρια / Με 
προθυμία με φέρναν του οδηγού μου, / Που: «να μετράς τα λόγια σου», μου κάνει. / Κι 
όταν μπροστά στον τάφο του είχα φτάσει, / Με βλέπει λίγο και με καταφρόνια: / «Οι 
πρόγονοί σου ποιοι ήταν», με ρωτάει. / Κ’εγώ που τόσοτο ‘θελα ν’ακούσω, / 
Καταλεπτώς του τα φανέρωσα όλα. / Κι αυτός, σηκώνοντας τα φρύδια λίγο: / 
«Αντίθετοι σταθήκανε», μου λέει, / «Στο κόμμα το δικό μας και σ’εμένα, / Και στους 
προγόνους μου, για τούτο / Και δυο φορές τους έχω ξεσπιτώσει». / «Γύρισαν και τις 
δυο φορές», του λέω· / «Δεν ξεσκολίσανε καλά την τέχνη, / Οι άνθρωποί σου!» Τότε 
πλάι σηκώθη / Κάποιος που του’φθανε έως το πιγούνι, / 
 
6) Ο Δάντης στον Κύκλο των οξύθυμων 

Κόλαση, 12/91  αρ. 408321 

Και μα την αρετή που μου οδηγάει /  
 
Για τη Β Ενότητα της Κόλασης όπου ο Δάντης συνομιλεί με την Φραντσέσκα και τον 

Πάολο ακολουθούν οι πίνακες: 

7) Η συνάντηση του Δάντη και της Φραντσέσκας 

Κόλαση, 5/25{ή 26 ή 28}-96     αρ. 408318 

Στην ώρα αρχίζουν οι θλιμμένοι τόνοι / Στ’αυτιά μου ν’αντηχούν, γιατί είχα φτάσει / 
Εκεί που αρίφνητοι οι λυγμοί ξεσπούνε. / Κατατοπιά που κάθε φως σωπαίνει / 
Μουγκρίζοντας σαν πέλαγο αφρισμένο, / Όταν ενάντιος άνεμος το ΄δερνει. / Η ανεμική 
της κόλασης, που μήτε / Στιγμή δε σταματάει, αεροπαίρνει / Τα πνεύματα στου σίφουνα 
τη δίνη. / Κι όπως γυρνά χτυπώντας τα πληγώνει. / Κι όταν πια φτάσουν στου γκρεμού 
τα ερείπια, / Ξεσπάζουν σε στριγκλιές και μπήγουν θρήνους / Και βλαστημούν τη 
δύναμη τη Θεία. / Έμαθα πως εδώ κολάζονται όλοι / Οι αμαρτωλοί της σάρκας, που 
υποτάζουν / Το νου στον πόθο. Κι όπως τα ψαρόνια / Στην παγωνιά πλήθος σε μια 
μεγάλη / Σειρά πετούν, έτσι έσερνε η σβιλάδα / Τις μαύρες τις ψυχές απάνω, κάτω, / 
Χωρίς καμιά να τις γλυκαίνει ελπίδα: /  Όχι να πάψει, ν’αλαφρώσει ο πόνος. / Κ’οι 
γερανοί όπως πάνε αράδα / Σούρτα μοιρολογώντας στον αέρα, / Έτσι είδα κλαίγοντας 
να καταφτάνουν / Σκιες που κουβαλούσε το δρολάπι. / «Ποιοι να’ναι, δάσκαλε», είπα 
τότε, «ετούτοι / Που τόσο δέρνονται στο μαύρο αγέρι;» / «Απ’τις ψυχές που μερωτάς, η 
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πρώτη,», / Αμέσως μου απαντάει τότε εκείνος, / «Βασίλισσα ήταμ σε πολύγλωσσα 
έθνη. / Κυλιστηκε στης ηδονής τα βίτσια / Τόσο, που έκανε τον πόθο νόμο / Για να 
σκεπάσει τις μπομπές της όλες. / Αυτή είναι η Σεμίραμις, κ’υπήρξε / Ιάδοχος του Νίνου 
και γυναίκα· / Κρατούσε γης που κυβερνά ο Σουλτάνος. / Η άλλη είναι από αγάπη 
σκοτωμένη, / Παράσπονδη στη στάχτη του Σιχαιού. / Η Κλεοπάτρα η φλογερή κατόπι. / 
Δες την Ελένη που έπασχαν για κείνη / Χρονιές πολλές, δες τον τρανό Αχιλλέα, / 
Ερωτοχτυπημένο στα στερνά του. / Τον Πάρη δες και τον Τριστάνο». Χίλιες / Ψυχές 
και πιο πολλές δείχνοντας μου είπε, / Στη ζήση που είχε ο έρωτας ξεκάνει. / Κι αφού το 
δάσκαλό μου να ονομάζει / Παλιές Κυράδες άκουσα και Ιππότες, / Από συμπόνια 
απόμεινα χαμένος / Κι άρχισα: «Ποιητή μου, αχ πόσο θέλω / Στους δυο που πάνε ταίρι 
να μιλήσω, / Και δείχνουν τόσο ανάλαφροι στο αγέρι». / Κ’εκείνος μου είπε: «Κοίτα, 
όταν κοντά μας / Κ’οι δυο ζυγώσουν, τότε ξόρκισέ τους / Στον έρωτα που τους κρατάει, 
και θα’ρθουν». / Κι όταν κοντά μας η πνοή του ανέμου / Τους έσερνε: «Ψυχές 
θλιμμένες», κράζω / «Αν δε σας το εμποδίζει άλλος, μιλήστε!» / Σαν περιστέρια που τα 
σπρώχνει ο πόθος / Κ’έρχονται με το αγέρι στη φωλιά τους / Με ολάνοιχτα άσειστα 
φτερά πετώντας, / Απ’της Διδώς τη σύναξη έτσι βγήκαν / Κ’ήρθαν σ’εμάς, στο 
θυμωμένο αγέρι. / Τόσο ήταν δυνατή η θερμή κραυγή μου: / «Ω, πλάσμα εσύ αγαθό, 
χαριτωμένο / Που πας γυρεύοντας στο μάυρο αγέρι, / Εμάς που με αίμα βάψαμε την 
πλάση, / Αν ήταν φίλος μας του κόσμου ο ρήγας, / Θα του προσπέφταμε να βρεις 
γαλήνη / Αφού σπλαχνίστηκες τα βάσανά μας. / Θ’ακούσουμε ό,τι θέλεις να ρωτήσεις / 
Και θα σου πούμε ό,τι ζητάς να μάθεις, / Όταν κοπάσει, όπως συμβαίνει, ο αγέρας. 
 

8) [ Ο Δάντης με τη Φραντσέσκα και τον Πάολο ]* 

Κόλαση, 5/97-120  αρ. 408323 

Στο ακρόγιαλο που κατεβαίνει ο Πάδος / Κ’οι παραποταμιές του να ημερέψει. / Η 
αγάπη, που σε ευγενικές φουντώνει / Καρδιές, άναψε τούτον για το ωραίο / Κορμί μου, 
που ως το πήραν, με πληγώνει / Ακόμη. Αγάπη, που συχνά αναγκάζει / Σε αγάπη, 
μ’έπιασε για τούτον τόσο / Σφοδρή, που ακόμη, βλέπεις, δε μ’αφήνει. / Η αγάπη σ’ένα 
θάνατο μας πήγε· / Κ’εκείνον που μας σκότωσε, η Καΐνα / Προσμένει». Αυτά μας 
είπανε τα λόγια, / Κι αφού την άμοιρη άκουσα ψυχή τους, / Τόσο πολύ χαμήλωσα το 
βλέμμα, / Που ο ποιητής μου λέει: «Τι συλλογιέσαι;» / «Αλίμονο», αποκρίθηκα, «τι 
πόθοι, / Και τι γλυκές τους έχουν φέρει σκέψεις / Στο θλιβερό αυτό τέλος!» Και 
γυρνώντας / Σ’αυτούς, να λέω άρχισα: «Φραντζέσκα, / Τα πάθη σου με κάνουν και 
δακρύζω / Με θλίψη και συμπόνεση όμως πες μου, / Με τι στων γλυκοαναστεναγμών 
τις ώρες, / Και πώς σας τα είχε καταφέρει η αγάπη, / Να γίνει φανερή η κρυφή 
λαχτάρα;» 
 

9) [ Ο Πάολο διαβάζει στην Φραντσέσκα ]* 

Κόλαση, 5/127-131  αρ. 408317 

Ξεδίνοντας διαβάζαμε μια μέρα / Πώς άναψε το Λαντσιλόττο ο πόθος: / Μονάχοι και 
χωρίς καμιά υποψία. / Συχνά η ματιά μας έσμιγε σ’εκείνο / Το διάβασμα, και χλόμιασε 
η μορφή μας· 
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Στο σημείο αυτό είναι αξιοσημείωτο ν’αναφερθεί το γεγονός ότι ο G.B. Genelli 

χρησιμοποιεί όλους σχεδόν τους στίχους του 5ου Άσματος από τους οποίους εμπνέεται 

τις φιγούρες του που δε συμβαίνει για τα υπόλοιπα Άσματα της Θείας Κωμωδίας. Για 

την επανέκθεση (Α΄ Ενότητα) και την coda ακολουθούν οι υπόλοιπες χαλκογραφίες: 

 

10) Ο Δάντης και ο Βιργίλιος με τις ψυχές που δωροδοκούν 

Κόλαση, 21/97-105   αρ. 408322 

Ολόκορμος κολλάω στον οδηγό μου / Κι ούτε στιγμή δεν ξέκοψα το βλέμμα / Απάνω 
απ’τα αγριεμένα πρόσωπά τους. / Χαμήλωναν τα τρίκρανα ρωτώντας / Ο ένας του 
αλλουνού: «Να τον τρυπήσω; / Να τον βουτήξω στο κατράμι; Αμ’, βέβαια», / 
Φωνάζανε άλλοι. Αλλ’ όμως το τελώνιο / Που με τον οδηγό μου είχε κουβέντα, / 
Γυρνάει μεμιάς και λέει: «Για στάσου στάσου /  
 
11)  [ Οι διάβολοι με τους κερδοσκόπους ]* 

Κόλαση, 21/29-45   αρ. 408324 

Γιατί είδα μαύρο διάολο πίσωθέ μας / Τρεχάτος να έρχεται απ’το βράχο πέρα. / Πόσο 
τρομακτική ήταν η μπορφή του / Και πόσο ανήμερος φαίνονταν τούτος / Με τα ανοιχτά 
φτερά του αλαφροπόδης! / Στη μυτερή του αναγερμένη πλάτη / Αμαρτωλό καβάλα είχε 
ανεβάσει / Και τον κρατούσε απ’των ποδιών το νεύρο. / «Μαλεμπρανκιώτες!» κράζει 
απ’το γεφύρι, / «Για αρπάχτε τον προεστό της Σάντα Ζίτα- / Βουτήχτε τον κ’εγώ 
γυρίζω γι’άλλους / Στη χώρα αυ΄τη που φάρκα είναι από δαύτους! / Εχτός απ’τον 
Μποντούρο, όλοι πουλιούνται· / Με τον παρά, το μαύρο κάνουνε άσπρο». / Τον ρίχνει 
στο βυθό κι απ’το ορθολίθι / Γυρνάει με τέτοια βιάση, που ποτές του / Δε χίμηξε σκυλί 
πίσω απ’τον κλέφτη /  
 
12) [ Ο Κιάμπολο ντι Ναβάρρα με τον Φράτε Κομίτα ]* 

Kόλαση, 22/31-37   αρ. 408326 

Κ’εκεί είδα –χτυπά η καρδιά μου ακόμα– / Ν’αργοπορεί ένας, ίδια όπως τυχαίνει / Το 
ένα βατράχι να βουτάει, και τ’άλλο / Να στέκει. Από τα πισσωμένα τότες / Μαλλιά του 
τον αρπάζει ο Γκραφικάνε, / Και τον τραβάει σαν ποταμόσκυλο έξω. / Με τ’όνομά τους 
πια τους ήξερα όλους, / 
 
13) Ο Δάντης στον 6ο Κύκλο της Κόλασης 

 Κόλαση, 23/58-120   αρ. 408327 

Κατάστιχο βρήκαμε εδώ ένα πλήθος / Ψυχές, που κλαίοντας γύριζαν με βήμα / Αργό, 
όψη θλιβερή κι αποσταμένη. / Φορούσαν κάπες με κλειστές κουκούλες / Μπροστά στα 
μάτια, και ραμμένες ίδια / Μ’αυτές των μοναχών της Κολωνίας. / Φανταχτερές μες στο 
χρυσάφι απ’έξω / Όλο μολύβι μέσα, βαριές τόσο, / Που ψάθινες του Φρειδερίκου 
εμοιάζαν. / Αχ, τι βαρύς παντοτινός μανδύας! / Ζερβά το δρόμο ακολουθάμε τότε / 
Μ’αυτούς, το θλιβερό που έμπηγαν κλάμα· / Αλλά απ’το φόρτο ετούτοι αποσταμένοι, / 
Σάλευαν τόσο αργά, που κάθε τόσο / Αλλάζαμε παρέα σε κάθε βήμα. / Κ’εγώ στον 
οδηγό μου τότε κ’είπε: «Στάσου, / Και ταίριασε το βήμα σου μαζί του!» / Προσμένω, 
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κ’είδα δυο, που λαχταρούσαν, / Καθώς δείχναν στην ότην όψη, να ζυγώσουν, / Μα ο 
στενωπός τους κράταε και το βάρος. / Σαν φτάσανε, πολλή ώρα με κοιτούσαν / Λοξά–
λοξά, χωρίς μιλιά να βγάζουν, / Κι ως στράφηκαν, ο ένας λέει στον άλλο: / «Σαν 
ζωντανού κουνιέται ο λάρυγγάς του· / Κι αν πάλι είναι νεκροί, με ποιο προνόμιο, / 
Χωρίς βαριά στολή λεύτεροι πάνε;» / Μετά του λέει: «Τοσκάνε, εσύ που ήρθες / Στο 
μαύρο των υποκριτών σινάφι, / Για χάρισέ μας τα παράνομά σου!» / Κ’εγώ τους λέω: 
«Γέννημα και θρέμμα / Απ’του όμορφου Άρνου τη μεγάλη χώρα, / Και με όλο το κορμί 
μου εδώ έχω φτάσει. / Μα εσείς ποιοι να’στε που σταλάζει τόση / Στα μάγουλά σας 
θλίψη, καθώς βλέπω / Κ’η κάπα αυ΄τη που λαμπυρίζει τόσο;» / «Οι χρυσωμένες 
κάπες», λέει ο ένας, / «Βαραίνουν στο μολύβι, που τα πέζα / Ν’αναστενάζουν κάνουν 
τις παλάντζες. / Απ’την Μπολώνια, οι μοναχοί Γκοντέντι, / Ο Καταλάνο εγώ, ο 
Λοντρίνγκο ετούτος, / Με τ’όνομα, απ’τη γη σου διαλεγμένοι / Στο πόδι ενός  
Μαγίστρου, να’χει ειρήνη. / Άλλα φερθήκαμε έτσι, που κι ακόμα / Σημάδια βλέπες 
γύρω στον Γκαρντίνγκο». / Κι αρχίζω: «Μανοχοί, τα βάσανά σας…» / Μα κόπηκε η 
φωνή μου γιατί βλέπω / Αντίκρυ χάμω κάποιο σταυρωμένο / Σε τρία παλούκια. 
Σύγκορμα, όταν με είδε / Στριφογυρνάει, στα γένια του φυσώντας / Τους στεναγμούς 
του. Ο Καταλάνο τότε / Που μ’ένιωσε, μου λέει: «Ο καρφωμένος / Αυτός, τους 
Φαρισαίους συμβούλεψε έναν / Για χάρη του λαού να βασανίσουν. / Του φάρδους 
κείτεται γυμνός στη στράτα / Κατά που βλέπεις, κι απ’τη μοίρα εγράφτη / Το βάρος να 
μετράει κάθε περάτη. 
 
14) [ Αγ. Φραγκίσκος της Ασίζης, Χερουβίμ του Σκότους και το πνεύμα του 

Γκουίντο ντα Μοντεφέλτρο ]*  

Κόλαση, 27/112   αρ. 408328 

Μετά απ’το θάνατό μου ήρθε ο Φραγκίσκος 
 
15) Ο Δάντης στον 9ο Κύκλο της Κόλασης 

Κόλαση, 28/118-129  αρ. 408329 

Ξεκάθαρα είδα και θαρρώ πως βλέπω / Ακόμα ένα κορμί χωρίς κεφάλι / Να περπατάει 
μαζί με το άλλο τσούρμο / Το θλιβερό, από τα μαλλιά κρατώντας / Στο χέρι το κεφάλι 
σαν φανάρι· / Μα είδε και μοιρολογούσε: «Αλί μου!» / Γι’αυτόν τον ίδιο γινόταν 
λυχνάρι, / Χώρια απ’το ένα το άλλο κ’ενωμένα / Καθώς μονάχα Αυτός που ορίζει, 
ξέρει. / Και φτάνοντας στου γεφυριού τα πόδια, / Το μπράτσο σήκωσε με το κεφάλι / 
 
16) Ο Δάντης στον 9ο Κύκλο  

Κόλαση, 33/22-75   αρ. 408330 

Στενός φεγγίτης μες στη φυλακή μου, / Που ειπώθηκε μετά πύργος της πείνας, / –Κι 
ακόμα εκεί πολλοί άλλοι θα κλειστούνε– / Να δω πλήθος φεγγάρια με είχε αφήσει· / Κι 
ωσότου το κακό όνειρο όταν είδα, / Απ’το μελλούμενο μου εσκίστη ο πέπλος. / Αυτός 
φαινόταν κύρης κι οδηγός μου / Να κυνηγάει λυκόπουλα και λύκο, / Στη ράχη απ’όπου 
οι Πιζάνοι δε βλέπουν / Τη Λούκκα· με λιγνές και σβέλτες σκύλες / Γκουαλάντους και 
Σισμόντους και Λανφράγκους / Εμπρόσταξε μπροστάρηδες να μπούνε. / Κι αφού για 
λίγο τρέξαν, μου φάνηκαν / Κατάκοποι κ’οι γιοι κι ο κύρης κι ότι, / Σουβλιά τα δόντια 
σκίζαν τα πλευρά τους. / Κι ως ξύπνησα προτού χαράξει η μέρα, / Να κλαιν στον ύπνο 
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νιώθω τα παιδιά μου / Κοντά μου εκεί, και να ζητούν ψωμάκι. / Σκληρός θα είσαι αν δε 
σκεφτείς με θλίψη, / Εκείνο που προμάντευε η καρδιά μου· / Κι αυτό αν δε σε πονάει, 
σαν τι σε θλίβει; / Ξύπνησαν πια, κι’είχε ζυγώσει η ώρα / Που την τροφή μας φέρνανε 
συνήθως, / Κι απ’το όνειρο μου αχνότρεμε καθένα. / Και ξάφνου, ακούω την πόρτα να 
καρφώνουν / Του απαίσιου πύργου, και βουβός κοιτώντας / Την όψη των παιδιών, δεν 
έβγαλα άχνα. / Δεν έκλαψα, σαν να’μουνα από πέτρα, / Μα εκείνα κλαίγαν κι ο μικρός 
μου Ανσέλμος, / Μου λέει: «Πώς μας κοιτάς, πατέρα, τι έχεις;» / Δε δάκρυσα, μα κι 
ούτε απάντησα άλλο / Τη μέρα αυτή, κι ούτε τη νύχτα που ρθε, / Κι ωσότου ο άλλος 
ήλιος ξαναβγήκε. / Κι ως μπήκε φως μια στάλα στη θλιμμένη / Τη φυλακή, στις 
τέσσερεις κοιτώντας / Μορφές απ’τα παιδιά μουτη δική μου, / Τα δυο μου  χέρια 
δάγκωσα απ’τον πόνο.  / Κι αυτά, απ’την πείνα μου θαρρώντας / Πως το έκανα, 
σηκώθηκαν ολόρθα, / Και λεν: «Πατέρα, ο πόνος μας πιο λίγος / Θα μείνει, αν από μας 
να φας γυρέψεις· / Τη σάρκα που έντυσες, μπορείς να γδύσεις!» / Σώπασα μήπως κι 
άλο τα πικράνω, / Και αμίλητοι σταθήκαμε δυο μέρες. / Κι αχ, γη σκληρή, γιατί να μην 
ανοίξεις; / Κι ως πια στην τέταρτη ήρθαμε τη μέρα, / Στα πόδια μου σωριάστηκε ο 
Γκάντο κ’είπε:  / «Γιατί πια δε με βοηθάς, πατέρα;» / Ξεψύχησε εκειδά, κι όπως με 
βλέπεις, / Να σβήνουν και τα τρία είδα ένα-ένα / Την Πέμπτη και την έκτη μέρα, κι 
ώσπου / Εσούρθηκα τυφλός ανάμεσά τους / Και τα’κραζα δυο μέρες πεθαμένα· / Η 
πείνα όμως μετά λυγάει τον πόνο».  
  

Σε αντίθεση με την Κόλαση, ο Λιστ στο Καθαρτήριο δεν κάνει καμία αναφορά 

σε στίχους της Θείας Κωμωδίας και γι’αυτόν το λόγο η επιλογή για τη σειρά προβολής 

των πινάκων του G.B. Genelli γίνεται με βάση τον αριθμό καταχώρησής τους στον 

Κατάλογο του Μουσείου της Βιβλιοθήκης “Herzogin Anna Amalia” στη Βαϊμάρη και 

τη φυσιολογική σειρά των Ασμάτων του Καθαρτηρίου και Παραδείσου (Magnificat): 

 

1) Ο Δάντης και οι ψυχές που ακούν το τραγούδι 

Καθαρτήριο, 2/106-123   αρ. 408331 

Κ’εγώ: «Αν τα ερωτικά σου τα τραγούδια / Που άλλοτε μου έσβηναν τόσο την πίκρα, / 
Δεν ξέχασες από καινούργιο νόμο, / Πες μου κανένα, μήπως και μου ευφράνεις / Λιγάκι 
την ψυχή, που εδώ κατέβη / Μαζί με το κορμί τέτοια θλίψη». / Αγάπη, που μιλάς βαθιά 
στο νου μου… / Αρχίζει τότε αυτός με τόση γλύκα, / Που ακόμα τώρα την καρδιά μου 
ευφραίνει. / Κι ο δάσκαλος κ’εγώ κ’η σύναξη όλη, / Τόσο είμαστε κοντά του 
ευτυχισμένοι, / Που μέσα μας κάθε άλλη έσβησε έγνοια. / Βαδίζαμε όλοι αργά, 
συνεπαρμένοι / Στο άσμα του, και να ο σεβάσμιος γέρος, / Φωνάζει: «Τι’ναι αυτά 
ψυχές τεμπέλες! / Με χασομέρια τι στεκόσαστε έτσι; / Εμπρός για το βουνό να λιώσει η 
πάχνη / Στα μάτια σας, και το Θεό να δείτε». 
 
2) Ο Δάντης στον 1ο Κύκλο του Καθαρτηρίου 

Καθαρτήριο, 4/100-136   αρ. 408332 

Στο άκουσμα κ’οι δυο γυρνάμε τότε, / Και βλέπουμε ψηλό ζερβά μας βράχο, / Που πριν 
το μάτι μας δεν είχε πάρει. / Εκεί τραβήξαμε κ’είδαμε κόσμο / Στον ίσκιο ξάπλα πίσω 
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απ’το βράχο / Καθώς τεμπέληδες το συνηθίζουν. / Κ’ένας που μου φαινόταν 
κουρασμένος, / Καθόταν αγκαλιά τα γόνατά του, / Και με σκυφτό κεφάλι ανάμεσά 
τους. «Για κοίταξε, γλυκέ άρχοντά μου», λέω, / «Σε τέτοια βαργεμάρα ένα χωμένο, / 
Σάμπως να είναι η τεμπελιά αδερφή του». / Γυρίζει εκείνος τότε νιώθωντάς μας, / 
Σέρνoντας τη ματιά του ως τους γοφούς μας, / Και λέει: «Άντε λοιπόν, παλικαρά μου!» 
/ Ευθύς νιώθω ποιος ήταν, κ’η κομάρα  / Που την ανάσα μου είχε λαχανιάσει, / Να 
πλησιάσω με άφησε, κ’ήρθα / Κοντά του πια, σηκώνει το κεφάλι, / Και: «Το’δες», μου 
είπε, «το γιατί ο ήλιος, / Το αμάξι του οδηγάει αριστερά σου;» / Οι οκνές χειρονομίες, 
τα λίγα λόγια, / Σε γέλιο αχνό μου άνοιξαν τα χείλια, / Και του απαντώ: «Μπελάκουα, 
δε λυπάμαι / Που είσαι εδώ, μα πες μου για ποιο λόγο / Κάθεσαι εκεί; Συντρόφους 
περιμένεις, / Ή σ’έχουν βρει παλιές σου συνήθειες σου;» / «Τι μ’ωφελεί, αδερφέ, το 
ανέβασμά μου, / Αφού να μπω στον παιδεμό εμποδίζει / Το θείο πουλί, στο πέρασμα 
που στέκει; / Μα πρώτα ο ουρανός θα στρέψει, τόσες / Φορές, όσο είχα αργήσει στη 
ζωή μου, / Να πιάσω τα καλά στενάγματά μου. / Εκτός αν προσευχή με βοηθήσει, / 
Από καρδιάν ενάρετη βγαλμένη· / Άλλη δεν ωφελεί, ο Θεός τη διώχνει». 
 
3) O Δάντης μπροστά στην Πύλη τoυ Καθαρτηρίου 

Καθαρτήριο, 5/94-108   αρ. 408333 

«Στους πρόποδες», μου λέει, «του Καζεντίνο, / Περνά ένα ρέμα που το λένε Αρχιάνο: / 
Βγαίνει απ’την Ερημιά των Απεννίνων. / Κ’εκεί όπου το ρέμα ετούτο αδειάζει, / 
Τρεχάλα φτάνω με λαιμό σφαγμένο / Ματώνοντας στο διάβα μου στον κάμπο. / Εκεί 
έχασα το φως και τη μιλιά μου / Με της Μαρίας τ’όνομα στερνά μου, / Κ’ερημο 
αφήνοντας κι ολάδειο σώμα. / Και να η αλήθεια, πες την σ’όποιους ζούνε: / Με αρπάζει 
Άγγελος Θεού, και του Άδη / Του λέει: «Ουράνιε, εσύ, τι μου τον παίρνεις; / Αυτό το 
αθάνατο κρατάς δικό σου,  / Και για ένα δακρυάκι εγώ το χάνω· / Όμως αλλιώς θα 
κουμαντάρω το άλλο»  
 
4) Ο Δάντης ακούει τη διήγηση του Μοντεφέλτρο 

Καθαρτήριο, 5/109-127  αρ. 408334 

Ξέρεις καλά πως πήζουνε στο αγέρι / Υγρές οι κάπνες που νερό αναλυώνουν, / Σαν 
έρθουν κει που σμίγουν με το κρύο. / Κ’η θέλησή του αυτή η κακή, ενωμένη / Στην 
εξυπνάδα, αχνούς κινάει κι ανέμους, / Με μπόρεση που του έχει δώσει η φύση. / Μετά 
η κοιλάδα, ως πήρε να νυχτώνει, / Από το Πρατομάνιο ίσαμε στ’άγρια / Βουνά, με 
συννεφιά σκεπάστηκε όλη, / Κ’έγινε ευθύς νερό ο πηχτός αγέρας· / Βροχή έπεσε και 
ξεφλεβίσανε, όσα / Νερά δεν μπόρεσε να πιει το χώμα. / Κι όταν πια ενώθηκαν τρανά 
ποτάμια,  / στο βασιλόρεμα έπεσαν με τόση / Ορμή, που δεν κρατήθηκε αντιστύλι. / 
Στην εκβολή του βρήκε ο αφρισμένος / Αρχιάνος, ξυλιασμένο το κορμί μου, / Και το 
έσυρε στον Άρνο, αφού μου ελύθη / στα στήθια μου ο σταυρός, που εγώ είχα κάνει. 
 
5) Ο Δάντης στην κοιλάδα με τα φίδια 

Καθαρτήριο, 8/88-107 αρ. 408336 

Κ’είπε ο οδηγός: «Γιε μου, ψηλά τι βλέπεις;» / Κ’εγώ: «Τα τρία εκείνα αστέρια βλέπω, 
/  Που ο πόλος όλος φλέγεται από τούτα». / Κι αυτός: «Τα καθαρά τέσσερα αστέρια / 
Που έβλεπες το πρωί έχουν βασιλέψει, / Και τούτα εδώ στη θέση τους εβγήκαν». / 
Κ’ενώ μιλούσε, τον τραβά ο Σορντέλλο, / Και λέει: «Για κοίτα το αντίζηλό μας», / 
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Προς τη μεριά του ορθώνοντας το χέρι / Κι απ’όπου το μικρό λαγκάδι ανοίγει, / 
Πετάχθηκε ένα φίδι, ίσως το ίδιο / Που έδωσε τον πικρό καρπό στην Εύα. / Μες στα 
λουλούδια και τη χλόη γλιστρούσε / Το σερπετό, τινάζοντας τη γλώσσα, / Συχνά 
στρίβοντας κεφαλή και ράχη. / Δεν είδα και να πω δε θα μπορέσω / Πώς όρμησαν κ’οι 
δυο ουράνιοι γλάροι, / Γιατί τους είδα μόνο αφού πετούσαν. / Τα πράσινα φτερά μόλις 
θροΐσαν, / Το φίδι εχάθη, κ’οι Άγγελλοι γυρίσαν /  
 
6) Ο Δάντης και το όραμα των αετών 

Καθαρτήριο, 9/13-30   αρ. 408337 

Στην ώρα θλιβερές που αρχίζει τρίλιες, / Χαράματα κοντά, το χελιδόνι, / Θυμούμενο 
ίσως τα παλιά του πάθη– / Κ’η σκέψη μας πιο λεύτερη απ’τη σάρκα / Και πιο αλαφριά 
στους στοχασμούς πιασμένη, / Πετά, σχεδόν θεϊκιά, στα οράματά της· / Μες στ’όνειρο 
μου εφάνη να πετάει / Ένας σετός χρυσόφτερος στα ουράνια / Και με ανοιχτά φτερά να 
κατεβαίνει: / Κι όταν ακόμα νόμισα πως ήμουν όπου / Άφησε ο Γανυμήδης τους δικούς 
του, / Για τα συμβούλια τα ψηλά αρπαγμένος. / Σκεφτόμουν μέσα μου: «Ίσως τα’ορνιο 
ετούτο, / Εδώ χτυπάει τη λεία του συνήθως, / Γι’αλλού ακατάδεχτο να βάλει πόδι». / 
Μου φάνηκε μετά στριφογυρνώντας / Σαν φοβερή αστραπή πως ήρθε κάτω, / Και με 
άρπαξε για της φωτιάς τη σφαίρα. 
 
7) Ο εξαγνισμένος Δάντης μπροστά στην πόρτα του Καθαρτηρίου 

Καθαρτήριο, 9/106-113 αρ. 408338 

Ψηλά στα τρία σκαλιά με θέλησή μου / Με ανέβασε ο οδηγός μου και μου λέει: / 
«Γύρεψε ταπεινά να μας ανοίξει». / Προσπέφτω ευλαβικά στ’άγια του πόδια / Και του 
ζητώ να λυπηθεί ν’ανοίξει. / Μα πριν, τρεις δέχτηκα χτυπιές στο στήθος / Κ’εφτά μου 
χάραξε στο μέτωπο Άλφα / Με του σπαθιού τη μύτη, λέγοντάς μου: /  
 
8) Ο Δάντης στον τόπο των αλαζόνων και των φιλάρεσκων 

Καθαρτήριο, 11/73 αρ. 408339 

Το βλέμμα χαμηλώνω ακούγοντάς τον, 
 
9) Ο Δάντης στο Καθαρτήριο 

Καθαρτήριο, 13/43-111   αρ. 408340 

Προσεχτικά όμως κοίτα στον αιθέρα, / Και καθιστές ψυχές θα δεις αντίκρυ / Στο μήκος 
της πλαγιάς την κάθε μία. / Ακόμα πιο πολύ τα μάτια ανοίγω / Και βλέπω ίσκιους  που 
φορούσαν κάπες / Με χρώμα που δεν άλλαζε απ’της πέτρας. / Κι ως προχωρήσαμε 
λιγάκι ακόμα, / «Δεήσου και για μας, Μαρία», ακούω: / Και «Μιχαήλ» και «Πέτρο» κι 
«Άγιοι Πάντες» / Νομίζω σήμερα στη γη δε θα είναι / Καρδιά τόσο σκληρή να μη 
χτυπήσει / Από συμπόνοια, με ό,τι εγώ εκεί είδα. / Γιατί όταν στις ψυχές αυτές κοντά 
ήρθα, / Ώστε όλες τους τις πράξεις να διακρίνω, / Στα μάτια μου ήρθαν δάκρυα από τη 
λύπη. / Φτηνό μου εφάνη πως φορούσαν ράσο / Κι ακούμπαγε στον ώμο ο ένας του 
άλλου, / Κι όλοι μαζί στο βράχο στυλωμένοι. / Έτσι οι τυφλοί με το τριμμένο ρούχο / 
Σκυφτοί ψωμοζητούν στις εκκλησίες, / Κα γέρνει το κεφάλι ο ένας στου άλλου, / Τον 
οίκτο να κινήσουμε του κόσμου / Όχι με λόγια μόνο, άλλα και με όψη / Κακομοιριάς, 
που συγκινεί επιπλέον. / Και όπως οι τυφλού δε χαίρονται ήλιο, / Ίδια κ’οι σκιές που 
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πριν γι’αυτές μιλούσα, / Δεν τους χαρίζεται το φως το ουράνιο. / Γιατί με σίδερου 
κλωστή έχουν ράψει / Τα βλέφαρά τους, όπως κάνουν στο άγριο / Γεράκι, όταν δε λέει 
να ημερέψει. / Μου φαίνονταν σαν προσβολή, περνώντας / Να τους κοιτώ, χωρίς να με 
κοιτάνε: / Γι’αυτό γυρίζω στο σοφό οδηγό μου, / Κ’ένιωσε αυτός, τι αμίλητος 
ρωτούσα· / Γι’αυτό και πριν ρωτήσω, μου είπε: «Μίλα, / Και να είσαι σύντομος και με 
σπιρτάδα». / Ερχόταν ο Βιργίλιος άκρη- άκρη / Προς τον γκρεμό, που να’πεφτες 
μπορούσες, / Γιατί εκεί αντιστύλι δε βρισκόταν· / Απέναντί μου οι ευσεβείς στεκόνταν 
/ Ψυχές, που με όλη τη φριχτή ραφή τους, / Την όψη βουτηγμένη είχαν στα δάκρυα. / 
Γυρνώ σ’αυτές, και:  / Ω ψυχές», αρχίζω, / «Που ασφαλώς ψηλά το φως θα δείτε, / Και 
που για τούτο η  / πεθυμιά σας κλαίει, / Είθε απ’το πνεύμα σας να σβήσει η Χάρη / 
Κάθε λερωματιά, κ’έτσι καθάριο, / Να το περάσει ο ποταμός της μνήμης, / Για πέστε 
μου, και χάρη θα χρωστάω, / Αν είναι εδώ καμιά ψυχή Λατίνου· / Μπορεί να’ναι καλό 
γι’αυτή να ξέρω». / «Αχ αδερφέ μου, εδώ κάθε ψυχή έχει / Μια αληθινή πατρίδα· ίσως 
να θέλεις / Να πεις, που να’ζησε στην Ιταλία». / Αυτά θαρρώ για απόκριση είχα 
ακούσει / Γι’αυτό πήγα κοντύτερα ν’ακούσω. / Και μια ψυχή είδα ανάμεσα στο 
πλήθους / Να προσπαθεί να νιώσει· πώς; αν πείτε, / –Σαν ο τυφλός που ορθώνει το 
πιγούνι. / «Πνεύμα», του λέω, «που προσπαθείς ν’ανέβεις, / Αν είσαι αυτός που πριν 
μου αποκρίθη, / Πες μου τον τόπο σου ή και τ’όνομά σου». / «Σιενέζα ήμουν», είπε, 
«μ’αυτούς τώρα / Ξεπλένομαι από την κακιά ζωή μου, / Με δάκρυα το θεό μου 
αναζητώντας. / Διόλου σοφή, κι ας μ’έλεγαν Σοφία· / Χαιρόμουνα το πάθημα του 
άλλου, / Κι απ’το καλό μου πιο πολύ το ίδιο. 
 
10) Το όραμα του Δάντη 

Καθαρτήριο, 19/1-33   αρ. 408341 

Την ώρα, όταν η ψύχρα της σελήνης / Τη θέρμη καταπνίγει της ημέρας, / Σβησμένη 
από τη γης ή απ’τον Κρόνο· / Και τον καλό οιωνό τους οι γεωμάντες / Κοιτώντας στην 
ανατολή γυρεύουν / Καθώς σαλεύει ακόμα το σκοτάδι, / Μες στ’όνειρό μου βλέπω μια 
γυναίκα / Αλλήθωρη, ψευδή και στραβοκάνα, / Κουλή στα χέρια, με όψη ασβεστωμένη. 
/ Την κοίταζα, κι όπως ζεσταίνει ο ήλιος / Το κρύο κορμί απ’τη νύχτα ξυλιαμένο, / 
Όμοια άρχιζε η ματιά μου να της λύνει / Τη γλώσσας της, κι ολόρθη στυλωνόταν / 
Σιγά-σιγά, κ’η ασβεστωμένη όψη, / Καθώς τη θέλει ο έρωτας βαφόταν. / Κι αφού της 
λύθηκε η μιλιά αρχινάει / Να τραγουδάει τόσο γλυκά, που ο νους μου / Δεν ξέρω πια αν 
θα ξέφευγε από εκείνη. / Τραγούδαγε: «Είμαι εγώ η γλυκιά Σειρήνα, / Στα πέλαγα που 
ξελογιάζω ναύτες· / Τέτοιος πόθος τους όταν με ακούνε. / Με το τραγούδι μου έβγαλα 
απ’τη ρότα / Τον Οδυσσέα, κι όποιος σταθεί κοντά μου, / Δύσκολα φεύγει, τόσο τον 
μαγεύω». / Το στόμα της δεν είχε κλείσει ακόμα / Και πρόβαλε μια δέσποινα με βιάση / 
Κ’ήρθε κοντά ντροπιάζοντας την άλλη. / «Βιργίλιε, ω Βιργίλιε, ποιο είναι ετούτη;» / 
Του λέει με θυμό, αλλ’αυτός τραβούσε / Με ορθάνοιχτα τα μάτια προς την άγια. / Κι 
αυτή, σκίζει το φόρεμα της άλλης, / Και την κοιλιά μου δείχνει όπως το ανοίγει / Που 
από την βρόμα την πολλή, ξυπνάω. 
 
11) Η διαδρομή του Δάντη στο Καθαρτήριο 

Καθαρτήριο, 27/46-60  αρ. 408342 

Κι αμέσως, στη φωτιά μπροστά μου μπήκε, / Παρακαλεί κι ο Στάτιος να περάσει / Που 
βρισκόνταν από ώρα ανάμεσά μας. / Αλλά σαν μπήκα μέσα, θα ριχνόμουν / Να 
δροσιστώ σε κρύσταλλο βρασμένο· / Οι φλόγες τόσο μ’είχαν τσουρουφλίσει. / Και για 
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να μ’ενθαρρύνει εκεί ο γλυκός μου, / Για τη Βεατρίκη πήγαινε μιλώντας: / «Θαρρώ, 
πως κιόλας βλέπω τη ματιά της!» / Ψέλνοντας μια φωνή μας οδηγούσε, / Κι 
ακούγωντας τη φύγαμε απ’τις φλόγες / Κ’ήρθαμε εμπρός στου ανήφορου τη σκάλα. / 
«Venite benedicti patris mei», / Μπήζει φωνή με τέτοια λάμψη, που ήταν / Αδύνατο και 
να τον δω μονάχα. 
 
12) Το όραμα του Δάντη στο Καθαρτήριο 

Καθαρτήριο, 27/73-108  αρ. 408343 

Σκαλί, καθείς μας έκανε κρεβάτι / Γιατί οι γκρεμοί το ανέβασμα εμπόδιζαν / Και λύγιζε 
για τούτο η θέλησή μας. / Κι ως μηρυκάζουν γαληνά τα γίδια / Που γρήγορα με τόλμη 
σκαρφαλώνουν / Απάνω στους  γκρεμούς προτού χορτάσουν  / Αλάλητα στους ίσκιους 
το βραδάκι, / Και τα φυλά ο βοσκός γερτός στην γκλίτσα / Άγρυπνος και σκυφτός στο 
καραούλι· / Κι ως ο πρατάρης απ’τη μάντρα του έξω / Ολονυχτίς βιγλίζει το κοπάδι / 
Μην έρθουν τα θεριά και το σκορπίσουν, / Έτσι κι εμείς ολονυχτίς κ’οι τρεις μας, / 
Βοσκάρηδες αυτοί κ’εγώ κατσίκι, / Στα βράχια τα τραχιά είχαμε σταλιάσει. / Εκεί, λίγο 
ουρανό να δεις μπορούσες· / Αλλά απ’το λίγο αυτόν κοιτούσα αστέρια / Να λάμπουν 
καθαρά και πιο μεγάλα. / Κι όπως τα κοίταζα και τα μετρούσα / Με πήρε ο ύπνος· που 
συχνά πριν να’ρθουν / Αυτά που θα συμβούν, τα ξέρει εκείνος. / Νομίζω, σε ώρα που 
άρχιζε να λάμπει / Απ’την ανατολή η Κυθέρεια στο όρος, / Και φλόγα ερωτικήτην καίει 
αιώνια, / Μου φάνηκε πως είδα στ’όνειρό μου / Μες στους αγρούς, Δέσποινα νέα κι 
ωραία, / Λουλούδια κόβοντας να τραγουδάει: / «Ας ξέρει, όποιος ρωτάει για τα’όνομά 
μου, / Πως είμαι η Λεία, και πως τα ωραία μου χέρια,  / Τα’απλώνω για να κόψω ένα 
στεφάνι. / Φτιάχνομαι στον καθρέφτη για ν’αρέσω· / Κ’η αδερφή μου η Ραχήλ, δε 
φεύγει / Ούτε στιγμή από το γυαλί όλη μέρα. / Τα χέρια της να κοιτά, κ’εγώ να 
φτιάχνω». 
 
 Από τη στιγμή που ξεκινάει η χορωδία στο Magnificat στο μ. 314 του 

Καθαρτηρίου προβάλλονται οι πίνακες που αφορούν τον Παράδεισο: 

 
1) O Δάντης αντικρύζει τη Φραντσέσκα  

Παράδεισος, 1/64-66     αρ. 408344 

Προς τις αιώνιες σφαίρες η Βεατρίκη, / Αντικριστά κι ασάλευτη κοιτούσε, / Και 
χαμηλόθωρα κ’εγώ σ’εκείνη. 
 
2) Βεατρίκη και Δάντης 

Παράδεισος,  4/22-24   αρ. 408346 

Κι αυτό το δισταγμό σου τρέφει η γνώμη, /Που λέει πως η ψυχή ξαναγυρίζει / Στο 
αστέρι της, καθώς διδάσκει ο Πλάτων. 
 
3) [ Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός μιλάει για τα πνεύματα του Ερμή ]* 

Παράδεισος,  6/112-114   αρ. 408347 

Αυτό το αστέρι το μικρό κοσμούνε / Λαμπρές ψυχές, που όλες σταθήκανε άξιες / Κι 
άφησαν πίσω τους τιμή και φήμη. 
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4) [ Ο Αγ. Φραγκίσκος της Ασίζης «παντρεύεται» τη  φτώχεια ]* 

 Παράδεισος,  11/61-62   αρ. 408349 

Και στην πνευματική μπροστά εξουσία, / Ενάντια στον πατέρα του,την παντρεύτη· 
 
5) [ Η «σταύρωση» της φτώχειας με το Χριστό ]* 

Παράδεισος,  11/70-72    αρ. 408350 

Κι όχι άδικα πιστή κι άτρομη εφάνη / Εδώ στης γης σαν έμεινε η Μαρία, / Με το 
Χριστό από πάνω σταυρωμένο. 
 
6) [ Ο Αγ. Φραγκίσκος με το Χριστό ]* 

Παράδεισος,   11/106-108    αρ. 408351 

Και σε άγριο βράχο ανάμεσα απ’τον Άρνο / Και Τίβερη, στερνά ο Χριστός σημάδια / 
Στο σώμα του σταμπάρει για δυο χρόνια. 
 
7) [ Η τελευταία πνοή του Αγ. Φραγκίσκου ]* 

Παράδεισος,  11/109-112   αρ. 408353 

Κι όταν Αυτός, που τέτοιο του όρισε έργο, / Ψηλά τον κάλεσε για το μισθό του / Που 
τόσο ταπεινά του είχε δουλέψει,  / Στ’αδέρφια του, στους δίκαιους κληρονόμους,  
 
8) [ O Αγ. Πέτρος μεταφέρει τη ψυχή του Αγ. Φραγκίσκου στους Ουρανούς ]* 

Παράδεισος,  11/118-121    αρ. 408354 

Και τώρα που σκέψου ο σύντροφός του τι ήταν, / Που οδήγησαν μαζί το πλοίο του 
Πέτρου / Ολόισια στο λιμάνι με φουρτούνα! / Για μας αυτός υπήρξε ο πατριάρχης·
  
 Ακολουθούν όλες οι χαλκογραφίες του G.B. Genelli όπως θα προβληθούν στο 

πρόγραμμα Microsoft PowerPoint παράλληλα με την ερμηνεία της μεταγραφής της 

Συμφωνίας του Δάντη για σόλο πιάνο από τον C. Tausig.  
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ΦΡΑΝΤΣ
 

ΛΙΣΤ
(1811-1886)



Η
 

Συμφωνία
 

του
 

Δάντη
για

 
ορχήστρα

 
& γυναικεία

 
χορωδία

σε
 

μεταγραφή
 

για
 

σόλο
 

πιάνο
 

του

CARL TAUSIG
(1841-1871)



με
 

προβολή
 

πινάκων
της

 
Θείας

 
Κωμωδίας

 
του

 
Δάντη

του γερμανού ζωγράφου

GIOVANNI  BONAVENTURA  GENELLI
(1798-1868)



«Η ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ»



Τα
 

τρία
 

Βασίλεια
 

του
 

Δάντη



Κόλαση



Σχήμα
 

από
 

την
 

Κόλαση
 

της
 

Θείας
 

Κωμωδίας
 

του
 

Δάντη



Σκηνές
 

από
 

την
 

Κόλαση
 

του
 

Δάντη

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 22/133   αρ. 408325
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Η
 

Κάθοδος
 

του
 

Χριστού
 

στην
 

Κόλαση
 

]*

G.B.

 

Genelli

 

Κόλαση, 4/52-61  αρ. 408315
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ ΟΜίνωας στο 2ο
 

Κύκλο
 

της
 

Κόλασης
 

]*

G.B.

 

Genelli

 

Κόλαση, 5/4-15   αρ. 408316
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

και
 

ο
 

Βιργίλιος
 

με
 

τους
 

αυτόχειρες

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 8/13-63   αρ. 408319
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia

 

Bibliothek”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

σε
 

συνομιλία
 

με
 

τον
 

Καβαλκάντε
 

Καβαλκάντι

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 10/32-53   αρ. 408320
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στον
 

Κύκλο
 

των
 

οξύθυμων

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 12/91   αρ. 408321
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Η
 

συνάντηση
 

του
 

Δάντη
 

και
 

της
 

Φραντσέσκας

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 5/25 {ή

 

26 ή

 

28}-96     αρ. 408318
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Bιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο
 

Δάντης
 

με
 

την
 

Φραντσέσκα
 

και
 

τον
 

Πάολο
 

]*

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 5/97-120  αρ. 408323
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο
 

Πάολο
 

διαβάζει
 

στην
 

Φραντσέσκα
 

]*

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 5/127-131  αρ. 408317
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

και
 

ο
 

Βιργίλιος
 

με
 

τις
 

ψυχές
 

που
 

δωροδοκούν

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 21/97-105   αρ. 408322
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Οι
 

διάβολοι
 

με
 

τους
 

κερδοσκόπους
 

]*

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 21/29-45

 

αρ. 408324
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο
 

Κιάμπολο
 

ντι
 

Ναβάρρα
 

με
 

τον
 

Φράτε
 

Κομίτα
 

]*

G.B. Genelli

 

Kόλαση, 22/31-37   αρ.  408326
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στον
 

6ο
 

Κύκλο
 

της
 

Κόλασης

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 23/58-120  αρ. 408327
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο Αγ. Φραγκίσκος
 

της
 

Ασίζης, το
 

Χερουβείμ
 

του
 

Σκότους
 και

 
το

 
πνεύμα

 
του

 
Γκουίντο

 
ντα

 
Μοντεφέλτρο

 
]* 

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 27/112   αρ. 408328
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στον
 

9ο
 

Κύκλο
 

της
 

Κόλασης

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 28/118-129   αρ. 408329
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στον
 

9ο
 

Κύκλο

G.B. Genelli

 

Κόλαση, 33/22-75   αρ. 408330
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Καθαρτήριο



Σχήμα
 

από
 

το
 

Καθαρτήριο
 

της
 

Θείας
 

Κωμωδίας
 

του
 

Δάντη



Ο
 

Δάντης
 

και
 

οι
 

ψυχές
 

που
 

ακούν
 

το
 

τραγούδι

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 2/106-123  αρ. 408331
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στον
 

1ο
 

Κύκλο
 

του
 

Καθαρτηρίου

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 4/100-136   αρ. 408332
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



O Δάντης
 

μπροστά
 

στην
 

Πύλη
 

τoυ
 

Καθαρτηρίου

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 5/94-108   αρ. 408333
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

ακούει
 

τη
 

διήγηση
 

του
 

Μοντεφέλτρο

G B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 5/109-127  αρ. 408334
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στην
 

κοιλάδα
 

με
 

τα
 

φίδια

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 8/88-107 αρ. 408336
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

και
 

το
 

όραμα
 

των
 

αετών

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 9/13-30   αρ. 408337
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

εξαγνισμένος
 

Δάντης
 

μπροστά
 

στην
 

πόρτα
 

του
 

Καθαρτηρίου

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 9/106-113 αρ. 408338
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στον
 

τόπο
 

των
 

αλαζόνων
 

και
 

φιλάρεσκων

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 11/73  αρ. 408339
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Ο
 

Δάντης
 

στο
 

Καθαρτήριο

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 13/43-111   αρ. 408340
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Το
 

όραμα
 

του
 

Δάντη

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 19/1-33  αρ. 408341
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Η
 

διαδρομή
 

του
 

Δάντη
 

στο
 

Καθαρτήριο

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 27/46-60  αρ. 408342
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

‘Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Το
 

όραμα
 

του
 

Δάντη
 

στο
 

Καθαρτήριο

G.B. Genelli

 

Καθαρτήριο, 27/73-108  αρ. 408343
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Παράδεισος



Σχήμα
 

από
 

τον
 

Παράδεισο
 

της
 

Θείας
 

Κωμωδίας
 

του
 

Δάντη



O Δάντης
 

αντικρύζει
 

τη
 

Φραντσέσκα

G.B. Genelli

 

Παράδεισος, 1/64-66    αρ. 408344
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Bιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Βεατρίκη
 

και
 

Δάντης

G.B. Genelli

 

Παράδεισος, 4/22-24

 

αρ. 408346
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο
 

αυτοκράτορας
 

Ιουστινιανός
 

μιλάει
 για τα πνεύματα του Ερμή ]*

G.B. Genelli

 

Παράδεισος, 6/112-114 αρ. 408347
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο Αγ. Φραγκίσκος
 

της
 

Ασίζης
 

«παντρεύεται»
 

τη
 

φτώχεια
 

]*

G.B. Genelli

 

Παράδεισος, 11/61-62 αρ. 408349
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Η
 

«σταύρωση»
 

της φτώχειας με το Χριστό ]*

G.B. Genelli

 

Παράδεισος,  11/70-72 αρ. 408350
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο Αγ. Φραγκίσκος
 

με
 

το
 

Χριστό
 

]*

G.B. Genelli

 

Παράδεισος, 11/106-108   αρ. 408351
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Η
 

τελευταία
 

πνοή
 

του
 

Αγ. Φραγκίσκου
 

]*

G.B. Genelli

 

Παράδεισος, 11/109-112  αρ. 408353
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Βιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



[ Ο Αγ. Πέτρος
 

μεταφέρει
 

τη
 

ψυχή
 

του
 Αγ. Φραγκίσκου

 
στους

 
Ουρανούς

 
]*

G.B. Genelli

 

Παράδεισος,  11/118-121  αρ. 408354
Klassik

 

Stiftung

 

Βαϊμάρη

 

/ Bιβλιοθήκη

 

“Herzogin

 

Anna Amalia”

 

–

 

Fotothek



Συμφωνία
 

του
 

Δάντη

Φραντς
 

Λιστ Carl Tausig
μεταγραφή

 
για

 
σόλο

 
πιάνο



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ποιος ο ρόλος του Δάντη και της Θείας Κωμωδίας του στη σύνθεση της 

Συμφωνίας του Δάντη; Επιρροή ή όχι του Λιστ στις πιανιστικές μεταγραφές της 

Συμφωνίας των μαθητών του και ποιά απ’όλες μπορεί να θεωρηθεί καλύτερα 

προσαρμοσμένη στην τεχνική του πιάνου; Τα δύο αυτά ερωτήματα αποτέλεσαν το 

επίκεντρο της παρούσας μελέτης και υπήρξαν το κίνητρο για την έναρξη της έρευνας. 

Ο Λιστ διάβασε τη Θεία Κωμωδία του Δάντη πολλές φορές στη ζωή του και 

ήταν το βιβλίο, μαζί με τον Φάουστ του Γκαίτε, που τον συνόδευε στις περιοδείες του 

και από το οποίο χρησιμοποίησε πλήθος στίχων στην τεράστια αλληλογραφία του. Το 

1864, από τη Ρώμη, γράφει στην κόμισσα d’Agoult ότι ο Δάντης και ο Γκαίτε τον 

απασχολούσαν για πάρα πολλά χρόνια και μέσα απ’αυτούς  αντικατοπτριζόταν ο 

εαυτός του.255 Θεωρούσε ότι το ζευγάρι της Βεατρίκης και του Δάντη ταυτίζονταν με 

την Μaria d’Agoult και τον εαυτό του, ενώ αρκετές φορές η κόμισσα d’Agoult 

προσφωνούσε το Λιστ ως «Δάντη», λόγω της φυσικής ομοιότητας που έβρισκε στο 

πρόσωπό του με τον ποιητή. Η συσχέτιση του ποιητή με το μουσικό διαπιστώνεται 

και από την πορεία που ακολούθησαν στη ζωή τους. Χαρακτηριστικό και για τους 

δύο είναι το «καλλιτεχνικό προσκήνυμα», τόσο για το Δάντη με την περιήγησή του 

σε όλη σχεδόν την Ιταλία μετά την εξορία του από την Φλωρεντία, όσο και για το 

Λιστ με τα πολυάριθμα ταξίδια του σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και όχι μόνο. Οι 

εμπειρίες και οι εικόνες που συνέλεξαν από αυτήν την καλλιτεχνική διαδρομή 

καταγράφηκαν στο έργο και των δύο το οποίο διασώθηκε και διαδόθηκε μέχρι 

σήμερα. Οι ομοιότητες αυτές, βέβαια, δε σημαίνει ότι οδηγούν στο συμπέρασμα της 

πλήρους επιρροής των ιδεών του Δάντη στη φιλοσοφία της ζωής και του έργου του 

συνθέτη γενικότερα.   

Ο Λιστ, δείχνοντας το θαυμασμό του προς την ποίηση του Δάντη, την 

χρησιμοποίησε σε λίγες συνθέσεις του· σε ορισμένες απ’αυτές, η Θεία Κωμωδία 

υπήρξε το κίνητρο, η αφορμή της δημιουργίας τους.  Από την ανάλυση του 

συμφωνικού έργου προκύπτει ότι με τη χρήση των στίχων στην παρτιτούρα στο 

πρώτο μέρος Kόλαση, ο Λιστ επιθυμεί να συσχετίσει τον ποιητικό λόγο με το 

μουσικό· στο Καθαρτήριο όμως, ο Λιστ εγκαταλείπει την αυστηρή σχέση μεταξύ 

                                                 
255Paul Merrick, Revolution and Religion in the Music of Liszt (Nέα Yóρκη: Cambridge University 
Press, 1987), 298.   
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μουσικής και ποίησης και επιλέγει απλώς ν’απεικονήσει την ατμόσφαιρά της όπως 

αυτή περιγράφεται από το Δάντη και όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.  

Η Vera Micznik αναφέρει ότι υπάρχουν δύο κατευθύνσεις σχετικά με την 

προγραμματική μουσική του Λιστ: πως εκλαμβάνεται το μουσικό κείμενο από το 

ακροατήριο άσχετα με τις πραγματικές διαθέσεις του συνθέτη και πως επιβάλλεται η 

άποψη του συνθέτη στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το κοινό το έργο του μέσω του 

κειμένου.256  Το έργο του ποιητή δίνει απλώς την ώθηση, τη σπίθα για τη μουσική 

σύνθεση. Το κείμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Θεία Κωμωδία, είναι μια 

υπόδειξη που χρησιμεύει στο κοινό ως σημείο αναφοράς και δεν περιορίζει την 

ελεύθερη έμπνευση. Ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος της Συμφωνίας το Καθαρτήριο, ο 

Λιστ αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του ακροατή να πλάσει όποιες εικόνες επιθυμεί, 

ακούγοντας τα διάφορα μοτίβα και θέματα που θα τον οδηγήσουν στην αιώνια 

ευτυχία του Παραδείσου. Για τη σχέση μουσικής και κειμένου, ο μαέστρος J. Conlon 

αναφέρει ότι η μουσική ξεκινάει εκεί που τελειώνουν οι ποιητικές λέξεις. Θεωρεί ότι 

είναι πιο εύκολο να μεταμορφωθεί ένα ποιητικό κείμενο σε μουσικό από το να 

εκφράσει κάποιος τη μουσική ακόμα και με τα πιο επιτυχημένα λόγια. Για τον J. 

Conlon, η μουσική δεν είναι μελωδική μετάφραση της ποίησης, η οποία όμως 

λειτουργεί ως μούσα των δημιουργών της. 257 

Ο Λιστ, εκτός από την αναγραφή των παρακάτων στίχων από τη Θεία 

Κωμωδία του Δάντη, οι οποίοι είναι παγκοσμίως γνωστοί, 

 
Per me si va ne la città dolente, 
per me si va ne l'etterno dolore, 
per me si va tra la perduta gente. 

                                Κόλαση, 3/1-3 
 

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' 
Κόλαση, 3/9 

 
...Nessun maggior dolore 
che ricordarsi del tempo felice 
ne la miseria;… 

             Κόλαση, 5/121-123 
 

                                                 
256Vera Micznik, “The Αbsolute Limitations of Programme Music: the Case of Liszt’s Die Ideale.” 
Music and Letters 80 (1999): 210. 
257James Conlon, “Romantic Visions, De Profundis ad Lucem: From the Depths to the Light.” 
www.jamesconlon.com (ανάκτηση 16/8/2008). 
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δεν παραθέτει άλλους στίχους. Παρόλα αυτά, ο R. Pohl στην εισαγωγή του στην 

πρώτη έκδοση της Συμφωνίας το 1859, παραπέμπει και σε άλλους στίχους της Θείας 

Κωμωδίας, τους οποίους προσθέτει μαζί με άλλους στην έκδοση της εισαγωγής στην 

ιταλική γλώσσα το 1864. Δεν προκύπτει, όμως, από την βιβλιογραφία και την έρευνα, 

αν η επιλογή αυτών των στίχων εκφράζει τις προθέσεις του Λιστ που ενδεχομένως να 

είχε εκμυστηρευτεί στον R. Pohl ή πρόκειται απλά για προσωπική γνώμη του R. Pohl. 

Επίσης, πολλοί σύγχρονοι μελετητές του συμφωνικού έργου ενστερνίζονται την 

άμεση σχέση μουσικής – κειμένου και παραπέμπουν μάλιστα και σε άλλους στίχους 

της Θείας Κωμωδίας, θεωρώντας –κατά την υποκειμενική τους άποψη– ότι 

αποτέλεσαν έμπνευση για το Λιστ, όπως προαναφέρθηκε στα υποκεφάλαια 3.2α και 

3.2β.  

 Eκτός από την άμεση αναφορά του Λιστ στην ποίηση του Δάντη, από την 

ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει και η έμμεση σύνδεση της Θείας 

Κωμωδίας με τη Συμφωνία μέσω του συμβολισμού με τη χρήση του αριθμού 3 (τρία) 

ο οποίος χρησιμοποιείται ανάλογα και από το Δάντη στο ποιητικό του έργο. Τόσο η 

Συμφωνία στο σύνολό της όσο και το κάθε μέρος χωριστά διαρθρώνονται σε τρία 

μέρη κατ’αντιστοιχία των τριών βασιλείων του Δάντη. Ο Λιστ, βέβαια, δεν κάνει 

ξεκάθαρα το διαχωρισμό του τρίτου βασιλείου χρησιμοποιώντας τη λέξη 

«Παράδεισος», αλλά στη θέση του εμφανίζει το Μagnificat για τους λόγους που ήδη 

αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.1. Οι τετράμετρες φράσεις της κλασικής περιόδου 

επισκιάζονται από τρίμετρες και εξάμετρες φράσεις. Μοτίβα και θέματα κυριαρχούν 

σε όλο το έργο όπως για παράδειγμα το μοτίβο (α) «των καταδικασμένων» (μμ. 12-

17) και τετράμετρες φράσεις επαναλαμβάνονται τρεις και έξι φορές συνεχόμενα. Ο 

συμβολισμός γίνεται πιο έντονος στο Καθαρτήριο με ιδιαίτερη έμφαση στο 

Μagnificat όπου οι φράσεις των έξι και εννιά μέτρων δίνουν την αίσθηση της 

συμμετρίας και της αρμονίας του Παραδείσου. Οι νεωτερισμοί του συνθέτη με 

βλέμμα προς τον 20ο αι. αναμειγνύονται και συνυπάρχουν με επιτυχημένο τρόπο με 

τις παραδόσεις των συνθετών του 18ου αιώνα. Οι επαναλαμβανόμενες τετράμετρες 

φράσεις καθώς και η κυριαρχία των τρίμετρων και εξάμετρων φράσεων σε όλη τη 

συμφωνία φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Πιο αναλυτικά: 
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Πίνακας 4. : Αριθμός 3 σε σχέση με τις φράσεις στη Συμφωνία του Δάντη 

Συμφωνία του Δάντη, Κόλαση 
Τρίμετρα 
 
 
 
 

19-21, 22-24   
32-34   
103-105 και 111-113 
287-289, 290-292, 302-304, 305-307 
481-483, 489-491 

Τετράμετρα  1-4, 5-8, 9-12 επανάληψη 3 φορές 
35-38, 48-51 σε επανάληψη των 22-24 
56-57 και 58-59 (2+2), 60-63 
131-134 (2+2), 135-138 (2+2), 139-142 (2+2), 143-146 (2+2) 
147-154 (2+2+2+2), 155-162 (2+2+2+2) 
163-166, 167-170, 171-174 
210-221 (4+4+4) 
360-363 /  364-367 / 372-375 
406-409, 410-413, 414-417, 418-421, 422-425, 435-438, 439-442 
465-568, 469-472 / 509-512, 513-516 
517-520, 521-524, 525-528, 529-532 
559-562 / 563-566, 567-570 
586-597 (4+4+4) / 604-623 (4+4+4+4+4) / 626-629 

εξάμετρα μμ. 12-17 μοτίβο (α) 
25-30, 38-43 (3+3)  
71-76 (2+2+2 επανάληψη 3 φορές) 
79-84 (2+2+2 επανάληψη 3 φορές) 
123-128 (2+2+2 επανάληψη 3 φορές) 
260-265 μοτίβο (α) 
269-274 (2+2+2) 
280-285 (3+3)· μ. 280 επανάληψη 3 φορές (281, 282) 
μ. 286 και 301 (εννιάμετρη διάρθρωση) 
295-300 (3+3)· μ. 295 επανάληψη 3 φορές (296,297) 
332-337 (3+3), 339-344(3+3), 345-350 
378-383 (2+2+2) 
388-393 μοτίβο (α) 
429-434 (3+3)  
443-448 (2+2+2) / 449-454 (2+2+2) / 457-462 (2+2+2) 
501-506  (2+2+2 επανάληψη 3 φορές) 
533-538  (2+2+2) 
541-546, 547-552, 553-558 (επανάληψη 3 φορές) 
580-585 (2+2+2) 
598-603 
636-641 μοτίβο (α) 

3 φορές επανάληψη μοτίβου (ε) 163-175, 180-192 και 197-213 σε άλλη τονικότητα 
3 φορές επανάληψη μοτίβου (β1) 230-241 (4+4+4) 
3 φορές επανάληψη τέταρτο θέμα «της Φραντσέσκας» μ. 286, 301, 311-322 
3 φορές επανάληψη πέμπτο θέμα «της Φραντσέσκας και του Πάολο»,  μοτίβο (στ) και 
μοτίβο (ζ) 354-355, 356-357, 358 
3 φορές επανάληψη μοτίβου (δ2) 443-448 (2+2+2) 
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Συμφωνία του Δάντη, Καθαρτήριο 
Τρίμετρα, 
εξάμετρα 
 

1-27 / 27-54 (27+27 πολλαπλάσιο του 3, κυρίως τρίμετρες φράσεις, 
22-27, 49-54) 
68-81 πρώτο θέμα – χορικό (3+4+3+4), 109-127 (3+4+3+3+6) 
82-93 (3+3+6), 94-102 (3+3+3), 275-286 (3+3+6) 
102-107 (2+2+2 επανάληψη 3 φορές) 
Θέμα φουγκάτο 129-134 (191-194, 195-198, 199-204, 205-210, 211-
216)  
πρώτο θέμα – χορικό σε μεγέθυνση 237-255 (6+2+7+4), 256-274 
(6+2+7+4) 
287-313 επανάληψη 3 φορές το δεύτερο θέμα 
[(3+1+4)+(2+1+4)+(3+1+4+4)] 
 
Μagnificat 
314-319, 320-325, 326-331 σε επανάληψη με άλλα λόγια αλλά ίδια 
μελωδία. 332-337 
359-367 (εννιάμετρο χωρίς χορωδία) 
423-431 (εννιάμετρο στην  Ι συμβολίζοντας τους εννέα Ουρανούς 
του Παραδείσου της Θείας Κωμωδίας) 
 
2η εκδοχή Coda 
432-443 (6+6) 
448-453 (εξάμετρο στην  Ι) 

Τετράμετρα 217-236 (2+2+2+2+4+4+4) 
338-345 (4+4)  
346-349, 350-353, 354-358 επανάληψη 3 φορές ίδια μελωδία κ λόγια 
375-382 (4+4), 383-390 (4+4)  
391-414 (4+4+4+4+4+4) έξι τετράμετρα: κλίμακα με ολόκληρους 
τόνους  
415-418, 419-422 
444-447 

 
 

Τα διαστήματα του τριτόνου, της τρίτης μικρής στην Κόλαση και της τρίτης μεγάλης 

στο Καθαρτήριο, τα τρίηχα των ογδόων και των τετάρτων που κυριαρχούν, τα μικρά 

μοτίβα με τρεις φθόγγους επαναλαμβανόμενους στο ίδιο τονικό ύψος, όπως στο θέμα 

– χορικό της Α ενότητας του Καθαρτηρίου και τα τρίσημα μέτρα στο Magnificat 

χαρακτηρίζουν όλη τη συμφωνία και αποτελούν τα βασικά συστατικά της 

δημιουργίας της. Ιδιαίτερα η χρήση του τριτόνου ρε – σολ# σε σημεία πτώσεων, 

τείνει να καταργήσει την τέλεια πτώση V – I στο πρώτο μέρος Κόλαση, και  ανοίγει 

με αυτόν τον τρόπο το δρόμο στους επόμενους συνθέτες του τέλους του 19ου και της 

αρχής του 20ου αι. για την αναζήτηση νέων τονικοτήτων και συστημάτων καταγραφής 

του μουσικού υλικού τους. Οι επαναλήψεις από τρεις φορές των ίδιων μοτίβων, 

θεμάτων και φράσεων όπως φαίνονται στα μμ. 22-25, 35-38, 48-51 και 163-167, 167-
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171, 171-175 και στον πίνακα 4 είναι επίσης ένα στοιχείο που υπάρχει διάχυτο σε όλο 

το έργο· τέτοιου είδους, άλλωστε, συνεχείς επαναλήψεις φράσεων χαρακτηρίζουν 

πάρα πολλά έργα του Λιστ και έδωσαν το έναυσμα για την αρνητική κριτική των 

συγχρόνων της εποχής του.  

Στην Κόλαση –μεγαλύτερη σε έκταση από το Καθαρτήριο– επικρατεί μια 

αρμονική στατικότητα που γίνεται αντιληπτή με τις επαναλαμβανόμενες ελαττωμένες 

συγχορδίες έβδομης οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρο (εσωτερική διάρθρωση). Η 

στατικότητα αυτή αντισταθμίζεται τόσο με την ρυθμική κινητικότητα και το 

επιταχυνόμενο tempo –στοιχεία ευδιάκριτα και από μια πρώτη ανάγνωση της 

παρτιτούρας– (εξωτερική διάρθρωση), όσο και με τις μεταμορφώσεις των μοτίβων 

και των θεμάτων. Τα ίδια χαρακτηριστικά από αρμονικής απόψεως κυριαρχούν και 

στο Καθαρτήριο με τα αρπέζ για πολλά μέτρα πάνω στην πρώτη βαθμίδα των 

διαφορετικών τονικοτήτων. Στο δεύτερο μέρος της Συμφωνίας, η εξισορρόπηση 

αυτής της στατικότητας γίνεται με την ηχοχρωματική παλέτα των οργάνων, το 

συνδυασμό τους και με την προβολή μικρών οργανικών συνόλων που αναδεικνύονται 

μέσα από τον όγκο της ορχήστρας. Η χρήση κυρίως των μπάσων οργάνων και των 

χαμηλών περιοχών τους στην Κόλαση διαφοροποείται στο Καθαρτήριο με τη χρήση 

της μεσαίας περιοχής τους που στο Μagnificat δίνουν τη θέση τους στην ψηλή 

περιοχή τους με την προσθήκη των αέρινων φωνών, γυναικείων ή μικρών αγοριών. 

Οι τρεις αυτές περιοχές των οργάνων (τρία επίπεδα) δίνουν την αίσθηση ότι 

αναπαριστούν έμμεσα την κάθοδο του Δάντη στην Κόλαση και τη διαδρομή του από 

την άνοδό του στο βουνό του Καθαρτηρίου προς το Ουράνιο Φως (Εικόνα 1.1). Όλα 

τα παραπάνω στοιχειοθετούν το συμβολικό συσχετισμό της Θείας Κωμωδίας και της 

Συμφωνίας του Δάντη που ο Λιστ αφήνει να έρθει στην επιφάνεια με έμμεσο όμως 

τρόπο. 

Όσον αφορά τις πιανιστικές μεταγραφές, ο Λιστ ασχολείται με αυτές 

(transcriptions, Partitions de piano) και τις ελεύθερες επεξεργασίες (paraphrases, 

reminescences, fantasies) από το 1825 έως το 1885 και αποτελούν το μισό περίπου 

της μουσικής δημιουργίας του! Τόσο οι οπερατικές παραφράσεις όσο και οι 

δεξιοτεχνικές μεταγραφές του ήταν δημοφιλή κομμάτια για το κοινό της εποχής και 

καθιερώθηκαν πιο πολύ ως έργα γραμμένα εξ’αρχής για πιάνο παρά ως μεταγραφές. 

Μεγάλη υπήρξε η επιρροή του Λιστ στους μαθητές του οι οποίοι έκαναν μεταγραφές 

τόσο έργων του δασκάλου τους όσο και άλλων συνθετών. 
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Η επιτυχία μιας πιανιστικής μεταγραφής εξαρτάται από το τι ακριβώς πρέπει 

να κρατήσει ο μεταγραφέας και τι να παραλείψει, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις 

ηχητικές δυνατότητες του πιάνου και τη λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής ήχου. 

Η πιανιστική μεταγραφή είναι ο αρμονικο-μελωδικός σκελετός της ορχήστρας, η 

«περίληψη», θα μπορούσε να πει κανείς, του ορχηστρικού κειμένου. Τα όργανα που 

αποτελούν απλώς ηχοχρωματικό συμπλήρωμα αφαιρούνται και αυτά που απομένουν 

πρέπει να προσαρμοστούν στην τεχνική του πιάνου. Είναι λογικό, επομένως, ο 

μεταγραφέας-πιανίστας, από τη στιγμή που γνωρίζει καλύτερα τις τεχνικές 

δυνατότητες του οργάνου του, να βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση από τον 

επαγγελματία-μεταγραφέα. Αυτό διαπιστώνεται από τη συγκριτική μελέτη των 

μεταγραφών της Συμφωνίας του Δάντη από τους Λιστ, Theophil Forchhammer, 

Arthur Hahn, Αugust Stradal, Carl Tausig και János Végh. Οι μεταγραφές των Λιστ, 

C. Τausig και J. Végh, A. Hahn είναι επιτυχημές, γραμμένες με βάση την πιανιστική 

τεχνική σε αντίθεση με εκείνες των Th. Forchhammer και Α. Stradal που σε ορισμένα 

σημεία γίνονται πλήρως αντιπιανιστικές όπως ήδη αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο 3.3β. 

Σε γενικές γραμμές, οι έξι  μεταγραφές είναι πιστές στην ορχηστρική εκδοχή του 

Λιστ· διαφέρουν περισσότερο στην πιανιστική μεταφορά συγκεκριμένων 

περασμάτων που αναφέρθηκαν κατά τη συγκριτική μελέτη τους.  

Ο ίδιος ο A. Stradal παραδέχεται ότι οι μεταγραφές του των συμφωνιών του 

Μπρούκνερ είναι λιγότερο μεταγραφές (arrangement) και περισσότερο ελεύθερες 

αποδόσεις (derangement) λόγω της υποχρεωτικής απλοποίησης του ηχητικού όγκου 

και του ορχηστρικού ηχοχρώματος.258 Αυτό όμως, δεν ισχύει στην περίπτωση της 

Συμφωνίας του Δάντη. Παραμένει πιστός στην ορχηστρική παρτιτούρα και μάλιστα, 

το γεγονός ότι πολλές φορές μεταγράφει όλα τα όργανα στο πιάνο, κάνει δύσκολη –

από τεχνικής απόψεως– την εκτέλεσή συγκεκριμένων μέτρων. Η επιρροή του από τη 

μεταγραφή του Λιστ είναι ολοφάνερη· δίνει την εντύπωση, κατά τη μελέτη, αλλά 

και από την πρώτη ανάγνωση της παρτιτούρας του, ότι πρόκειται για αντιγραφή-

συρραφή των δύο πιάνων του Λιστ σ’ένα! Η αφοσίωσή του και ο θαυμασμός του 

προς την προσωπικότητα του δεξιοτέχνη δασκάλου του, αποκαλύπτεται στην πιστή 

«αντιγραφή» για σόλο πιάνο της μεταγραφή του Λιστ.  

Οι Th. Forchhammer, A. Hahn και J. Végh δεν εμφανίζουν στοιχεία επιρροής 

από τη μεταγραφή του Λιστ· προσπαθούν απλώς, ο καθένας με το δικό του τρόπο, να 
                                                 
258Christiensen, “Four-Hand Piano Transcription and Geographies of Nineteenth-Century Musical 
Reception.”, 273. 
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μεταγράψουν τη συμφωνία στο πιάνο. Ο Α. Hahn χρησιμοποιεί τη μεταγραφή για 

τέσσερα χέρια που θεωρούνταν για την εποχή το πιο κατάλληλο και σύνηθες μέσο 

διάδοσης των ορχηστρικών έργων· αντίθετα, ο J. Végh επιλέγει έναν πιο πρωτότυπο 

συνδυασμό, τα δύο δηλαδή πιάνα – οκτώ χέρια (τέσσερεις πιανίστες) που δίνουν 

καλύτερο ακουστικό αποτέλεσμα, λόγω του ηχητικού όγκου και είναι σαφώς 

πλησιέστερος σ’εκείνον της ορχήστρας.  

Ο C. Tausig, δεξιοτέχνης πιανίστας ο ίδιος, μεταγράφει με περισσότερη 

επιτυχία τη Συμφωνία του Δάντη από τους υπόλοιπους μαθητές –  συνεργάτες το 

Λιστ. Έχοντας μελετήσει πολλές φορές τις μεταγραφές του δασκάλου του και 

ερμηνεύσει πολλά συμφωνικά ποιήματα μαζί του για δύο πιάνα, ήταν σε θέση να 

γνωρίζει καλύτερα απ’όλους τους προηγούμενους μεταγραφείς τις πιανιστικές 

τεχνικές του Λιστ και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Εμφανές παράδειγμα είναι 

η χρήση των «τυφλών οκτάβων» στη μεταγραφή του, μια από τις τεχνικές που 

καθιέρωσε ο Λιστ και είναι διάχυτη σε πάρα πολλά έργα του. Απλοποιεί την 

ορχηστρική παρτιτούρα σε σημεία που απαιτείται, αναδεικνύοντας στην πιανιστική 

εκδοχή τα μοτίβα και τις μελωδίες που ξεχωρίζει ο ίδιος ο Λιστ με την επιλογή των 

οργάνων στην ορχήστρα. Επομένως, ο C. Tausig είναι επηρεασμένος, όχι από την 

ίδια τη μεταγραφή του Λιστ, αλλά από τη γενικότερη πιανιστική τεχνική του συνθέτη 

που, σε συνδυασμό με την προσωπική του άποψη, καταφέρνει το επιτυχές 

αποτέλεσμα. Βέβαια, ως χειρόγραφη παρτιτούρα, υπάρχουν δυσκολίες στην 

ανάγνωσή της σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταγραφές που έχουν εκδοθεί, καθώς 

υπάρχουν παραλείψεις, λάθη και σβησμένα μέτρα· το γεγονός αυτό όμως δεν 

εμποδίζει την ανάδειξη της αξίας της.  

 Πολλά ερωτήματα που προκύπτουν με την αποπεράτωση αυτής της μελέτης, 

θα μπορούσαν ν’αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης έρευνας, καθώς πολλά ζητήματα 

και πεδία που αφορούν το Λιστ και τα έργα του παραμένουν αδιευκρίνιστα, όπως 

δηλώνει και ο μελετητής Michael Safflle.259 Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει 

ανάλυση της Συμφωνίας του Δάντη με βάση τη θεωρία του Schenker από την οποία 

θα προκύψουν επιπρόσθετα χρήσιμα συμπεράσματα. Χρησιμοποιεί ο Λιστ και στα 

υπόλοιπα έργα του εμπνευσμένα από τον ποιητικό λόγο του Δάντη, κοινά εκφραστικά 

μέσα και στοιχεία με τη Συμφωνία του Δάντη; Υπάρχουν κοινές πιανιστικές τεχνικές 

της μεταγραφής της Συμφωνίας του Δάντη, με τις μεταγραφές των άλλων 
                                                 
259Saffle, “The Liszt-Year 1986 and Recent Liszt Research.”,  289. 
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ορχηστρικών του έργων και των συμφωνιών του Μπετόβεν; Ποιές οι ομοιότητες και 

οι διαφορές ανάμεσα στο χειρόγραφο της Συμφωνίας του Δάντη –στην ορχηστρική 

και πιανιστική εκδοχή της– και τις εκδόσεις της; Ορισμένα αποσπάσματα του 

χειρογράφου του C. Tausig γράφτηκε από τον ίδιο ή από κάποιον άλλον; Υπάρχουν 

άραγε τα χειρόγραφα των μεταγραφών της Συμφωνίας του Δάντη των Th. 

Forchhammer, A. Hahn, Α. Σtradal και J. Végh;  

 296



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 



1. Αποσπάσματα από τις παρτιτούρες όλων των πιανιστικών μεταγραφών 

 της Συμφωνίας του Δάντη 

 

Απόσπ. 3.3β.1  Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 69-74 

 
 

Απόσπ. 3.3β.2 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, μμ. 1-4 

 
 

Απόσπ. 3.3β.3 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pn 4hands, secondo, μμ. 12-13 

 
 

 298



Απόσπ. 3.3β.4 Liszt-Tausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 12-13 

 
 

Απόσπ. 3.3β.5 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μμ. 12-13      

 
 

Απόσπ. 3.3β.6 Liszt-Végh, D. S., Inferno, Pn  I, secondo, μ. 19 

 
 

Απόσπ. 3.3β.7 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ. 19 
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Απόσπ. 3.3β.8 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μ. 19 

 
 

Απόσπ. 3.3β.9 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ. 22 

 
 

Απόσπ. 3.3β.10 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μ. 22 

        
 

Απόσπ. 3.3β.11 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, μ. 22 
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Απόσπ. 3.3β.12 Liszt-Tausig, D. S., Inferno, Pn, μ. 25 

 
 

Απόσπ. 3.3β.13 Liszt, Μπαλλάντα αρ. 2, Pn, μμ. 3-4 [F. Liszt, Piano Works, Various 
Cyclical Works Vol. I, επιμ. Imre Sulyok, ΖΒ 8011 (Βουδαπέστη, New Liszt Edition–
Editio Musica Budapest,1981), 125]. 

 
 

Απόσπ. 3.3β.14 Liszt, Legend No. 2, Pn, μμ. 32-33 [F. Liszt, Sonata in B minor and 
other works for piano, from the Franz Liszt-Stiftung επιμ. José Vianna da Motta (Νέα 
Υόρκη, Dover Publications Inc., 1990), 185]. 

 
 

Απόσπ. 3.3β.15 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pn  4hands, primo & secondo, μ. 28 
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Απόσπ. 3.3β.16 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μ. 28 

 
 

Απόσπ. 3.3β.17 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ. 28 

 
 

Απόσπ. 3.3β.18. Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μ. 30 

 
 

Απόσπ. 3.3β.19 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 29-30 
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Απόσπ. 3.3β.20 Liszt, Μπαλλάντα αρ. 2, Pn, μμ. 212-213 [F. Liszt, Piano Works, 
Various Cyclical Works Vol. I, επιμ. Imre Sulyok, ΖΒ 8011 (Βουδαπέστη, New Liszt 
Edition–Editio Musica Budapest,1981), 125] 

 
 

Απόσπ. 3.3β.21 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μ. 52 

 
 

Απόσπ. 3.3β.22 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 52-53 

 
 

Απόσπ. 3.3β.23 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ. 52 
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Απόσπ. 3.3β.24 Liszt, D. S., Inferno, μ. 56 

 
 

Απόσπ. 3.3β.25 Liszt-Forchhammer, D. S. , Inferno, Pn, μ. 56 

                
 

Απόσπ. 3.3β.26 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pf  4hands, μ. 64 

 
 

Απόσπ. 3.3β.27 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ. 64 
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Απόσπ. 3.3β.28 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn,  μ. 64 

 
 

Απόσπ. 3.3β.29 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ.71 

 
  

Απόσπ. 3.3β.30 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μ. 79 

 
 

Απόσπ. 3.3β.31 Liszt-Végh, D. S., Inferno, Pn II, primo & secondo, μ. 71 
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Απόσπ. 3.3β.32 Liszt-Tausig, D. S., Inferno, Pn, μ. 71 

 
 

Απόσπ. 3.3β.33  Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, μ. 87 

                         
 

Απόσπ. 3.3β.34  Liszt-Hahn, D. S., Inferno,  Pn 4 hands, secondo μ. 87 

 
 

Απόσπ. 3.3β.35 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μμ. 87-88 
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Απόσπ. 3.3β.36 Liszt, D. S., Inferno, μ. 96 picc. 

 
 

 

Απόσπ. 3.3β.37 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, μμ. 95-96 

 

 

Απόσπ. 3.3β.38 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μ. 103    

                                                         
 

Απόσπ. 3.3β.39 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pn 4hands, primo μ. 103             

 
 

 

 

 

 

 

 

 307



Απόσπ. 3.3β.40 Liszt-Tausig, D. S., Inferno, Pn, μ. 103 

  
 

Απόσπ. 3.3β.41 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μ. 131 

 
 

Απόσπ. 3.3β.42 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 131-132 

 
 

Απόσπ. 3.3β.43 Liszt, D. S., Inferno, μ. 177-180 Vl. I 
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Απόσπ. 3.3β.44 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, I,  μμ. 177-180 

 
 

Απόσπ. 3.3β.45 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 178-180 

 
 

Απόσπ. 3.3β.46 Liszt-Végh, D. S., Inferno, Pn  I, primo, μμ. 177-180 

 
 

Απόσπ. 3.3β.47 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μ. 178 

 
 

 

 

 309



Απόσπ. 3.3β.48 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pn 4hands, primo, μ. 260 

 
 

Απόσπ. 3.3β.49 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 260-261 

 
 

Απόσπ. 3.3β.50 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pf 4hands, primo, μμ. 269-270 

 
 

Απόσπ. 3.3β.51 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, μ. 271 

 
 

Απόσπ. 3.3β.52 F. Liszt, D. S., Ιnferno, μμ. 274-278 
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Απόσπ. 3.3β.53 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns,  μμ. 275-278 

 
 

Απόσπ. 3.3β.54 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 275-278 

 
 

Απόσπ. 3.3β.55 Liszt, D. S., Inferno, 2 Pns, μ. 280 

 

 

Απόσπ. 3.3β.56 Liszt-Végh, D. S., Inferno, Pn I, primo & secondo, μ. 280  
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Απόσπ. 3.3β.57 Liszt-Végh, D. S., Inferno, Pn II, secondo & primo, μ. 280  

    
 

Απόσπ. 3.3β.58 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μ. 280 

 

 

Απόσπ. 3.3β.59 Liszt-Ηahn, D. S., Inferno, Pn 4hands, primo & secondo,  
μ. 280 

 

 
 

Απόσπ. 3.3β.60 Liszt-Ηahn, D. S., Inferno, Pn  4hands, μμ. 311-313 

 
 

 

 312



Απόσπ. 3.3β.61 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 311-312 

 
 

Απόσπ. 3.3β.62 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 311-312 

 
 

Απόσπ. 3.3β.63 Liszt-Ηahn, D. S., Inferno, Pn  4hands, primo & secondo, μ. 320  

        
 

Απόσπ. 3.3β.64 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μμ. 325-326 

 
 

Απόσπ. 3.3β.65 Liszt-Tausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 324-325 
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Απόσπ. 3.3β.66 Liszt-Stradal, D. S. , Inferno, Pn, μμ. 332-333 

              
 

Απόσπ. 3.3β.67  Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 332-333 

 
 

Απόσπ. 3.3β.68 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pn  4hands, primo, μμ. 354-355  

 
 

Απόσπ. 3.3β.69 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μ. 359      

         
 

Απόσπ. 3.3β.70 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μ. 359                             

   
 

 

 

 314



Απόσπ. 3.3β.71 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn, μμ. 372-373 

 
 

Απόσπ. 3.3β.72 Liszt, D. S., Ιnferno, μ. 360 

 
 

Απόσπ. 3.3β.73 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 373-374 

 
 

Απόσπ. 3.3β.74 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn, μμ. 393-394 
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Απόσπ. 3.3β.75 Liszt-Végh, D. S., Inferno, Pn I, secondo,  μμ. 393-394  

 
 

Απόσπ. 3.3β.76 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μ. 395 

                              
 

Απόσπ. 3.3β.77  Liszt-Ηahn, D. S., Inferno, Pn 4hands, secondo,  μ. 395     

    
  

Απόσπ. 3.3β.78 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 435-436 

 
 

Απόσπ. 3.3β.79 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 435-436 
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Απόσπ. 3.3β.80 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 435-436 

 
 

Απόσπ. 3.3β.81  Liszt, D. S., Inferno, Βr. & H., 2 Pns, μμ. 435-436 

 
 

Απόσπ. 3.3β.82 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μ. 443 

 
 

Απόσπ. 3.3β.83 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μμ. 449-450 

 

 

Απόσπ. 3.3β.84 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 449-450 
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Απόσπ. 3.3β.85 Liszt-Forchhammer, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 557-558 

 
 

Απόσπ. 3.3β.86 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 557-558 

 
 

Απόσπ. 3.3β.87 Liszt-Tausig, D. S. , Inferno, Pn,  μμ. 604-607 

 
 

Απόσπ. 3.3β.88 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 604-605 

 
 

Απόσπ. 3.3β.89 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn, μ. 616 
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Απόσπ. 3.3β.90 Liszt-Τausig, D. S., Inferno, Pn,  μ. 616      

 
 

Απόσπ. 3.3β.91 Liszt-Forchahmmer, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 637-638       

 
 

Απόσπ. 3.3β.92 Liszt-Hahn, D. S., Inferno, Pn  4hands, secondo,  μμ. 637-638 

 
 

Απόσπ. 3.3β.93 Liszt-Stradal, D. S., Inferno, Pn,  μ. 637 

 
 

 

 

 

 

 

 

 319



Απόσπ. 3.3β.94 Liszt-Tausig, D. S., Inferno, Pn,  μμ. 642-646 

 
 

Απόσπ. 3.3β.95 Liszt-Forchhammer, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 1-7 

 
 

Απόσπ. 3.3β.96 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 1-7 

 
 

Απόσπ. 3.3β.97 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 6-7 
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Απόσπ. 3.3β.98 Liszt-Hahn, D. S., Purgatorio, Pn  4hands, secondo, μμ. 5-7 

 

 
 

Απόσπ. 3.3β.99 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn,  μμ. 22-23 

 
 

Απόσπ. 3.3β.100 Liszt-Hahn, D. S., Purgatorio, Pn 4hands, secondo, μμ. 22-23 

 
 

Απόσπ. 3.3β.101. Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn,  μμ. 55-56 
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Απόσπ. 3.3β.102. Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 68-74 

 
 

Απόσπ. 3.3β.103 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 68-74 

 
 

Απόσπ. 3.3β.104 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 151-154 

 
 

Απόσπ. 3.3β.105 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 151-154 
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Απόσπ. 3.3β.106 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 191-192 

 

 

Απόσπ. 3.3β.107 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn,  μμ. 219-220 / 225-226 

 
 

Απόσπ. 3.3β.108 Liszt-Forchhammer, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 219-220 / 225-226 

 
 

Απόσπ. 3.3β.109 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 216-218 
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Απόσπ. 3.3β.110 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 237-244 

 
 

Απόσπ. 3.3β.111 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 256-262 

 

 

Απόσπ. 3.3β.112 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 287-288 

 
 

Απόσπ. 3.3β.113 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 286-288 
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Απόσπ. 3.3β.114. Liszt-Forchhammer, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 314-315 

 
 

Απόσπ. 3.3β.115  Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 314-315 

 
 

Απόσπ. 3.3β.116 Liszt-Forchhammer, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 383-390  

 
 

Απόσπ. 3.3β.117 Liszt-Végh, D. S., Purgatorio, Pn I, primo, μμ. 314-315  
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Απόσπ. 3.3β.118 Liszt-Végh, D. S., Purgatorio, Pn II, secondo & primo, μμ. 314-315 

               
 

Απόσπ. 3.3β.119 Liszt-Hahn, D. S., Purgatorio, Pn 4hands, secondo & primo,  
μμ. 314-315  

      
 

Απόσπ. 3.3β.120 Liszt-Τausig, D. S., Purgatorio, Pn, μ. 314 

 
 

Απόσπ. 3.3β.121 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μ. 346 
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Απόσπ. 3.3β.122 Liszt, D. S., Purgatorio, μμ. 342-345 χορωδία 

 
 

Απόσπ. 3.3β.123 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 342-345 

 
 

Απόσπ. 3.3β.124 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 342-345 

 
 

Απόσπ. 3.3β.125 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, I, μ. 346   
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Απόσπ. 3.3β.126 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μ. 346    

           
                

Απόσπ. 3.3β.127 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, I, μ. 356      

                      
 

Απόσπ. 3.3β.128 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μ. 356   

      

      
 

Απόσπ. 3.3β.129 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 383-390 
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Απόσπ. 3.3β.130 Liszt-Forchhammer, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 391-392  

 
 

Απόσπ. 3.3β.131 Liszt-Hahn, D. S., Purgatorio, Pn  4hands, secondo-primo, 
μμ. 391-393 

      
 

Απόσπ. 3.3β.132 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 391-393 

 
 

Απόσπ. 3.3β.133 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn, μμ. 391-392 
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Απόσπ. 3.3β.134 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μ. 419 

 
 

Απόσπ. 3.3β.135 Liszt-Hahn, D. S., Purgatorio, Pn  4hands, secondo & primo, μ. 423 

         
 

Απόσπ. 3.3β.136 Liszt-Végh, D. S., Purgatorio, 2 Pns, II primo & I primo, μ. 419 

           
 

Απόσπ. 3.3β.137 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn, μ. 419 
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Απόσπ. 3.3β.138 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μ. 419 

 
 

Απόσπ. 3.3β.139 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ. 428-433 

 

 

Απόσπ. 3.3β.140 Liszt-Forchhammer, D. S., Purgatorio, Pn, μμ.  432-433  

 
 

Απόσπ. 3.3β.141 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio,  Pn, μμ.  432-433 
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Απόσπ. 3.3β.142 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio,  Pn,μμ.  432-433 

 
 

Απόσπ. 3.3β.143 Liszt-Hahn, D. S., Purgatorio, Pn  4hands, secondo & primo, μ.  446 

     
 

Απόσπ. 3.3β.144 Liszt-Stradal, D. S., Purgatorio, Pn, μ.  446 

 
 

Απόσπ. 3.3β.145 Liszt, D. S., Purgatorio, 2 Pns, μμ.  450-453 
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Απόσπ. 3.3β.146 Liszt-Tausig, D. S., Purgatorio, Pn, μμ.  450-453 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επόμενες εκδηλώσεις: 
• Ρεσιτάλ Πιάνου της Ζωής Σαμσαρέλου 

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2003 
ώρα 20:30 Αμφιθέατρο  
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Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
• "Κάλλη του Πάθους"  
Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής  
του Κυριάκου-Νεκτάριου Πάρη,  
Λέκτορα του Τμήματος 

Τρίτη, 15 Απριλίου 2003 
ώρα 20:30 Αμφιθέατρο Τελετών  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
στο τηλ. 2310891769  

και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
uom.gr 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 

με έργα Mozart 
 Schubert  
Debussy 

Appledorn 
 
 
 

 
 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 
ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 

 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 



 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης πιάνο με την Α. Τζίμα (Δίπλωμα «Άριστα Παμψηφεί»), 
Ανώτερα Θεωρητικά με τον Κ. Σιέμπη και μουσική δωματίου  με τον 
βιολοντσελίστα Απόστολο Χανδράκη. Παρακολούθησε μαθήματα με τους 
διακεκριμένους πιανίστες B. Ringeissen, Μ. Τιρίμο, A. Valdma, R.    
Kinka και Γ. Θυμή.  
Εμφανίστηκε στην ΕΤ3 και έχει ηχογραφήσει για την ΕΡΤ3. Είναι μέλος 
της Ορχήστρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την 
ίδρυσής της, έχει αποσπάσει Βραβεία σε διαγωνισμούς πιάνου, εκ των 
οποίων και το 1ο Βραβείο από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και 
προσκαλείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να δώσει 
ρεσιτάλ πιάνου στο πλαίσιο Διεθνών Συνεδρίων. 
Κατά το έτος 2000-2001, στο πλαίσιο του  εορτασμού της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα 75 
χρόνια της, προσκλήθηκε και έδωσε ρεσιτάλ πιάνου  στην Αίθουσα 
Τελετών του Α.Π.Θ. στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του 
διακεκριμένου γάλλου συγγραφέα Michel Butor του Τμήματος  Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. και  του καθηγητή Γενετικής σε 
Πανεπιστήμιο της Αμερικής John E. Papaconstantinos του Βιολογικού 
Τμήματος Α.Π.Θ. και στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.  
κατά την τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του ποιητή - 
ζωγράφου Κάρολου Τσίζεκ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Α.Π.Θ. 
Εκπροσώπησε την Ελλάδα, ως πιανίστα, στο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΕΩΝ που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού στην Κατερίνη (Αύγουστο 2002),ι έδωσε ρεσιτάλ πιάνου στο 
Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής 
(21 Ιουνίου 1998), στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. προς τιμή του 
ομότιμου καθηγητή του  Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
Δημητρίου Θέμελη σε έργα του ιδίου κ.α. 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. 
και συνεχίζει τις σπουδές της στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. 
όπου εισήχθη 1η κατόπιν εξετάσεων. Από το 2002 έγινε δεκτή, ύστερα 
από  ομόφωνη απόφαση, ως η 1η υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και  Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκης  στην  Οργανική κατεύθυνση - πιάνο με επιβλέπουσα την 
Βίνια Τσόπελα, καθηγήτρια  πιάνου και Πρόεδρο του Τμήματος.  
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Είναι μόνιμη καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Tον 
Δεκέμβριο 2002  βραβεύθηκε για την σταδιοδρομία της ως νέα πιανίστα 
από την Ακαδημία Αθηνών στην ετήσια  εκδήλωση απονομής Βραβείων 
παρουσία επιφανών ελλήνων καθηγητών, καλλιτεχνών, πολιτικών και 
γι’αυτή της την διάκριση τιμήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
W.A. MOZART                        Φαντασία σε ρε ελασ. KV 397 
(1756-1791)                                                    
 
F. SCHUBERT                         4 Improptus D899 (op.90) 
(1797-1828)                              - Allegro molto moderato 
                                                - Allegro 
                                                - Andante 
                                                - Allegretto 
 

 
Δ ι ά λ ε ι μ μ α 

 
M. J. van APPLEDORN             A Liszt fantasie for piano (1984)  
(1927- )                                       (Φαντασία Λιστ για πιάνο) 

                                 1η Πανευρωπαϊκή εκτέλεση 
 
 
C. DEBUSSY                          Πρελούδια 
(1862-1918)                      1. Les sons et les parfums tournent  

dans l’air du soir - Οι ήχοι και τ' 
αρώματα  στο δείλι στροβιλίζονται 

                                        2. La sérénade interrompue - Η  
                                                              διακοπτόμενη σερενάτα   

      3. Les collines d’ Anacapri 
 Οι  λόφοι  του Ανακάπρι                                 

                                        4. Voiles - Πέπλα 
      5. La puerta del Vino- Η πύλη του Κρασιού  

                                        6. Feux d’artifice - Πυροτεχνήματα      
                                        7. Ondine - Οντίν 

                 8. Ce qu’a vu le Vent d’Ouest - Αυτό που                          
                                                          είδε ο Άνεμος της Δύσης                 
 
 
 
 
 
 
 



Νικόλας Οικονόμου  (1953-1993) 
Ο Κύπριος πιανίστας έγινε κυρίως γνωστός σαν  ντούο με την πιανίστα  Martha 
Argerich. Σπούδασε στο Ωδείο της Μόσχας με τους Rimma A. Hananina και  Nina 
Emilyanova. Από το 1972 έζησε στο Μόναχο όπου το 1982 ίδρυσε μαζί με τους  
Chick Corea και Μartha Αrgerich το “Munich Summer piano Festival”. Οι 
ηχογραφήσεις του για το ραδιόφωνο και οι περιοδείες του σε Ευρώπη, Αμερική 
και Ιαπωνία του έδωσαν τη φήμη του καταξιωμένου πιανίστα. 
Το έργο “Kinderlaunen” (που αργότερα ονομάστηκε “Σπουδές για παιδιά”) 
γράφτηκε το 1972 στο τέλος των σπουδών του στο Ωδείο της Μόσχας. Πρόκειται 
για 16 κομμάτια που συνδυάζουν τον αυτοσχεδιασμό με τις τεχνικές σπουδές, τις 
παραδοσιακές μελωδίες με ρυθμικούς πειραματισμούς, ενώ οι τεχνικές και 
ερμηνευτικές απαιτήσεις αυτών δεν επιτρέπουν καμία υποτίμηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
 
 
 

 
 

 
 

Ρεσιτάλ  Πιάνου    
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2005 
ώρα 8.30 μ.μ. 

 
 
 

Αμφιθέατρο Τελετών  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης 
πιάνο με την Α. Τζίμα (Δίπλωμα «Άριστα Παμψηφεί»), Ανώτερα Θεωρητικά με τον 
Κ. Σιέμπη και μουσική δωματίου με τον Α. Χανδράκη. Παρακολούθησε Master 
Classes με τους διακεκριμένους πιανίστες B. Ringeissen, Μ. Τιρίμο, R. Kinka, M. 
F. Bucquet, Γ. Θυμή. 

Eμφανίστηκε στην ΕΤ3 και έχει ηχογραφήσει για την ΕΡΤ3. Ως μέλος της 
Ορχήστρας Α.Π.Θ. ερμήνευσε έργα του Μ. Θεοδωράκη υπό τη διεύθυνσή του. 
Έχει αποσπάσει Βραβεία σε διαγωνισμούς πιάνου: 1ο Βραβείο στον Ελληνο-
Κυπριακό Διαγωνισμό «Χρυσή Μούσα» για την καλύτερη εκτέλεση έργων 
Ελλήνων Συνθετών (2003), 1ο Βραβείο στο Κ.Ω.Θ. (1999), 2ο Βραβείο (1ο δεν 
απονεμήθη) στο Διαγωνισμό πιάνου Β. Ελλάδος του Σ.Α.Ω.Θ. (1996) κ.α. 

Έδωσε συναυλίες στην Ιταλία, Ολλανδία, Κύπρο και Ελλάδα 
(Αμφιθέατρο Τελετών Παν/μίου Μακεδονίας, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
προς τιμήν του Πρύτανη Α.Π.Θ. καθηγητή Μιχάλη Παπαδόπουλου και του 
ομότιμου καθηγητή Τ.Μ.Σ. Δημητρίου Θέμελη σε έργα του ιδίου, Ιταλικό Ινστιτούτο 
Θεσ/νίκης για την Παγκόσμια Ημέρας Μουσικής, ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ κ.α.) 

Κατά το έτος 2000-2001, στο πλαίσιο του εορτασμού της Φιλοσοφικής 
Σχολής Α.Π.Θ. για τα 75 χρόνια της, προσκλήθηκε και έδωσε ρεσιτάλ πιάνου στην 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. κατά την τελετή αναγόρευσης σ’επίτιμο διδάκτορα: του 
διακεκριμένου Γάλλου συγγραφέα Michel Butor (στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας), του καθηγητή Γενετικής John E. Papaconstantinos  και του ποιητή-
ζωγράφου Κάρολου Τσίζεκ (στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας).  

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. 
και τελειόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. όπου εισήχθη 1η 
κατόπιν εξετάσεων. Είναι καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Θεσ/νίκης και 
εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα ΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό 
την επίβλεψη της καθηγήτριας Βίνιας Τσόπελα, Προέδρου του Τμήματος. 

Για τη σταδιοδρομία της ως νέα πιανίστα τιμήθηκε από το Εθνικό 
Συμβούλιο Ελληνίδων (2003) και από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο 
«Ελένη Τιμ. Μυκονίου» (2002). Το Mάιο 2004 απέσπασε στο διαγωνισμό πιάνου 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Βραβείο «Τζίνα Μπαχάουερ», υποτροφία του 
Σωματείου «Κόσμος εν Αρμονία» που εδρεύει στη Μαδρίτη, για να μελετήσει στη 
Βιέννη με το διεθνούς φήμης πιανίστα Paul Badura-Skoda. 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
W. A. Mozart                                   Σονάτα σε φα μειζ. ΚV 332 
(1756-1791)                                     - Αllegro 
                                                         - Adagio 
                                                         - Allegro assai 
 
 
 
F. Chopin                                       Nυχτερινό εργ.15 αρ.1 σε φα μειζ.  
(1810-1949)                                    Nυχτερινό εργ.27 αρ.1 σε ντο# ελασ. 
                                                        3η Μπαλλάντα εργ.47 αρ.3 σε λαb μειζ. 
 
                                                             

Δ ι ά λ ε ι μ μ α  
 
 
F. Liszt                                           2η Χρονιά Προσκηνύματος: Ιταλία 
(1811-1886)                                    3 Σονέτα του Πετράρχη αρ, 47, 104, 123 
 
 
 
Ν. Οικονόμου        από τις «Σπουδές για παιδιά» (1972) 
(1953-1993)                                     - Ονειροπόλημα 
                                                         - Ελληνικός χορός 
                                                         - Καπρίτσιο 
                                                         - Σπουδή στη θάλασσα 
 
 
Α.Ε.Ginastera                                3 Αργεντίνικοι χοροί 
(1916-1983) 
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Η παρουσίαση της μεταγραφής στο σημερινό ρεσιτάλ γίνεται σε 
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στο πλαίσιο της διδακτορικής μου εργασίας και 
υπό την καθοδήγηση των Paul Badura-Skoda και Luiz de Moura Castro. 
Παράλληλα με την εκτέλεση του έργου, παρουσιάζονται οι 36 πίνακες του 
G.B. Genelli σε PowerPoint· ο τρόπος παρουσίασής τους βασίστηκε σε 
προσωπική μου ιδέα για την απόδοση της ατμόσφαιρας της Κόλασης 
(κόκκινο), του Καθαρτηρίου (γαλάζιο) και του Magnificat (Παράδεισος, 
γαλαζο-κίτρινο).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης 
Eγνατίας 156, 540 06 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 891281  
www.uom.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης 
 
 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

της 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                         
F. Liszt-C. Tausig Η Συμφωνία του Δάντη 

για σόλο πιάνο 
σε 1η Παγκόσμια εκτέλεση 

 

 
 
 
 

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009      ώρα 20:00  
Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Είσ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

οδος ελεύθερη  

 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης 

πιάνο με την Α.Τζίμα (Δίπλωμα «Άριστα Παμψηφεί»), Ανώτερα Θεωρητικά με τον 
Κ. Σιέμπη και μουσ.δωμ. με τον Α. Χανδράκη. Παρακολούθησε Master Classes με 
τους διακεκριμένους πιανίστες Paul Badura-Skoda, Luiz de Moura Castro, B. 
Ringeissen, Μ. Τιρίμο, M.-F. Bucquet. Eμφανίστηκε στην ΕΤ3 και ηχογράφησε για 
την ΕΡΤ3. Έχει αποσπάσει μεταξύ άλλων 1ο Βραβείο στον Ελληνο-Κυπριακό 
Διαγωνισμό «Χρυσή Μούσα», 1ο Βραβείο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης κ.α. 

Έδωσε συναυλίες στην Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κύπρο και 
Ελλάδα (Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., Αμφιθέατρο Τελετών Παν/μίου Μακεδονίας, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. προς τιμήν του τέως Πρύτανη Α.Π.Θ. καθηγητή 
Μ. Παπαδόπουλου και του ομότιμου καθηγητή Τ.Μ.Σ. Δ. Θέμελη σε έργα του ιδίου, 
Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης, «Δημήτρια», Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων, Εαρινό 
Φεστιβάλ Έδεσσας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.α.). Κατά το έτος 2000-2001, στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα 75 χρόνια της, έδωσε 
ρεσιτάλ πιάνου στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. στην αναγόρευση σε επίτιμο 
διδάκτορα του διακεκριμένου Γάλλου συγγραφέα Michel Butor (Τμήμα Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας), του καθηγητή Γενετικής John E. Papaconstantinos (Τμήμα 
Βιολογίας) και του ποιητή-ζωγράφου Κάρολου Τσίζεκ (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας).  

Το Μάιο 2004 κέρδισε το Βραβείο “Gina Bachauer”, διετής υποτροφία του 
Σωματείου “Mundo en Armonia” που εδρεύει στη Μαδρίτη με Πρόεδρο την 
Πριγκίπισσα Ειρήνη και συνέχισε τις σπουδές της στη Βιέννη  με τον πιανίστα Paul 
Badura-Skoda υπό την καθοδήγηση του οποίου βρίσκεται έως σήμερα. Τον Ιούνιο 
2006 εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Ναυπλίου σε συναυλία αφιερωμένη στην Τζίνα 
Μπαχάουερ με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων από το θάνατό της.  

Ως μέλος της Ορχήστρας Α.Π.Θ. ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη 
υπό τη διεύθυνσή του και έχει συμπράξει ως σολίστ με την Orquesta de Extremadura 
(Ισπανία σ) και την Κ.Ο.Α. το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ., 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. και καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό 
Σχολείο Θεσ/νίκης. Ολοκλήρωσε με υποτροφία Φ.Α.Α.Θ.-Ε.Μ.Σ. τη διδακτορική 
της διατριβή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας 
με θέμα: «Ο Δάντης πηγή δημιουργίας για τον Φραντς Λιστ: η Συμφωνία του Δάντη 
και οι πιανιστικές μεταγραφές της». 

Ως νέα πιανίστα τιμήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (2003) και 
από την καδημία Αθηνών με το Βραβείο «Ελένη Τιμ. Μυκονίου» (2002). Α

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

         Η Συμφωνία το Δάντη σε μεταγραφή για F. LISZT  -  C. TAUSIG υ 
(1811-1886 / 1841-1871  )          σόλο πιάνο σε 1η παγκόσμια εκτέλεση με

Θείας            ταυτόχρονη προβολή πινάκων της 
           Κωμωδίας του Δάντη από το Γερμανό 

vanni Bonaventura Genelli                 ζωγράφο Gio
           ( 98-17 1868) 

1. Κόλαση 
2. Καθαρτήριο-Magnificat 

 
Λίγα λόγια για το έργο: 

Ο Φραντς Λιστ ολοκλήρωσε τη σύνθεση της Συμφωνίας του Δάντη 
για γυναικεία χορωδία και ορχήστρα το 1857. Η παρτιτούρα εκδόθηκε το 
1859 από την Breitkopf & Härtel και η πρώτη παρουσίασή της έγινε την ίδια 
χρονιά στη Δρέσδη υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Η συμφωνία είναι 
εμπνευσμένη από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, (περ. 1306- 1307), μέσα από 
την οποία ο ποιητής καταγράφει τις εμπειρίες της διαδρομής του στην 
Κόλαση, στο Καθαρτήριο και τον Παράδεισο. Ο Λιστ αρχικά είχε 
οραματιστεί την παρουσίαση αυτής της συμφωνίας μ’ένα διόραμα πινάκων 
που παράγγειλλε στο γερμανό ζωγράφο και φίλο του Giovanni Bonaventura 
Genelli. Παράλληλα, είχε συλλάβει τη δημιουργία μιας μηχανής που θα 
παρήγαγε αέρα απεικονίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τον άνεμο της Κόλασης 
του Δάντη. Ο μεγάλος προϋπολογισμός αυτού του εγχειρήματος για την 
εποχή εκείνη, δεν του επέτρεψε την πραγματοποίησή του όσο ζούσε ο 
συνθέτης. Οι τριάντα όμως πίνακες του G.B. Genelli πάνω στη Θεία 
Κωμωδία του Δάντη  ολοκληρώθηκαν ανάμεσα στα 1840-1846, εκδόθηκαν 
την εποχή εκείνη στο Μόναχο και σήμερα βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη της 
Βαϊμάρης “Herzogin Anna Amalia”.  

Η Συμφωνία του Δάντη μεταγράφηκε για σόλο πιάνο από τον Carl 
Tausig, μαθητή του Λιστ και δεξιοτέχνη πιανίστα του 19ου αι. που έγινε 
γνωστός για τις πολυπληθείς μεταγραφές του τόσο έργων του Λιστ όσο και 
άλλων συνθετών. Η ύπαρξη του χειρογράφου της μεταγραφής ήταν άγνωστη 
στους ερευνητές του Λιστ και του C. Tausig μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 
όταν το εντόπισα στο Αρχείο Gœthe -und Schiller- στη Βαϊμάρη. Η ακριβής 
χρονολογία της μεταγραφής δεν είναι γνωστή, αλλά πιθανολογείται γύρω στα 
1862-1865.  
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