
1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ: ΜΟΥΔΑΝΙΩΤΗ

Α.Μ.: 9/08

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Α.Μ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

PROKOFIEV: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ



2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………….σελ. 4-8

1.1 Καταγωγή- οικογένεια

1.2 Το ψυχολογικό προφίλ του

1.3 Σπουδές

1.4 Πειραματισμός με μοντέρνα στοιχεία

1.5 Αφήνοντας πίσω την Ρωσία, η καριέρα του στο εξωτερικό (Η.Π.Α – Ευρώπη)

1.6 Παρίσι

1.7 Επιστροφή στη Ρωσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ- ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ……………………….σελ. 9-11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΡΓΑ……………………………………………………………………………………..σελ. 12-15

3.1    Συμφωνίες

3.2    Έργα για πιάνο

3.2.1    Κονσέρτα

3.2.2     Σονάτες

3.2.3    Άλλα κομμάτια

3.3    Έργα για βιολί

3.4    Άλλα δημοφιλή έργα

3.5    Μουσική για τον κινηματογράφο

ΚEΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΟΝΑΤΑ KAI TON ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟ

…………………………………………………………………………………………….........................σελ 16-17



3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΥΦΟΥΣ ΤΟΥ…………………………………………..………………………………………………………. σελ. 18- 23

5.1    Γενικά στοιχεία

5.2    Η έννοια του χιούμορ

5.3    Άλλες επιρροές

5.4    Η σημασία του μελωδικού στοιχείου στη μουσική του Prokofiev

5.5    Απόψεις του ίδιου του συνθέτη για το συνθετικό του στυλ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: PROKOFIEV ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ...........σελ. 24-26

6.1 Prokofiev - Stravinsky

6.2 Prokofiev - Shostakovich

6.3 Prokofiev Rachmaninov

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ‘’ΛΑΘΟΣ ΝΟΤΕΣ’’ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ PROKOVIEV……………………… σελ. 27-29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ –ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ …………………………………. σελ. 30-40

Ι.  Ρωμαίος και Ιουλιέτα ‘’Gavotte’’

ΙΙ. Ρωμαίος και Ιουλιέτα ‘’The young Juliet’’

ΙΙΙ. Ρωμαίος και Ιουλιέτα ‘’Masks’’

ΙV. Cinderella’s Waltz

V. Κλασική συμφωνία

VI. Lieutenand Kije Romance

VII. Σονάτα για πιάνο Ν7 – 2ο (Μέρος αρχή)

VIII. Peter and the Wolf

ΕΠΙΛΟΓΟΣ………………………………………………………………………………………………………………..σελ. 41



4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ1

1.1 ΚΑΤΑΓΩΓΗ.-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1891 στο χωριό Sontsovka, το οποίο σήμερα ανήκει στην
Ουκρανία, όπου και πέρασε τα 13 πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο πατέρας του είχε
μεγάλη περιουσία. Το μουσικό ταλέντο του μικρού Sergei φάνηκε ήδη από νεαρή
ηλικία και αναπτύχθηκε παρά το μάλλον καταπιεστικό οικογενειακό και το στείρο
κοινωνικό περιβάλλον. Εξάλλου, η οικογένεια του ήταν από τις λίγες μορφωμένες
οικογένειες σε ακτίνα δεκάδων μιλίων.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια Prokofiev επισκέφτηκε δυο φορές την  Μόσχα και
την Αγία Πετρούπολη όπου ο νεαρός Prokofiev μπορούσε να παρακολουθήσει
κονσέρτα και όπερες, η μητέρα του ήταν εκείνη που αποτέλεσε τον βασικό άξονα
της μουσικής επιρροής πάνω του για όλα αυτά τα χρόνια. Η κ. Prokofiev ήταν
ερασιτέχνης πιανίστα με περιορισμένες μουσικές ικανότητες που έτρεφε αγάπη
προς την παράδοση και υπήρξε η πρώτη δασκάλα πιάνου του Prokofiev.  Υπό την
καθοδήγηση της, ο νεαρός  εξοικειώθηκε με την μουσική των μεγάλων: Haydn,
Mozart, Beethoven, Chopin, Scriabin και άλλων συνθετών.

1.2 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ

Η καλλιέργεια του ψυχολογικού προφίλ και της όλης προσωπικότητας του Prokofiev
ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την επιρροή των γονέων του. Ως μοναχοπαίδι είχε την
απόλυτη αγάπη και αφοσίωση τους. Ο νεαρός Prokofiev ήταν ένας  τρυφερός και
υπάκουος γιος, συνηθισμένος να γίνεται πάντα το κέντρο της προσοχής. Μεγάλωσε
χωρίς στενούς φίλους. Τα λίγα παιδιά που απάρτιζαν την “παρέα του” ήταν από
κατώτερα κοινωνικά στρώματα (και τους φέρονταν με τον ανάλογο τρόπο). Οι
γονείς του επέβλεπαν τις σπουδές και το διάβασμα του, καθώς έδιναν ιδιαίτερη
έμφαση στην μεθοδευμένη και σοβαρή πνευματική εργασία. Ενθάρρυναν επίσης το
παιχνιδιάρικο ύφος και την φυσική περιέργεια του γιού τους, καθώς επίσης και
διάφορα χόμπι για την καλλιέργεια του σώματος όπως: μεγάλους περιπάτους,
ιππασία και κολύμπι. Στην αυτοβιογραφία του, ο Prokofiev περιγράφει τις
αναμνήσεις του από τα θεατρικά δρώμενα που εκτελούσε μέσα στο σπίτι, όπως και
την εξέλιξη της πρώτης του όπερας στην ηλικία των οχτώ. Ενδιαφέρον έχει το
γεγονός ότι, αν ο νεαρός σύνθετης είχε οποιαδήποτε τάση για ρομαντισμό στις
συνθέσεις του, αμέσως εμποδίζονταν από τον έλεγχο των γονέων  ενώ δεν
μπορούσε σίγουρα να βρει κάποια άλλη διέξοδο λόγω του κοινωνικού του
αποκλεισμού. Ίσως αυτή να είναι η αίτια που το λυρικό ταλέντο του Prokofiev δεν
εκδηλώθηκε τα πρώτα χρόνια της συνθετικής του πορείας. Αργότερα, ο Prokofiev
επέδειξε μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει υλικό από προηγούμενες συνθέσεις

1 Εκτός από τα σημεία όπου δίνεται διαφορετική βιβλιογραφία, όλα τα στοιχεία του παρόντος
κεφαλαίου προέρχονται από το βιβλίο του Bares Berman, Prokofiev’s Piano Sonatas (2008).
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του με νέο, σε ένα ενιαίο σύνολο, ή να αναπλάθει το παλαιότερο υλικό με
καινούργιο τρόπο. Το σκακιστικό του μυαλό (γιατί έπαιζε και μελετούσε την
σκακιστική  τέχνη σε ολόκληρη την ζωή του) του έδειχνε άμεσα τις δυνατότητες για
νέους συνδυασμούς.

1.3 ΣΠΟΥΔΕΣ

Κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Μόσχα το χειμώνα του 1901- 1902, ο
Prokofiev συνάντησε τον αξιοσέβαστο μουσικό της εποχής Sergei Taneyev ο όποιος
τον δίδαξε Scriabin και Medtner. Μετά από υπόδειξη του Taneyev ο μαθητής του,
Glière, ασχολήθηκε με τον νεαρό Prokofiev περνώντας μαζί του δυο καλοκαίρια
στην Sovlovska, επιβλέποντας τις σπουδές του. Ο Glière ήταν ένας συντηρητικός
συνθέτης και στην καθοδήγησή του σημαντικότατο ρόλο κατείχε το στοιχείο της
παράδοσης.

Αργότερα, ο Prokofiev μετακόμισε με την μητέρα του στην πρωτεύουσα. Το 1904
έγινε δεκτός στο Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης και είχε δασκάλους
κάποιους από τους μεγαλύτερους Ρώσους μουσικούς της εποχής, όπως τους:
Nikolai-Rimsky-Korsakov, Al. Glazunov και Anatoly Liadov.

Ο Prokofiev φαίνεται ότι έμαθε πολλά με το να παρακολουθεί συναυλίες, όπως
επίσης και από το να μελετά είδη και υφές μουσικής που πριν του ήταν άγνωστα.
Έχουν διατηρηθεί πολυάριθμες συνθέσεις από τα χρόνια της μουσικής εκπαίδευσής
του, οι οποίες όμως δεν προδίδουν στο ελάχιστο την μετέπειτα “μοντερνιστική
τάση” στην μουσική του. Στην πραγματικότητα μάλιστα στην αρχή ο Taneyev είχε
σχολιάσει τις συνθέσεις του νεαρού παρατηρώντας πως χρησιμοποιούσε υπέρ-
απλουστευμένες αρμονίες. Βέβαια, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
μεταγενεστέρου ύφους του όπως το έντονο και γεμάτο ενέργεια ρυθμικό στοιχείο,
ο άτακτος και χιουμοριστικός χαρακτήρας του καθώς και ο χαρακτηριστικά
αισθαντικός ήχος του, μπορούν να ψηλαφιστούν και στα πρώιμα έργα του.

Το γενικότερο πνεύμα στο Κονσερβατόριο δεν ερχόταν σε αντίθεση με την μέχρι
τότε συντηρητική εκπαίδευση και γούστο του Prokofiev, που είχε καλλιεργηθεί από
την μητέρα του και τον εκπαιδευτή του Glière. Οι συνθέσεις του τα πρώτα χρόνια
δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για πειραματισμό με μια πιο ριζοσπαστική
μουσική γλώσσα.

Ο Prokofiev κάνοντας αργότερα μια αναδρομή στις σπουδές του, βρίσκει τον εαυτό
του απογοητευμένο με την εκπαίδευση που έλαβε από τους επιφανείς δασκάλους
του. Για παράδειγμα, ο συνθέτης ανακαλεί κάποιες εμπειρίες από τον τρόπο
διδασκαλίας του Liadov :

”Όποιος τολμούσε  να αποκλίνει από το συμβατικό μονοπάτι ήταν υποχρεωμένος να
υποστεί της συνέπειες της οργής του. Βάζοντας τα χέρια στις τσέπες του
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αμφιταλαντευόμενος πίσω μπρος θα σου έλεγε –Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με
ταλαιπωρείς φοιτώντας στην τάξη μου, να πας στον Richard Strauss η στον Debussy-
Πολύ πιθανό ίσως απλά να έλεγε – Να πάς στον διάβολο!” .

1.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 1908, ο Prokofiev άρχισε να παρευρίσκεται στα ”Απογεύματα σύγχρονης
μουσικής”, που ήταν μια σειρά μουσικών δρωμένων με πολύ μοντερνιστικό
χαρακτήρα, οργανωμένη από τον Alfred Hurok και τον Walter Noυvel. Μέσω αυτών
των δρωμένων ο Prokofiev ήρθε σε επαφή με την πιο σύγχρονη τότε μουσική στη
Ρωσία αλλά και στο εξωτερικό. Προσωπικά  ερμήνευσε στα πλαίσια αυτών των
εκδηλώσεων τα πρώτα τρία κομμάτια του Schoenberg για πιάνο op. 11.
Ενθαρρύνθηκε επίσης να παρουσιάσει εκεί και τις δικές του συνθέσεις καθώς
επίσης του δόθηκε η ελευθερία και η έμπνευση να χρησιμοποιήσει μια κάπως πιο
τολμηρή μουσική γραφή. Κατά την διάρκεια των επόμενων χρόνων ο Prokofiev
παρουσίασε εκεί πολλά από τα έργα του, όπως τις Τέσσερεις Σπουδές op.2 (1909)
και τα Κομμάτια για Πιάνο op.3 (1907-1908) και op.4 (1908-1912). Αυτές οι
εμφανίσεις, βοήθησαν ώστε ο νεαρός συνθέτης να τοποθετηθεί στο μουσικό
στερέωμα, ως ο  περισσότερα υποσχόμενος και καινοτόμος «μοντερνιστής»
συνθέτης στη Ρωσία. Οι έπαινοι που απέσπασε η δουλειά του, αναμφίβολα τον
ώθησαν και τον ενθάρρυναν να εξελίξει τις μουσικές του τάσεις σχετικά με το πιο
καινοτόμο και ιδιαίτερο του ύφος.

1.5 ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΤΗ ΡΩΣΙΑ:  Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΗΠΑ –ΕΥΡΩΠΗ)

Στις αρχές του 1917 τα γεγονότα της Ρωσικής επανάσταση προκάλεσαν αισθήματα
πόνου στον Prokofiev, όπως και σε πολλούς καλλιτέχνες που προσέβλεπαν σε μια
καλλιτεχνική αναγέννηση. Παρ’ όλα αυτά, το επακόλουθο χάος λόγω της
επανάστασης, τον ώθησε να φύγει από την χώρα το 1918. Ο νέος Καλλιτεχνικός
Σοβιετικός Κομισάριος, Anatoly Cunocharsk, προσπάθησε να αποτρέψει τον
Prokofiev από το να φύγει λέγοντας του: -Είσαι ένας αληθινός επαναστάτης μέσω
της μουσικής και εμείς εξουσιάζουμε τον τόπο! Οφείλουμε να συνεργαστούμε!.
Τελικά όμως βοήθησε τον Prokofiev στις διαδικασίες που απαιτούνταν για να
βγάλει το διαβατήριο του.

Ο Prokofiev έζησε 18 χρόνια στο εξωτερικό, αρχικά στις Η.Π.Α  και μετά στην
Ευρώπη. Τα δυο βασικά έργα που δούλεψε στην Αμερική ήταν το “The love for the
three oranges” (1919) –σατυρική όπερα βασισμένη σ’ ένα παραμύθι του Gossip–
και το 3ο Κονσέρτο για πιάνο (1921). Τα χρόνια της διαμονής του στο εξωτερικό
ήταν ένας διαρκής αγώνας για αναγνώριση και αργότερα για επιβίωση. Μετά τα
αρχικά του ταξίδια στην Αμερική και στο Λονδίνο όπου η μουσική του έγινε δεκτή με
ενθουσιασμό,  το 1923 ο Π. βρέθηκε στο Παρίσι, στο κέντρο της νέας μουσικής.
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1.6 ΠΑΡΙΣΙ

Τα έργα του μέσα στην επομένη δεκαετία, αντικατοπτρίζουν τον συνεχή του αγώνα
για τον προσδιορισμό του προσωπικού του ύφους, όπως επίσης και για να
παραμένει επίκαιρος στο Παριζιάνικο και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό κοινό, το
οποίο πολύ γρήγορα αλλάζει γούστο και απόψεις. Ο συνθέτης μετά από την
αποτυχία της  δεύτερης συμφωνίας op.40 στο Παριζιάνικο κοινό εκφράζεται σχετικά
με τα εξής λόγια:

-Αυτή είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει να σκέφτομαι ότι ίσως να είμαι
προορισμένος για συνθέτης δεύτερης διαλογής…

Το Παρίσι, μέσα στα αυστηρά πλαίσια της “απόλυτης ”προσήλωσης του στη  μόδα
και τις νέες τάσεις  με σχεδόν δικτατορικό τρόπο, κατέχει τον ρόλο «διαιτητή» σε
διαφόρους καλλιτεχνικούς τομείς. Στην μουσική, η φινέτσα του Γαλλικού γούστου
έχει και την άλλη, πιο σκληρή όψη της. Ο ίδιος ο Prokofiev είχε πει σχετικά με αυτό
το θέμα:

– Το κοινό είναι επιρρεπές στο να βαριέται κάτι πολύ εύκολα. Στην αρχή
ενθουσιάζονται με τον συνθέτη και μετά πολύ γρήγορα τον βαριούνται και
αναζητούν καινούργια ανάσα φρεσκάδας και καινούργιας αίσθηση. Προφανώς
έπαψα να είμαι αυτό το φρέσκο στοιχείο στην Παριζιάνικη σκηνή.

1.7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ο Prokofiev μετά την καριέρα του στο εξωτερικό αποφάσισε να γυρίσει στην πίσω
στην πατρίδα του ως αναγνωρισμένος πια συνθέτης. Φιλοδοξούσε να προσφέρει
μια πιο μοντέρνα οπτική στην μουσική της Ρωσίας, και πίστευε ότι όπως έγινε
επανάσταση στον πολιτικό χώρο θα έπρεπε να γίνει και ‘’επανάσταση’’ στην
μουσική. Στην πραγματικότητα, η επιλογή της χρονικής στιγμής για την επιστροφή
του δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Η διάσημη οργάνωση “Σύγχυση αντί για
μουσική” ανακοίνωσε την καταγγελία του Shostakovich για τις όπερες του Lady
Macbeth και Moses το 1936. Επίσης τα δυο επόμενα χρόνια, ο Prokofiev υπήρξε
μάρτυρας των φριχτών δολοφονιών πολιτών εκ μέρους του του Stalin. Ο συνθέτης
επέστρεψε στην Ρωσία παρά της προσπάθειες των φίλων του τόσο στη Ρωσία όσο
και στη Δύση να τον αποθαρρύνουν. Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις σχετικά με
τα κίνητρά του για αυτό το σημαντικό βήμα. Ο Stravinsky πίστευε, ότι ο Prokofiev
αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες στη Δύση δελεάστηκε από ελπίδες για
οικονομική ευημερία. Άλλοι υπαινίχτηκαν ότι ο λόγος ήταν ο κοινωνικός του
αποκλεισμός. Φαίνεται ότι υπήρξαν διάφοροι λόγοι για αυτή την πολύ καθοριστική
απόφαση του Prokofiev, η οποία θα επηρεάσει  σημαντικά την ζωή του. Κάποια
χρόνια πριν την επιστροφή του στην Ρωσία και μέχρι αυτήν, το δέσιμο και η
προσέγγιση στην πατρίδα με διαφόρους τρόπους όλο και μεγάλωνε, όπως άλλωστε
και το ενδιαφέρον του να εμπλακεί στην Σοβιετική μουσική ζωή.
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Κατά τον Berman, μια πιθανότητα είναι να τον προσέλκυσε η οικονομική ασφάλεια
που θα του παρείχε η Ρωσία συγκριτικά με το “αβέβαιο” της ζωής στην Ευρώπη,
εξαιτίας των πολέμων. Ο Prokofiev απολάμβανε να του φέρονται σαν σε ξένο
αξιωματούχο. Κατά τις επισκέψεις του στη Ρωσία(?) επί Σοβιετικού καθεστώτος και
αργότερα, έχοντας πλέον εγκατασταθεί εκεί (πού;), συνέχισε να καλλιεργεί την
“ιδιαίτερη προσωπικότητα του” με κάθε τρόπο. Για παράδειγμα, η σύζυγος του
ήταν ξένη, ενώ ο ίδιος φορούσε ρούχα από το εξωτερικό και είχε φέρει μαζί του ένα
αυτοκίνητο από το τελευταίο ταξίδι του στην Αμερική, την στιγμή που εκείνη την
περίοδο ήταν πολύ δύσκολο στην Ρωσία να έχει κανείς αυτοκίνητο.
Συμπεριφέρθηκε αφελώς, μην προβλέποντας πόση δυσαρέσκεια θα
δημιουργούσαν όλα αυτά και ότι αυτή του η ελευθερία να κινείται στο εξωτερικό
σύντομα θα περιοριζόταν (το τελευταίο του ταξίδι εκτός Σοβιετικής Ρωσίας ήταν το
1938). Επιπλέον, η συνήθεια του Prokofiev να κάνει συχνά υποδείξεις με ύφος
διδασκαλίας στους συναδέλφους του σχετικά με τον κίνδυνο της
υπεραπλούστευσης στη μουσική γραφή, ήταν παράγοντας που δεν τον βοήθησε να
καλλιεργήσει φιλίες.

Η περίοδος του πολέμου συνέπεσε με μια σημαντική  αλλαγή στην προσωπική ζωή
του Prokofiev: Άφησε την γυναίκα του ενώ είχαν ήδη δυο γιους για μια νεότερη της,
την Mira Mendelson η οποία αργότερα έγινε και σύζυγός του.

Κατά την περίοδο αυτή, πολλοί από τους φίλους του Prokofiev παρατήρησαν
δραματικές αλλαγές στον χαρακτήρα του και στον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφερόταν στους ανθρώπους. Σε αυτές τις –θετικές– αλλαγές, πολλοί
πίστευαν ότι σημαντικά συνέβαλλε η νέα σύντροφος του  συνθέτη:

“Έχουμε μείνει έκπληκτοι!”  έγραψε ένας από τους φίλους του.

“Τί συνέβη στην συνήθη απρόσεκτη και συγκαταβατική συμπεριφορά του Prokofiev
απέναντι στους άλλους? Έγινε πιο απλός και ευγενικός με όλους. Το ίδιο μάλιστα
συμβαίνει και στην μουσική του! Έγινε πιο προσηνής και απλή”.

Πολλά από τα πιο αξιομνημόνευτα λυρικά έργα του συνθέτη έχουν γραφτεί κατά
την περίοδο αυτή.

Ο Prokofiev πέθανε στις 5 Μαρτίου του 1953. Ο θάνατός του πέρασε σχεδόν
απαρατήρητος,  λόγω  του συγκλονιστικού γεγονότος που συνέβη την ίδια ημέρα:
έφυγε από τη ζωή και ο Joseph Stalin.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ- ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ο συνθέτης προκειμένου να μην υποστεί τον ιδεολογικό περιορισμό του Σοβιετικού
καθεστώτος, πρώτα μετανάστευσε στην Αμερική (γεγονός που τελικά δεν τον
ικανοποίησε), και έπειτα στο Παρίσι. Το 1927 οργάνωσε μια σειρά συναυλιών στην
Σοβιετική Ρωσία, όπου έγινε δεκτός σαν διάσημος πια συνθέτης. Αυτή η υποδοχή
ενθάρρυνε τον Prokofiev για την αποκατάσταση και ενίσχυση των δεσμών του με
την πατρίδα του. Αργότερα έκανε διάφορα ταξίδια στη Ρωσία (στα 1929, 1932 και
από δυο φορές στα 1933 και 1934). Τελικά την πρωτοχρονιά του 1936 επέστρεψε
οριστικά πίσω στην Μόσχα, καθώς εκεί προέβλεπε καλύτερο μέλλον για την
καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Διάλεξε όμως, όπως είδαμε παραπάνω, την πιο
ακατάλληλη περίοδο για την επιστροφή του στη Ρωσία, όπου δεν τον
αντιμετώπισαν όπως περίμενε, λόγω των μοντέρνων τάσεων που χαρακτήριζαν τη
μουσική του. Απέφυγε να εντάξει τον εαυτό του στον Σοσιαλιστικό ρεαλισμό, στο
Γερμανικό ή στο Αυστριακό ύφος. Αντίθετα επέλεξε να δημιουργήσει σύμφωνα με
το δικό του ιδιαίτερο προσωπικό ύφος, χρησιμοποιώντας και παραδοσιακές
φόρμες, και παράγοντας πραγματικά αξιόλογο έργο, γεμάτο ενέργεια και συχνά
σαρκασμό και ειρωνεία.

Επιστρέφοντας πίσω στη Μόσχα, ο Prokofiev δεν έχασε χρόνο ξεκινώντας να χτίζει
την καριέρα του ως Σοβιετικός συνθέτης πια.  Το πρώτο έργο του το οποίο
ολοκληρώθηκε το 1936, ήταν ένα σύνολο από τραγούδια για το λαό (τραγούδια για
τη «μάζα»), των οποίων το κείμενο εξύψωνε το Σοβιετικό τρόπο ζωής. Μια πολύ
φιλόδοξη δουλειά που ανέλαβε ήταν η σύνθεση της “Καντάτας για την Εικοστή Επέτειο

της Οκτωβριανής Επανάστασης”op.74. Το έργο αυτό γράφτηκε για δυο μεικτές
χορωδίες, μια επαγγελματική και μια ερασιτεχνική, για συμφωνική ορχήστρα, και
ορχήστρα με Ρωσικά παραδοσιακά όργανα. Η επιλογή των κειμένων από τους Marx,
Engels, Lenin και Stalin,  υπογράμμισε την εμφανή πολιτική του κατεύθυνση. Παρ’
όλα αυτά, η απόπειρά του να υμνήσει την επανάσταση χρησιμοποιώντας αυτό τον
κάπως ιδιαίτερο τρόπο, απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Το έργο
κατακρίθηκε έντονα σε κλειστή ακρόαση και δεν παίχτηκε  παρά μόνο το 1966,
πολύ μετά τον θάνατο του συνθέτη.  Ο Prokofiev έτρεφε ακόμα την αυταπάτη ότι η
επαναστατημένη κοινωνία χρειάζεται μια επαναστατική ριζοσπαστική έκφραση και
μέσω της μουσικής. Στην πραγματικότητα όμως ίσχυε ακριβώς το αντίθετο: O
μικροαστισμός της Σοβιετικής κυβέρνησης επιβαλλόταν όλο και με μεγαλύτερη
αυστηρότητα  στους καλλιτέχνες. Οι συνθήκες αναγκάζουν τους συνθέτες να τηρούν
τις αρχές του Σοβιετικού Ρεαλισμού και να γράφουν μουσική “βατή” στον λαό. Ο
Prokofiev ήταν ενήμερος φυσικά για αυτή την κατάσταση. Για λίγο διάστημα
προσπάθησε να κρατήσει ουδέτερη στάση διατηρώντας ταυτόχρονα την πλευρά
του “συνετισμένου” και από την άλλη αυτήν του προκλητικού συνθέτη. Το 1934
έγραψε ένα άρθρο για Σοβιετική εφημερίδα, στο οποίο εξέφραζε την αναζήτησή
του για την “νέα απλότητα”. Ο κίνδυνος για τους Σοβιετικούς συνθέτες να γίνουν με
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την κακή έννοια απλοϊκοί με κάπως πιο “επαρχιώτικο” στυλ ήταν πολύ μεγάλος. Δεν
ήταν εύκολο να βρει κάποιος το κατάλληλο μουσικό στυλ που να ικανοποιεί τα
Σοβιετικά γούστα. Το βασικό στοιχείο που απαιτούνταν ήταν τα έργα να είναι
“μελωδικά”, και η μελωδία να είναι απλή και κατανοητή χωρίς τρίλιες και
επαναλήψεις. (M. Owen Lee, 2005).

Ο πόλεμος επηρέασε σημαντικότατα την ζωή και το έργο του Prokofiev, όπως
άλλωστε και ολόκληρο το Ρωσικό έθνος. Οι εξελίξεις των γεγονότων στη Ρωσία ήταν
πραγματικά ραγδαίες. Μαζί με πολλούς άλλους συνθέτες, ο Prokofiev
εγκαταστάθηκε  νότια της  ΕΣΣΔ μακριά από την “πρώτη γραμμή του πολέμου”, και
υποβλήθηκε σε πολλές στερήσεις στην νέα του ζωή στη Ρωσία.

Η ένταση του πολέμου αποδείχθηκε πολύ επιβλαβής για την υγεία του Prokofiev. Το
ίδιο επιβλαβής υπήρξε η επήρειά του και στην Σοβιετική μουσική γενικότερα. Μια
επίθεση πολιτικού χαρακτήρα στην όπερα του “The great friendship ” από τον
μικρής φήμης συνθέτη Vanο Muradeli, γρήγορα επεκτάθηκε με την στοχοποίηση
κάθε Σοβιετικού συνθέτη συμπεριλαμβανόμενων και των: Shostakovich,
Khachaturian, Myaskovski και Shebalin. Όλοι τους κατηγορηθήκαν με το πρόσχημα
του “Φορμαλισμού”, και με αυτή την αφορμή το Σοβιετικό καθεστώς  επέβαλε τους
δικούς του όρους. Ως Φορμαλισμός ορίζεται η τάση για υπερβολή των στοιχείων
του έργου. Οι διαφωνίες, η πολύπλοκη πολυφωνία, μια μελωδία που κάποιος δεν
μπορεί να απομνημονεύσει αμέσως, όλα αυτά τα στοιχεία, χαρακτηρίστηκαν ως
τάσεις Φορμαλισμού. Οι Φορμαλιστές συνθέτες κατηγορήθηκαν ότι έγραφαν
“αντιλαϊκά έργα” σκόπιμα, στερώντας το κοινό από απλή μελωδική μουσική. Τα
έργα των “απαγορευμένων συνθετών”, συμπεριλαμβανόμενου και του Prokofiev,
έπρεπε να σταματήσουν αμέσως να παίζονται σε συναυλίες ή να εκπέμπονται
ραδιοφωνικά. Ο Prokofiev πήρε πολύ κατάκαρδα αυτή την κατάσταση ρωτώντας
την γυναίκα του:

“-Είναι πιθανό νομίζεις να μην ακούσω ποτέ πια από ‘δω και μπρος καμία από τις
συνθέσεις μου? ”

Δυστυχώς τα γεγονότα του 1948 συνέβαλαν αναμφισβήτητα  στην επιδείνωση της
ήδη εύθραυστης υγείας του Prokofiev, καθώς η πίεση που ασκούνταν στους
καλλιτέχνες ήταν μεγλαλη. Μετά από “τέτοιου είδους ανάρμοστη συμπεριφορά” η
κυβέρνηση απαιτούσε την μετάνοια των συνθετών. Όπως και πολλοί από τους
συναδέλφους του, ο Prokofiev ‘’εξέφρασε’’ την αναγκαία για την κυβέρνηση
“αυτοκριτική”, υποσχόμενος ότι η όπερα του σε εξέλιξη “The Story of a real man”
op.117 (1947-1948) θα έχει ξεκάθαρες μελωδίες , και μια όσο το δυνατόν πιο
κατανοητή αρμονική γλώσσα. Αυτή η όπερα ήταν μια από τις επιτυχίες της
περιόδου γραμμένη σκόπιμα σε απλοϊκό ύφος. Επίσης υπό αυτές τις συνθήκες
γράφτηκαν τα έργα: Cantata ‘’Flourish, O Mighty Land’’ op.117(1947), Winter
bonfire (1949) και το ορατόριο “On Guard for peace” op.124 (1950).
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Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποιες συνθέσεις γραμμένες σε αυτή την φάση, όπως η
Σονάτα για Πιάνο και Τσέλο op.119 (1949) και η 7η Συμφωνία op.131 (1951-1952),
παρ’ όλο που εντάσσονται στα πλαίσια που απαιτούσε η Σοβιετική κυβέρνηση,
δηλαδή ήταν μελωδικές με απλές αρμονίες, δείχνουν την μοναδικότητα και
μεγαλοφυΐα του συνθέτη. Είναι επίσης σημαντικό, ότι ανάμεσα στα έργα που
σκόπευε να επεξεργαστεί εκ νέου, είναι η Δεύτερη Συμφωνία, μια από τις πιο
περίπλοκες συμφωνίες του, και η Σονάτα για Πιάνο Νο.5, η μοναδική σονάτα
‘’εκπρόσωπος’’ του μοντερνιστικού στυλ, που γράφτηκε κατά τα χρόνια της
παραμονής του συνθέτη στο εξωτερικό. Ο Prokofiev φάνηκε πως είχε πειστεί πως
έπρεπε να κάνει πιο “αποδεκτά”  αυτά τα συγκεκριμένα δυο έργα που είχε γράψει
στο παρελθόν, ελπίζοντας να τα προσαρμόσει στην απαιτούμενη μουσική γλώσσα
των τελευταίων χρόνων. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι το στυλ του
Prokofiev τελικώς συνδέθηκε  και απευθυνόταν στα “παραδοσιακά” μουσικά
γούστα κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑ2

Η εργογραφία του Prokofiev είναι ιδιαίτερα πλούσια. Έγραψε μεταξύ άλλων
πολυάριθμες όπερες, μπαλέτα, συμφωνίες, ορχηστρικές σουίτες και άλλα
ορχηστρικά έργα, κονσέρτα και σονάτες για πιάνο, βιολί και τσέλο, χορωδιακά,
τραγούδια, μουσική δωματίου και κινηματογραφική μουσική. Από τα γνωστότερα
έργα του είναι η όπερα “The love for the three oranges”, το μπαλέτο “Ρωμαίος και
Ιουλιέτα”, το ορχηστρικό έργο για παιδιά “Ο Πέτρος και ο Λύκος” και η “Κλασική
Συμφωνία”, Νο.1.

Ο συνθέτης, έδωσε μεγάλη σημασία στις  μουσικές δομές: σονάτα, κονσέρτο και
συμφωνία. Οι σονάτες του για πιάνο έμειναν στην ιστορία του πιανιστικού
ρεπερτορίου του 20ού αιώνα ως θεμελιώδη έργα. Οι συμφωνίες του επίσης είναι
ευρέως γνωστές και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, όπως επίσης και οι
όπερές του είχαν αρκετή επιτυχία. Ακόμα, είναι ιδιαίτερα γνωστός για τα μπαλέτα
του, τα περισσότερα εκ των οποίων ‘’ανέβασε’’ μαζί με τον Diaghilev (κριτικός
τέχνης, ιδρυτής των Ρωσικών μπαλέτων και καλλιτεχνικός διευθυντής τους). Έγραψε
ωστόσο και μουσική για κινηματογράφο σε ταινίες του Sergei Eisenstein. Παρακάτω
θα αναφερθούν αναλυτικότερα συγκεκριμένα έργα του συνθέτη, κάποια από τα
οποία θα αποτελέσουν τα μουσικά παραδείγματα στο σχετικό (8o) κεφάλαιο.

3.1 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Η γραφή της Πρώτης Συμφωνίας σε Ντο μείζονα που έχει την επωνυμία “Kλασική”
είναι όπως πάντα στο ιδιαίτερο ύφος του συνθέτη, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται
από την ακρίβεια, τη συνέπεια και τη φινέτσα των Haydn και Mozart. Ο συνθέτης
χρησιμοποίησε το τρίτο μέρος της συμφωνίας αυτής στο μπαλέτο του “Ρωμαίος και
Ιουλιέτα”. Από τις μετέπειτα συμφωνίες του, και οι έξι είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Πέμπτη, σε Σιb μείζονα: Το δεύτερο μέρος της
είναι εξαιρετικά σατυρικό, ενώ το τρίτο κατά πολλούς γράφτηκε προς μνήμην των
θυμάτων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμφωνία αυτή γράφτηκε το 1944, και
φαίνεται να έχει διάφορα στοιχεία από Γερμανούς συνθέτες όπως ο Beethoven (τα
γνωστά τρίηχα της Σονάτας του Σεληνόφωτος είναι πραγματικά πανταχού παρόντα)
και ο Wagner (υπάρχουν επανειλημμένοι υπαινιγμοί αναφοράς στο “Wahn Wahn“
του Hans Sachs από την όπερα Die Meistersinger von Nürnberg).

2 Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο βιβλίο του Robert  P. Morgan, Twentieth- century music
A Norton introduction to music history (1996).
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3.2 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ

3.2.1 ΚΟΝΣΕΡΤΑ

Από το 1909 η μουσική του Prokofiev ήταν ευρέως γνωστή καθώς προσέλκυσε
έντονα την προσοχή του κοινού. Ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτιρίζει το πρώτο του
Κονσέρτο για Πιάνο (1912) ως την πρώτη του ώριμη σύνθεση. Ένα ιδιαίτερο
επίτευγμα για έναν εικοσάχρονο, το κονσέρτο Νο.1 δέν είναι μόνον ένα τεχνικά
άρτιο έργο, αλλά ο συνθέτης τού έχει δώσει έναν πολύ ιδιαίτερο προσωπικό
χαρακτήρα. Ο ρομαντικός στόμφος και το συναίσθημα αποφεύχθηκαν λόγω άλλων
χαρακτηριστικών στα οποία έδωσε προτεραιότητα ο συνθέτης, όπως: οικονομία
στα εκφραστικά μέσα, ρωμαλέος ρυθμός, ακραίες αντιθέσεις και μουσική έκφραση,
που παρ’ όλο που ξεφεύγουν πού τα  καθιερωμένα μουσικά πλαίσια της εποχής,
διατηρούν μια ξεχωριστή ποιότητα. Το μουσικό υλικό του έργου συμπιέζεται στο
πρώτο μέρος, στο οποίο οι θεματικές ενότητες σχηματίζουν επεισόδια εξαιρετικής
πιανιστικής δυσκολίας σε στυλ toccata.

Το 3ο Κονσέρτο για Πιάνο σε Ντο μείζονα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή
κονσέρτα του 20ου αιώνα. Στο 2ο μέρος συναντάμε θέμα και παραλλαγές. Σ’ αυτό το
κονσέρτο που είναι πραγματικά απαράμιλλης δυσκολίας, διαπιστώνεται ότι στο
μέρος του σολίστα αξιοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κρουστός χαρακτήρας του
πιάνου, δηλαδή η ερμηνεία αποκτά χροιά κρουστού. Το ίδιο ισχύει και για τα έξι
κονσέρτα του που αξίζει να ακούσει κανείς. Το 4ο κονσέρτο είναι γραμμένο για
αριστερό χέρι μόνο, μετά από παραγγελία του μονόχειρα πιανίστα Paul
Wittgenstein, για τον οποίο είχε γράψει και ο Ravel το κονσέρτο του για αριστερό
χέρι.

3.2.2 ΣΟΝΑΤΕΣ

Από τις σονάτες του Prokofiev για πιάνο, οι Νο.6 op.82, Νο.7 op.83, και Νο.8 op.84
είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως η πιο μεγάλη συνεισφορά του συνθέτη στο
πιανιστικό ρεπερτόριο. Αυτά τα έργα συχνά αποκαλούνται “Σονάτες του Πολέμου”
(“War sonatas”) καθώς αντικατοπτρίζουν την δίνη του πολέμου. Σχετικά με τις τρεις
αυτές σονάτες για πιάνο, όλα τα μέρη τους ξεκίνησαν να γράφονται το 1938. Η 6η

σονάτα τέλειωσε πριν το ξεκίνημα του πολέμου στη Ρωσία. Πολύ πιθανόν η
ατμόσφαιρα της συγκεκριμένης σονάτας με την δραματική αντιπαράθεση του
έντονου ρυθμικού και λυρικού στοιχείου να προήλθε από την αβεβαιότητα των
προηγούμενων χρόνων και των φριχτών δολοφονιών που λάμβαναν χώρα στη
Ρωσία.

3.2.3 ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

Τα Vision fugitives (“Φευγαλέες Οπτασίες”) είναι 20 αξιοσημείωτα έργα για πιάνο,
καθένα από τα οποία εκφράζει τελείως  διαφορετική διάθεση. Η διάρκεια καθενός
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τους δεν ξεπερνά τα δύο λεπτά, ενώ πολύ συχνά περιλαμβάνουν περίπλοκες
αρμονίες. Αυτή η σειρά κομματιών εκφράζει την ποίηση του Konstantin Balmont:
“σε κάθε φευγαλέα οπτασία βλέπω λέξεις - οι φευγαλέες οπτασίες είναι γεμάτες
από τόσες εναλλαγές, όπως τα χρώματα του ουράνιου τόξου”.

3.3 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ:

Το 1ο κονσέρτο για βιολί εκφράζει το εφευρετικό μυαλό του συνθέτη αλλά
χαρακτηρίζεται και από τον κυνισμό του νεαρού ακόμα (τότε) άνδρα. Το 2ο

κονσέρτο, γραμμένο 20 χρόνια αργότερα, είναι ένα έντονα μελαγχολικό και
αισθαντικό έργο, μέχρι τη στιγμή προς το τέλος του έργου, που χάνονται οι
μουσικές ισορροπίες προσδίδοντάς του μια διστακτική χροιά.

3.4 ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΡΓΑ:

Το έργο Peter and the Wolf είναι ένας πολύ πετυχημένος τρόπος για την γνωριμία
των παιδιών με τα όργανα της ορχήστρας μέσα από ένα μουσικό παραμύθι, όπου
τα διάφορα όργανα της ορχήστρας αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς χαρακτήρες
του παραμυθιού.

Η Σκυθική Σουίτα (“Scythian Suite”) θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια
κάπως ανεπεξέργαστη και άκομψη δουλειά του Prokofiev σε απάντηση της
Ιεροτελεστίας της Άνοιξης (“Rite of spring”)  του Stravinsky.

Στο μπαλέτο Cinderella, o νεοκλασικισμός έδωσε την θέση του στον Ρομαντισμό σε
όλο του το μεγαλείο.

3.5 ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ:

Ο Prokofiev έγραψε μουσική για τα τρία κλασικά έργα του Eisenstein: Alexander
Nevsky, Ivan the terrible και Lieutenant Kije. Έγραψε επίσης ένα σατυρικό
κινηματογραφικό έργο για το οποίο δεν υπάρχουν πολλές αναφορές, παρ’ ό, τι η
μουσική του είχε γίνει πολύ δημοφιλής. Αργότερα η ίδια αυτή μουσική
χρησιμοποιήθηκε στο κινηματογραφικό έργο του Alec Guinness με τίτλο “The
Horse’s mouth”.

3.6 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο Prokofiev δεν υπήρξε ποτέ ένθερμος λάτρης του “πατριωτικού Συναισθήματος’’.
Έγραψε ωστόσο μουσική για πολλές πολεμικές ταινίες, όπως για παράδειγμα την
Συμφωνική Σουίτα “The Year 1941” op.90 (1941). Την περίοδο αυτή επίσης δούλεψε
πάνω σε κάποιες από τις πιο αξιόλογες συνθέσεις του, όπως: το μπαλέτο
“Cinderella” op.87 (1940-1944), την όπερα “War and peace” , την Πέμπτη Συμφωνία
op.100 (1944), τη μουσική για την ταινία του Eisenstein “Ivan the terrible” op.116
(1942-1945), και τις σονάτες για πιάνο Νο.7 και Νο.8. Πάντα πρόθυμος για ταξίδια,



15

ο Prokofiev εμπνεύστηκε από τα τοπία του  Καυκάσου και της κεντρικής Ασίας. Κατά
την παραμονή του στο Nalchik (την πρωτεύουσα της Ρώσικης περιοχής του
Kabardino-Balkar Republic) συνέθεσε το 2ο Κουαρτέτο Εγχόρδων του op.92 (1941)
που βασίστηκε σε παραδοσιακές μελωδίες της περιοχής. Στα επόμενα χρόνια (μετά
από την επιστροφή του στη Ρωσία) o Prokofiev εξακολούθησε να είναι ιδιαίτερα
παραγωγικός, παρά την τεταμένη πολιτική και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Κατά την
διάρκεια αυτών των χρόνων ολοκλήρωσε: τρεις συμφωνίες (Νο.5. Νο.6 Νο.7),
τέσσερεις σονάτες για πιάνο (Νο.6 Νο.7 Νο.8 Νο.9), δυο κονσέρτα, ένα για βιολί και
ένα για τσέλο, τα τρία μπαλέτα “Romeo and Juliet”, “The stone flower”, και
“Cinderella” τα οποία το κοινό αποδέχτηκε θερμά, και δυο έργα για ταινίες του
διάσημου Sergei Eisenstein. Έγραψε επίσης μια σειρά έργων τα οποία ήρθαν σε
σύγκρουση με τα κριτήρια του Σοβιετικού καθεστώτος και τα οποία δυστυχώς
παίχτηκαν ελάχιστα  μέχρι το 1960. Αυτά ήταν τα “Simon Kotkο” (1939), “Betrothal
in a Monastery” (1941), “War and Peace” (ολοκληρώθηκε το 1943 και διορθώθηκε
αργότερα από το συνθέτη, οπότε υπήρξε νέα έκδοση του έργου-), και τέλος “The
Start of a real man” (1948). Από τις παραπάνω όπερες, το έργο “War and Peace”
υπήρξε κατά τον Robert P. Morgan, η πιο εμπνευσμένη μουσική σύλληψη που

κέρδισε σημαντική θέση ανάμεσα στις συνθέσεις του 20ου αιώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΟΝΑΤΑ KAI TON ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟ.

O Prokofiev χρησιμοποιεί πολλά στυλιστικά στοιχεία τα οποία εντάσσονται στον
νεοκλασικισμό. Παρά τα κάποια σημεία του στα οποία μαλακώνει σε ένα πιο
λυρικό ύφος, η τάση του να αποφεύγει τον ρομαντισμό και το συναίσθημα, ήταν
στοιχεία βαθιά ριζωμένα μέσα του, και παρατηρούνται στη μουσική από την αρχή
της συνθετικής του πορείας. Πράγματι, ο κλασικισμός είχε γίνει δεύτερή του φύση.
Σε μια συνέντευξή του, μίλησε για τη μόδα, την τάση της εποχής τότε προς τις
κλασικές φόρμες:

“Νιώθω την επιθυμία, όπως και πολλοί συνάδελφοί μου να πετύχω μια πιο απλή
και μελωδική έκφραση, η οποία είναι άλλωστε αναπόφευκτη, καθώς είναι η τάση
του μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πισωγύρισμα στις κλασικές φόρμες.
Όταν δουλεύω με βάση αυτές αισθάνομαι πραγματικά ο εαυτός μου. Ωστόσο γενικά
στον τομέα της ορχηστρικής αλλά και γενικότερα της μουσικής …. δεν θέλω τίποτα
καλύτερο, πιο ελαστικό, ή πιο ολοκληρωμένο όσο η φόρμα sonata. Περιλαμβάνει
ακριβώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για αυτό που επιθυμώ να επιτύχω.”

Αυτή η άποψη του Prokofiev φαίνεται ολοκάθαρα στην Κλασική Συμφωνία του,
στην οποία υπάρχουν σαφέστατες αναφορές στο στυλ του 18ου αιώνα και
ειδικότερα στον Haydn. Αλλά ουσιαστικά το ύφος αυτό του Prokofiev είχε ήδη
εδραιωθεί με τα εξής προγενέστερα έργα του: 2ο Κονσέρτο για πιάνο (1913),
Σονάτες για πιάνο Νο.2 και Νο.3, τις όπερες “Madallena” (1913) και “The Gambler”
(1917), το Κονσέρτο Νο.1 για βιολί (1917) και το μπαλέτο ‘’Chout‘’ (ή αλλιώς, “The
tale of a Buffoon”) καθώς και τη “Σκυθική Σουίτα”. Τα παραπάνω έργα τα όποια
γράφτηκαν σε μια περίοδο διάρκειας τριών χρόνων δείχνουν την ξεκάθαρη
προτίμηση του Prokofiev για στυλιστικά μοντέλα πριν το Ρομαντισμό. Η ιδέα του να
συνθέτει σύμφωνα με το στυλ του Haydn τού φαινόταν κάτι πολύ φυσικό και
ταιριαστό στην προσωπικότητα του, όχι όμως απλά μιμούμενος τον κλασικό
συνθέτη, αλλά, όπως έλεγε ο ίδιος, “σαν ο Haydn να ζούσε στις μέρες μας
προσαρμόζοντας το ύφος του αποδεχόμενος τα στοιχεία της –νέας τέχνης-”. Η
κλασική συμφωνία γράφτηκε για μικρή ορχήστρα χαρακτηριστική του 18ου αιώνα
και κάθε μέρος της, ακολουθεί τα πρότυπα της κλασικής φόρμας (Morgan, 1996).

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ανάμεσα στο τεράστιο πιανιστικό ρεπερτόριο, οι
σονάτες του Prokofiev κατέχουν ξεχωριστό μέρος. Εκτός από τον Alexander Scriabin
στις αρχές του αιώνια, ο Prokofiev είναι ο μοναδικός τόσο σημαντικός συνθέτης, ο
οποίος δίνει μεγάλη προσοχή στην συνέπεια ως προς τη φόρμα. Αυτή η νοοτροπία
ξεκίνησε από τον 18ο αιώνα και έφτασε στο απόγειό της με τις 32 σονάτες του
Beethoven και στη συνέχεια εξελίχθηκε περαιτέρω από τους Schubert, Chopin,
Schumann και Brahms. Κατά τον 20ό αιώνα, σημαντικοί συνθέτες όπως οι
Rachmaninov, Bartok, Hindemith, Shostakovich, Carter, Stravinsky, Ives, Medtner,
Barber, Ginastera, Boulez και Schnittke έγραψαν περιστασιακά έργα σε αυτό το
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είδος το οποίο είναι απόλυτα βασισμένο στη φόρμα. Ο Prokofiev ανάμεσα τους
έγραψε εννέα σονάτες για πιάνο, που έγιναν θεμέλιοι λίθοι του πιανιστικού
ρεπερτορίου. Η παρουσία τους στα προγράμματα συναυλιών είναι συνεχής και
θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου σχεδόν κάθε αξιόλογου
πιανίστα, ενώ μαθητές ανά τον κόσμο δουλεύουν μελετώντας πάνω στις σονάτες
αυτές. Από τότε που έμαθε τα βασικά στοιχεία της σονάτας κατά την παιδική του
ηλικία, ο συνθέτης αγωνίστηκε για την τελειοποίηση της φόρμας αυτής: ένα μέρος
των σονατών γράφτηκε καθώς ήταν μαθητής στην ακαδημία της Αγίας
Πετρούπολης, όπου ήδη φάνηκε το μεγάλο ενδιαφέρον του προς το είδος. Η
γοητεία που ασκούσε η Φόρμα Σονάτα στον Prokofiev φαίνεται στη συνέχεια και
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το 1941 περιγράφοντας τις Σονατίνες op. 54
(1931), επεσήμανε: “μου άρεσε η ιδέα του να γράψω ένα απλό έργο σε μια τόσο
ανώτερη/υψηλή  φόρμα όπως η sonata”. Αν κάποιος θέλει να μελετήσει
προσεκτικά την ζωή και την εξέλιξη του συνθέτη, θα πρέπει να καταγράψει την
πορεία του από τις πρώιμες σονάτες (οι οποίες συγκρατημένα βέβαια τολμούν ήδη
να “παραβούν” τους αυστηρούς στυλιστικούς κανόνες της εποχής) έως τα
τελευταία του έργα (στα οποία φαίνεται ο εξαιρετικά δεξιοτεχνικός χειρισμός και
επεξεργασία της Φόρμας Σονάτας) (Boris Berman, 1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΦΟΥΣ ΤΟΥ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο νεαρός Prokofiev έδινε ιδιαίτερη προσοχή στις καινούργιες μουσικές τάσεις.
Μπορούμε να βρούμε έστω και αμυδρά στοιχεία πολλών και διαφόρων επιρροών
στις πρώιμες  συνθέσεις του. Για παράδειγμα, κάποια από τα κομμάτια για πιάνο
“Visions fugitives” op.22 (1915-1917) θυμίζουν τον Debussy. Επίσης το Αndante
assai από το 1ο Kονσέρτο για πιάνο op.10 (1911-1912) θυμίζει τον Rachmaninov,
ενώ οι αρμονία του συμφωνικού ποιήματος Automnal Sketch op.8 (1910) μας
γυρίζει πίσω στο ύφος του Scriabin. Ωστόσο αυτές οι επιρροές ήταν αμελητέες και
σχετικά φευγαλέες στα συγκεκριμένα παραδείγματα.

Άλλες επιρροές είναι ακόμα πιο έντονες και μεγαλύτερης διάρκειας, όπως για
παράδειγμα αυτή από το “στοιχείο του παραμυθιού” στη Ρωσική κουλτούρα. Οι
Ρώσοι πάντα είχαν αδυναμία στο παραμύθι, που μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα
από τα βασικά στοιχεία της ανατροφής ενός παιδιού στη Ρωσία. Μελοποιώντας
παραμύθια, οι Ρώσοι συνθέτες ανέπτυξαν νέα μουσικά ιδιώματα για αντίστοιχες
θεματικές ενότητες όπως μαγικές μεταμορφώσεις και ατρόμητες θαρραλέες
ηρωίδες σε συνδυασμό με  ισχυρούς νέους άνδρες (βλ. τις όπερες του Rimsky
Korsakov: “Tale of the Tsar Sultan”, “Koshchei the immortal”, “Snow maiden”, “The
golden Cockerel” και “Sadko”). Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής
του “παραμυθένιου”στοιχείου αποτελούν τα συμφωνικά ποιήματα του Liadov “The
enchanted lake” και “Kikimono”, όπως επίσης τα κομμάτια για πιάνο του Μedtner
“Fairy Tale” Piano Pieces op.20. O Prokofiev υιοθέτησε το στοιχείο αυτό στα
μεταγενέστερα έργα του, και ανέπτυξε το δικό του στυλ. Το συγκεκριμένο στυλ
συναντάται σε πολλά από τα έργα του για πιάνο όπως: “Visions fugitives”, “Tales of
an Old Grandmother”, και συγκεκριμένα σημεία στις σονάτες Νο.3 και Νο.4, όπως
και στα κονσέρτα για πιάνο Νο.2 και Νο.3.

Άλλη σημαντική επιρροή αποτέλεσε το Κλασικό ύφος. Η έκθεση από τα παιδικά του
χρόνια στους Βιεννέζους Κλασικούς έκανε την κλασικιστική τάση του συνθέτη
ακόμα πιο ισχυρή στο πανεπιστήμιο, λόγω και της επαφής του με τον Nicolai
Chepernin, τον μέντορά του στην τάξη της σύνθεσης. Ο Prokofiev ανακαλεί:
“καθισμένος δίπλα μου, παρακολουθώντας τις παρτιτούρες στις αναρίθμητες
πρόβες της ορχήστρας των σπουδαστών, ήταν ο τύπος που συχνά έλεγε – Α! Τώρα
άκουσε αυτό το απολαυστικό φαγκότο εδώ! – και ξαφνικά βρήκα τον εαυτό μου να
αποκτά μουσικό αισθητικό κριτήριο στα πλαίσια του Haydn και του Mozart, το
οποίο εκδηλώθηκε αργότερα στην Κλασική Συμφωνία’’. Αυτή η συμφωνία, όπως και
τα πολυάριθμα κομμάτια για πιάνο γραμμένα σε χορευτικές φόρμες του 10ου αιώνα
(gavotte, minuet, allemande) είναι η πρώιμη εκδήλωση του νεοκλασικής τάσης η
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οποία συναντάται σε μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της δημιουργικής πορείας του
Prokofiev.

Στις πρώτες του όπερες “Madallena” op.13 (1911-1913) και “The Gambler” op.24
(1915-1917 επανεκδόθηκε το 1927), ο Prokofiev εξοικειώθηκε με την εμπειρία της
σκηνής, πράγμα που θα του χρησίμευε και για την μετέπειτα παρουσίαση των
τελευταίων οπερών και μπαλέτων του. Η μουσική γλωσσα αυτών των δύο έργων,
ήταν συχνά πολύ διάφωνη και “δύσκολη” καθώς ο συνθέτης προσπαθούσε να
εκφράσει τις αντίστοιχες δραματικές καταστάσεις. Το 1910 ο Prokofiev εξερεύνησε
και αλλά δύο μουσικά στοιχεία εμπνευσμένος απ τον Sergei Diaghilev. Το ένα
στοιχείο ήταν το “βάρβαρο ”και ακατέργαστο στυλ που παρουσιάστηκε
χαρακτηριστικά στην “Σκυθική Σουίτα” op.20 (1914- 1915) η οποία αρχικά είχε
γραφτεί για μια παραγωγή μπαλέτου του Diaghilev με τίτλο “Ala and Lοlly”.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το παρόμοιου χαρακτήρα έργο του Stravinsky “The Rite of
Spring” είχε παρουσιαστεί επίσης πρώτη φορά με την καθοδήγηση του Diaghilev
(1913). To κάπως αρχέγονο στυλ της Σκυθικής Σουίτας, συναντάται επίσης και σε
άλλα έργα του συνθέτη που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο, όπως το αξέχαστο 2ο

Κονσέρτο για πιάνο op.16 (1913, επανεκδόθηκε το 1923) και η καντάτα “Seven,
they are seven” op.30 (1917-1918). Τέτοιου είδους εκρήξεις δυναμισμού και
άμεσων συναισθημάτων, και επαναφορά στο μακρινό “παγανιστικό” μυθικό
παρελθόν συναντούμε και σε άλλους  Ρώσους καλλιτέχνες όπως: στον ποιητή
Alexander Block (στο ποίημα του “The Scythians”) καθώς και στον ζωγράφο Nicolas
Boerich. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την εξευγενισμένη μυστικιστική
τέχνη των Συμβολιστών ποιητών και την μουσική του Scriabin.

Το άλλο καινοτόμο στοιχείο στο ύφος του Prokofiev το οποίο αναπτύχθηκε μετά
από θερμές παρακλήσεις του Diaghilev ήταν το παραδοσιακό στυλ που εκφράζεται
στο μπαλέτο “Buffoon (chout)” op.21 (1915, επανεκδόθηκε το 1920). Τα
χαρακτηριστικά λόγια του Diaghilev ήταν:

- Σε παρακαλώ! Γράψε Ρωσική μουσική! Πλέον οι συνθέτες ξέχασαν πώς να
γράφουν Ρωσική μουσική!

Στην επίκληση αυτή για αυθεντική Ρωσική μουσική, το απαιτούμενο ύφος ήταν
διαφορετικό από την μουσική των Glinka, Balakirev, Rimsky-Korsakov και
Tchaikovsky,  οι όποιοι έκαναν το παραδοσιακό στοιχείο προσηνές στην δυτική
μουσική κουλτούρα. Το στυλ που επεδίωκε ο Diaghilev δεν ήταν κάτι που ο
Prokofiev μπόρεσε να αναπτύξει αβίαστα με απόλυτη φυσικότητα και
αυθορμητισμό όπως ο Stravinsky. Το έργο “The Buffoon” είναι το μοναδικό έργο
του συνθέτη με φολκλόρ τεχνοτροπία, και αυτό μετά από έντονες παρακλήσεις του
Diaghilev. Αργότερα, το 1937, ο συνθέτης γύρισε πίσω στο παλιό του στυλ λέγοντας:



20

- Θεωρώ πως είναι λάθος για έναν συνθέτη να προσπαθεί τόσο για την
απλούστευση της μουσικής… Στα έργα μου, μέσα σ αυτό τον παραγωγικό χρόνο
προσπάθησα να επιτύχω την καθαρότητα και την μελωδικότητα  των συνθέσεών
μου. Ταυτόχρονα όμως, σχολαστικά απέφυγα να ανακυκλώσω τις συνηθισμένες
αρμονίες και ήχους. Αυτή είναι η δυσκολία, αλλά και το σημαντικότερο στοιχείο
αυτού του στυλ των συνθέσεων μου. Η καθαρότητα και η έμπνευση πρέπει να είναι
γνήσια και όχι ανακύκλωση των ιδίων παλαιών πραγμάτων’’.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι δηλώσεις του Prokofiev έστρεψαν τους κριτικούς
εναντίων του. Ωστόσο, η μουσική του έγινε πιο μελωδική, και λιγότερο διάφωνη και
γωνιώδης. Προσαρμόστηκε λοιπόν ξανά ο συνθέτης στις ανάγκες του μουσικού
“marketing”? Οι  απόψεις διίστανται. Σίγουρα είχε μετριάσει ενσυνείδητα την
ιδιαίτερη μουσική του γραφή, αν και όχι στο βαθμό που θα ικανοποιούσε τα
συντηρητικά Σοβιετικά γούστα. Επίσης, πριν γυρίσει πίσω στη Ρωσία η μουσική του
είχε αρχίσει να στρέφεται οριστικά πια σε ένα πιο μελωδικά προσανατολισμένο
ύφος, με εξαίρεση την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα κάποιων έργων (δεκαετίες 1920 &
1930). Σε έργα όπως το μπαλέτο “Romeo and Juliet” op.75 (1935), φαίνεται ότι
συνδύασε σύγχρονα και παραδοσιακά στοιχεία (με τον ιδανικό κατ’ αυτόν τρόπο).

Ο Prokofiev δεν ήταν ο μοναδικός από τους μεγάλους συνθέτες του 20ού αιώνα που
άλλαξε επανειλημμένα τα μουσικό του ύφος και στυλ χάριν της καριέρας του. Οι
Stravinsky, Schoenberg και Bartok όπως και άλλοι συνθέτες, τροποποιήσαν το
μουσικό τους ύφος δραστικά ανά διάφορες περιόδους της ζωής τους. Στην
περίπτωση του Prokofiev,  πάντα τα θεμέλια στοιχεία του μουσικού του ύφους
παρέμεναν αναλλοίωτα, παρά τις αναρίθμητες μεταμορφώσεις της μουσικής του
γραφής. Ο ίδιος προσωπικά επεσήμανε διάφορα στιλιστικά στοιχεία της μουσικής
του, τα οποία θα αναφερθούν αμέσως παρακάτω (Boris Berman, 1996).

5.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

Στην μουσική του Prokofiev πολύ δυναμικό στοιχείο αποτελεί η “γραμμή της
toccata” που είναι η διαρκής κίνηση σε παρόμοιες ρυθμικές αξίες, συνήθως non
legato, ενός ostinatο μοτίβου. Τα συναισθήματα σύμφωνα με τις ρυθμικές
διακυμάνσεις των έργων ποικίλλουν από άγρια και επιθετικά έως  μυστηριακά,
ειρωνικά και χιουμοριστικά. Ιδίως το χιούμορ συναντάται σε πολλές αποχρώσεις,
από το ήπιο “πείραγμα” έως το ανέκδοτο. Μπορεί να εμφανιστεί επίσης ακόμα και
σε ύφος  σκληρής grotesque παρωδίας. Κατά τα προηγούμενα χρόνια, ο Prokofiev
φάνηκε να ενοχλείται  έντονα από τον χαρακτηρισμό της μουσικής του ως
“grotesque”. Αυτή η αντίδρασή του δείχνει την επιθυμία του να διαχωρίσει τον
εαυτό του από οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς των αστών της Δύσης. Το
σαρκαστικό αμείλικτο χιούμορ του είναι ένα στοιχείο συνδεδεμένο με τη μουσική
του γλώσσα, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια. Αντιπροσωπευτικό έργο ως προς και τον
τίτλο του ακόμα είναι οι “Σαρκασμοί” (“Sarcasms”) op.78 (1912-1914).



21

Η θεώρησή του γύρω από το στοιχείο του χιούμορ και του σαρκασμού, δεν
φαίνεται με κάποιον ξεκάθαρο σχολιασμό σε μορφή υποσημείωσης στις
παρτιτούρες των έργων του. Στην βιογραφία του όμως, φανερώνεται η θεώρηση
του ότι το χιούμορ υποδηλώνει πλούσιο ψυχικό κόσμο και φιλοδοξίες. Ο ίδιος ο
Prokofiev επισημαίνει  “κάποιες φορές, τυχαίνει να γελάμε κακόβουλα με κάποιον η
με κάτι. Όταν όμως εξετάσουμε την κατάσταση από κοντά, θα δούμε ποσό
αξιολύπητο και άτυχο είναι το αντικείμενο της κοροϊδίας μας.  Έπειτα νιώθουμε
άβολα και η κοροϊδία γυρίζει εναντίον μας”. Για να εκφράσει την τεραστία “γκάμα”
του από χιουμοριστικά συναισθήματα,  ο Prokofiev έχτισε ένα εντυπωσιακά
πλούσιο μουσικό λεξιλόγιο αποτελούμενο από: έντονους ρυθμούς, μελωδικά
πηδήματα, μελωδίες με τρέμολο και φοβερές αιχμές και δυναμικές εναλλαγές

5.3 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ

Αργότερα, ο συνθέτης ανέπτυξε και μια άλλη όψη της μουσικής του, το “πατριωτικό
στυλ”. Αυτό φανερώνεται στην Cantata Alexander Nevsy op.78 (1938-1939), που
ήταν μια επανέκδοση της μουσικής της ομώνυμης  ταινίας του Sergei Eisenstein.
Αυτό το τολμηρό αρρενωπό στυλ συναντάται στα μεταγενέστερα έργα του
Prokofiev τόσο στην εισαγωγή όσο και στο κλείσιμο της όπερας “War and Peace”
op.91 (1941-1952), καθώς και στις “Σονάτες του Πολέμου” (Νο.6 & No.8) για πιάνο.
Σε όλα αυτά τα έργα, συναντάμε επίσης τη συχνή χρήση των ήχων που μιμούνται
καμπάνες. Οι χτύποι της καμπάνας είναι συνηθισμένο χαρακτηριστικό στην Ρωσική
μουσική, ιδιαίτερα σε έργα φορτισμένα με  εθνικό - πατριωτικό χαρακτήρα. Αυτό το
Ρωσικό στοιχείο της μουσικής του, τονίζεται κάποιες φορές με ασυνήθιστους
ρυθμούς, όπως 5/8 και 7/8 (χαρακτηριστικό στοιχείο στην Ρωσική λαϊκή μουσική).
Τέτοιους ασύμμετρους ρυθμούς χρησιμοποιούσαν οι συνθέτες κατά τον 19ο αιώνα,
όταν ήθελαν να δώσουν ένα πιο παραδοσιακό χρώμα στη μουσική στους (υπάρχουν
πολλά παραδείγματα από όπερες του Rimsky-Korsakov που περιλαμβάνουν
χορωδιακά στην όπερα Sadko γραμμένα σε 11/8. Βλ. επίσης τις πέντε “προμενάδες”
από το έργο “Pictures of an exhibition” του Mussorgsky). Στο ίδιο πνεύμα, ο
Prokofiev χρησιμοποίησε ιδιαίτερους ρυθμούς στο τελευταίο μέρος της Σονάτας του
για βιολί και πιάνο Νο.1 op.80 (1938-1946) (Berman, ibid).

5.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤH ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ PROKOFIEV

Μελετώντας τη μουσική γλώσσα του Prokofiev με έναν πιο ενδελεχή τρόπο πρέπει
να επισημάνουμε, ότι για εκείνον η μελωδικότητα ήταν πάντα σημαντικό στοιχείο
στη μουσική του, και καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα ενός έργου. Η
τοποθέτηση του μελωδικού στοιχείου τόσο ψηλά ιεραρχικά κατά τον Prokofiev,
φαίνεται από την κριτική που ασκούσε πάνω σε μουσικές άλλων, όπως γνωρίζουμε
από μαρτυρίες συγχρόνων του, καθώς και από τα προσωπικά του γράμματα και το
ημερολόγιο του. Στις σημειώσεις του αυτές κάνει κάποιες επισημάνσεις σχετικά με
ενδιαφέρουσες αρμονίες και έντεχνες ενορχηστρώσεις άλλων συνθετών. Πολλές
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φορές όμως η δουλειά τους του φαίνεται αδύναμη και ανεπαρκής. Το συμπέρασμα
από όλους αυτούς τους σχολιασμούς του δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία ως προς
το ότι το μελωδικό στοιχείο ήταν πρωταρχικής σημασίας για τον Prokofiev.

Κατά το πέρασμα των χρόνων ο Prokofiev δοκίμασε να πειραματιστεί με πολλά
σύγχρονα στυλ και τεχνικές: τόλμησε να γίνει πολύ περίπλοκος, χρωματικά
διάφωνος γράφοντας για παράδειγμα τη Συμφωνία Νο.2 και το Κονσέρτο για πιάνο
op.55 (1932), και από την άλλη δοκίμασε το διατονικό στυλ,  γεγονός που
επιβεβαιώνεται από το μπαλέτο “Le pas d’achier” op.41 (1925). O Prokofiev
επεσήμανε ότι στην μετέπειτα δουλειά του, η ριζοσπαστική αλλαγή έγκειται στο
πέρασμα από το χρωματικό στο διατονικό. Πολλά από τα θέματά του
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά στα άσπρα πλήκτρα του πιάνου. Σε άλλα έργα του ο
συνθέτης έφτασε πολύ κοντά στον εξπρεσιονισμό, όπως στην όπερα “The Fiery
Angel” op.37 (1919-1927), όπως επίσης πειραματίστηκε και με τον νεοκλασικισμό,
για παράδειγμα στο Κονσέρτο για πιάνο Νο.4 op.53 (1931). Κάποιες φορές είναι
δύσκολο να διακρίνει κάνεις ανάμεσα στις καλλιτεχνικές  αναζητήσεις του  και στις
κάπως πιο ευκαιριακές αλλαγές ύφους λόγω των εκάστοτε συνθηκών. Μέχρι το
1930, οι προτιμήσεις του Prokofiev για συγκεκριμένα είδη και στυλ έγιναν
ξεκάθαρες: μεγάλης κλίμακας συμφωνικά έργα, και έργα με θεατρικό στοιχείο
μαγνήτιζαν τον ενδιαφέρον του. Ανέπτυξε επίσης μια ιδιαίτερη εξοικείωση με το
μπαλέτο. Η ανεξήγητη ικανότητά του να δημιουργεί μια αξέχαστη μουσική εικόνα
μέσα στα λίγα πρώτα μέτρα, ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για την προσαρμογή της
μουσικής του στον χορό. Όσο για την απεικόνιση των χαρακτήρων στα μπαλέτα, οι
μεγάλες μελωδικές γραμμές του Prokofiev μοιάζουν να έχουν προοριστεί
αποκλειστικά για τις κινήσεις του ανθρώπινου κορμιού (Berman, ibid).

Σύμφωνα με τον Morgan (1991), παρ’ όλη την κατά κάποιο τρόπο έλλειψη
εσωτερικής δύναμης των συνθέσεων των νεανικών του χρόνων του Prokofiev, στις
μεταγενέστερες συνθέσεις του συναντάμε έναν πιο λυρικό, προσιτό χαρακτήρα, και
μια νέα ζεστασιά στην έκφραση. Έτσι αναμφισβήτητη δύναμη έχουν η 5η Συμφωνία
και το 7ο Κονσέρτο για πιάνο.

5.5 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛ:

“Αρχικά  είχα επηρεαστεί από το κλασικό στοιχείο κατά τα παιδικά μου χρόνια, κατά
κύριο λόγο μέσα από τις σονάτες Beethoven που άκουγα από την μητέρα μου. Η
επιρροή αυτή παίρνει την μορφή του νεοκλασικού στυλ (σονάτες, κονσέρτα) στη
μουσική μου, που κάποιες φορές θυμίζει έντονα έργα 18ουαιώνα (Gavottes, Η
Κλασική συμφωνία, μέρος του έργου The sinfonietta). Άλλη βασική επιρροή ήταν
αυτή που άσκησε η μοντέρνα τεχνοτροπία, που ξεκινά την περίοδο της γνωριμίας
μου με τον Taneyev, όταν εκείνος με προσέγγισε για να συζητήσουμε για την
“ωμότητα” των αρμονιών μου. Αρχικά αυτή η φάση ξεκίνησε σα μια δική μου
αναζήτηση για την μουσική μου γλώσσα και αργότερα θα εξελιχθεί στην γλώσσα
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που θα εκφράζει δυνατά μουσικά συναισθήματα (The Phantom, Despair, Diabolical
Suggestion, Sarcasms, Scythian Suite, a few songs op.23, The Gambler, Seven they
were seven, The quintet και η Κλασική Συμφωνία). Αν και αυτή η μοντέρνα επιρροή
αφορά φυσικά το μουσικό μου ύφος, επηρεάζει ωστόσο και τον τρόπο
ενορχήστρωσης και το δράμα. Άλλη επιρροή αποτελεί το είδος της Toccata, η οποία
παραπέμπει ίσως στην toccata του Schumann, που μου έκανε εκπληκτική εντύπωση
όταν την πρωτοάκουσα. Χαρακτηριστικά έργα είναι τα: Etudes op.2, Toccata op.11,
Scherzo op.12, Scherzo στο 2ο Κονσέρτο για πιάνο, Toccata στο 5ο Κονσέρτο για
πιάνο, η έντονη επαναληψιμότητα των μουσικών θεμάτων της Scythian Suite, Pas d’
achier (The age of Steel) και τέλος κάποια περάσματα στο 3ο Κονσέρτο για πιάνο.
Αυτή η τρίτη επιρροή είναι ίσως η λιγότερο καθοριστική στο μουσικό μου ύφος. Η
τέταρτη επιρροή είναι αυτή του λυρικού ύφους. Χαρακτηριστικά έργα είναι τα εξής:
The fairytale op.3, Dreams, Autumnal Sketch (Osseneye) op.8, Songs op.9, The
legend op.12, Choruses on Balmond texts, η αρχή του 1ου Κονσέρτου για βιολί,
Τραγούδια πάνω στα ποιήματα της Άννας Akhmatova op.27 και Old Granny Tales.
Το λυρικό στοιχείο έγινε αισθητό πολύ αργότερα στη μουσική μου. Για πολύ καιρό
δεν μου αναγνώριζαν απoλύτως  κανένα λυρικό ταλέντο και γι’ αυτό, με την
έλλειψη ενθάρρυνσης το στοιχείο αυτό αναπτύχτηκε αργότερα. Αλλά με το
πέρασμα του χρόνου έδινα όλο και περισσότερη προσοχή στο στοιχείο αυτό. Αυτά
τα στοιχεία άσκησαν την μεγαλύτερη επιρροή στο μουσικό μου ύφος. Και όσον
αφορά το πέμπτο στοιχείο που πολλοί μου αποδίδουν (το ύφος grotesque), δεν
είναι παρά μια μικρή απόκλιση από το ύφος μου. Σε κάθε περίπτωση αντιτάσσομαι
έντονα στο χαρακτηρισμό  της λέξης “grotesque” καθώς έχει γίνει τετριμμένη μέχρι
σημείου αηδίας. Τελικώς η σημασία της λέξης αυτής που έχει γαλλική προέλευση
κατέληξε να παραμορφωθεί. Θα προτιμούσα να αποκαλούν την μουσική μου
“σκερτσόζικη” (Berman, ibid).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : PROKOFIEV ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αντι-παράθεση του Prokofiev με τους άλλους τρείς
σημαντικότατους συγχρόνους του Ρώσους συνθέτες, τον Stravinsky και τον
Shostakovich και τον Rachmaninov.

6.1 PROKOFIEV-STRAVINSKY

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο συνθετών ήταν γενικά καλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θέμα
του μπαλέτου του Prokofiev 'Chout' είχε προταθεί στον Diaghilev από τον Stravinsky. Η
πρεμιέρα του μπαλέτου το 1921 είχε μεγάλη επιτυχία στο κοινό, αλλά και θετικές
αντιδράσεις από τους συνθέτες Stravinsky και Ravel. Μάλιστα, ο Stravinsky το είχε
χαρακτηρίσει ως "το μοναδικό κομμάτι σύγχρονης μουσικής που μπορώ ν'ακούσω
ευχάριστα", όπως είχε χαρακτηρίσει και τον Prokofiev ως τον μεγαλύτερο Ρώσο συνθέτη
της εποχής, μετά από τον.... εαυτό του (Kettle, 2006).

Ο Prokofiev φαίνεται πως δε συμπαθούσε τα τελευταία έργα του Stravinsky. Μάλιστα, έχει
λεχθεί ότι στην μουσική που έγραψε για την ταινία του Eisenstein "Alexander Nevsky",
χρησιμοποίησε υλικό από τη Συμφωνία των Ψαλμών ώς ένα είδος αρνητικού σχολιασμού
του μουσικού ιδιώματος του Stravinsky (Kerr, 1994).

Πάντως, φαίνεται πως ο Stravinsky είχε περισσότερη αποδοχή από τους κριτικούς της
εποχής του σε σχέση με τον Prokofiev. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι παρ' όλο που η
Κλασική Συμφωνία γράφτηκε το 1916-7, 4-5 χρόνια νωρίτερα από την Pulcinella του
Stravinsky (1920), κάποιοι θεωρούν τον τελευταίο ως τον βασικό εμπνευστή του
Νεοκλασικισμού.

6.2 PROKOFIEV-SHOSTAKOVICH

Εξετάζοντας τις πρώιμες όπερες τόσο του Prokofiev π.χ. (The love for three oranges)
όσο και του Shostakovich π.χ. (Τhe Nose) , σε όλες τις περιπτώσεις, η συνήθως
εκκεντρική πλοκή καταλήγει σε μουσική σάτιρα. Οι δύο συνθέτες μπορεί να είχαν
κάποιους κοινούς τόπους σχετικά με αυτό το  στοιχείο, αλλά οι περιπτώσεις τους
ήταν πολύ διαφορετικές. Ο Prokofiev καθιερώθηκε σαν συνθέτης πριν την
επανάσταση ,ενώ δεν συνέβη το ίδιο και με τον Shostakovich, του οποίου τα έργα
δεν εκτιμήθηκαν όπως τους άρμοζε πριν από την επανάσταση. Και οι δύο συνθέτες
κατακρίθηκαν έντονα από την οργάνωση ΄΄Σύγχυση αντί για μουσική’’ μετά την
επανάσταση και στοχοποιήθηκαν από το αυστηρό Σοβιετικό καθεστώς το οποίο
χαρακτήρισε πολλά έργα τους ΄΄απαγορευμένα’’ .

Ο Prokofiev πέρασε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής του εξόριστος στο Παρίσι,
μέχρι που γύρισε πίσω στην Μόσχα το 1933. Aπό την άλλη πλευρά, ο Shostakovich
ήταν “παιδί” του Σοβιετικού κράτους και σπάνια αποτολμούσε να βγει από την
χώρα. Ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από το καθεστώς πάνω του σχετικά
με τους κανόνες που είχαν επιβληθεί στους καλλιτέχνες, ο Shostakovich
αποθαρρύνθηκε εγκαταλείποντας το ενδιαφέρον του και την ιδιαίτερη προσπάθεια
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που έκανε για μείξη στοιχείων από τους Tchaikovsky και Mahler πάνω στην 5η

Συμφωνία του.  Από την άλλη ο Prokofiev ήρθε στη δύσκολη θέση να αναγκαστεί να
συμβιβάσει και να απαλύνει το σαρκαστικό του πνεύμα για να μπει στον κύκλο των
Σοβιετικών συνθετών.

Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ των συμφωνικών έργων του Prokofiev και του
Shostakovich, όσες με μια πρώτη ματιά φαίνεται να είναι οι διαφορές τους, άλλες
τόσες είναι και οι ομοιότητές τους. Ο Prokofiev παρέμενε κοντά στην συμφωνική
σύλληψη του 18ου αιώνα: καθαρή υφή και καλά αρθρωμένες δομικές ενότητες,
ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να προκύπτει από  συνδυασμούς διακριτών
ενοτήτων οι οποίες είναι γεμάτες από αντιθέσεις. Οι συμφωνίες του Shostakovich
από την άλλη πλευρά, τείνουν σε μια πιο  ελεύθερη σύλληψη, η οποία συναντάται
σε πολλούς συνθέτες του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα στον Mahler. Τέλος το στοιχείο των
αντιθέσεων δεν είναι τόσο έντονο, δημιουργώντας μια πιο δεμένη φόρμα, με
περισσότερη συνοχή. Griffiths Paul (1996)

6.3 PROKOFIEV - RACHMANINOV

Στις 18 Νοεμβρίου 1915 οργανώθηκε συναυλία προς τιμήν του Al. Scriabin (στην
οποία θα παίζονταν αποκλειστικά δικά του έργα), του οποίου ο πρόωρος θάνατος
συγκλόνισε τον κόσμο της Ρωσικής μουσικής. Ερμηνευτής στο πιάνο ήταν ο S.
Rachmaninov. Στο κοινό εκείνο το βράδυ ήταν και ο Prokofiev (ήταν τότε είκοσι
τεσσάρων ετών). Σύμφωνα με αναφορές που έχουμε για το γεγονός από τον Τύπο
της εποχής, το κοινό δεν υποδέχθηκε θερμά τον Rachmaninov. Παρ’ ό, τι
επαγγελματίας και εξαιρετικά ταλαντούχος, εκείνη η εκτέλεσή του φάνηκε ότι
στερούνταν των λεπτών αποχρώσεων που χαρακτηρίζουν το ύφος του Scriabin.
Έτσι η εκτέλεσή του δέχτηκε σκληρές κριτικές από μεγάλο μέρος του Ρωσικού
κόσμου. Έχει καταγραφεί η άποψη του Prokofiev για την εκτέλεση αυτή και είναι
γενικά λιγότερο κατακριτικήαπο αυτές που είχαν επικρατήσει. Από την πλευρά του
δήλωσε ότι αναγνωρίζει τον λόγο της “κατακραυγής” του Τύπου ενάντια στον
Rachmaninov αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ερμηνεία του ως νεωτερισμό που
στηρίζεται στο αλάθητο ένστικτό του. Τέλος επεσήμανε ότι οι φωνές διαμαρτυρίας
δεν τον εκφράζου. Είχε πει μάλιστα τα εξής:

“Προσπάθησα να προτείνω μια αντικειμενική αλήθεια: πρέπει σίγουρα να είχαμε
συνηθίσει με κάποιο συγκεκριμένο  τρόπο την ερμηνεία των έργων του συνθέτη,
αλλά ωστόσο ίσως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να παιχθεί αυτό το έργο.’’

Η ανοιχτή οπτική όμως του Prokofiev δεν ήταν αρκετή για να υπάρξει συμπάθεια
μεταξύ των δύο συνθετών. Το επόμενο γεγονός που περιγράφει ο ίδιος ο Prokofiev
φανερώνει την οξυμμένη σχέση που είχαν μεταξύ τους,  η οποία θα διατηρηθεί
έτσι για το υπόλοιπο της ζωής τους.
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‘’Καθώς μπήκα στα καμαρίνια των καλλιτεχνών, συνέχισα τη σκέψη μου
απευθυνόμενος στον Rachmaninov λέγοντας ‘’και να Σεργκέι Βασίλιεβιτς, έπαιξες
πολύ ωραία’’. Εκείνη τη στιγμή ο Rachmaninov γέλασε πικρά απαντώντας ‘’όμως
σκέφτεσαι ότι ενδέχεται να έχω παίξει και άσχημα επίσης?’’ και στην συνέχεια
έστρεψε την προσοχή του κάπου αλλού μιλώντας με κάποιους άλλους. Αυτό το
γεγονός έβαλε τέλος στις καλές μας σχέσεις. Σε κάποιο βαθμό αυτό το γεγονός
συνέβαλε στην απόρριψη της μουσικής μου από τον Rachmaninov (και τις αρνητικές
αντιδράσεις του σχετικά με αυτήν).

Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και οι δύο ανέπτυξαν την καριέρα τους στη
μουσική με ανεξάρτητο τρόπο. Παρ΄ όλα αυτά και οι δύο επέστρεψαν πίσω στη
Ρωσία από τις Ηνωμένες πολιτείες σχεδόν την ίδιο περίοδο.

Οι δύο συνθέτες ξανασυναντήθηκαν, καθώς ο Rachmaninov μαζί με τον φίλο του
και συνθέτη Medtner παρευρέθηκε σε συναυλία μουσικής δωματίου του Prokofiev.
O Prokofiev διηγείται τα εξής:

“Στο κοινό ήταν ο Rachmaninov και ο Medtner. Κατά την διάρκεια της συναυλίας o
Medtner ξεφυσούσε συνέχεια λέγοντας: ‘Αν αυτή είναι μουσική, τότε εγώ δεν είμαι
μουσικός!’ Από την άλλη ο Rachmaninov καθόταν σαν άγαλμα σε όλη την διάρκεια
της συναυλίας προβληματίζοντας το κοινό της Μόσχας που συνήθως με υποδεχόταν
καλά. Ήταν σαν το κοινό να περίμενε την αντίδραση του Rachmaninov για την
ερμηνεία μου”.

Παρά το ό, τι συνέβη ανάμεσα στους δύο κορυφαίους συνθέτες, διασώζεται ένα
γράμμα σε περιοδικό της Μόσχας, στο οποίο ο Prokofiev με σεβασμό αναγνωρίζει
την επιτυχία του Rachmaninov στις αίθουσες συναυλιώ. Σε μεταγενέστερη
συζήτηση για την άποψη του Prokofiev σχετικά με τη μουσική του Rachmaninov, o
συνθέτης δεν δέχεται να απαντήσει λέγοντας:

‘’Rachmaninov…. Λοιπόν καλύτερα να  μην αναφέρω κάτι γι’ αυτόν, η αλήθεια είναι
ότι μισούμε ο ένας τον άλλον’’. Bertensson &Leida. (2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΟΙ ‘’ΛΑΘΟΣ ΝΟΤΕΣ’’ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ PROKOVIEV3

Το ιδιόμορφο στυλ του Prokofiev φανερώνεται από την ιδιόμορφη τροπή  των
φράσεων καθώς και τις απροσδόκητες αλλαγές της αρμονίας, μέσα από την τεχνική
που πολλοί μελετητές αποκαλούν ‘’λάθος νότες’’. Κατ’ αυτούς  οι ‘’λάθος νότες’’
αποτελούν προβληματικό στοιχείο στη συνοχή της μουσικής. Η χρήση του όρου
‘’λάθος’’ προφανώς συνεπάγεται ότι αυτές οι χρωματικές νότες είναι υποκατάστατα
των ‘’σωστών’’ νοτών που συμμορφώνονται στο τονικό περιβάλλον. Αυτές οι
‘’λάθος νότες’’ βοήθησαν τον Prokofiev να κερδίσει επάξια από νωρίς  την διεθνή
του φήμη ως ένα παιδί-θαύμα που χαρακτηρίζεται  από αναίδεια και αδιαφορεί για
κάθε είδους αρχή.

Είναι μεγάλη ειρωνεία ότι η χαρακτηριζόμενη ακόμα και ως αυθάδης μουσική του
Prokofiev, γεμάτη από ‘’λάθος νότες’’, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και
αναγνωρισμένη μουσική του 20ου αιώνα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα
δημοφιλή του έργα “Peter and the Wolf”, “Romeo and Juliet”, “Love for three
oranges” και “Lieutenant Kije”. Από συνθετική άποψη, μια νότα δεν μπορεί να είναι
λάθος. Οι συνθέτες δεν χρησιμοποιούν  στα έργα τους κατά λάθος κάποιες νότες οι
οποίες δεν εντάσσονται πουθενά και τις οποίες ξεχνά να διορθώσει ο εκδότης.
Θεωρητικοί και κριτικοί περιγράφουν τις νότες ως ‘’λάθος’’ για να εκφράσουν τα
φαινόμενα χωρίς τονική συνοχή.

Ο όρος ‘’λάθος’’ είναι πάντως άτοπος γιατί θεωρεί δεδομένες δύο αναληθείς
υποθέσεις. Πρώτον θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη ενός  καθιερωμένου γενικού
τονικού συστήματος που ισχύει για τη μουσική παντός αιώνα. Δεύτερον,
υποτιμώνται και αντιμετωπίζονται με αρνητισμό  οι νότες που δεν προσδιορίζονται
από αυτό το γενικό  ευρέως αποδεκτό τονικό πλαίσιο.

Πάντως είναι γεγονός ότι η μουσική του Prokofiev μοιάζει έξω από τα τονικά
δεδομένα της μουσικής του 18ου αιώνα. Οι περισσότερες μελέτες κατατάσσουν την
μουσική του στην τονική μουσική υποβιβάζοντας τις λάθος νότες σε ασήμαντη
μουσική δομή.  Άλλοι αναλυτές  θεωρούν τις λάθος νότες ως αναπόσπαστο στοιχείο
μιας ατονικής δομής και τις προσεγγίζουν με μια διαφορετικού τύπου ανάλυση.

Μία τέτοια εναλλακτική προσέγγιση κάνει η D.A. Rifkin στη διδακτορική της
διατριβή “Tonal Coherence in Prokofiev's Music: A Study of the Interrelationships
of Structure, Motives, and Design” (2000), όπου καταδεικνύει πως τα περάσματα με
τις υποτιθέμενες ‘’λάθος νότες’’ αντί να προκαλούν ανωμαλίες στην τονική δομή,
στην πραγματικότητα συμβάλλουν στην τονική συνέχεια. Ένας λόγος για τον οποίο
οι ‘’λάθος νότες’’ αποτελούν πρόκληση για τις τονικές θεωρίες είναι ότι δεν
μπορούν να απεικονιστούν και να αναλυθούν με βάση κάποιο ιεραρχημένο
σύστημα. Η διατριβή αυτή διαπραγματεύεται ένα εναλλακτικό μοντέλο  που

3 Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της D.A. Rifkin, “ Tonal Coherence in
Prokofiev's Music: A Study of the Interrelationships of Structure, Motives, and Design” (2000).
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περιλαμβάνει μη ιεραρχημένους συσχετισμούς σχετικά με τις ‘’λάθος νότες’’,
συγγενές αλλά και διαφορετικό από την σενκεριανή ανάλυση. Γενικά, κατά  την
άποψη της ερευνήτριας η σενκεριανή ανάλυση είναι μια μορφή ανάλυσης πολύ πιο
κατάλληλη ως αφετηρία για τον προσδιορισμό και την εξέταση της λειτουργίας των
‘’λάθος’’ νοτών-αρμονιών σε ένα μουσικό κομμάτι.

Τα μοτίβα στα έργα του Prokofiev είναι άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο τονικά.
Ανεξάρτητα όμως  με το τονικό τους περιεχόμενο, τα μοτίβα βοηθούν στη
λειτουργία σχέσεων με τις οποίες οι λάθος νότες ενσωματώνονται στη μουσική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τονικές σχέσεις στον Prokofiev συμπεριλαμβάνουν
μοτίβα και δομές που χαρακτηρίζονται από έντονες αντιθέσεις (σύμπνοια και
σύγκρουση). Οι λάθος νότες ‘’σπάνε’’ τους κανόνες που διέπουν την φιλοσοφική
βάση της θεωρίας του Schenker. Χρησιμοποιώντας  την θεωρία του Schenker και
την λειτουργική θεωρεία του Harisson, οι ‘’΄λάθος νότες’’ ενσωματώνονται στην
τονική αντίληψη και συνοχή.

Ο όρος λάθος νότες είναι κατά τη Rifkin ένας άτοπος όρος που χρησιμοποιείται για
να εκφράσει τις απρόσμενες χρωματικές αλλαγές στην μουσική του Prokofiev.
Αυτές οι χρωματικές αλλαγές αποκαλούνται ‘’λάθος’’ επειδή ‘’προκαλούν ‘’ τις
συμβατικές αντιλήψεις  περί τονικότητας (διαφορετική διαμόρφωση των φράσεων
κλπ. του Prokofiev). Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει όμως την εντύπωση ότι αυτές οι
νότες εμποδίζουν τη μουσική συνοχή, επειδή δεν εμπίπτουν στη δομή του τονικού
συστήματος.

Συχνά η επιμονή σε αιφνίδιες μετατροπίες τόνου ή ημιτονίου δίνει την εντύπωση
ότι το πέρασμα με λάθος νότες είναι εκτός του κειμένου. Αυτό συμβαίνει γιατί
εύκολα με αυτό τον τρόπο παρατίθενται μακρινές τονικότητες-αρμονίες στη μέση
μιας φράσης. Συγκρίνοντας τον Prokofiev με τον Beethoven, ο Richard Bass
περιγράφει ένα πέρασμα με “λάθος νότες” με τον εξής τρόπο:

‘’Η χρήση της απ’ ευθείας χρωματικής κίνησης σε ημιτόνιο για την αλλαγή κλίμακας
(μετατροπία) δεν είναι τίποτα νέο για το τονικό σύστημα. Η αισθητή διαφορά της
εφαρμογής της  τεχνικής του Beethoven από του Prokofiev είναι ότι ο Beethoven
προετοιμάζει σκόπιμα τη μετατροπία, ενώ ο Prokofiev το πετυχαίνει αυθόρμητα και
χωρίς προετοιμασία. Στον Beethoven η μετατροπία αντιμετωπίζεται ως φαινόμενο
που αφορά τη δομή, αλλά στον Prokofiev η αλλαγή ενσωματώνεται στο μουσικό
κείμενο και αφομοιώνεται από το ρυθμο-μελωδικό στοιχείο”.

Η ιεραρχία είναι ένα σύστημα γεγονότων που οργανώνεται βάση δύο παραγόντων.

Πρώτον κάθε βασικό στοιχείο ενός συστήματος πρέπει να συνδέεται με

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με ένα και μόνο τρόπο (μονοπάτι). Το δεύτερο στοιχείο

δομικής ιεράρχησης είναι ότι η ιεραρχία αυτή είναι βαθιά ‘’ριζωμένη’’. Από το
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χαμηλότερο επίπεδο ιεράρχησης πηγάζουν όλα τα επόμενα επίπεδα. Με βάση τον

Schenker, η θεμελιώδης δομή αποτελεί τη βάση του ιεραρχικού συστήματος. Με

άλλα λόγια, μουσικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ‘’εκτός’’ της δομής του

κομματιού (μουσικά μοτίβα, συγκεκριμένες μορφολογικές δομές) παίζουν

σημαντικό ρόλο στη σενκεριανή ανάλυση. Όπως έγραψαν οι Cohn και Debster

(1992, στην Rifkin, 2000) ‘’Η περιφρόνηση της ιεραρχίας και οι απεριόριστες

μουσικές επιλογές τρομάζουν τους θεωρητικούς με συντηρητικές  αντιλήψεις’’.

Φαίνεται λοιπόν ότι η μουσική του Prokofiev, καθώς ήταν ο ίδιος ριζοσπαστικός στη

γραφή του, απαιτεί μια ανάλογη προσέγγιση προκειμένου να αναλυθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ –ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ4

Όπως είδαμε, πολύ συχνά ο Prokofiev χρησιμοποιεί ξένους φθόγγους οι οποίοι δε
λύνονται στη συνέχεια όπως θα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με την τονική μουσική
γλώσσα. Πρόκειται για νότες που δε μοιάζουν να έχουν δομική λειτουργία μέσα στο
κομμάτι, με αποτέλεσμα αυτές να φαίνονται με μια πρώτη ματιά και να
χαρακτηρίζονται συχνά ως “λάθος”. Παρακάτω θα εξετάσουμε 8 μουσικά
αποσπάσματα από 6 διαφορετικά έργα του συνθέτη, και τη χρήση μέσα σε αυτά
αυτών των “λάθος νοτών” ή άλλων αποκλίσεων από την τονική γλώσσα που δίνουν
στη μουσική του Prokofiev τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

I. ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ – GAVOTTE

Στη Gavotte από το έργο του Prokofiev “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” διακρίνεται εύκολα
ότι η  “λάθος”  αρμονία αποκτά κανονική δομική λειτουργία. Όπως φαίνεται από το
παράδειγμα, η βασική δομή στην αρχή της φράσης είναι η δεσπόζουσα-τονική.
Παρατηρείται μια ανταλλαγή φωνών που εντείνει το άκουσμα της δεσπόζουσας, η
οποία περιλαμβάνει και μία “λάθος” αρμονία, το Ντο φυσικό. Κανονικά θα έπρεπε
η νότα Ντο να οξυνθεί ως προσαγωγέας της Ρε (η τονικότητα του κομματιού) και
στη συνέχεια να λυθεί, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει εδώ. Συνήθως αυτή η
τεχνική συναντάται σε λιγότερο καίρια σημεία μιας φράσης απ’ ό, τι θα ήταν η αρχή
ή το τέλος της. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου όμως, αυτή η τεχνική
παρουσιάζεται ακριβώς σ’ αυτά τα σημεία, για παράδειγμα χρησιμοποιείται ξανά
στο ξεκίνημα της φράσης στο μέτρο 7.

Παράδειγμα 1.15 (μέτρα 1-4)

4 Η περιγραφή όλων των αποσπασμάτων εκτός του τελευταίου στο κεφάλαιο αυτό βασίζεται στη
διδακτορική διατριβή της D.A. Rifkin, “ Tonal Coherence in Prokofiev's Music: A Study of the
Interrelationships of Structure, Motives, and Design” (2000).
5 Είναι από κλασική συμφωνία
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Παράδειγμα 1.1 (συνέχεια, μέτρα5-8)
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Τριάντα χρόνια νωρίτερα το θέμα της Gavotte είχε χρησιμοποιηθεί στην Κλασική
Συμφωνία της οποίας βέβαια η τονική υφή ήταν ξεκάθαρη, καθώς τότε ο Prokofiev
ακολουθούσε το πρότυπο του Haydn. Και στις δύο εκδοχές της Gavotte πάντως, η
μουσική συνοχή επιτυγχάνεται στη μουσική επιφάνεια, μέσω των μελωδικών
μοτίβων.

II. ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ – THE YOUNG JULIET

Η ορχηστρική υφή του “The young Juliet” έχει συγχορδιακό χαρακτήρα, ενώ ο
αρμονικός ρυθμός επιταχύνεται συνεχώς δραματικά, τα όργανα παίζουν σε πιο
υψηλές περιοχές, και οι “λάθος αρμονίες” τονίζονται μέσα από την staccato
άρθρωση. Παρατηρείται  επίσης μια πιο ασθενής μουσική δομή συγκριτικά με την
Κλασική Συμφωνία. Στο ξεκίνημα του κομματιού συναντάμε μια φράση  με διάφωνο
άκουσμα στα μέτρα 1 έως 8, η  οποία στην συνέχεια επαναλαμβάνεται τρεις φορές
(μέτρα 12-16, 35-41, 71-78) (παραδείγματα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Παράδειγμα 2.1 (μέτρα 1-8)

Παράδειγμα 2.1, συνέχεια (μέτρα 12-16)
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Παράδειγμα 2.1, συνέχεια (μέτρα 35-41)
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Παράδειγμα 2.1, συνέχεια (μέτρα 72-8)

(μέτρο 71)

Αυτή η φράση σηματοδοτεί μια αιφνίδια αλλαγή του μουσικού ύφους του
κομματιού. Ξεκάθαρο παράδειγμα αποτελεί η μετάβαση μετά την ολοκλήρωση της
φράσης στο “piu tranquillo” μέτρο 42, στην εισαγωγή στο “adande dolente”, μέτρο
79. Στο μέτρο ν.2 συναντάται η συγχορδία Μι μείζονα που προκαλεί διάφωνο
άκουσμα, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην μουσική δομή της φράσης παρ’ όλο
που αυτό δεν διακρίνεται με την πρώτη ματιά (καθώς η συγχορδία  προσπερνάται
αμέσως στα πλαίσια του tempο vivace του κομματιού). Θεωρητικά η συγχορδία θα
έπρεπε να αποδυναμώνει την συνοχή της φράσης και να μην μπορεί να
ενσωματωθεί στη δομή της, αφού η αρμονική πορεία από τη συγχορδία Λα ύφεση
μείζονα σε Μι μείζονα και τέλος σε Ντο μείζονα είναι αρκετά ανορθόδοξη και δεν
εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των ιεραρχικών κανόνων της αρμονίας του
κομματιού.

Παρ’ ό, τι με αυτό τον τρόπο η μουσική δομή θα ήταν αναμενόμενο να γίνει πιο
ασθενής, η “λάθος” αρμονία αυτή εξυπηρετεί έναν ευρύτερο αρμονικό στόχο.
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Γενικά, σε αυτό το κομμάτι τα διάφωνα ακούσματα είναι πολύ περισσότερα απo ό,
τι στην Κλασική Συμφωνία. Θα υπέθετε κανείς ότι λόγω αυτού του γεγονότος
χαρακτηρίζεται από λιγότερη μουσική συνοχή ή ίσως ότι η σύνθεση αυτή δεν είναι
τόσο πετυχημένη. Αυτό όμως φυσικά δεν ισχύει.

Επιστρέφοντας στην κυρίαρχη φράση με το διάφωνο άκουσμα των μέτρων 1-8,
παρατηρείται ότι η γενικότερη δομή της είναι πολύ “σφιχτή”, σταθερή και
καθορισμένη κι έτσι δεν δίνεται η εντύπωση ότι της λείπει η μουσική συνοχή. Στο
σημείο αυτό παρατηρούμε λοιπόν ότι όταν η δομή της φράσης είναι απόλυτα
ξεκάθαρη, αυτό επηρεάζει την λειτουργικότητα των βαθμίδων εξασφαλίζοντας
μουσική συνοχή, παρά τις μη-συμβατικές αρμονικές διαδοχές.

ΙII. ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ – MASKS

Στο μέρος του μπαλέτου “Μasks” παρατηρείται ασθενής τονική δομή στο πρώτο
θέμα (μέτρα 5-11):

Παράδειγμα 3.1 (μέτρα 5-9)

Συνέχεια παραδείγματος 3.1 (συνέχεια μέτρα 10-11)

καθώς και στο δεύτερο βασικό θέμα (μέτρα 22-30):
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Παράδειγμα  3.2 (μέτρα 22-29)

Συνέχεια παραδείγματος 3.2 (συνέχεια μέτρο 30)

καθώς και τα δύο “στιγματίζονται” από διάφωνο άκουσμα της Φα# ελάσσονας. Και
στις δύο περιπτώσεις, η ‘’λάθος’’ αρμονία εμφανίζεται στο μέσον της φράσης. και
προέρχεται από την μελωδική κίνηση Ντο # - Ρε - Φα #. Στο πρώτο θέμα η φωνή του
τενόρου μένει επίμονα στην Ντο# ελάσσονα προκαλώντας διάφωνο άκουσμα
καθώς οι άλλες φωνές κινούνται κανονικά οδηγώντας την αρμονική κίνηση στο
μέτρο 8. Αυτή η διαφωνία που δημιουργείται λόγω της Ντο# (η οποία μάλιστα δεν
λύνεται αργότερα σε κάποια πάνω φωνή) τονίζει τον ‘’λάθος χαρακτήρα’’ της Ντο #
στο κομμάτι.

Η ‘’διάφωνη  αρμονία’’ δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που αποδυναμώνει την
συνοχή του συγκεκριμένου περάσματος. Παρατηρείται επίσης ότι στις δύο
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αυθεντικές πτώσεις  στο πρώτο θέμα στα μέτρα 8-9 και  11 παραλείπεται η
δεσπόζουσα, πράγμα που δημιουργεί  ασάφεια στο μπάσο. Η δεσπόζουσα δεν
εμφανίζεται παρά μόνο σε δεύτερη αναστροφή. Το μοτίβο εμφανίζεται στο μπάσο
και λόγω αυτού είναι φυσικό να περιμένει κάποιος την  δεσπόζουσα στο πτωτικό
γεγονός. Ο Prokofiev μας εκπλήσσει όμως και προκαλεί έντονη ανατροπή στο πιο
σημαντικό δομικό γεγονός της φράσης, την πτώση.

Το μόνο σημείο στο οποίο η πτώση στο μπάσο γίνεται κανονικά είναι στο μέσον του
κομματιού, στο τέλος του δεύτερου θέματος, στα μέτρα 29-30. Η λειτουργία των
μοτιβικών στοιχείων, επιτρέπει στην ‘’αταίριαστη’’ αρμονία της Φα# ελάσσονας να
ενσωματωθεί στην μουσική δομή και να λειτουργήσει κανονικά παρά την
παράταιρη αρμονία της σε σχέση με την μουσική συνέχεια του κομματιού.
Ανακεφαλαιώνοντας, το κομμάτι αυτό χαρακτηρίζεται από έλλειψη τονικής
συνοχής, αλλά  το έντονο μοτιβικό στοιχείο αναπληρώνει προσδίδοντας στη
μουσική τη συνοχή που χρειάζεται.

IV. CINDERELLA’S WALTZ

Το θέμα του Cinderella’s Waltz από το μπαλέτο “Η Σταχτοπούτα”, σε γενικές
γραμμές ακολουθεί τις στυλιστικές απαιτήσεις ενός βαλς. Η επίμονη ρυθμική
κίνηση του μπάσου κάνει ευδιάκριτο τον ρυθμό των ¾. Στο έργο όμως,
εμφανίζονται και κάποια στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν χαρακτηριστικά του
ύφους του βαλς, όπως απότομη μετάβαση σε μακρινές τονικότητες και σε
διαφορετικές περιοχές ρετζίστρου, καθώς και μελωδικά σχήματα συγκοπής.

Η αρμονική εξέλιξη  οδηγεί από την τονική στην υποδεσπόζουσα στο μέτρο 25. Εδώ
οι ‘’λάθος αρμονίες’’  υπάρχουν ως ‘’ασήμαντα’’ αρμονικά γεγονότα μέσα στην
φράση. Ωστόσο λόγω της δομής της φράσης στη μουσική επιφάνεια, δίνεται στην
τυπικά ‘’λάθος’’ αρμονία της Σι ύφεση η χροιά ενός σημαντικού γεγονότος μέσα στη
φράση. Συγκεκριμένα αυτή η Σι ύφεση έχει το άκουσμα πτωτικής αρμονίας. Σε
αυτήν την περίπτωση, παρατηρείται ότι η αρμονική δομή του κομματιού έρχεται σε
πλήρη αντίθεση/σύγκρουση με την μοτιβική δομή του.

V. ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Στην πρώτη  του συμφωνία ο Prokofiev μιμείται το στυλ σύνθεσης του Joseph
Haydn. Σε αυτό το έργο ειδικά υιοθετεί  όλα τα στοιχεία την ορχηστρική δομή και
την γενικότερη δομή και τις  αρμονικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την μουσική του
18ου αιώνα. Όπως είναι γνωστό, στην έκθεση της σονάτας το πρώτο θέμα είναι στην
τονική και το δεύτερο στην δεσπόζουσα, όταν η αρχική τονικότητα είναι μείζονα.
Επίσης η μορφή των φράσεων αποτελείται από το κλασικό σχήμα 4+4 (μέτρα). Σε
αντίθεση λοιπόν με τα δεδομένα αυτά, στην συμφωνία του Prokofiev, συναντάμε
αυτά τα στοιχεία σε μια διαφορετική, πολύ πιο ασταθή δομή. Συγκεκριμένα,
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συναντάμε ασύμμετρο αριθμό μέτρων στις φράσεις (άλλοτε μικρότερες και άλλοτε
μεγαλύτερες), καθώς και τεμαχισμό  και αναστροφή των βασικών μοτίβων .

Ο Prokofiev επιλέγει να επιστρέψει στα συμμετρικά κλασικά πρότυπα στο μέτρο
46, όταν το δεύτερο θέμα εμφανίζεται κανονικά στην δεσπόζουσα. Αυτή η
επιστροφή στην κλασική δομή τονίζεται μέσα από τη νέα μελωδία που παίζεται
pizzicato στα βιολιά.

VI. LIEUTENANT KIJE - ROMANCE

Γενικότερα το έργο αυτό περιλαμβάνει ασυνήθιστες αρμονίες. Παρ’ όλο τον
χαρακτήρα αυτών των αρμονιών όμως δεν διαταράσσεται η τονική συνέχεια. Στο
τέλος της φράσης στο μέτρο 66 εμφανίζεται ξανά το θέμα με διάφωνο τρόπο στην
Φα# ελάσσονα. Αυτό το διάφωνο γεγονός είναι εξαιρετικά διακριτό γιατί δεν μας
προϊδεάζει γι αυτό η προηγούμενη αρμονική ροή.

VII. PIANO SONATA No7 – 2ο ΜΕΡΟΣ (ΑΡΧΗ)

Στο παράδειγμα αυτό παρατηρούμε την εισαγωγική φράση του δεύτερου μέρους
της Σονάτας. Η αρμονική γλώσσα  από την αρχή και ιδιαίτερα στα μέτρα 2-4
εγκαθιδρύει

Παράδειγμα 4.1 (μέτρα 1-4)

την τονικότητα Μι μείζονα. Στη συνέχεια  στο μέτρο 9 το θεματικό υλικό
επαναλαμβάνεται  στην Ρε μείζονα και οδηγείται στην δεσπόζουσα της Ρε στο
μέτρο 12:
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Παράδειγμα 4.2 (μέτρα 5-14)

Αυτή η φυσιολογική εμφάνιση της δεσπόζουσας μέσα στη φράση είναι και η
τελευταία που θα συναντήσουμε στο κομμάτι. Η δεσπόζουσα που εμφανίζεται στο
μέτρο 12, δεν λύνεται κανονικά.  Γενικά, το  πτωτικό φαινόμενο της δεσπόζουσας
που λύνεται στην τονική δεν εμφανίζεται πουθενά σε όλο το κομμάτι. Αντίθετα,
συναντάται το εξής φαινόμενο: παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται πολλές
διάφωνες αρμονίες στις πτώσεις, ο ρόλος του έντονου μοτιβικού στοιχείου, οδηγεί
σε ένα άλλου είδους κλείσιμο-κατάληξη. Το ρόλο της αρμονίας στην διαμόρφωση
της  πτώσης λοιπόν αντικαθιστά η επανάληψη του βασικού μοτίβου.

VIII. PETER AND THE WOLF6

Ο Huron παρατηρεί ότι οι μουσικές “παραβάσεις”, (δηλαδή τα μουσικά γεγονότα
που αποκλίνουν από αυτό που μέχρι τώρα θεωρείται συνηθισμένο στο  τονικό
σύστημα) γίνονται με φειδωλότητα από τους συνθέτες, οι οποίοι θέλουν να
δημιουργήσουν θετικές εντυπώσεις και να τέρψουν το ακροατήριο. Σε αντίθεση με
αυτό το γενικό κλίμα της αποφυγής των παραβάσεων (δηλαδή των “λάθος” νοτών -
αρμονιών που  προαναφέρθηκαν), ο Prokofiev φαίνεται πως εντάσσει αυτές τις
αποκλίσεις στα πλαίσια του στιλιστικού του ύφους δημιουργώντας πιο ακραία
συναισθήματα όπως είναι το δέος, ο εμπαιγμός και το γέλιο.

Ένα παράδειγμα σχετικά με αυτή την τάση του Prokofiev συναντάται  στο έργο του
Peter and the Wolf. Το έργο ξεκινά με ένα χαρούμενο θέμα στην Ντο μείζονα:

6 Η αναφορά στο συγκεκριμένο παράδειγμα προέρχεται από το βιβλίο Sweet
Anticipation (2006)
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Παράδειγμα 5 (μέτρα 1-3)

Ξαφνικά, στο τρίτο μέτρο εμφανίζεται η συγχορδία χαμηλωμένης 6ης βαθμίδας.
Ταυτόχρονα, ο Prokofiev μας αιφνιδιάζει κυρίως με αυτό που συμβαίνει στη
μελωδική γραμμή η οποία συνεχώς εναλλάσσει το Μιb με το Σι φυσικό. Εκτός από
το απρόσμενο γύρισμα που έχει η μελωδία, το σι  έρχεται σε σύγκρουση με τη νότα
Ντο της συνοδευτικής συγχορδίας λαb μείζονας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω
γεγονότων δημιουργείται η εντύπωση ότι το έργο περιλαμβάνει ‘’λάθος’’ αρμονίες.

Όπως σημειώνει ο Huron, συνήθως οι διάφωνοι – “λάθος” φθόγγοι ούτε
προετοιμάζονται αλλά ούτε λύνονται. Πολλές φορές τους συναντάμε σε απότομα
μελωδικά πηδήματα που αιφνιδιάζουν σε οποιοδήποτε σημείο της φράσης, όπως
στο παραπάνω παράδειγμα. Συνήθως πάντως ο Prokofiev επαναλαμβάνει τα μοτίβα
του με τις ‘’λάθος’’ αρμονίες σαν να θέλει να τονίσει πως δεν έγινε τίποτα τυχαία.

Τέλος, κατά τον ίδιο συγγραφέα η τάση  του Prokofiev να γράφει σε νεοκλασικό
στυλ δεν είναι τυχαία, γιατί με αυτό τον τρόπο είναι πολύ έντονη η αντίθεση των
‘’τολμηρών ’’ αυτών αρμονιών με το πιο αυστηρό νεοκλασικό ύφος. Έτσι, κάποιος
γνώστης του ύφους θα διακρίνει αμέσως του χαρακτηριστικούς αυτούς ξένους
φθόγγους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μουσικό ιδίωμα του Prokofiev είναι ξεχωριστό και

ανεπανάληπτο, σε σχέση με τη γραφή συνθετών πριν, συγχρόνως και μετά τον ίδιο. Αν και

έζησε σε έντονο πολιτικό κλίμα που αναμφίβολα τον επηρέασε, η ιδιαίτερη προσωπικότητά

του ως ανθρώπου και ως μουσικού τον οδήγησε στη διαμόρφωση μιας μουσικής γλώσσας

που προσδίδει στα έργα του έναν αδιαμφισβήτητα προσωπικό χαρακτήρα, και που πηγάζει

περισσότερο από την καλλιτεχνική του ταυτότητα παρά από οποιουσδήποτε εξωτερικούς

παράγοντες.

Κλείνοντας, παρατίθεται η ιδιαίτερα πετυχημένη περιγραφή του συνθέτη από τον μαέστρο

Vladimir Jurowski (Kettle, 2006):

"Ο Prokofiev ήταν καθαρά ένας μουσικός μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Δεν είχε

πραγματική σχέση με την πολιτική. Παρέμεινε πάντα ο Prokofiev. Πιστεύω ότι η

καλλιτεχνική του εξέλιξη είχε απόλυτη συνοχή. Παρέμεινε πιστός στον εαυτό του, ακόμα

και όταν φερόταν ως αφελής ή ως αλαζόνας. Έζησε σε ανήσυχους καιρούς, αλλά αυτό δίνει

δύναμη στα καλύτερα σημεία της μουσικής του. Ήταν ένας ασταθής και ανασφαλής

άνθρωπος και μπορούσε να είναι δυσάρεστος. Όμως - ακούστε τον! Τί καρδιά είναι

κρυμμένη σ'αυτή τη μουσική!"



42

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Βerman, Boris (2008). Prokofiev’s piano Sonatas. New Haven: Yale University press.

Bertensson &Leida (2001). Sergei Rachmaninov - A lifetime in music. Indiana:  Indiana

university press

Griffiths, P. (1996). Modern Music - A Consice History. Malta: Interprint Ltd.

Huron, D. (2006). Sweet Anticipation. Cambridge, Massachusetts: MIT Press

Kerr, M. G. (1994). Prokofiev and His Cymbals. Musical Times 135 (608–609).

Kettle, Martin (2006). First among equals. The Guardian (UK). Κείμενο στην ιστοσελίδα

http://www.guardian.co.uk/music/2006/jul/21/classicalmusicandopera.

Ανάκτηση: 15/6/2012.

Morgan, R.P. (1991).Twentieth-Century Music.  New York, London: W.W. Norton &
Company.

M. Owen Lee (2005). The great instrumental works. Wisconsin: Amadeus Press, Hal
Leonard Corp.

Rifkin, Deborah Anne (2000). Tonal Coherence in Prokofiev's Music: A Study of the

Interrelationships of Structure, Motives, and Design. PhD Dissertation. New York: University

of Rochester.

http://www.guardian.co.uk/music/2006/jul/21/classicalmusicandopera

