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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνούνται ζητήματα αρμονικής και αντιστικτικής 

μακροδομής στο κομμάτι “Aux cyprès de la Villa  d’ Este I” από το έργο Années de  

pèlerinage, Troisieme Annee του Franz Liszt. Σκοπός είναι η ερευνητική διαχείριση 

του τρόπου οργάνωσης της αρμονικής και αντιστικτικής μακροδομής του κομματιού, 

μέσω της υιοθέτησης διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. 

       Το “Aux cyprès de la Villa  d’ Este I” χρονολογείται το 1877, εννέα χρόνια πριν 

από τον θάνατο του συνθέτη, και θεωρείται έργο της «ώριμης» περιόδου του Liszt, η 

οποία συμπίπτει με την περίοδο του όψιμου ρομαντισμού (τέλη 19
ου

 αιώνα). Η 

μουσική που γράφεται κατά την περίοδο αυτή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

«μεταιχμιακή», αφού συναντά κανείς σε αυτήν οικείες αρμονικές συνηχήσεις, χωρίς 

ωστόσο να ακολουθούνται πάντα και πιστά οι συμβάσεις της κοινής πρακτικής 

αναφορικά με την τονική αντίστιξη και τη λειτουργική αρμονία. Ως εκ τούτου, η 

μουσική του όψιμου ρομαντισμού μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτοχρόνως επικυρώνει 

και υπονομεύει την τονική της υπόσταση, εκθέτοντας κάθε αναλυτική απόπειρα στον 

κίνδυνο μίας μονομερούς προσέγγισης που θα αδικούσε την αμφισημία της. Στο 

πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων θα μπορούσε να 

αποδειχθεί συναφής προς τον τρόπο με τον οποίο οι συνθέτες της εποχής αυτής 

θεωρείται ότι διαχειρίζονται τις τονικές συμβάσεις του παρελθόντος, εντάσσοντάς τες 

στο νέο αρμονικό περιβάλλον, αναιρώντας τη λειτουργικότητά τους και 

προσδίδοντας σ’ αυτές νέες ιδιότητες και υπόσταση. 

       Το έργο Années de  pèlerinage αποτελείται από τρία ξεχωριστά βιβλία και μπορεί 

να θεωρηθεί ότι αποτυπώνει την εξελικτική πορεία του συνθέτη από το 1830 έως το 

1877. Έτσι, τα δύο πρώτα βιβλία αποτελούν κατά κύριο λόγο μεταγραφές των 

πρώτων συνθέσεων του Liszt, ενώ το τρίτο είναι ενδεικτικό της πιο τολμηρής 



3 

 

αρμονικής γλώσσας του συνθέτη, καθώς διαχειρίζεται με αντισυμβατικό τρόπο τις 

τονικές συμβάσεις της κοινής πρακτικής. Εντασσόμενο στον στυλιστικό ορίζοντα που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, το κομμάτι προσφέρεται για την 

υιοθέτηση διαφορετικών μεθοδολογικών οπτικών, η καθεμία από τις οποίες θα 

μπορούσε να αναδείξει διαφορετικές πτυχές του, λειτουργώντας συμπληρωματικά η 

μία ως προς την άλλη και οδηγώντας σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναλυτικές 

ερμηνείες. 

       Αρχικά, παρουσιάζονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία αναφορικά τόσο με τη 

συλλογή Années de  pèlerinage, Troisieme Annee, όσο και με το “Aux cyprès de la 

Villa  d’ Este I”, συμπεριλαμβανομένων και αποσπασμάτων από τις επιστολές του 

Liszt, στις οποίες ο ίδιος δίνει πληροφορίες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εν 

συνεχεία, και με αφορμή τη συζήτηση για την ολοένα και εκτενέστερη χρήση 

χρωματικότητας τόσο στη μουσική του Liszt όσο και στη μουσική των συνθετών του 

όψιμου ρομαντισμού, παρουσιάζονται τρία διαφορετικά αναλυτικά μοντέλα, καθώς 

επίσης και οι ήδη υπάρχουσες αναλυτικές ερμηνείες του εν λόγω κομματιού. Το 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μορφολογική και μοτιβική ανάλυση του 

κομματιού, όπως επίσης και την ανάλυση της αντιστικτικής και αρμονικής του 

μακροδομής. Τέλος, στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων γίνεται μία συνδυαστική και 

συγκριτική διαχείριση των αναλυτικών πορισμάτων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με 

τις πρότερες αναλυτικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. 

Επιπλέον, προτείνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα στη βάση όσων 

εξαιρέθηκαν από τον ερευνητικό ορίζοντα της παρούσας εργασίας. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Franz Liszt γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1811 και πέθανε στις 31 Ιουλίου του 

1886.
1
 Ως γερμανόφωνος Ούγγρος είχε έντονα ανεπτυγμένο το πατριωτικό αίσθημα, 

αλλά και μια «έντονη θρησκευτική παρόρμηση». Ο πατέρας του, Adam Liszt (1776-

1827), ο ίδιος τραγουδιστής, πιανίστας και τσελίστας αναγνώρισε από πολύ νωρίς το 

ταλέντο του γιου του, ο οποίος σε ηλικία μόλις έξι ετών τραγούδησε από μνήμης ένα 

από τα θέματα ενός κοντσέρτου του Ferdinand Ries (1784-1838) που έπαιξε ο 

πατέρας του. Ο Liszt υπήρξε αρχικά μαθητής του Johann Nepomuk Hummel (1778-

1837) και αργότερα του Carl Czerny (1791-1857) στη Βιέννη, μέσω του οποίου 

γνωρίστηκε με τον Ludwig van Beethoven (1770-1827), ενώ έκανε θεωρητικά 

μαθήματα με τον Antonio Salieri (1750-1825). Κατά τη διάρκεια της ζωής του ήταν 

υποστηρικτής του Hector Berlioz (1803-1869) και του Richard Wagner (1813-1883), 

με τον οποίο μάλιστα συνδεόταν με στενή φιλία. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση 

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1820 στο  Ödenburg, όταν στα εννέα του 

χρόνια έπαιξε το Κοντσέρτο σε Μι μείζονα του Ferninand Ries. Τον Σεπτέμβριο του 

1823 αναχώρησε με τον πατέρα του από τη Βιέννη για το Παρίσι, προκειμένου να 

δώσει εισιτήριες εξετάσεις στο Conservatoire του Παρισιού, δυστυχώς ανεπιτυχώς. 

Οι δυο τους έκανα πολλά ταξίδια και κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, επισκέφθηκαν 

την Αγγλία τρεις φορές. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια και σε ηλικία δεκαπέντε ετών 

συνέθεσε το Σκέρτσο σε Σολ ελάσσονα (S. 153). 

                                                           
1
 Οι πληροφορίες σχετικά με τη βιογραφία του Liszt που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο 

αντλήθηκαν από το άρθρο των Walker, Eckhardt και Mueller “Liszt, Franz” στο Grove Music Online. 

Oxford Music Online. Πρόσβαση στις 5 Μαρτίου 2014, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber.article/grove/music/48265 
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       Ο θάνατος του Adam Liszt στις 28 Αυγούστου του 1827 σημάδεψε τον Liszt, ο 

οποίος δύο ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του έγραψε το Marche funèbre. Τα 

επόμενα δύο χρόνια απείχε από συναυλίες και γενικότερα από τη μουσική, καθώς 

υπέστη νευρικό κλονισμό βρίσκοντας καταφύγιο στην εκκλησία. Από τον 

δημιουργικό αυτόν «λήθαργο» τον έβγαλε η επανάσταση του 1830, όταν συνέθεσε το 

έργο του Dante Symphony. Ωστόσο, η ουσιαστική επιστροφή του στη σκηνή έγινε 

τον Απρίλιο του 1838 με δέκα συναυλίες στη Βενετία για τα θύματα της πλημμύρας 

του Δούναβη στην Ουγγαρία. Αυτή του η επιστροφή σηματοδότησε και τη ριζική 

αλλαγή στο παίξιμό του, το οποίο από εδώ και στο εξής είχε καθολική αναγνώριση. O 

Carl Czerny αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το παίξιμό του δεν χαρακτηρίζεται πια 

από τερατώδη πολυπλοκότητα, αλλά από σαφήνεια, διαύγεια και λαμπρότητα». 

       Το 1861, έπειτα από την παραμονή του στην Ελβετία (1835-39) και τη Βαϊμάρη 

(1848-1860), μετακόμισε στη Ρώμη προκειμένου να παντρευτεί την αγαπημένη του 

Carolyne Sayn-Wittgenstein, ο γάμος ωστόσο δεν έγινε ποτέ. Εκεί έζησε δύσκολα 

χρόνια, αφού έχασε τη μεγαλύτερή του κόρη του Blandine, ενώ η άλλη του κόρη 

Cosima άλλαξε θρησκεία (από καθολική σε προτεσταντική) λόγω της σχέσης της με 

τον Richard Wagner. Ο Liszt βρήκε και πάλι καταφύγιο στην εκκλησία, έγινε ιερέας 

στο Βατικανό όπου και διέμεινε για αρκετά χρόνια. Το τελευταίο του ρεσιτάλ το 

έδωσε στις 20 Ιουλίου του 1886 στο Λουξεμβούργο. Έντεκα ημέρες αργότερα, 

πέθανε από βαριά πνευμονία. 
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

O Liszt διατηρούσε ερωτική σχέση με τη Marie Catherine Sophie, κόμισσα του  

Agoult, με την οποία «δραπέτευσαν» στην Ελβετία, και συγκεκριμένα στη Γενεύη 

(1835-36) για να αποφύγουν το σκάνδαλο που θα δημιουργούσε η δημοσιοποίηση της 

σχέσης τους (Walker). Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1835 έκαναν πολλές 

εξορμήσεις στην εξοχή της Ελβετίας, όπου ο Liszt εμπνευσμένος από τα τοπία και 

τους ήχους της φύσης συνέθεσε το έργο του Album d’ un voyager (Walker). Τον 

Φεβρουάριο του 1848 μετακόμισε στη Βαϊμάρη με τη δεύτερη γυναίκα της ζωής του, 

την πριγκίπισσα Caroline του Sayn-Wittgenstein, η οποία εξακολουθούσε να είναι 

παντρεμένη αλλά εν διαστάσει με τον σύζυγό της (Walker). Κατά τη διαμονή τους 

στη Βαϊμάρη έως τον Αύγουστο του 1861, ο Liszt ασχολήθηκε εκτενέστερα με 

μεταγραφές κομματιών του (Arnold 2002, 74). Εκτός των άλλων, έγραψε εξ’ αρχής 

τα Magyar rapszodiak, αναθεώρησε το έργο του Harmonies poétiques et religieuses 

και μετέγραψε τα περισσότερα κομμάτια του Album d’ un voyager (Arnold 2002, 74). 

Μάλιστα, ο ίδιος ο Liszt σχολιάζει σε ένα γράμμα του στον Carl Czerny πως το έργο 

του Album d’ un voyager «θα επανεμφανιστεί σημαντικά διορθωμένο, επαυξημένο 

και μετασχηματισμένο» (Arnold 2002, 78).
 
Όπως αναφέρει ο Arnold (2002) το Album 

περιείχε δεκαεννέα ξεχωριστά κομμάτια σε τρία διαφορετικά βιβλία: Impressions et 

poésies, Fleurs mélodiques des Alpes, και Paraphrases (σελ. 75). Ο Liszt 

αναθεώρησε τα κομμάτια του πρώτου μέρους (εξαιρουμένων του πρώτου και του 

τελευταίου κομματιού) για να τα συμπεριλάβει στο πρώτο βιβλίο του έργου του 

Années de  pèlerinage. (Arnold 2002, 75). Πολλές από τις συνθέσεις του πρώτου 

βιβλίου του Années de  pèlerinage, όπως το “Chapelle de Guillaume Tell” και το 

“Vallée d’ Obermann”, προδίδουν τον χρόνο και τον τόπο συγγραφής τους και «είναι 

κατά κάποιον τρόπο αυτοβιογραφικά» (Walker). Το δεύτερο βιβλίο του ίδιου έργου 
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γράφτηκε κι αυτό κατά την περίοδο διαμονής του Liszt στη Βαϊμάρη, ωστόσο είναι 

πιθανό τα κομμάτια του να αναφέρονται στα ταξίδια που έκανε ο συνθέτης με την 

πρώτη γυναίκα του στην Ιταλία (1837-39) (Hamilton 2005, 67).  Έτσι, μολονότι τα 

κομμάτια και από τα δύο πρώτα βιβλία τα επιμελήθηκε στη Βαϊμάρη (1848-61), η 

πλειονότητα των πρώτων εκδοχών των κομματιών αυτών προέρχεται από τη δεκαετία 

1830-40 (Arnold 2002, 77). Όσον αφορά στις μεταγραφές του, ο Walker (1983) 

αναφέρει πως «δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Liszt επέλεξε να αναθεωρεί τα “μαθητικά” 

κομμάτια του και δεν έγραφε εξ’ αρχής νέες δουλειές» (σελ. 305).
 
 

       Το τρίτο και τελευταίο βιβλίο του έργου, με τίτλο Années de  pèlerinage, 

Troisième Année εκδόθηκε το 1883, αν και τα εφτά ξεχωριστά κομμάτια που το 

απαρτίζουν χρονολογούνται μεταξύ του 1866 και του 1877, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 1.1 (Arnold 2002, 141). Αυτή είναι ακόμα μία ένδειξη του δισταγμού του 

Liszt να αναδεικνύει τις δουλειές του στην «ώριμη» περίοδο του (Arnold 2002, 139). 

Années de  pèlerinage, Troisième Année 

1. Angelus! prière aux anges gardiens (1866-1877) 

2. Aux cyprès de la Villa d’ Este (3/4) (1877) 

3. Aux cyprès de la Villa d’ Este (2/4) (1877) 

4. Les jeux d’ eaux à la Villa d’ Este (1877) 

5. Sunt lacrymae rerum (1872) 

6. Marche funebre (1867) 

7. Sursum corda (1877) 

Πίνακας 1.1, χρονολογία σύνθεσης των κομματιών του έργου Années de  pèlerinage, Troisième Année 

(Arnold 2002, 141). 
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Τα παραπάνω κομμάτια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: το πρώτο, το τέταρτο και το 

έβδομο είναι τα «θρησκευτικά κομμάτια» του βιβλίου (religious pieces), ενώ το 

δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο και το έκτο είναι οι «θρηνωδίες» (threnodies) (Arnold 

2002, 141). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Arnold (2002), «ο κύκλος που 

αποδεικνύει τη διττή ανησυχία του Liszt για την πίστη και τον θάνατο στα τελευταία 

χρόνια της ζωής του είναι το τολμηρό και “πειραματικό” έργο του Années de  

pèlerinage, Troisième Année» (σελ. 141). Την ίδια άποψη έχει και η Dolores Pesce 

(1990), η οποία χαρακτηρίζει το τρίτο βιβλίο του Années de pèlerinage ως ένα 

«πνευματικό ταξίδι, που αντανακλά τις σκέψεις του Liszt για τον θάνατο, αλλά και 

την παρηγοριά που βρήκε στον Χριστιανισμό» (σελ. 208). 

       Για τα κομμάτια του τρίτου βιβλίου, ο ίδιος ο Liszt παραδέχθηκε πως «δύσκολα 

ταιριάζουν σε σαλόνια και δεν είναι για διασκέδαση […]. Όταν τα εκδώσω θα 

προειδοποιήσω τον εκδότη ότι υπάρχει ρίσκο να πουλήσει μόνο μερικά αντίγραφα» 

(Baker 2005, 136). Όσον αφορά στις «θρηνωδίες» ειδικότερα, ο συνθέτης τις 

αντιλαμβάνεται ως έργα μεγάλης βαρύτητας και σοβαρότητας και «πενθεί με μία 

απόκοσμη αποστασιοποίηση»: «θα πρέπει να τα ονομάσω “θρήνους”, αφού η λέξη 

“ελεγεία” μου φαίνεται πολύ τρυφερή και σχεδόν κοσμική» (Baker 2005, 136). Τα 

τέσσερα αυτά κομμάτια χαρακτηρίζονται ως πιο σκοτεινά από τον Arnold (2002), 

καθώς επικεντρώνονται στο χαμηλότερο ρετζίστρο του πιάνου συγκριτικά με τα 

θρησκευτικά κομμάτια της συλλογής. 

       Στο τρίτο βιβλίο του Années de  pèlerinage συναντάμε δύο κομμάτια με τον τίτλο 

“Aux cyprès de la Villa d’ Este”, το κάθε ένα με διαφορετική μετρική ένδειξη (3/4 

και 4/4), τα οποία ο συνθέτης «δούλευε» ταυτόχρονα τον Σεπτέμβρη του 1877 και τα 

οποία είναι εμπνευσμένα από την παραμονή του στο ιταλικό παλάτι Villa d’ Este 

(Arnold 2002, 142). Αρχικά το “Aux cyprès de la Villa d’ Este II” είχε διαφορετικό 
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τίτλο, αφού ο Liszt το είχε συσχετίσει στο μυαλό του με τον Μιχαήλ-Άγγελο, για τον 

οποίο φημολογούταν πως είχε φυτέψει τα κυπαρίσσια στο ρουμάνικο μοναστήρι 

Santa Maria degli Angeli (Baker 2005, 136). Όταν τελικά έμαθε πως δεν υπάρχει 

ιστορική σύνδεση μεταξύ του καλλιτέχνη και των δέντρων, έδωσε στον δεύτερο 

θρήνο του έργου το ίδιο όνομα με τον πρώτο (Baker 2005, 136). 

      Σε ένα γράμμα του στην Carolyne Sayn-Wittgenstein τον Σεπτέμβριο του 1877, ο 

Liszt περιγράφει τον θαυμασμό του για τα κυπαρίσσια που βρίσκονται στο ιταλικό 

παλάτι Villa d’ Este: 

            Τις τελευταίες τρεις μέρες, τις πέρασα ολόκληρες κάτω από τα κυπαρίσσια! 

Μου έγιναν έμμονη ιδέα, μου ήταν αδύνατο να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο, ακόμα 

και στην εκκλησία – οι ηλικιωμένοι τους κορμοί με στοίχειωναν και άκουγα το 

κλάμα και το τραγούδι των κλαδιών τους, φορτωμένα με το αμετάβλητο 

φύλλωμά τους. Οπότε να τα: ξεπροβάλλουν πάνω στην παρτιτούρα (Pesce 

1990, 218).  

Από το γράμμα του στην Olga von Meyendorff στις 13 Σεπτεμβριου του 1877 

επιβεβαιώνεται πως τα “Aux cyprès” Ι και II ήταν τα πρώτα κομμάτια του τρίτου 

βιβλίου που ξεκίνησε να δουλεύει ο συνθέτης το 1877: 

Αν και δεν έχω επιστρέψει ακόμα στη δουλειά, μόλις έγραψα εκατό ή 

περισσότερα μέτρα για πιάνο. Είναι μία αρκετά σκοτεινή και απαρηγόρητη 

ελεγεία, η οποία φωτίζεται στο τέλος από μία ασθενή δέσμη παραίτησης. Εάν 

την εκδόσω, ο τίτλος θα είναι: Aux Cypres de la Villa d’ Este (Pesce 1990, 

218).  

       Όσον αφορά στα κομμάτια του  Années de  pèlerinage, Troisième Année στο 

σύνολό τους, η Pesce (1990) θεωρεί πως υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, αν όχι σαφείς 

αναφορές, στην Ουγγαρία, γενέτειρα του συνθέτη. Έτσι, παραθέτει μουσικά, μοτιβικά 

και εννοιολογικά συνεκτικά στοιχεία που διέπουν το τρίτο βιβλίο, καθιστώντας το, 

όπως η ίδια υποστηρίζει, κύκλο («Ουγγρικό» κύκλο, όπως αναφέρει και στον τίτλο 

του άρθρου της) και όχι απλή συλλογή. Μιλώντας για την αρμονική συνοχή του 

έργου, παραθέτει τον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 1.2), εξηγώντας πως τα τρία 
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πρώτα κομμάτια συνδέονται με διαστηματική σχέση τρίτης μικρής, η οποία 

μεταφέρεται έναν τόνο ψηλότερα για τα κομμάτια τέσσερα, πέντε και έξι, με το 

τελευταίο κομμάτι να επιστρέφει και πάλι στην Μι μείζονα/ελάσσονα. Ο παρακάτω 

«σφιχτός», όπως τον χαρακτηρίζει η Pesce (1990), τονικός σχεδιασμός αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας το γεγονός πως ο συνθέτης έγραψε τα 

κομμάτια ένα, τέσσερα και επτά την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1877 (σελ. 208). 

Τονικός σχεδιασμός του έργου Années de  pèlerinage, Troisieme Annee 

            TΙΤΛΟΣ                                                     ΤΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ       ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                   

1. Angelus!                                                                    E                            1877 

2. Aux cyprès de la Villa  d’ Este I, Threnodie (I)        G                           1877 

3. Aux cyprès de la Villa  d’ Este II, Threnodie (II)     E                            1877 

4. Les Jeux d’ eaux à la Villa d’ Este                            F                          1887 

5. Sunt lacrymae rerum [threnody]                                A                          1872 

6. Marche funèbre [threnody]                                        F                         1867 

7. Sursum corda                                                             E                           1877 

Πίνακας 1.2, Τονικός σχεδιασμός του έργου Années de  pèlerinage, Troisième Année (Pesce 1990, 

208). 

Ένα ακόμα στοιχείο συνοχής που ενισχύει την κυκλική θεώρηση του Années de  

pèlerinage, Troisième Année, εκτός από τους αυστηρά εσωτερικούς μουσικούς 

συνδέσμους, είναι η «διάχυτη χρήση προϋπαρχόντων Ουγγρικών στοιχείων, τόσο 

εννοιολογικών όσο και μουσικών» (Pesce 1990, 218). Συγκεκριμένα, η Pesce (1990) 

επικαλείται μοτιβικά και μελωδικά στοιχεία από χαρακτηριστικές ουγγρικές 

μελωδίες, ως συνδετικούς κρίκους μεταξύ του τρίτου βιβλίου και της Ουγγαρίας, 

αλλά και μεταξύ των ίδιων των κομματιών του βιβλίου (βλ. Πίνακα 1.3). Όπως 
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αναφέρει χαρακτηριστικά, «και οι τέσσερις θρήνοι περιέχουν μελωδικό υλικό που 

προέρχεται από τον ουγγρικό εθνικό ύμνο» (Pesce 1990, 228). 

a. Szozat                                                                    e. Sunt lacrymae 

                        

b. Vörösmarty                                                           f. Aux Cypres I    

                

c. Marche funebre                                                    g. Aux Cypres I    

                                      

d. Marche funebre                                                   h. Joseph Eötvös  

                               

Πίνακας 1.3, Μελωδίες του Liszt που σχετίζονται με τον Εθνικό Ύμνο της Ουγγαρίας (Pesce 

1990, 226). 

Η Pesce (1990) υποστηρίζει πως ένα φυσικό αντικείμενο, συγκεκριμένα το έμβλημα 

της Ιερής Κορώνας της Ουγγαρίας, λειτουργεί εννοιολογικά ως ενοποιητική εικόνα 

των μεταφυσικών ιδεών που θέλει να εκφράσει ο Liszt μέσα από το έργο του (σελ. 

228). Εκτός αυτού, ισχυρίζεται πως η κορώνα είναι ένα «υπέροχα ζωντανό σύμβολο 

για τον συγκερασμό των πνευματικών και πολιτικών ανησυχιών του συνθέτη», ο 

οποίος εξέφραζε τα πατριωτικά του συναισθήματα μέσα από τις συνθέσεις του (Pesce 

1990, 228). 



12 

 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

3.1 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΨΙΜΟ 

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ 

Το “Aux cypress de la Villa d’ Este I” μπορεί να συγκαταλεχθεί στην κατηγορία της 

«υπερχρωματικής» μουσικής, όπου η συνεχής και έντονη χρήση χρωματικότητας 

δημιουργεί την αίσθηση αποσταθεροποίησης και κλονισμού των τονικών συμβάσεων 

της κοινής πρακτικής. Αν επιχειρούσε κανείς μία συνοπτική ιστορική ανασκόπηση 

αναφορικά με το ζήτημα της χρωματικότητας, θα διαπίστωνε πως η έννοια της 

χρωματικότητας έχει της απαρχές της στη μουσική της αρχαίας Ελλάδας, με την 

έννοια της χρήσης διαστημάτων με μη-διατονικές υποδιαιρέσεις (Dunsby και 

Whittall).
2
 Πιο συγκεκριμένα, χρωματικό ονομαζόταν το τετράχορδο που περιείχε 

δύο διαδοχικά ημιτόνια. Προχωρώντας χρονολογικά, κατά τον 14
ο
 αιώνα υπήρχε 

διαφωνία για το αν θα έπρεπε να ενσωματωθούν όλες οι νότες του συγκερασμένου 

συστήματος σε μία διατονική σειρά για τη δημιουργία της χρωματικής κλίμακας, 

ωστόσο αυτό ήταν ένα στοιχείο που ήδη ενυπήρχε στα πληκτροφόρα της εποχής. 

Κατά τον 16
ο
 αιώνα η χρωματικότητα αξιοποιήθηκε από τους Ιταλούς μαδριγαλιστές 

(χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Luca Marenzio και Carlo Gesualdo), ενώ 

κατά το Μπαρόκ χρησιμοποιήθηκε ως εκφραστικό μέσο, όχι μόνο στη φωνητική, 

αλλά και στην οργανική μουσική (χαρακτηριστικά παραδείγματα οι φούγκες και 

άλλες αντιστικτικές φόρμες με χρωματικά θέματα). Ο όρος χρωματικότητα τόσο στον 

Κλασικισμό όσο και στον Ρομαντισμό χρησιμοποιήθηκε ως μια σταθερή διαδικασία η 

                                                           
2
  Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα και στην επόμενη παράγραφο αντλήθηκαν 

από το άρθρο των Dunsby και Whittall “chromaticism” στο The Oxford Companion of Music.Oxford 

Music Online. Πρόσβαση στις 14 Μαΐου 2014, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e1396 

  

 



13 

 

οποία σταδιακά οδήγησε στην αποδυνάμωση της τονικότητας. Η «τονική παλέτα» 

του 19
ου

 αιώνα είναι πλουσιότερη λόγω της «χρωματικής ασάφειας» που ενυπάρχει 

στο βασικό υλικό σύνθεσης. Έτσι, συνθέτες όπως ο Chopin, ο Liszt και ο Wagner 

έδωσαν αυξανόμενη έμφαση σε μη-διατονικές συγχορδίες, με αποτέλεσμα να 

επισκιαστεί τόσο η άμεση αίσθηση τονικότητας, όσο και η παραδοσιακή διάκριση 

μεταξύ κοντινών και πιο απομακρυσμένων μεταξύ τους τονικοτήτων. Από το 1909 

και μετά, με πρωτεργάτες τον Schoenberg και τους μαθητές του, γράφεται η λεγόμενη 

«μετα-τονική» μουσική, η οποία είναι σχετικά ελεύθερη από τους περιορισμούς των 

μειζόνων/ελασσόνων τονικοτήτων και της λειτουργικής αρμονίας ενώ «οι ιδέες της 

συμφωνίας και της διαφωνίας αποτελούν ξεχωριστά συμπληρωματικά αρμονικά 

φαινόμενα». Φτάνοντας περίπου στο 1920, συναντάμε ένα πιο «διατεταγμένο» είδος 

χρωματικότητας, με τη μορφή του δωδεκαφθογγισμού. 

       Εκτενή αναφορά στη χρωματικότητα και συγκεκριμένα στη διαχείριση των 

διάφωνων συγχορδιών μέσω της χρήσης τους ως μέσων επέκτασης σταθερών ή μη 

αρμονιών κάνει ο Robert Morgan (1976) στο πολυσυζητημένο άρθρο του “Dissonant 

Prolongations: Theoretical and Compositional Precedents”. Συγκεκριμένα αναφέρει 

πως οι διαφωνίες που εμφανίζονται σε μουσικά έργα διαφόρων εποχών (ξεκινώντας 

απ’ το Μπαρόκ και φτάνοντας έως τον όψιμο ρομαντισμό) αρχικά αποτελούσαν 

αρμονίες που μπορεί κανείς συχνά να συναντήσει στην τονική μουσική, ενώ 

αργότερα εξελίχθηκαν σε μη-σταθερές συνηχήσεις (Morgan 1976, 53). 

       Τη χρήση και διαχείριση των διάφωνων συνηχήσεων  και την συσχέτισή τους με 

την τονική και μορφολογική δομή της μουσικής κατά τον 19
ο
 αιώνα πραγματεύεται ο 

Ramon Satyendra (1997a) στο άρθρο του “Liszt’s Open Structures and the Romantic 

Fragment”. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην «πρακτική δραστικής καθυστέρησης 
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ή ακόμα και της ολοκληρωτικής αποφυγής πτωτικής επίλυσης» η οποία δίνει στη 

μουσική «αποσπασματικό χαρακτήρα» (Satyendra 1997a, 184). 

       Ο Γιώργος Φιτσιώρης (2010) στο βιβλίο του Εισαγωγή στη Θεωρία και Ανάλυση 

της Τονικής Μουσικής και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τίτλο “Στα όρια του 

συστήματος” κάνει λόγο για τη χρήση της διαφωνίας αλλά και τη «σταδιακή 

χαλάρωση των συνεκτικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τη λειτουργική τονικότητα» 

(σελ. 314).
3
 Έτσι, από το δεύτερο μισό του 19

ου
 αιώνα διαγράφεται μια πορεία που 

οδηγεί τελικά προς τη «χειραφέτηση της διαφωνίας» και την εμφάνιση της λεγόμενης 

«ατονικής μουσικής» στις αρχές του 20
ου

 αιώνα (σελ. 314). Υποστηρίζει πως «η 

μουσική του δεύτερου μισού του 19
ου

 αιώνα ωθείται προς μια κατάσταση “αναρχίας”, 

μια κατάσταση απόλυτης, σχεδόν, μελωδικής “ελευθερίας και ανεξαρτησίας” που έχει 

ως συνέπεια τη, σχεδόν, ολοκληρωτική εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σταθερών και 

αδιαμφισβήτητων αρμονικών ή/και μελωδικών έλξεων, τάσεων, διαφορών ή 

ιεραρχιών» (σελ. 334-35). Το παραπάνω «κλίμα ανησυχίας και αδιάκοπης μελωδικής 

έντασης» οφείλεται στα ακόλουθα φαινόμενα: 

1. «Αυτονόμηση» της συγχορδίας της υποδεσπόζουσας (λειτουργία και εκτός της 

διαδοχής IV-V), είτε ως μεμονωμένης συγχορδίας, είτε ως τονικής περιοχής σε 

συνδυασμό με τη χρήση πλάγιων αντί τέλειων πτώσεων στο τέλος του έργου, 

2. επιρροές από εθνικές και λαϊκές μουσικές «εξωτικών» χωρών ή χωρών που 

βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης, 

3. χρήση σε υπερβολικό βαθμό αλλοιωμένων συνηχητικών σχηματισμών, 

                                                           
3  Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα και στην επόμενη παράγραφο αντλήθηκαν 

από το βιβλίο του Γιώργου Φιτσιώρη (σελ.313-362). 
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4. χρήση εκφραστικών και ιδιαίτερα ασυνήθιστων συνδέσεων συγχορδιών, 

5. σημαντικότερος δομικός ρόλος φθόγγων, οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινής 

πρακτικής θα χαρακτηρίζονταν ως ξένοι φθόγγοι, 

6. εντυπωσιακή, έως κι εξεζητημένη χρωματικότητα, η οποία είναι ολοένα και πιο 

δύσκολο να απορροφηθεί από το σύστημα (σελ. 333-334). 

Με τον τρόπο αυτόν, κατά τη διάρκεια του όψιμου ρομαντισμού δημιουργήθηκε ένα 

«μουσικό σύμπαν», στο οποίο «όλοι οι φθόγγοι, κατά στιγμές, έχουν την τάση να 

κινηθούν προς κάποια κατεύθυνση (να γίνουν αντιληπτοί ως “προσαγωγείς” άλλων 

φθόγγων), [ενώ ταυτόχρονα] παύουν να υφίστανται σταθερές “τονικές άγκυρες” και 

εξαρτημένοι [από αυτές τις “άγκυρες”] φθόγγοι» (σελ. 334). Ο Φιτσιώρης στο σημείο 

αυτό αναφέρεται στον Carl Dahlhaus, ο οποίος υποστηρίζει πως η κατάσταση που 

επικρατεί κατά το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα «…κάνει τη λειτουργική αρμονία να 

ατροφήσει, ένα γεγονός που δεν γίνεται παραδεκτό κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα 

αλλά που, παρ’ όλα αυτά, αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά φαινόμενα της 

εποχής» (σελ. 334-35). Όλα τα παραπάνω, «οδηγούν σε αδιέξοδο» τη θεωρία της 

μουσικής, η οποία «προσπαθεί αμήχανη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να 

εξηγήσει με τα, εδώ και περίπου δύο αιώνες, υφιστάμενα θεωρητικά εργαλεία» μια 

μουσική στην οποία «οποιαδήποτε συγχορδία μπορεί να ακολουθήσει μετά από μία 

άλλη» (σελ. 335). 

       Σύμφωνα με τον Φιτσιώρη (2010), δύο είναι τα φαινόμενα που συμβάλλουν στην 

αποσταθεροποίηση και διάβρωση ενός κυρίαρχου τονικού κέντρου: η συνεχώς 

αυξανόμενη χρήση χρωματισμού και διαφωνιών (τόσο στο επίπεδο της επιφάνειας, 

όσο και στο επίπεδο της μακροδομής) και η προοδευτική εξασθένηση της 

σχέσης/αντίθεσης ανάμεσα στην τονική και τη δεσπόζουσα (σελ. 314-15). Τα 
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παραπάνω στοιχεία είναι ικανά να κλονίσουν για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα 

το κυρίαρχο τονικό κέντρο, δεν ακυρώνουν, ωστόσο, ολοκληρωτικά την αίσθησή του, 

καθώς «η χρήση έντονου χρωματισμού και οι συχνές “αποδράσεις” σε μακρινά 

τονικά κέντρα δεν αποτελούν απαραιτήτως στοιχεία μη συμβατά με το τονικό 

μουσικό ιδίωμα» (σελ. 318). Καταλήγοντας, παραθέτει τα εξής τρία χαρακτηριστικά 

της χρήσης της διαφωνίας κατά τον 19
ο
 αιώνα: 

1.  Δεν απαιτεί υποχρεωτικά σύμφωνη και άμεση λύση, 

2.  δεν λογίζεται ως απόλυτα εξαρτημένη από μια καθιερωμένη και πλήρως 

αποδεκτή «φυσική τάξη πραγμάτων», 

3. αρχίζει να αξιώνει δικό της αυθύπαρκτο status (σελ. 318).  

Εκτός αυτών, θεωρεί πως «συνέπεια της αυξανόμενης παρουσίας και της δομικής 

σημασίας της διαφωνίας μες στα έργα είναι πως η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα σε 

στιγμές έντασης και στιγμές χαλάρωσης (που χαρακτηρίζει τα έργα μέχρι τα μισά του 

19
ου

 αιώνα) αρχίζει να κλονίζεται σε σημαντικό βαθμό, με την πλάστιγγα να γέρνει 

όλο και πιο πολύ προς την πλευρά της έντασης» (σελ. 320). 
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3.2. ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Ο Joseph Straus (1997) στο άρθρο του με τίτλο “Voice Leading in Atonal Music” 

διακρίνει τρεις διαφορετικές αναλυτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αναφορικά με 

τη “φωνοδήγηση” (voice leading): την προεκτασιακή (prolongational)
4
, τη 

συσχετιστική (associational) και τη μετασχηματιστική (transformational). Αν και 

εστιάζει κυρίως στην τελευταία, παραθέτει τις απόψεις του για τα χαρακτηριστικά και 

την προβληματική της χρήσης των δύο εναπομεινάντων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων, στην περίπτωση της τονικά μη λειτουργικής μουσικής 

       Η προεκτασιακή λογική έχει της ρίζες της στη θεωρία του Heinrich Schenker 

(1979) κατά την οποία μία και μόνο αρμονία διανθίζεται, επεξεργάζεται και ασκεί 

δομικό έλεγχο ακόμα και όταν δεν εμφανίζεται κατά κυριολεξία στο μουσικό κείμενο, 

δηλαδή με άλλα λόγια, προεκτείνεται (Strauss 1997, 239). Πιο συγκεκριμένα, ο 

Schenker προσπάθησε να δείξει με ποιόν τρόπο η τονική μουσική διέπεται από τον 

αντιστικτικό συγκερασμό θεμελιωδών μελωδικών γραμμών μέσω του διανθισμού, ο 

οποίος αποτελεί αντίστροφη διαδικασία από αυτήν της αναγωγής (Τσούγκρας 2003, 

32). Το συμπέρασμα του Schenker (1979) ήταν το εξής: 

Η βαθύτερη δομή στη μουσική αντιπροσωπεύεται από μία αντιστικτική δομή, 

την οποία έχω ονομάσει Ursatz (θεμελιώδη). Η Urlinie (θεμελιώδης γραμμή) 

είναι το όνομα που έχω δώσει στην επάνω φωνή της θεμελιώδους δομής. 

Αναπτύσσει οριζόντια μια συγχορδία, την ίδια στιγμή που η αντίστιξη της κάτω 

φωνής εκτελεί έναν αρπισμό (Bassbrechung) της συγχορδίας αυτής διαμέσου 

της υπερκείμενης πέμπτης της (σελ. 4). 

Ωστόσο, ο Schenker «όχι μόνο θεώρησε δεδομένη την αξία του τονικού ιδιώματος, 

[…] αλλά προσπάθησε, μέσα από την αναλυτική του θεωρία να απορρίψει πιο 

                                                           
4  Ως μετάφραση του όρου prolongation συχνά χρησιμοποιούνται οι λέξεις επέκταση και προέκταση. 

Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε ο όρος προέκταση αντί του όρου επέκταση. Αντίστοιχα, ως 

μετάφραση της λέξης prolongational αναφέρεται ο όρος προεκτασιακός αντί του επεκτατικός.  
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πρόσφατη μουσική, όπως αυτή του Reger και του Stravinksy» (Kalib 1973, 451-490, 

212-216). 

       Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις του Robert Morgan (1976), όπως 

αυτές εμφανίζονται στο άρθρο του “Dissonant Prolongations: Theoretical and 

Compositional Precedents”.
5
 Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως η V

7
, η οποία είναι η 

«πιο σύμφωνη» από τις διάφωνες συγχορδίες, «είναι μόνο ένα μέσο προέκτασης και 

δεν είναι ικανή να παράγει από μόνη της προέκταση. Μόνο η λύση (μετατόπισή) της 

σε μία σύμφωνη συγχορδία την καθιστά ικανή για προέκταση» (σελ. 54). 

Υποστηρίζει την άποψή του παραθέτοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

«διάφωνων» προεκτάσεων, τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε σε μεταβάσεις 

έργων, σε επιτέλεση βασικών θεματικών λειτουργιών (ψευδο-ανεξάρτητο τμήμα που 

μπορεί να είναι μέρος μιας κύριας ενότητας) αλλά και σε προεκτάσεις 

δευτερευουσών συγχορδιών ως αποτέλεσμα αντιστικτικής πλαισίωσης ποικιλματικών 

φθόγγων (σελ. 56).  Στη συνέχεια ο Morgan (1976) αναφέρεται στη χρήση μη-

σταθερών αρμονιών ως θεμελιώδη βάση αυτόνομων τμημάτων, τα οποία 

παραδοσιακά συνδέονται με αρμονική σταθερότητα ως μία από τις πιο 

χαρακτηριστικές (και ριζικές) τεχνικές καινοτομίες του 19
ου

 αιώνα (σελ. 57). Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε ολόκληρα τμήματα έργων ως προεκτάσεις «διάφωνων» 

συγχορδιών (πολύ συχνά vii
07

  και αυξημένες συγχορδίες) με δημιουργία «σταθερών» 

και «τονικών» συνηχήσεων από διαβατικές/ποικιλματικές κινήσεις ή κινήσεις 

εσωτερικών (δευτερευουσών) φωνών (σελ. 60). Ο ίδιος επιβεβαιώνει τον παραπάνω 

ισχυρισμό του, εξηγώντας πως «οι συγχορδίες που έχουν θεμελιώδη χαρακτήρα στο 

τονικό σύστημα, έχουν δευτερεύοντα ρόλο στο “χρωματικό-διάφωνο” σύστημα […] 

                                                           
5  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αντλήθηκαν από το άρθρο του Robert 

Morgan (1976). 
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και προκύπτουν από προσωρινό κάθετο συνδυασμό λόγω κινήσεων των φωνών 

(μελωδίας) ανάμεσα στις “θεμελιώδεις” διάφωνες συγχορδίες» (σελ.  68). Στο 

παραπάνω φαινόμενο φαίνεται να οφείλεται η έμφαση που δίνουν πολλοί  ρομαντικοί 

συνθέτες σε μη-δομικές λεπτομέρειες, βγάζοντάς τες έξω από το δομικό τους πλαίσιο 

και μεταχειρίζοντάς τες ως προσωρινά απομονωμένα γεγονότα (σελ. 73). Για την 

«έντονα χρωματική μουσική», όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, ο Morgan (1976) 

αναφέρει πως είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς τις βασικές της αρμονίες, όταν η 

πολυπλοκότητα της αντίστιξης  δεν τις επιτρέπει να εμφανιστούν σε αναλλοίωτη 

μορφή (σελ. 67). Συνεχίζει λέγοντας πως το σύνολο των φθόγγων (set) σπάνια είναι 

«καθαρό», αλλά συνδέεται με ξένες νότες, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως «μη-

αρμονικές», τεχνική ανάλογη με τις πρακτικές που σχετίζονται με τη λειτουργική 

αρμονία (σελ. 86). Ωστόσο, υποστηρίζει πως «η τονική ασάφεια σε ένα κομμάτι δεν 

είναι αδυναμία, αλλά κύριο χαρακτηριστικό του, το οποίο σχετίζεται με τις 

εσωτερικές και ουσιώδεις ιδιότητες του “συνθετικού συστήματος” στο οποίο 

εντάσσεται» (σελ. 70). 

       Τον Robert Morgan επικαλείται ο Ramon Satyendra (1997a), ο οποίος 

υποστηρίζει πως «υπάρχει η ιδέα της προέκτασης αντί επίλυσης των διάφωνων 

συνηχήσεων», μια ιδέα που συχνά κυριαρχεί κατά τη διάρκεια όλου του κομματιού, 

τόσο σε τοπικά όσο και σε ευρύτερα επίπεδα (σελ. 186). Συνεχίζει λέγοντας πως «οι 

“παραδοσιακά” διάφωνες συγχορδίες μπορούν, υπό συνθήκες, να γίνουν αντιληπτές 

ως (κατά τα συμφραζόμενα) σταθερές, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν απαιτούν καν 

επίλυση» (Satyendra 1997a, 192). 

      Για την «αξίωση» ξεχωριστής θέσης και λειτουργίας των διάφωνων συνηχήσεων 

όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στον συνολικό τονικό σχεδιασμό κάνει λόγο ο 
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Γιώργος Φιτσιώρης (2010).
6
 Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παραθέτει την 

προαναφερθείσα προέκταση των διάφωνων συγχορδιών, καθώς επίσης και την τάση 

που παρουσιάζουν οι διάφωνες συνηχήσεις για όλο και μεγαλύτερη διάρκεια, 

καταλαμβάνοντας μεγάλα τμήματα συνθέσεων (σελ. 316). Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρει πως «η τάση της διαφωνίας να επιμένει στο επίπεδο της συνολικής δομής, 

παραμένοντας “άλυτη” για μεγάλα χρονικά διαστήματα […] (έχει ως αποτέλεσμα) τη 

συνεχή διατήρηση της έντασης μέσω της μετατόπισης του αποκορυφώματος όλο και 

πιο πολύ προς το τέλος του μέρους» (σελ. 316). Όσον αφορά στην αντίληψη της 

έντονης χρωματικότητας ως «προσωρινής απόκλισης» από την κατάσταση 

«σταθερότητας και ισορροπίας» της τονικότητας, υποστηρίζει πως (σε έντονα 

χρωματικά κομμάτια) είναι δυνατόν να ακούσει κανείς οικείες διαδοχές συγχορδιών 

και διάφορες “τονικότητες”, πάντα σε τοπικό επίπεδο (σελ. 318-19). Ο ίδιος, ωστόσο, 

επικαλείται την άποψη του Robert Morgan πως «ο χρωματισμός και η διαφωνία δε 

γίνονται αντιληπτά ως αποκλίσεις [από μια διατονική βάση] αλλά ως πρότυπα» για να 

οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως «η διαφορά μεταξύ της συμφωνίας και της διαφωνίας 

καταλήγει να μην είναι πλέον τόσο κάθετη και απόλυτη» (σελ. 318). 

       Στην υπερχρωματική μουσική αναφέρεται και ο David Forrest (2010), λέγοντας 

πως αφορά σε ένα ρεπερτόριο, το οποίο «επειδή δανείζεται τεχνικές και από την 

τονική και από τη μετα-τονική μουσική, δεν “ταιριάζει” απόλυτα σε καμία από τις 

δύο κατηγορίες» (σελ. 1).
7
 Εν συνεχεία, στέκεται στους τονικούς υπαινιγμούς που 

πιθανόν να υπάρχουν στο επίπεδο της επιφάνειας, οι οποίοι «κάνουν την 

προεκτασιακή λογική ανάλυσης δελεαστική» (σελ. 1). Ωστόσο, μία τέτοια ανάλυση, 

                                                           
6  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αντλήθηκαν από το βιβλίο του 

Γιώργου Φιτσιώρη (2010). 

7 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αντλήθηκαν από το άρθρο του David 

Forest (2010). 
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δίνει έμφαση στις τονικές πτυχές της μουσικής, ελαχιστοποιώντας και περιορίζοντας 

τις μη τονικές της πτυχές, όπως τις μη λειτουργικές αρμονικές ακολουθίες, την 

τροποποίηση των διατονικών στοιχείων και την τονική ασάφεια (σελ. 1).  Τόσο ο 

David Forrest, όσο και οι James Baker και Joseph Straus ασκούν κριτική στον Robert 

Morgan και στην ιδέα της «διάφωνης» προέκτασης, επειδή «εξισώνει αυθαίρετα 

τονικές και μη τονικές τεχνικές» (σελ. 4). O  Forrest (2010) συγκεκριμένα, 

αντιμετωπίζει τα φαινόμενα των «διάφωνων προεκτάσεων» ως «κύκλους 

διαστημάτων» (interval cycles), οι οποίοι προεκτείνουν ξεχωριστά διαστήματα και 

όχι αρμονίες (π.χ. όχι προέκταση vii
07

 αλλά οργάνωση γεγονότων που ανήκουν σε μία 

σειρά από διατεταγμένα διαστήματα τρίτης) (σελ. 4). 

       Όσον αφορά στα «υπερχρωματικά» μουσικά έργα, ο Edward Pearsall (1991) 

υποστηρίζει πως «κάθε ατονική σύνθεση θα μπορούσε να γίνει κατανοητή μέσα από 

τη γενίκευση της δικής της θεμελιώδους δομής» (σελ. 348) (μια «δομική 

ανεξαρτησία» την οποία ο Milton Babbit (2003) εντάσσει στο πλαίσιο της έννοιας της 

«συγκειμενικότητας» [contextuality]). O George Perle (1996), από την άλλη, 

βασιζόμενος στην αρχή της «αναστοχαστικής αναφοράς»
8
 θεωρεί πως η «ορθότητα» 

κάθε ξεχωριστής νότας δεν εξαρτάται από τον ήδη καθιερωμένο αρμονικό 

περιορισμό, αλλά από μεγαλύτερους συνθετικούς παράγοντες, των οποίων η σημασία 

πρέπει να «ανακαλυφθεί» μέσα από το ίδιο το κομμάτι (σελ. 157). Στην 

προβληματική της «διάφωνης» προέκτασης στα υπερχρωματικά κομμάτια 

αναφέρεται και ο Ernst Oster (1960):
 

Στη μη-τονική μουσική μπορεί να βρούμε σποραδικά […] απλές διαδοχές που 

μοιάζουν με αυτές της τονικής μουσικής. Στην τονική μουσική, ωστόσο, η 

                                                           
8 Ο όρος «αναστοχαστική αναφορά» (στην ποίηση του 20

ου
 αι.) αναφέρεται στη σημασία κάθε λέξης, 

η οποία εξαρτάται από τη σχέση της με τις υπόλοιπες λέξεις του ποιήματος, ανεξάρτητα από την 

κυριολεκτική της σημασία (Forrest 2010, 2). 
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βαθύτερη σημασία τους και η ύπαρξή τους στη συγχορδία τις βοηθάει να 

«απλωθούν» στον χρόνο κι έτσι μπορεί κανείς να τις ερμηνεύσεις με 

ανεξάντλητα ποικίλους τρόπους. Εάν αυτή η βασική προϋπόθεση έχει χαθεί στη 

μη-τονική μουσική, κάθε φαινομενική ομοιότητα μεταξύ τονικής και μη-

τονικής μουσικής δεν μπορεί να εξετασθεί με πραγματική αναλογία.
 
(σελ. 96) 

Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο Joseph Straus (1987), ο οποίος αναμφισβήτητα 

αναφέρει πως «αν κάποιο υπερχρωματικό κομμάτι δεν τηρεί τις γενικές προϋποθέσεις 

προέκτασης, τότε δεν μπορεί να εξετασθεί προεκτασιακά» (σελ. 2).
 

Συνεχίζει, 

αναφερόμενος στην προέκταση ως «το πιο ισχυρό αναλυτικό εργαλείο για ένα 

“ασφαλές” και ορισμένο μουσικό περιβάλλον», το οποίο είναι ικανό να σου 

«αποσπάσει την προσοχή» εάν αλλάξει (Straus 1987, 19). Καταλήγει με τα εξής 

λόγια: 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το μουσικό περιβάλλον δεν έχει αλλάξει, ότι έχουμε 

μεγαλοποιήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στη μουσική δομή στην αλλαγή του 

αιώνα. Εγώ διαφωνώ. Η μουσική και από τις δύο πλευρές (χρονολογικά) 

μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά, όμως ο πιο προφανής καθοριστικός 

παράγοντας της κοινής πρακτικής της τονικότητας (η προέκταση) δεν 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μουσική που χαρακτηρίζει αυτόν τον 

αιώνα. Ο Schenker μας εφοδίασε με το καλύτερο εργαλείο για την κατανόηση 

των μεσαίων επιπέδων της τονικής μουσικής. Η ποιότητα της δουλειάς του 

πρέπει να είναι η έμπνευσή μας, αλλά αν θέλουμε να σταθούμε αντάξιοί της, 

δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το προεκτασιακό μονοπάτι. (Straus 1987, 19) 

Συνεχίζει λέγοντας πως «εάν δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σημαντικές και μη-

σημαντικές δομικά νότες και εάν δεν μπορούμε να καθορίσουμε τα μέσα βάσει των 

οποίων οι δομικά μη-σημαντικές νότες διανθίζουν τις δομικά σημαντικές, τότε δεν 

μπορούμε να παράγουμε πειστικές προεκτασιακές αναλύσεις» (Straus 1997, 241). 

Εκτός αυτών, υποστηρίζει πως «η προέκταση αποτελεί μη αξιόπιστη βάση 

συστηματικής έρευνας, […] μη αξιόπιστη για δομικά επίπεδα ανώτερα της άμεσης 

μουσικής επιφάνειας και είναι ακατάλληλη για τα ιδιωματικά στοιχεία της μη-τονικής 

μουσικής» (Straus 1997, 241). Σε ένα άλλο σημαντικό άρθρο του, “The Problem of 

Prolongation in Post-tonal Music”, ορίζει τέσσερις γενικές προϋποθέσεις προέκτασης 

για την προεκτασιακή θεώρηση της εν γενεί μουσικής δομής: 
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 Σταθερός διαχωρισμός μεταξύ «συμφωνιών» και «διαφωνιών» 

 Ιεραρχία στα δομικά επίπεδα 

 Ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ των φθόγγων διανθισμού και των δομικά 

σημαντικών φθόγγων 

 Ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ κάθετης και οριζόντιας οργάνωσης των φθόγγων. 

Υποστηρίζει πως, ενώ η τονική μουσική σαφέστατα ικανοποιεί τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, η μετα-τονική μουσική δεν το κάνει, ή αντίστροφα, το προεκτασιακό 

εργαλείο δεν είναι ικανό να παράγει πειστικά αποτελέσματα για αυτή τη μουσική, 

χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει πως πρέπει να «πετάξουμε» την ιδέα της μακροδομικής 

οργάνωσης της μουσικής (Straus 1987, 7). Για τους παραπάνω λόγους, προτείνει το 

συσχετιστικό αναλυτικό μοντέλο. 

       Στο άρθρο του “Voice Leading in Atonal Music” o Straus (1997) χαρακτηρίζει 

την συσχετιστική αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση ως «απλή», «ειλικρινή» και 

«αποκαλυπτική» (σελ. 241), ενώ στο άρθρο του “The Problem of Prolongation in 

Post-Tonal Music” ως «λιγότερο φιλόδοξη, λιγότερο περιεκτική, αλλά θεωρητικά πιο 

υπερασπίσιμη» (Straus 1987, 1). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο συσχετισμός  

μουσικών γεγονότων (τα οποία χωρίζονται χρονικά) λόγω συνάφειας των δομικών 

τους παραμέτρων (π.χ. ρετζίστρο, τέμπο, ρυθμική άρθρωση, μετρική θέση) με 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό συνεκτικών γραμμικών δομών (Strauss 1997, 241). 

Παραθέτει χαρακτηριστικά: 

Εάν μας δοθούν τρία μουσικά γεγονότα, X, Υ και Ζ, το συσχετιστικό μοντέλο 

αρκείται στο να επιβεβαιώσει κάποιου είδους σχέση μεταξύ του Χ και του Ζ 

χωρίς να σχολιάζει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το Υ. Ισχυρισμοί αυτού του 

τύπου είναι σχετικά εύκολο να δικαιολογηθούν και αποτελούν τη μόνη 
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αξιόπιστη βάση για περιγραφή των μεσαίων επιπέδων των μη-τονικών έργων 

(Straus 1987, 13). 

Το συσχετιστικό μοντέλο χρησιμοποιεί την πολυεπίπεδη ανάλυση (όπως και το 

προεκτασιακό μοντέλο), ωστόσο είναι ιεραρχική μόνο περιστασιακά. Οι συγχορδίες 

που παραλείπονται στα βαθύτερα επίπεδα, σε καμία περίπτωση δεν προεκτείνουν τις 

συγχορδίες που παραμένουν (μη-προεκτασιακή οργάνωση της μουσικής). Ως 

αποτέλεσμα, οι συγχορδίες συσχετίζονται σε βαθύτερο επίπεδο λόγω άλλων 

παραγόντων. Όπως οι συγχορδίες της επιφάνειας πρέπει να συσχετίζονται με κάποιον 

τρόπο (π.χ. διάβαση, ποίκιλμα, αρπισμός) έτσι και οι συγχορδίες στα βαθύτερα 

επίπεδα συσχετίζονται λόγω μετρικής/ρυθμικής άρθρωσης, μοτιβικής ομοιότητας 

κ.ά.. Μιλώντας για την εφαρμογή της συσχετιστικής  αναλυτικής προσέγγισης στην 

υπερχρωματική (και όχι στην καθαρά ατονική μουσική), ο Straus υποστηρίζει πως σε 

καμία περίπτωση δεν αγνοούνται οι φανεροί τονικοί υπαινιγμοί του κομματιού.
9
 

Αντιθέτως, τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να πάρουν μέρος 

σε ουσιαστικούς αναλυτικούς ισχυρισμούς, ισχυρισμοί οι οποίοι για μια 

τονική/προεκτασιακή προσέγγιση θα αποτελούσαν την τελική ερμηνεία, θεωρώντας 

την ιδιωματική και «μη-λειτουργική» μουσική επιφάνεια του έργου ως παραμόρφωση 

και αλλοίωση της «φυσικής» (τονικής) διαδικασίας. Ενώ λοιπόν, το προεκτασιακό 

μοντέλο «ισοπεδώνει» όλες τις πλούσιες λεπτομέρειες της μουσικής επιφάνειας, το 

συσχετιστικό διαχειρίζεται τους τονικούς υπαινιγμούς από την πλευρά της μη-τονικής 

μουσικής δομής ενώ ταυτόχρονα «χρησιμοποιεί τη δύναμη της μουσικής όχι μόνο για 

να δημιουργήσει συνοχή αλλά και για να σχολιάσει ειρωνικά τις συμβάσεις του 

παρελθόντος». 

                                                           
9
 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από αυτό το σημείο μέχρι και το τέλος της παραγράφου 

αντλήθηκαν από το άρθρο του Joseph Straus (1987) “The Problem of Prolongation in Post-Tonal 

Music” (σελ. 19). 
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       Ανάλογη προσέγγιση με αυτήν του Joseph Straus, όσον αφορά στη συσχετιστική 

ερμηνεία της φωνοδήγησης, προτείνει και ο Robert Bailey (1977), αναφερόμενος 

ωστόσο στη σχέση μεταξύ τονικοτήτων και όχι μεταξύ  «φωνών». Έτσι, αναφέρεται 

στην «εκφραστική» και «συσχετιστική» χρήση της τονικότητας (πιο συγκεκριμένα 

στη μουσική του Richard Wagner) στο άρθρο του “The Structure of the ‘Ring’ and Its 

Evolution”. Ο όρος «εκφραστική» (“expressive”) χρήση αντιπροσωπεύει την 

επανάληψη ενός μέρους του έργου μεταφερμένο κατά ένα ημιτόνιο/τόνο προς τα 

πάνω/κάτω (Bailey 1977, 51). Όπως υποστηρίζει ο Bailey (1977), η προς τα πάνω 

μεταφορά γίνεται για να υπογραμμιστεί η επίταση και η εντατικοποίηση της 

μουσικής, ενώ η προς τα κάτω υποδηλώνει την αίσθηση «χαλάρωσης» (σελ. 51). Με 

τον όρο «συσχετιστική» (“associative”) χρήση της τονικότητας εννοεί είτε τον 

συσχετισμό συγκεκριμένων μελωδιών ή μοτίβων με ένα συγκεκριμένο φθογγικό 

σύνολο (“pitch level”) είτε τον συσχετισμό συγκεκριμένων τονικοτήτων με 

συγκεκριμένους χαρακτήρες (ή με βασικά δραματικά θέματα, σε προγενέστερες 

όπερες) (Bailey 1977, 51). 

       Η τρίτη αναλυτική προσέγγιση, η μετασχηματιστική, έχει τις ρίζες της στη 

λεγόμενη «νέο-Ριμανιανή» (neo-Riemannian) θεωρία, όπως αυτή αναπτύχθηκε από 

νεώτερους θεωρητικούς (Proctor, Krebs, Lewin, Hyer, Cohn, Kopp) στη βάση της 

θεωρίας του Hugo Riemann (Tsougras 2012, 8). Ένα από τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της θεωρίας, περιγράφεται από τον Cohn (2012) ως η «σχέση 

ελάχιστης εργασίας» (minimal-work relation), η οποία χαρακτηρίζει τη σχέση δύο 

συγχορδιών που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς μία μόνο φθογγική τους τάξη κατά 

ένα ημιτόνιο (σελ. 17).
10

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συγχορδιών, οι οποίες 

                                                           
10 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από αυτό το σημείο και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου 

αντλήθηκαν από βιβλίο του Cohn Audacious Euphony  (2012, 17-41).  
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συνδέονται με «σχέση ελάχιστης εργασίας» είναι οι λεγόμενοι «εξατονικοί κύκλοι», 

βάσει των οποίων κάθε σύμφωνη συγχορδία έχει «ελάχιστη σχέση» με δύο 

συγχορδίες του αντίθετου γένους (σελ. 18). Πιο συγκεκριμένα, εάν μετατοπιστεί μόνο 

μία φθογγική τάξη μιας μείζονας συγχορδίας (π.χ. Ντο μείζονα) κατά ένα ημιτόνιο, θα 

προκύψει είτε η ομώνυμη ελάσσονα συγχορδία (Ντο ελάσσονα) είτε μία συγχορδία 

της οποίας η θεμέλιος απέχει τέσσερα «ημιτόνια» από τη θεμέλιο της πρώτης (Μι 

ελάσσονα) (σελ. 18). Αντίστοιχα, εάν μετατοπιστεί μόνο μία φθογγική τάξη μιας 

ελάσσονας συγχορδίας (π.χ. Λα ελάσσονα), θα προκύψει είτε η ομώνυμη μείζονα 

συγχορδία (Λα μείζονα) είτε μία συγχορδία της οποίας η θεμέλιος απέχει τέσσερα 

«ημιτόνια» (Φα μείζονα) από τη θεμέλιο της πρώτης (σελ. 18). Με τον τρόπο αυτό, 

«κάθε σύμφωνη συγχορδία τοποθετείται σε μία αλυσίδα από εναλλασσόμενες 

μείζονες και ελάσσονες συγχορδίες, η οποία αποτελείται τελικά από έξι συγχορδίες» 

(σελ. 18). Η αλυσίδα αυτή ονομάζεται «εξατονικός κύκλος» (παράδειγμα 1α), διότι 

χρησιμοποιεί μόνο έξι φθόγγους, τους οποίους εάν τους διατάξουμε γραμμικά μες 

στην οκτάβα (παράδειγμα 1β), θα παρατηρήσουμε ότι εναλλάσσουν ημιτόνια και 

διαστήματα τρίτης μικρής (σελ. 20). Και οι εικοσιτέσσερις σύμφωνες συγχορδίες 

διαχωρίζονται σε τέσσερις κύκλους, οι οποίοι λόγω του συσχετισμού τους με 

μεταφορά έχουν κοινά εσωτερικά χαρακτηριστικά (σελ. 18). 

 

Παράδειγμα 1α. «Εξατονικός» κύκλος. 
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Παράδειγμα 1β. Τοποθέτηση των φθόγγων του παραπάνω «Εξατονικού» κύκλου στην οκτάβα, 

εναλλαγή ημιτονίων και τριτών μικρών. 

Ο Cohn (2012) επισημαίνει πως «δύο συγχορδίες μπαίνουν στον ίδιο κύκλο εάν έχουν 

ίδιους θεμελίους ή εάν οι θεμέλιοί τους απέχουν τέσσερα ημιτόνια» (σελ. 18). Η 

παραπάνω παραδοχή, μπορεί να ερμηνευθεί με ποικίλους τρόπους: 

 Μπορεί να υποστηριχθεί πως κάθε κύκλος σχηματίζει μία αυξημένη συγχορδία 

(σελ. 18). 

 Πιο ουδέτερα, μπορούμε να θεωρήσουμε πως οι θεμέλιοι των συγχορδιών 

διαιρούν συμμετρικά την οκτάβα σε τρία ίσα μέρη (σελ. 19). 

 Τέλος, η χρωματική σχέση τριτών μπορεί να ερμηνευθεί ως χρωματική αλυσίδα 

της οποίας οι κρίκοι απέχουν διάστημα τρίτης μεγάλης/έκτης μικρής (σελ. 19). 

Και οι τρεις εκδοχές είναι παραπλήσιες και αντιμετωπίζονται από τον Cohn ως 

ισότιμες (σελ. 19). Αναφορικά με τη δεύτερη ερμηνεία, άξιο λόγου είναι το γεγονός 

πως οι θεμέλιοι «διαιρούν την οκτάβα σε τόσα ίσα μέρη όσες είναι και οι φθογγικές 

τάξεις της συγχορδίας» (σελ. 19). Ωστόσο, για να τεθεί η συζήτηση σε πιο 

«ουδέτερο» τόνο, ο Cohn αναφέρεται στο διάστημα τρίτης μεγάλης ως «τέσσερα 

ημιτόνια» ή αλλιώς ως Τ4 ή Τ8, όπου το “T” συμβολίζει τη μεταφορά (Transposition), 

ενώ ο αριθμός στο δείκτη υποδεικνύει το μέγεθος της μεταφοράς, μετρημένο σε 

ημιτόνια (σελ. 19). 

       Δύο ακόμα συναφείς με τη μετασχηματιστική θεωρία όροι είναι η «ισορροπία» 

(balance voice leading) και η «αντίθετη κίνηση» (contrary motion). Αυτοί δεν είναι 
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άσχετοι μεταξύ τους, αφού «η ισορροπία φωνοδήγησης συνεπάγεται αντίθετη κίνηση: 

για κάθε φωνή που υψώνεται, μία άλλη χαμηλώνει κατά το ίδιο μέγεθος» (σελ. 19). 

Όσον αφορά στην αντίθετη κίνηση, ειδικά μεταξύ δύο μειζόνων ή δύο ελασσόνων 

συγχορδιών, αυτή «ενυπάρχει αποκλειστικά σε συγχορδίες που [οι θεμέλιοί τους] 

απέχουν διάστημα τρίτης
 

μεγάλης» (σελ. 19). Επιπλέον, η αντίθετη κίνηση 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στο συντακτικό των συγχορδιακών κινήσεων, 

όσο και «στο συσχετισμό τους με τη σημειολογία του υπερφυσικού» (σελ. 19). 

Συγκεκριμένα, ο Cohn υποστηρίζει ότι η αντίθετη κίνηση (καθώς και οι κινήσεις 

μεταξύ μη γειτονικών συγχορδιών του κύκλου), «αντιπροσωπεύουν το μεγαλείο, το 

υπερφυσικό ή τα εξωτικά φαινόμενα στη μουσική του 19
ου

 αιώνα» (σελ. 21). Το 

φαινόμενο αυτό οφείλεται κατά τον Cohn στη συναισθηματική τους ένταση, «η οποία 

αντλείται από παράδοξα χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν ήδη σε αυτές τις κινήσεις 

γιατί “ακούγονται κόντρα” στις προσδοκίες της κλασσικής και αναμενόμενης 

διατονικής τονικότητας» (σελ. 21-22). 

       Επιστρέφοντας στη σχέση «ελάχιστης εργασίας», ο Cohn αναφέρεται στον Dmtri 

Tymoczko (2011) ο οποίος χαρακτήρισε την ιδιότητα αυτή των σύμφωνων 

συγχορδιών ως «κοντά στην ομαλότητα» (“near evenness”). Έτσι, οι μείζονες και οι 

ελάσσονες συγχορδίες χαρακτηρίζονται ως «ομαλές» («σύμφωνες») επειδή μπορούν 

να προκύψουν από μία αυξημένη συγχορδία με την ημιτονιακή μετατόπιση μίας μόνο 

φθογγικής τους τάξης προς τα κάτω ή προς τα πάνω αντίστοιχα (σελ. 34). 

Παραδείγματος χάρη, από την αυξημένη συγχορδία ντο-μι-σολ προκύπτει η μείζονα 

συγχορδία ντο-μι-σολ με την μετατόπιση ενός ημιτονίου προς τα κάτω της φθογγικής 

τάξης σολ. Αντίστοιχα, από την αυξημένη συγχορδία ντο-μι-σολ προκύπτει η 

ελάσσονα συγχορδία ντο-μι-λα με την μετατόπιση ενός ημιτονίου προς τα πάνω και 

πάλι της φθογγικής τάξης σολ. Βάσει των παραπάνω, ο Cohn καταλήγει στο 
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συμπέρασμα πως «ο ρόλος της “ομαλότητας” (με σεβασμό στη συμμετοχή των 

συγχορδιών στις εξατονικές συνδέσεις) είναι ανάλογος με αυτόν των “σύμφωνων 

συγχορδιών” (με σεβασμό στη συμμετοχή τους στις διατονικές συνδέσεις)» (σελ. 37). 

Η παραπάνω παραδοχή, με τη σειρά της, προτείνει πως «ο ρόλος των αυξημένων 

συγχορδιών στην πρώτη περίπτωση [της ομαλότητας] είναι ανάλογος με τον ρόλο της 

αρμονικής σειράς (“harmonic series”) στη δεύτερη περίπτωση» (σελ. 37). Έτσι, ο 

Cohn υποστηρίζει πως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι αυξημένες συγχορδίες 

διέπουν το «συντακτικό» όλων των συγχορδιών (λόγω των ομοιόμορφων τριχόρδων), 

όπως αντίστοιχα πολλοί θεωρητικοί ισχυρίζονται πως η αρμονική σειρά διέπει το 

«συντακτικό» των διατονικών συγχορδιών (σελ. 37). 
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3.3. ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΟΥ LISZT 

Ο James Baker (1990) στο άρθρο του “The limits of tonality in the late music of 

Franz Liszt” κάνει λόγο για τη χρήση της διαφωνίας και άλλων μη-τονικών μουσικών 

παραμέτρων, ειδικά στα έργα του Liszt. Αναφέρει πως, εάν ο Liszt δεν είναι ο πρώτος 

«ατονικός» συνθέτης, είναι σίγουρα ο πρώτος που ξεκινάει ριζικούς πειραματισμούς 

με την αρμονία και το τονικό σύστημα (σελ. 145).
11

 Συνεχίζει λέγοντας πως στα 

κομμάτια της πρώτης περιόδου του, τονικά και μη-τονικά στοιχεία συνυπάρχουν 

συμβιωτικά, ήδη όμως από το 1848 τα μη-τονικά στοιχεία δε βρίσκονται μόνο στην 

επιφάνεια, αλλά και σε βαθύτερα δομικά επίπεδα (σελ. 146). Μπορεί, λοιπόν, οι μη-

τονικές σχέσεις να «κερδίζουν έδαφος», τα τονικά στοιχεία ωστόσο δεν εξαλείφονται 

πλήρως, αλλά γίνονται όλο και λιγότερο σαφή (σελ. 146). Πιο συγκεκριμένα, ένα από 

τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της μετάβασης από την «κυριαρχία» των τονικών 

στοιχείων στην «κυριαρχία» των μη-τονικών στοιχείων είναι η ανάπτυξη της τεχνικής 

του υποβιβασμού των στοιχείων της λειτουργικής δομής και η προβολή αυτών μόνο 

μέσω υπαινιγμών (σελ. 146). Καταλήγει λέγοντας πως ο Liszt θα μπορούσε να 

«επωμιστεί» τη βασική ευθύνη για τον υποβιβασμό των τονικών στοιχείων, παρ’ όλο 

που παρόμοιες «μη-παραδοσιακές» τεχνικές ανέπτυξαν κι άλλοι συνθέτες (Scriabin, 

Schoenberg) με τελικό αποτέλεσμα την ατονικότητα (σελ. 149). 

       Όσον αφορά στο ζήτημα της ατονικότητας, ο Baker (1990) αναφέρει πως ο Liszt 

κατάφερε όντως να «φτάσει» σε αυτήν, σε περιορισμένο όμως αριθμό κομματιών 

του, συμπεριλαμβανομένου του “Richard Wagner-Venezia” (σελ. 167). Στα υπόλοιπα 

έργα του, προσεγγίζει την ατονικότητα αποδυναμώνοντας τη θεμελιώδη δομή, αν και 

οι τονικοί υπαινιγμοί που βρίσκονται σε επίπεδα κοντά στη μουσική επιφάνεια 

                                                           
11

 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα και στην επόμενη παράγραφο αντλήθηκαν από 

το άρθρο του James Baker (1990). 



31 

 

αποτρέπουν τελικά την τονική αποδόμηση της δομικής συνοχής (σελ. 155). Συνεχίζει 

παραθέτοντας τυπικά χαρακτηριστικά των «ώριμων» έργων του συνθέτη, μεταξύ 

άλλων: 

 την εξασθένηση της τονικότητας με την τελική πτωτική αρμονική σύνδεση να 

«μένει άλυτη», 

 την εκμετάλλευση των μη-τονικών ιδιοτήτων της αυξημένης συγχορδίας που 

εμφανίζεται συχνά σε αρπισμό στο μπάσο, 

 την ανάπτυξη ολόκληρων έργων βασισμένων επάνω σε μία εναρμονισμένη 

επέρειση,  

 την εμφάνιση φαινομενικά μακρινών χρωματικών στοιχείων, τα οποία είτε 

αποδεικνύεται ότι είναι ξένοι φθόγγοι, είτε είναι πιο δόκιμο να «διαβαστούν» 

εναρμόνια (Baker 1990). 

Εν κατακλείδι, παραθέτει τα στυλιστικά εκείνα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα 

περισσότερα από τα έργα της «ώριμης» εποχής του Liszt: 

 συμμετρικές φράσεις με «τετράγωνη διάταξη» (square layout), 

 επαναλαμβανόμενες φράσεις μέσα στο κομμάτι, 

 αναγωγή της υφής σε μία μόνο χρωματική φωνή σε υψηλό ρετζίστρο (σελ. 148).  

Παρ’ όλο που ο Baker σε άλλα άρθρα του στέκεται επικριτικά απέναντι στην ιδέα της 

«διάφωνης» προέκτασης, στο συγκεκριμένο χρησιμοποιεί την προεκτασιακή λογική 

για την ανάλυση έργων της «ώριμης» εποχής του Liszt, όπως το “En reve” (1885), το 

“Nuages gris” (1881), το “Ossa arida” (1879), τα “Die Trauer-Gondel I-II” (1882), 

ακόμα και για το “Richard Wagner-Venezia” (1883), με το οποίο, σύμφωνα με τον 

ίδιο, ο συνθέτης κατάφερε να «φτάσει» στην ατονικότητα. Για τα δύο πρώτα 
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κομμάτια, συγκεκριμένα, δεν υιοθετεί απλά την προεκτασιακή αναλυτική 

προσέγγιση, αλλά το σύνολο των συμβάσεων της Σενκεριανής ανάλυσης, 

σημειώνοντας Urlinie με κάθοδο από την τρίτη και την πέμπτη βαθμίδα, αλλά και τον 

χαρακτηριστικό αρπισμό στο μπάσο (Bassbrechung). 

       Στυλιστικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου συνόλου έργων του Liszt δεν 

αναγνωρίζει μόνο James Baker, αλλά και ο Ramon Satyendra (1997a): 

 Μη αποφασιστικές πτωτικές αφίξεις στην τονική, είτε κατά τη διάρκεια του 

κομματιού είτε στο τέλος του (ο Liszt συνήθιζε να τελειώνει τα κομμάτια του με 

«άλυτο» [unresolved] τρόπο) 

 Ολόκληρα κομμάτια βασισμένα σε μια συγχορδία που επιτελεί λειτουργία 

δεσπόζουσας (dominant-based works) 

 Έργα που παρουσιάζουν αντιστικτική δομή και μπορούν να ερμηνευθούν στα 

πλαίσια μιας μείζονας ή ελάσσονας τονικότητας (σελ. 184-85). 

Ο Satyendra (1997a) συνεχίζει αναφέροντας τα χαρακτηριστικά που διέπουν τα 

κομμάτια που βασίζονται σε συγχορδία με λειτουργία δεσπόζουσας: 

 Προεκτείνουν μεμονωμένες διάφωνες συγχορδίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

με μικρούς διανθισμούς («στολίδια», ξένοι φθόγγοι) ως προεκτάσεις 

«δευτερευουσών» συγχορδιών (Satyendra 1997a, 185). 

 Πολλές φορές τα γεγονότα της μουσικής επιφάνειας είναι πιο «σύμφωνα» από τις 

διάφωνες συγχορδίες που προεκτείνονται στα βαθύτερα δομικά επίπεδα 

(Satyendra 1997a, 192). 
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 Η προσωρινή προέκταση διαφωνιών ενισχύει σημαντικά τον ανοιχτό και 

αποσπασματικό χαρακτήρα ορισμένων έργων, λόγω της αποφυγής 

αποφασιστικού τονικού κλεισίματος (Satyendra 1997a, 185). 

         Πέραν των χαρακτηριστικών της «νέας μουσικής» που αναφέρθηκαν αναλυτικά 

στα κεφάλαια 3.1 και 3.2, ο Γιώργος Φιτσιώρης αναγνωρίζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μουσικής του Liszt και ειδικότερα των τελευταίων έργων του για 

πιάνο (μετά τη δεκαετία του 1880) τα οποία θεωρεί χαρακτηριστικά παραδείγματα 

της μουσικής που «αναδύεται σταδιακά στο δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα, 

προαναγγέλλοντας τη μουσική γλώσσα συνθετών όπως ο Debussy, ο Scriabin, ο 

Bartok, ακόμα και ο Schoenberg» (σελ. 336).
12

 Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «ο Liszt 

χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον συνηχητικό υλικό που είναι γνωστό (και 

αναγνωρίσιμο) από την τονική μουσική», το ζήτημα, ωστόσο, είναι ο τρόπος κατά 

τον οποίο χρησιμοποιεί το υλικό αυτό (σελ. 337). Συνεχίζει παραθέτοντας δύο 

παραδείγματα, τα οποία συζητούνται παρακάτω. 

       Η πρώτη αναγνωρίσιμη συνήχηση, όπως τη χαρακτηρίζει ο Φιτσιώρης, είναι η 

συγχορδία της ΙΙΙ, με την οποία ο Liszt συχνά αντικαθιστά τη δεσπόζουσα, 

συρρικνώνοντας το «πλέον σημαντικό αρμονικό γεγονός της τονικής μουσικής, τη 

σύνδεση V-I, σε μία και μόνη ημιτονιακή κίνηση» δημιουργώντας ηθελημένη 

ασάφεια όσον αφορά στο «πότε ακριβώς θα έπρεπε να ακούσει κανείς την άφιξη της 

τελικής τονικής» (σελ. 337). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΙΙΙ είναι μια συγχορδία «της 

οποίας ο λειτουργικός ρόλος είναι αμφιλεγόμενος και μπορεί κατά περίπτωση να 

λειτουργήσει είτε ως τονική είτε ως δεσπόζουσα, ανάλογα με τα συμφραζόμενα» 

(σελ. 337). Η δεύτερη αναγνωρίσιμη συνήχηση, η οποία σε μεγάλο βαθμό κυριαρχεί 

                                                           
12

 Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα και στην επόμενη παράγραφο αντλήθηκαν 

από το βιβλίο του Γιώργου Φιτσιώρη (2010). 
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στην ύστερη μουσική του Liszt είναι η αυξημένη συγχορδία (σελ. 339). Σύμφωνα με 

τον Φιτσιώρη,  «ο Liszt μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος που χρησιμοποίησε την 

αυξημένη συγχορδία […] ως μια πραγματικά ανεξάρτητη συνήχηση […] που μπορεί 

να εκταθεί στο χρόνο, παράγοντας μεγάλα μουσικά αποσπάσματα έως και ολόκληρες 

συνθέσεις» (σελ. 339). Βάσει των παραπάνω, ο Φιτσιώρης προχωράει στην ανάλυση 

των αντιπροσωπευτικών έργων του Liszt, το “Nuages gris” και το “Richard Wagner – 

Venezia”. Χρησιμοποιεί την προεκτασιακή διαγραμματική αναπαράσταση, χωρίς 

ωστόσο να απεικονίζει (άρα και να υιοθετεί) τις συμβάσεις της Σενκεριανής 

ανάλυσης, αλλά προσπαθώντας να προτείνει μέσα από αυτές πιθανούς «τονικούς» 

τρόπους ακρόασης και ερμηνείας των κομματιών. Στο “Nuages gris”, εκτός των 

προεκτασιακών διαγραμμάτων, αναφέρεται και σε συγκεκριμένα τετράχορδα που 

αναγνωρίζει μέσα στο κομμάτι, χρησιμοποιώντας σημειογραφία της ατονικής 

(δωδεκαφθογγικής, φθογγικών συνόλων) μουσικής. 

      Ο Larry Todd (1988) στο άρθρο του με τίτλο “The ‘Unwelcome Guest’ Regaled: 

Franz Liszt and the Augmented Traid” αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της μουσικής 

του Liszt κατά την περίοδο μετά την παραμονή του στη Βαϊμάρη, δηλαδή στα 

τελευταία εικοσιπέντε χρόνια της ζωής του συνθέτη.
13

 Ο Todd (1988) αναγνωρίζει 

την όλο και περισσότερο αφηρημένη φύση της λιτής αυτής μουσικής, τη 

συστηματική μείωση των μουσικό-συνθετικών μέσων, ακόμα και την ενδεχόμενη 

αποδόμηση των τονικών αρχών. Εκτός αυτών, ο Todd (1988) υποστηρίζει πως «στις 

τελευταίες δεκαετίες της ζωής του ο Liszt πείστηκε πως το παραδοσιακό δυτικό 

τονικό σύστημα είχε υπερβεί το “όριο ηλικίας του” και οι συνθέτες θα έπρεπε να 

αναζητήσουν νέα μέσα για τονική οργάνωση». Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης, ο 

                                                           
13

 Όλες οι πληροφορίες από το άρθρο του Larry Todd αντλήθηκαν συγκεκριμένα από την σελίδα 113 

του άρθρου. 
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ίδιος ο Liszt πρότεινε τη συχνά αποκαλούμενη «τσιγγάνικη σκάλα» (gypsy scale), 

καθώς και την ολοτονική, οκτανοτική και άλλες χρωματικά παραλλαγμένες κλίμακες. 

Όσον αφορά στην αρμονική ιεραρχία, ανέπτυξε διάφορες εναλλακτικές λύσεις, 

βασιζόμενος αρχικά σε μείζονες και ελάσσονες συγχορδίες, εναλλάσσοντάς τες με 

χρωματικές αρμονίες, οι οποίες συχνά περιστρέφονταν γύρω από αυξημένες 

συγχορδίες. Τελικά, ο συνδυασμός των αυξημένων συγχορδιών με μη-διατονικές 

κλίμακες υπήρξε ένα από τα μέσα, μέσω των οποίων ο Liszt προσέγγισε την 

ατονικότητα. 

       Βασιζόμενος στην εμφάνιση των αυξημένων συγχορδιών, ο Todd προσπαθεί να 

ερμηνεύσει το “Aux cypress de la Villa d’ Este I”, επικεντρώνοντας την προσοχή του 

στην εισαγωγή του κομματιού. Αναφέρει πως η αυξημένη συγχορδία φα-σι-ρε είναι 

ιδιαίτερα «ενεργή» στα πρώτα μέτρα, όπου συνδέεται (είτε ως προηγούμενη είτε ως 

επόμενη) με διάφορες μείζονες και ελάσσονες συγχορδίες. Παραθέτοντας το 

παρακάτω διάγραμμα (βλ. παράδειγμα 2), εξηγεί πως σε κάθε διαδοχή συγχορδιών 

υπάρχει βηματική κίνηση με μία ή δύο κοινές νότες. 

 

Παράδειγμα 2. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, Αναγωγή μ.1-30 (Todd 1988, 114). 

Επισημαίνει πως ο Liszt αποφεύγει να επιβεβαιώσει τη σολ ελάσσονα, τονικότητα 

που υπονοείται από τον αρχικό οπλισμό, ωστόσο την υπαινίσσεται μέσα από τη 

δεσπόζουσά της, η οποία εμφανίζεται στη μείζονα και ελάσσονα μορφή της κατά τη 

διάρκεια των πρώτων μέτρων. Ωστόσο, η θριαμβευτική εισαγωγή δεν ολοκληρώνεται 
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με τη δεσπόζουσα της Σολ ελάσσονας αλλά με την αρχική διάφωνη συνήχηση, η 

οποία εδραιώνει μία «ουσιαστική αρμονική προτεραιότητα» για το πέρασμα στην 

επόμενη υποενότητα του έργου. 

       Η Dolores Pesce (1990) στο άρθρο της με τίτλο “‘Années de  pèlerinage’, Book 

3: A ‘Hungarian’ Cycle?” παραθέτει το παρακάτω διάγραμμα (παράδειγμα 3), 

σχολιάζοντας στοιχεία του “Aux cypress de la Villa d’ Este I” συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα κομμάτια του τρίτου βιβλίου.
14

 

 

Παράδειγμα 3. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, αρμονική και αντιστικτική αναγωγή (Pesce 1990, 215). 

Αρχικά, η Pesce (1990) σχολιάζει το εναρκτήριο μοτίβο ρε-μι-ντο-ρε (μέτρα 33-79) 

και το «συμπληρωματικό του» ρε-ρε-μι-μι-ρε (μέτρα 191 - 211), ως παρεμφερή με 

την κίνηση ρε-ρε που παρατηρείται στο “Angelus”, ενώ αναγνωρίζει το ρυθμικό 

μοτίβο του κυρίου θέματος  του “Aux cyprès I” και στο “Sursum corda”. 

Επισημαίνει, επίσης, ότι στο μέτρο 79, ο φθόγγος φα στο μπάσο υποστηρίζει μία 

                                                           
14

 Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα παράγραφο αντλήθηκαν από το άρθρο της 

Dolores Resce (1990) με τίτλο “‘Années de  pèlerinage’, Book 3: A ‘Hungarian’ Cycle?” και 

συγκεκριμένα από τη σελίδα 214. 
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δεσπόζουσα της σολ μείζονας/ελάσσονας σε πρώτη αναστροφή, πριν εμφανιστεί το 

«μεταβατικό υλικό» (μέτρα 87-127) που θα οδηγήσει στην «επανέκθεση» (μέτρα 

131). Στην πρώτη έκδοση, το μπάσο κινούνταν από το φα στο σι και όχι στο ντο 

(όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα), υποδηλώνοντας τη μι μείζονα/ελάσσονα, 

η οποία έχει σχέση τρίτης
 

με την «τονική» σολ μείζονα/ελάσσονα. Στην 

αναθεωρημένη έκδοση, ωστόσο, το μπάσο κινείται από το φα στο ντο, το οποίο 

αρχικά υποστηρίζει μια φα σε δεύτερη αναστροφή, και αργότερα μια ελαττωμένη 

έβδομη, ντο-μι-σολ-σι. Καταλήγει λέγοντας πως η συγκεκριμένη αναθεώρηση 

«υπογραμμίζει τη γραμμική σχέση φα-ντο που συναντάμε και σε άλλα σημεία του 

κύκλου». Τέλος, αναφέρεται σε δύο ακόμα αρμονικά στοιχεία του “Aux cyprès I” 

που σχετίζονται με τον συνολικό σχεδιασμό του κύκλου. Το πρώτο είναι η εμφάνιση 

του «δεύτερου θέματος» στην σολ μείζονα, δηλαδή φα μείζονα, τονικότητα που 

σχετίζεται με τον μακροδομικό τονικό σχεδιασμό ολόκληρού του τρίτου βιβλίου (μι-

φα-μι, βλ. Κεφάλαιο 2.2, πίνακας 2). Το δεύτερο είναι η εκτενής προέκταση της 

ελαττωμένης έβδομης ντο-μι-σολ-σι, πάνω στις νότες της οποίας στηρίζεται το 

συνολικό αρμονικό πλάνο του “Aux cyprès IΙ” .   

       Ο Satyendra (1997b) στο άρθρο του με τίτλο “Conceptualising Expressive 

Chromatism in Liszt’s Music” αναφέρεται σε έναν «ιδιαίτερο τύπο εκφραστικής 

λεπτομέρειας» που χρησιμοποιούσε ο Liszt, τη «διαφοροποιημένη επανάληψη» 

(inflected repetition), την οποία ορίζει ως «μετασχηματισμό μιας νότας, κατά τον 

οποίο ένα μουσικό τμήμα επαναλαμβάνεται με μία ή περισσότερες νότες να 

αποκλίνουν κατά ένα ημιτόνιο» (σελ. 219).
15

 Διακρίνει τη «διαφοροποιημένη 

                                                           
15

 Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα και στην επόμεη παράγραφο αντλήθηκαν 

από το άρθρο του Ramon Satyendra (1997b) με τίτλο Conceptualising Expressive Chromatism in 

Liszt’s Music. 
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επανάληψη» σε «διακοσμητική» (ornamental) και «ουσιαστική» (substantive), με την 

πρώτη να εμφανίζεται ως «στιγμιαία εκφραστική λεπτομέρεια» (στο επίπεδο της 

επιφάνειας) και τη δεύτερη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον δομικό σχεδιασμό 

(σελ. 220). Αναφερόμενος στην άποψη του Ernst Kurth πως η «διαφοροποιημένη 

επανάληψη» αποτελεί ιδανική τεχνική για τον τονισμό της εκφραστικής χρήσης της 

χρωματικότητας, κάνει λόγο για τη χρήση της από τους ρομαντικούς συνθέτες ως μια 

τεχνική «εκφραστικής μεταβολής από μείζονα σε ελάσσονα, ή αντίστροφα» (σελ. 

223). Ο Liszt ωστόσο καινοτόμησε, επεκτείνοντας την αρχή της τροπικής εναλλαγής 

(modal interchange) και σε άλλου τύπου συνηχήσεις, όπως αυξημένες και 

ελαττωμένες συγχορδίες (σελ. 223). Την αλλαγή της τροπικής ποιότητας της 

συγχορδίας λόγω της κίνησης μιας νότας της κατά ένα ημιτόνιο, ο Satyendra (1997b) 

την ονομάζει «παραλλαγή συνήχησης» (sonority variation) (σελ. 224). Βάσει των 

παραπάνω, παραθέτει το παρακάτω διάγραμμα (βλ. παράδειγμα 4), υποστηρίζοντας 

πως στο “Aux cyprès I” παρατηρείται «κυρίαρχη ημιτονιακή κίνηση τόσο στην 

επιφάνεια όσο και σε βαθύτερα επίπεδα, σε συνδυασμό με ένα πλάνο που 

χαρακτηρίζεται από παραλλαγή συνηχήσεων» (τμήματα με μείζονες, ελάσσονες, 

αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες έρχονται σε αντίθεση, με τα δύο τελευταία να 

αποτελούν «διάφωνη προέκταση») (σελ. 224). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η 

σημαντικότητα της τεχνικής της διάφωνης προέκτασης […] είναι αυτή που επιτρέπει 

σε ελαττωμένες και αυξημένες συγχορδίες να καταλαμβάνουν τμήματα με μεγάλη 

χρονική διάρκεια, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα για “παραλλαγή συνηχήσεων” 

σε βαθύτερα επίπεδα» (σελ. 224).  

 



39 

 

 

Παράδειγμα 4. «Παραλλαγή συνήχησης» (“Sonority variation”) στο Aux cyprès de la Villa d’ Este I  (Satyendra 

1997b, 225). 

       Ο Ben Arnold (2002) αντιλαμβάνεται ότι το “Aux cypress de la Villa d’ Este I” 

«περιλαμβάνει τμήματα με διαφορετική υφή, τα οποία ενοποιούνται από ένα 

μελωδικό μοτίβο τεσσάρων νοτών (μοτίβο διπλού ποικίλματος) και από τις εναλλαγές 

μείζονας-ελάσσονας» (σελ. 142). Συνεχίζει λέγοντας πως «ο Liszt δίνει έμφαση στην 

αρχική διαφωνία (σι-φα) αρκετές φορές μες στο κομμάτι […], ενώ το οστινάτο στο 

μπάσο καθιερώνει επίσης τις εναλλαγές μείζονας-ελάσσονας που διέπουν το 

κομμάτι» (Arnold 2002, 142). 

       Ο James Baker (2005) από την άλλη, υποστηρίζει πως το κομμάτι υιοθετεί μια 

«προσαρμοσμένη φόρμα-σονάτα», με εισαγωγή τα μέτρα 1-32, έκθεση τα μέτρα 33-

62 (κυρίως θέμα τα μέτρα 33-46 και δευτερεύον θέμα τα μέτρα 47-62), ανάπτυξη τα 

μέτρα 63-130, επανέκθεση (μόνο του δευτερεύοντος θέματος) τα μέτρα 131-146 και 

coda τα μέτρα 147-214 (σελ. 138). Όσον αφορά ειδικότερα στην coda, στην οποία 

εμφανίζεται νέο μοτιβικό υλικό (απλωμένες συγχορδίες σε υψηλό ρετζίστρο) θεωρεί 

πως ο Liszt κάνει αναφορά τόσο στον Beethoven (Piano Sonata op. 101, μέρος 

πρώτο) όσο και στον Chopin (Nocturne op. 37, no.2) (Baker 2005, 138). Η ερμηνεία 

αυτή του James Baker φαίνεται να είναι συνεπής με την προβληματική σχετικά με το 

ζήτημα της φόρμα-σονάτας που αναπτύχθηκε κατά τον 19
ο
 αιώνα, αποτελώντας το 

μείζον ζήτημα που «ανακίνησε τη “διαμάχη των ρομαντικών”, με τους Brahms και 

Mendelssohn να υποστηρίζουν τη διαιώνιση της φόρμας των κλασσικών της Βιέννης 

και τον Liszt να αντιτίθεται με τροποποίηση της φόρμας» (Walker). Κατά τον 
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Walker, ένα από τα χαρακτηριστικά των έργων του Liszt είναι η  εξέλιξη της 

«μονομερούς κυκλικής σονάτας» (single-movement cyclic sonata) σε συμφωνικό 

ποίημα και η ιδέα πως ένα σημαντικό έργο μπορεί να υφίσταται σε ένα μόνο μέρος 

και όχι σε τρία ή τέσσερα μέρη, όπως συνηθίζονταν μέχρι τότε (Walker). 

       Η προσωπική μου αναλυτική προσέγγιση για το κομμάτι “Aux cyprès de la Villa 

d’ Este I”, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει 

και τις τρεις αναλυτικές μεθόδους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.2 

(προεκτασιακή, συσχετιστική, μετασχηματιστική). Η επιλογή της εκάστοτε 

αναλυτικής προσέγγισης εξαρτάται από την έκταση και από τα αρμονικά 

χαρακτηριστικά του αποσπάσματος στο οποίο αναφέρεται. Επί παραδείγματι, μία 

υποενότητα του έργου προσεγγίζεται προεκτασιακά, όταν φαίνεται να 

συμπεριφέρεται τονικά και ως εκ τούτου να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

προέκτασης. Ωστόσο είναι δυνατό στο πλαίσιο της ευρύτερης ενότητας στην οποία 

εντάσσεται να ερμηνευτεί βάσει του συσχετιστικού ή μετασχηματιστικού μοντέλου. 

Αντίστοιχα, υπάρχει η πιθανότητα η μακροδομή μίας υποενότητας που 

προσεγγίστηκε είτε συσχετιστικά είτε μετασχηματιστικά, να παίρνει μέρος σε έναν 

μακροδομικό τονικό υπαινιγμό, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να την 

ερμηνεύσουμε προεκτασιακά σε ένα συνολικό μακροδομικό πλάνο. 

       Για τον προσδιορισμό των προαναφερθέντων ενοτήτων και υποενοτήτων, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διαχωρισμός του έργου σε μορφολογικές ενότητες. 

Οι επιμέρους ενότητες που οριοθετώ στο κεφάλαιο 4.1 συμπίπτουν με τις ενότητες 

που αναγνωρίζει ο James Baker (2005),  ο οποίος τις παραλληλίζει με τις λειτουργίες 

των επιμέρους τμημάτων της φόρμα σονάτας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Η δική 

μου ερμηνεία δεν υιοθετεί την άποψη του James Baker, ωστόσο δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στις υποενότητες του έργου στο πλαίσιο της εισήγησης μιας δομικής 
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αφήγησης για το σύνολο του κομματιού. Μία τέτοια δομική αφήγηση επιχειρεί να 

προσομοιώσει την ακροαματική πρόσληψη της έγχρονης εκδίπλωσης των δομικών 

φαινομένων, χωρίς ωστόσο να φιλοδοξεί να την αντικαταστήσει. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα κριτήρια βάση των οποίων το κομμάτι χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες είναι τα 

εξής: αρμονικά γεγονότα, επιφανειακός ρυθμός, μουσική υφή, αγωγή (το τέμπο),  

δυναμική, μετρική δομή και μοτιβικό υλικό. Στο παρόν κεφάλαιο συζητούνται 

αναλυτικά όλα τα παραπάνω, εκτός από τους αρμονικούς παράγοντες και το μοτιβικό 

υλικό, στα οποία γίνεται απλή αναφορά, καθώς θα παρουσιαστούν εκτενέστερα σε 

επόμενα κεφάλαια. 

       Το  “Aux cyprès de la Villa d’ Este I” χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 2. Η ενότητα Α περιλαμβάνει τα μέτρα 1-86, η ενότητα Β τα 

μέτρα 87-130 και η ενότητα Γ τα μέτρα 131-214. Στην ενότητα Α ιδιαίτερη έμφαση 

στο μπάσο παίρνει μακροδομικά το διάφωνο διάστημα φα-σι, παρουσιάζοντας 

επίσης μοτιβική συνοχή, αφού χρησιμοποιεί διαρκώς το ίδιο μοτιβικό υλικό (το 

μοτίβο του διπλού ποικίλματος). Η ενότητα Β μακροδομικά διέπεται από έναν 

ισοκράτη της νότας ντο στο μπάσο, ενώ στην επάνω φωνή παρατηρείται συνεχής 

εναλλαγή ρετζίστρων. Όσον αφορά στο διαχωρισμό της από την ενότητα Α, είναι 

φανερή η δραματική αλλαγή τόσο της μουσικής υφής όσο και των χρωματισμών 

δυναμικής, με την ενότητα Β να αποτελεί το «αποκορύφωμα» έντασης του έργου, 

αντιπροσωπεύοντας ενδεχομένως αυτό που ο Alexander Rehding (2002) αποκαλεί 

«αποθεωτικό» στοιχείο της μουσικής του Liszt. Τέλος, στην ενότητα Γ παρατηρείται 

διαρκής ομοφωνική υφή, γεγονός που τη διαχωρίζει από τις προηγούμενες δύο 

ενότητες, στις οποίες παρατηρείται συνεχής αλλαγή τόσο του επιφανειακού ρυθμού 

όσο και της μουσικής υφής. Η μετάβαση από την ενότητα Β στην ενότητα Γ 

επιτυγχάνεται πολύ απότομα, καθώς το «αποκορύφωμα» της έντασης δε φαίνεται να 

οδηγεί σε επίλυση, αλλά σε «παραίτηση» (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο 4.3), μετά το 
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οποίο μπορεί να αντιληφθεί κανείς ένα «εκ νέου ξεκίνημα», λόγω της σαφούς 

μοτιβικής επιστροφής. Εκτός αυτού, ο ίδιος ο Liszt σε γράμμα του αναφέρει πως το 

κομμάτι στο τέλος του «φωτίζεται από μία ασθενή δέσμη παραίτησης» (Pesce 1990, 

218). Σε σχέση με την αρμονική δομή, στην ενότητα Γ παρατηρούμε συνεχή 

εμφάνιση μιας σολ μείζονας συγχορδίας σε πρώτη αναστροφή (έμφαση στο φθόγγο σι 

στο μπάσο), ενώ η ενότητα ολοκληρώνεται με την ίδια συγχορδία σε ευθεία 

κατάσταση.  

 

Πίνακας 2. Αποτύπωση συνολικής μορφολογικής δομής του Aux cyprès de la Villa d’ Este I 

       Η ενότητα Α χωρίζεται κι αυτή σε επιμέρους υποενότητες. Η υποενότητα Α1, η 

οποία ολοκληρώνεται στο μέτρο 32, αρμονικά δίνει έμφαση σε δύο συγχορδίες: στην 

αυξημένη συγχορδία φα-σι-ρε και στη μείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή 

φα-λα-ρε. Παρουσιάζει σταθερά ομοφωνική υφή και κίνηση από χαμηλότερο σε 

υψηλότερο ρετζίστρο, με επιστροφή πίσω στο αρχικό. Το τέλος της υποενότητας Α1 

και η έναρξη της υποενότητας Α2 είναι εύκολο να καθοριστούν, καθώς στο μέτρο 33 

έχουμε διαφορετική υφή, αλλαγή του επιφανειακού ρυθμού (εμφάνιση ογδόων για 

πρώτη φορά στο κομμάτι) καθώς επίσης και νέες ενδείξεις έκφρασης και δυναμικής (f 

έπειτα από decrescendo στο μέτρο 32 και “molto accentuato” αντί για “Andante”). 

Στην υποενότητα Α2 παρατηρείται αρμονικά μια χρωματική καθοδική κίνηση στο 

μπάσο, η οποία ξεκινάει από τον φθόγγο σολ και καταλήγει στον φθόγγο σι στο 

μέτρο 46. Ωστόσο, η υποενότητα Α2 ολοκληρώνεται στο μέτρο 47, ενώ στο μέτρο 48, 
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φτάνοντας στην «αποκορύφωση» (ff) του crescendo που είχε ξεκινήσει ήδη από το 

μέτρο 41, ξεκινάει η υποενότητα Α3. Σε αυτό ακριβώς το σημείο διακόπτεται έπειτα 

από δεκατέσσερα μέτρα η συνεχής κίνηση ογδόων καθώς επίσης και η καθοδική 

κίνηση στη γραμμή του μπάσου, που παραμένει σταθερό στο σι (το οποίο 

υποστηρίζει μια σολ μείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή) σε όλη τη διάρκεια 

της υποενότητας Α3. Αλλαγή υποδηλώνεται για ακόμα μία φορά και στο ύφος της 

μουσικής (“appassionato”), καθιστώντας ακόμα πιο ξεκάθαρο τον διαχωρισμό τον 

δύο υποενοτήτων (παράδειγμα 5). 

 

Παράδειγμα 5. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 44 - 47, τέλος υποενότητας Α2 και έναρξη 

υποενότητας Α3
16

 

Η επανάληψη της τετράμετρης φράσης που εμφανίζεται στην αρχή της υποενότητας 

Α2, τόσο στην ίδια όσο και σε άλλες ενότητες του έργου, έρχεται να επαληθεύσει όσα 

υποστηρίζει ο Baker (1990) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των έργων της 

«ώριμης» περιόδου του Liszt (συμμετρικές και επαναλαμβανόμενες φράσεις μέσα 

στο κομμάτι, αναλυτικά βλ. Κεφάλαιο 3.1 και παραδείγματα 6α, 6β και 6δ). Εκτός 

αυτού, η αυτούσια επανάληψη της τετράμετρης φράσης μία πέμπτη ψηλότερα (μέτρα 

37-40) αμέσως μετά την πρώτη της εμφάνιση (μέτρα 33-36) καθιστά την εναρκτήρια 

                                                           
16

 Όλα τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προέρχονται από την παρακάτω 

έκδοση: Franz Liszt: Musikalische Werke. Serie II, Band 6, επιμ. Jose Vianna da Motta (1868-1948). 
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οκτάμετρη φράση της υποενότητας Α2 απόλυτα συμμετρική (παραδείγματα 6α και 

6β). Άξιο λόγου είναι εξάλλου και το γεγονός ότι η καθοδική χρωματική κίνηση στο 

μπάσο αρχικά πραγματοποιείται κάθε δύο μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της 

εναρκτήριας οκτάμετρης συμμετρικής φράσης στο το μέτρο 41 (όπου υποδεικνύεται 

και crescendo) η κάθοδος του μπάσου επιταχύνεται, αφού η ημιτονιακή κίνηση τώρα 

παρατηρείται κάθε δεύτερο μέτρο (παράδειγμα 6γ). 

 

Παράδειγμα 6α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 33-36, χαρακτηριστική τετράμετρη φράση με 

καθοδική κίνηση του μπάσου ανά δύο μέτρα. 

 

Παράδειγμα 6β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 37-40, επανάληψη τετράμετρης φράσης στην 

υποενότητα Α2 με καθοδική κίνηση του μπάσου ανά δύο μέτρα. 

 

Παράδειγμα 6γ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 42-45, επιτάχυνση καθοδικής κίνησης του μπάσου στην 

υποενότητα Α2. 
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Παράδειγμα 6δ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 63-66, επεμφάνιση της τετράμετρης φράσης της υποενότητας 

Α2 στην υποενότητα Α4. 

 Η μορφολογία της υποενότητας Α3, όπως και η αρμονική της δομή δεν 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, αφού επαναλαμβάνει μία και μόνο συγχορδία 

(σολ μείζονα σε πρώτη αναστροφή). Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι το γεγονός πως 

και αυτή η υποενότητα χαρακτηρίζεται από συμμετρία, αφού αποτελείται από 

τέσσερις τετράμετρες φράσεις (μ. 47-50, 51-54, 55-58, 59-62, βλ. παράδειγμα 7α). 

 

Παράδειγμα 7α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 45-62, τετράμετρες φράσεις στην υποενότητα Α3. 
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 Για ακόμα μία φορά, στα όρια των υποενοτήτων Α3 και Α4 εμφανίζονται έντονες 

διαφοροποιήσεις δυναμικής, με το ff που κυριαρχούσε σε όλη τη διάρκεια της 

υποενότητας Α3 να «σβήνει» απότομα (ένδειξη decrescendo στο μέτρο 62) σε ένα p 

στο μέτρο 63, από όπου ξεκινάει η υποενότητα Α4 (παράδειγμα 7β). Πέρα από τη 

διαφοροποίηση της έντασης, ήδη από το μέτρο 61 υποδεικνύεται και επιβράδυνση 

της αγωγής (un poco rall.). Οι δύο παραπάνω διαφοροποιήσεις είναι που 

μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της μουσικής από «παθιασμένο» (appassionato) στην 

υποενότητα Α3 σε «ήρεμο» (tranquillo) στην υποενότητα Α4. Επιπλέον, στο μέτρο 63 

(δηλαδή στην αρχή της υποενότητας Α4) παρατηρούμε για πρώτη φορά αλλαγή στον 

οπλισμό του κομματιού. 

 

Παράδειγμα 7β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 61-63, τέλος υποενότητας Α3 και έναρξη 

υποενότητας Α4. 

Παρά την απότομη μετάβαση από τη μία υποενότητα στην άλλη, με το ff να 

μετατρέπεται σε p μέσω της διαμεσολάβησης ενός και μόνο μέτρου με decrescendo, η 

τελευταία τετράμετρη φράση (μέτρα 59-62) της υποενότητας Α3 φαίνεται να 

λειτουργεί μεταβατικά, με την υφή να γίνεται ξαφνικά μονοφωνική, γεγονός που είχε 

να συμβεί από το τέλος της υποενότητας Α1. Με τον τρόπο αυτό εδραιώνεται η 

υφολογική και μοτιβική συνάφεια του τέλους των δύο υποενοτήτων (βλ. 

παραδείγματα 7γ και 8). Το τέλος της υποενότητας Α3 υπογραμμίζεται και αρμονικά, 

με το μπάσο (το οποίο ήταν σταθερό στο σι σε όλη τη διάρκεια της υποενότητας) να 
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κινείται στη νότα σολ, πριν καταλήξει ένα ημιτόνιο χαμηλότερα, στο φα στην αρχή 

της υποενότητας Α4. 

 

Παράδειγμα 7γ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 27-32, τέλος υποενότητας Α1. 

 

Παράδειγμα 8. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 58-62, τέλος υποενότητας Α3, μετακίνηση του μπάσου από το σι 

στο σολ. 

Η υποενότητα Α4 ξεκινάει με την χαρακτηριστική τετράμετρη φράση που είχε 

πρωτοεμφανιστεί στην υποενότητα Α2. Έπειτα από την πρώτη της εμφάνιση (μέτρα 

63-66) και την αυτούσια επανάληψή της (μέτρα 67-70), η φράση παρουσιάζεται 

αυτήν τη φορά μία τρίτη μεγάλη ψηλότερα (μέτρα 71-74) και επαναλαμβάνεται με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο (μέτρα 75-78). Έτσι, έχουμε ακόμα μία συμμετρική 

δεκαεξάμετρη φράση, η οποία προκύπτει από δύο οκτάμετρες φράσεις που 

χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο υλικό, απέχοντας μεταξύ τους ένα διάστημα τρίτης.  

Η κάθε οκτάμετρη φράση είναι κι αυτή με τη σειρά της συμμετρική, αφού 

αποτελείται από δύο τετράμετρες υπο-φράσεις πανομοιότυπες μεταξύ τους. 

Αρμονικά, τα πρώτα δεκαέξι μέτρα της υποενότητας Α4 ακολουθούν την κίνηση του 
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μπάσου από το φα στο λα, για να επιστρέψει και πάλι ο φθόγγος φα στο μ. 79 

(παράδειγμα 9α). 

 

 

Παράδειγμα 9a. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 61-87, συμμετρική δεκαεξάμετρη φράση 

υποενότητας Α4. 

Εάν μετά την επανάληψη της οκτάμετρης φράσης κατά ένα διάστημα τρίτης 

ψηλότερα επαναλαμβανόταν η ίδια διαδικασία, η μουσική θα ακολουθούσε την 

κίνηση του μπάσου φα-λα-ντο. Η παραπάνω κίνηση υπάρχει όντως στη γραμμή 
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του μπάσου, ωστόσο επιτυγχάνεται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, στα μέτρα 79-86 

πραγματοποιείται η μετάβαση από την ενότητα Α στην ενότητα Β, με τις ενδείξεις 

(accelerando και poco a poco crescendo) να επιτάσσουν αύξηση της ταχύτητας και 

της έντασης. Όσον αφορά στην αρμονία, στο μπάσο παρατηρείται ανοδική 

χρωματική κίνηση (ξεκινώντας από τον φθόγγο φα και καταλήγοντας στον φθόγγο 

ντο), με την επάνω φωνή να πραγματοποιεί παράλληλη κίνηση απέχοντας ένα 

διάστημα έκτης μικρής (παράδειγμα 9β). Το μοτιβικό υλικό που χρησιμοποιείται στα 

μέτρα 79-86 προέρχεται από την προαναφερθείσα τετράμετρη φράση. Ωστόσο, στη 

μετάβαση αυτή το υλικό παρουσιάζεται περισσότερο μετασχηματισμένο, αφού στις 

δύο πρώτες εμφανίσεις του απουσιάζει η τελευταία νότα (ρε-μι-ντο στα μέτρα 79-

80 και μι-φα-ρε στα μέτρα 81-82). Στις επόμενες εμφανίσεις του, είναι ακόμα πιο 

«ελλιπές», καθώς παρουσιάζει μόνο τον έναν από τους δύο γειτονικούς φθόγγους 

(π.χ. στο μέτρο 83 αντί για την κίνηση μι-φα-ρε-μι εμφανίζονται μόνο οι φθόγγοι 

φα-μι).

 

Παράδειγμα 9β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 77-86, τέλος υποενότητας Α4. 
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       Στο μ. 87 ξεκινάει η ενότητα Β, η οποία αποτελείται από της υποενότητες Β1 

(μέτρα 87-106) και Β2 (μέτρα 107-130). Στην υποενότητα Β1, εμφανίζεται ένας 

ισοκράτης του φθόγγου ντο στο μπάσο, ενώ στην επάνω φωνή, η οποία  

πραγματοποιεί ανοδική χρωματική κίνηση από τον φθόγγο λα έως τον φθόγγο μι, 

παρατηρούνται δραματικές και συνεχείς αλλαγές ρετζίστρου. Όσον αφορά στο ύφος 

της μουσικής, οι ενδείξεις f και più agitato (=πιο νευρικά), καθώς επίσης τα marcato 

και tremoli της κάτω φωνή στο πιο χαμηλό ρετζίστρο που έχει εμφανιστεί σε όλο το 

κομμάτι, καθιστούν σαφή την ένταση που φαίνεται να επιφέρει η ενότητα Β. Δεν θα 

μπορούσε να μην αναφερθεί πως στο μέτρο 87 παρατηρείται αλλαγή στον οπλισμό 

για δεύτερη φορά στο κομμάτι (παράδειγμα 10α). Εκτενής συζήτηση για την 

οργάνωση των φράσεων στο εσωτερικό της υποενότητας Β1 γίνεται στο Κεφάλαιο 

4.3, καθώς μοναδικό κριτήριο για το διαχωρισμό των φράσεων είναι ο αρμονικός 

παράγοντας. 

       Η μετάβαση από την υποενότητα Β1 στην υποενότητα Β2 «προετοιμάζεται» ήδη 

από το μέτρο 99, με την ένδειξη crescendο να μετατρέπεται σε più crescendo δύο 

μέτρα πριν το τέλος της υποενότητας Β1 και να καταλήγει σε fff στην αρχή της 

υποενότητας Β2 (Παράδειγμα 10β). Στο μέτρο 107, στο σημείο αλληλοεπικάλυψης 

των δύο  υποενοτήτων, παρατηρείται αλλαγή του οπλισμού για τρίτη και τελευταία 

φορά μέσα στο κομμάτι. 
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Παράδειγμα 10α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 87-96, έναρξη υποενότητας Β1. 

 

Παράδειγμα 10β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 102-114, μετάβαση από την υποενότητα Β1 στην 

υποενότητα Β2. 

Στο μέτρο 107 έχουμε φτάσει πλέον στην πιο δραματική στιγμή του έργου (το 

«αποκορυφωματικό» στοιχείο της μουσικής του Liszt κατά τον Alexander Rehding 

(2002), όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου), με την κάτω φωνή να 

παίζει σταθερά tremolando και στο πιο χαμηλό ρετζίστρο του πιάνου σε όλη τη 

διάρκεια της υποενότητας Β2. Η ένδειξη για αύξηση της ταχύτητας (un poco 

accelerando), σε συνδυασμό με τη δυναμική fff εντείνει ακόμη περισσότερο τον 

δραματικό χαρακτήρα της υποενότητας (παράδειγμα 10β). Η υπερβολική ένταση που 
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έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα, ωστόσο, αποσοβείται απότομα στα τελευταία τέσσερα 

μέτρα της ενότητας Β, όπου η μελωδία στο δεξί χέρι διακόπτεται πλήρως, ενώ οι 

ενδείξεις un poco rall. και molto diminuendo οδηγούν από το ακραίο fff σε pp 

(παράδειγμα 11). 

 

Παράδειγμα 11. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 126-131, τέλος ενότητας Β. 

 Η υποενότητα Β2 εξακολουθεί να διέπεται από τον ισοκράτη του φθόγγου ντο στο 

μπάσο που προϋπήρχε ήδη από την υποενότητα Β1. Κοίνο στοιχείο των δύο 

υποενοτήτων αποτελεί επίσης η συνεχής εναλλαγή ρετζίστρων στο δεξί χέρι. 

Αρμονικά, η υποενότητα Β2 δίνει έμφαση σε μια ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία 

(ντο-μι-σολ-σι [λα]), όπως φαίνεται στο παράδειγμα 12. 

 

Παράδειγμα 12. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 107-119, αρμονικές επισημάνσεις υποενότητας Β2. 

Παρά τον «απότομο» χαρακτήρα της μετάβασης από την ενότητα Β στην ενότητα Γ 

και τις έντονες αντιθέσεις που τις χαρακτηρίζουν (υφή, επιφανειακός ρυθμός, 
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ενδείξεις δυναμικής), κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο αποτελεί ο φθόγγος σι στο 

μπάσο, με τον οποίο ολοκληρώνεται η ενότητα Β και συνεχίζει να παίρνει ρυθμική 

και μετρική έμφαση στη χαμηλότερη φωνή της ενότητας Γ. Η τελευταία ενότητα του 

έργου χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους υποενότητες, όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

       Η υποενότητα Γ1 (μέτρα 131-146) αποτελεί πιστή επανάληψη της υποενότητας 

Α3, ένα ημιτόνιο ψηλότερα (expressive use of tonality σύμφωνα με τον Bailey, βλ, 

Κεφάλαιο 3.2). Έτσι, όπως στην υποενότητα Α3 είχε πάρει ιδιαίτερη έμφαση η σολ 

μείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή, στην υποενότητα Γ1 αντίστοιχα λαμβάνει 

έμφαση η σολ μείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή. Μοτιβικά, αλλά και βάσει 

σύγκρισης των τελευταίων τετραμέτρων των υποενοτήτων Γ1 και Α3, η υποενότητα 

Γ1 φαίνεται να ολοκληρώνεται στο μέτρο 147, από όπου με αλληλεπικάλυψη ξεκινάει 

η υποενότητα Γ2 (βλ. παράδειγμα 13α και 13β). Επιπλέον, στο μέτρο 417 έχουμε νέα 

ένδειξη δυναμικής (mp) έπειτα από decrescendo. Αναφορικά με την αρμονική 

παράμετρο, στα δύο τελευταία μέτρα της υποενότητας Γ1 η σολ μείζονα συγχορδία 

εμφανίζεται σε δεύτερη αναστροφή, με το φθόγγο ρε στο μπάσο, ο οποίος θα κινηθεί 

χρωματικά ένα ημιτόνιο ψηλότερα στην αρχή της επόμενης υποενότητας. 

 

Παράδειγμα 13α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 58-62, τέλος υποενότητας Α3. 
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Παράδειγμα 13β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 133-149, τέλος υποενότητας Γ1 και έναρξη 

υποενότητας Γ2. 

 Η υποενότητα Γ2 ξεκινάει με την παρουσίαση μιας οκτάμετρης φράσης (μέτρα 147-

154) και την επανάληψή της μία τέταρτη καθαρή ψηλότερα (μέτρα 155-162). Η κάθε 

οκτάμετρη φράση αποτελείται από δύο επιμέρους τετράμετρες, οι οποίες δεν είναι 

ίδιες μεταξύ τους (όπως συνέβαινε στην υποενότητα Α4). Η πρώτη παρουσιάζει το 

μοτίβο του διπλού ποικίλματος παραλλαγμένο (αναλυτικά βλ. κεφάλαιο 4.2) ενώ η 

δεύτερη εκτελεί ανοδική βηματική κίνηση σε ομοφωνικό υφολογικό πλαίσιο 

(παραδείγματα 14α και 14β). Μετά την ολοκλήρωση των δύο οκτάμετρων φράσεων, 

η δεύτερη τετράμετρη φράση εμφανίζεται δύο φορές σε πιο «πυκνή» γραφή 

(λιγότερες παύσεις συγκριτικά με τα προηγούμενα μέτρα της υποενότητας) και σε 

δύο διαφορετικά ρετζίστρα (η αλλαγή ρετζίστρων αποτελεί κοινό στοιχείο με την 

ενότητα Β) όπως φαίνεται στο παράδειγμα 14γ. Αρμονικά, η υποενότητα Γ2 

πραγματοποιεί βηματική ανοδική κίνηση από τον φθόγγο ρε μέχρι τον φθόγγο σι, ο 

οποίος εξακολουθεί να παίρνει έμφαση στο μπάσο στην αμέσως επόμενη υποενότητα. 
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Παράδειγμα 14α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 147-154, εναρκτήρια φράση υποενότητας Γ2. 

 

Παράδειγμα 14β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 155-162, επανάληψη οκτάμετρης φράσης μια 4
η
 

ψηλότερα, υποενότητα Γ2. 

 

Παράδειγμα 14γ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 163-167, τέλος υποενότητας Γ2. 

Η υποενότητα Γ3 ξεκινάει κι αυτή με νέα ένδειξη δυναμικής (ff), ύστερα από το 

crescendo που ξεκινούσε ήδη από το μέτρο 164. Και σε αυτήν την υποενότητα η 

εναρκτήρια οκτάμετρη φράση (μέτρα 168-175) είναι συμμετρική, αποτελούμενη από 

δύο τετράμετρες, όμοιες μεταξύ τους φράσεις (παράδειγμα 15α). Εν συνεχεία, 

εμφανίζεται μία δεκαεξάμετρη συμμετρική φράση (μέτρα 176-190), η οποία 

αποτελείται από δύο οκτάμετρες όμοιες μεταξύ τους φράσεις. Η δεύτερη οκτάμετρη 

φράση (μέτρα 183-190) είναι πιστή αναπαραγωγή της πρώτης (μέτρα 176-182) μία 
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οκτάβα χαμηλότερα (παραδείγματα 15β και 15γ). Ωστόσο, η αλλαγή ρετζίστρου δεν 

είναι η μόνη διαφορά μεταξύ τους, καθώς στην παρτιτούρα υποδεικνύεται 

διαφορετική έκφραση και άρθρωση (senza agitazione e molto legato στην πρώτη και 

un poco piu marcato στη δεύτερη). 

 

Παράδειγμα 15α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 167-175, εναρκτήρια συμμετρική φράση 

υποενότητας Γ3. 

 

Παράδειγμα 15β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 175-183, οκτάμετρη υποφράση υποενότητας Γ3. 

 

Παράδειγμα 15γ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 183-191, επανάληψη οκτάμετρης υποφράσης μία 

οκτάβα χαμηλότερα στο τέλος της υποενότητας Γ3. 

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο συμμετρικών φράσεων της υποενότητας Γ3 είναι η 

εναλλαγή ρετζίστρων. Στοιχείο συνοχής συγκριτικά με τις υπόλοιπες ενότητες του 
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έργου αποτελεί και η χρωματική καθοδική κίνηση, η οποία παρατηρείται στην αρχή 

των επαναλαμβανόμενων οκτάμετρων φράσεων. Σε σχέση με τον αρμονικό 

παράγοντα, η υποενότητα Γ3 δίνει ρυθμική και μετρική έμφαση σε μια σολ μείζονα 

συγχορδία σε πρώτη αναστροφή, όπως ακριβώς έκανε και η υποενότητα Γ1. 

       Η τελευταία υποενότητα του έργου (μέτρα 191-214) ξεκινάει με ένα μοτίβο 

(εμφάνιση αρχικά “tenuta” συγχορδίας και ακολουθούν αρπισμένες συγχορδίες σε 

διαφορετικά ρετζίστρα, βλ. παράδειγμα 16α) το οποίο επαναλαμβάνεται έξι φορές, 

παρουσιάζοντας έξι διαφορετικές συγχορδίες (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο 4.3). Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η εμφάνιση μιας ντο μείζονας συγχορδίας, με το μπάσο να 

καταλήγει τελικά στον φθόγγο σολ, στις καταληκτικές συγχορδίες (μέτρα 211-214) 

του έργου (δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης πάνω από τον φθόγγο σολ στο μπάσο και σολ 

μείζονα συγχορδία σε ευθεία κατάσταση, βλ. παράδειγμα 16β). 

 

Παράδειγμα 16a. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 189-196, έναρξη υποενότητας Γ4, επανάληψη μοτίβου. 

 

Παράδειγμα 16β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 205-214, τέλος υποενότητας Γ4, επέκταση ντο μείζονας 

συγχορδίας και καταληκτικές συγχορδίες του έργου. 
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4.2 ΜΟΤΙΒΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες που θεωρείται ότι εισήγαγε ο Liszt στη 

μουσικοσυνθετική πρακτική ήταν η τεχνική του θεματικού μετασχηματισμού 

(thematic transformation), βάσει της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στο 

κομμάτι πολλές διαφορετικές ενότητες, με το ίδιο θεματικό υλικό αλλά διαφορετικό 

εκφραστικό ύφος (Rosen 1995, 494). Το θεματικό υλικό, το οποίο μετασχηματίζεται 

και δημιουργεί «αντικρουόμενες ιδέες», πηγάζει από μία ή δύο βασικές μουσικές 

σκέψεις (Walker), αφού για τον Liszt έχουν μεγαλύτερη σημασία ο ήχος και το 

ηχόχρωμα (tone colore), παρά το «κείμενο» (text) που τα πλαισιώνει (Rosen 1995, 

521). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Rosen (1995), «αυτή η ρευστότητα και 

απλότητα του θεματικού υλικού είναι πιθανόν το μεγαλύτερο σημάδι μαεστρίας του 

Liszt» (σελ. 496). Τα έργα του συνθέτη περιείχαν συχνά «ριζικά διαφορετικούς 

τρόπους παιξίματος του ίδιου θέματος (καθώς και) ευκαιρίες για στυλ εκτέλεσης που 

επιβάλλουν δραματικές αλλαγές χαρακτήρα» (Rosen 1995, 498). Αυτό συνεπάγεται 

την επεξεργασία των μοτίβων όχι ως προς το διαστηματικό τους περιεχόμενο, αλλά 

ως προς την ηχητική τους πραγμάτωση (Rosen 1995, 517). Τα λεγόμενα του Rosen 

έρχεται να συμπληρώσει ο Ramon Satyendra (1997a), ο οποίος υποστηρίζει πως «η 

ιδέα του θεματικού μετασχηματισμού είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο 

δημιουργίας μοτιβικών παραλλαγών που σχετίζονται μεταξύ τους, διότι εφοδιάζει με 

ένα είδος λογικής τη διαδοχή μουσικών γεγονότων» (σελ. 189). 

       Στο “Aux cyprès de la Villa d’ Este I”, το θεματικό υλικό που μετασχηματίζεται 

είναι το πολύ απλό μοτίβο του διπλού ποικίλματος, το οποίο εμφανίζεται ήδη από τα 

πρώτα μέτρα του κομματιού. Στην πρώτη του εμφάνιση, πλαισιώνεται από 

συγχορδιακή υφή και συνοδεύεται στο μπάσο από το χαρακτηριστικό διάφωνο 
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διάστημα (βλ. παράδειγμα 17), το οποίο όπως θα αποδειχθεί σε επόμενο κεφάλαιο, 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροδομή του κομματιού. 

 

Παράδειγμα 17. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 4-9, το χαρακτηριστικό μοτίβο του διπλού 

ποικίλματος. 

Όσο προχωράει η ροή του κομματιού, το συγκεκριμένο θεματικό υλικό 

μετασχηματίζεται, «σαν να ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο ένα δραματικό σενάριο, το 

οποίο επιβάλλει δραματικές στυλιστικές αντιθέσεις» (Rosen 1995, 500). Έτσι, μερικά 

μέτρα αργότερα (στην αρχή της υποενότητας Α2), εμφανίζεται παραλλαγμένο, 

«ατελές» (ο τελευταίος φθόγγος του μοτίβου δεν είναι ο αναμενόμενος) και σε ένα 

περισσότερο ραψωδικό πλαίσιο ( βλ. παράδειγμα 18). 

 

Παράδειγμα 18. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 31-35, αρχή της υποενότητας Α2. 

Με το ίδιο φθογγικό περιεχόμενο (αυτούσια επανάληψη τετράμετρης φράσης στην 

υποενότητα Α4), αλλά συνοδευόμενο από συνεχή κίνηση ογδόων, επιστρέφει το 

«ατελές» μοτίβο στο μέτρο 63. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν στην ένταση και το ύφος, 
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με το f της υποενότητας Α2 να έχει αντικατασταθεί από ένδειξη p (“sotto voce”), σε 

περισσότερο ήρεμη (“tranquillo”) διάθεση (βλ. παράδειγμα 19). 

 

Παράδειγμα 19. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 63-66, αρχή της υποενότητας Α4. 

Στα συγκεκριμένα μέτρα το μοτίβο του διπλού ποικίλματος υπάρχει και κάτω από την 

επιφάνεια της γραμμής του μπάσου, αφού το διάστημα τρίτης ελαττωμένης (σολ-μι) 

γεφυρώνεται από τον φθόγγο που ποικίλλεται (φα) (παράδειγμα 19β). 

       Κατά τη μετάβαση από την ενότητα Α στην ενότητα Β στα μέτρα 79-86, το 

μοτίβο του διπλού ποικίλματος έχει και πάλι κυρίαρχο ρόλο. Αυτήν τη φορά 

εμφανίζεται ακόμα πιο επεξεργασμένο, με τον τελευταίο φθόγγο να απουσιάζει 

πλήρως, ενώ τέσσερα μέτρα αργότερα εξακολουθεί να μετασχηματίζεται κρατώντας 

μόνο δύο φθόγγους (βλ. παράδειγμα 20). Καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης, η 

γραμμή του μπάσου πραγματοποιεί χρωματική ανοδική κίνηση. 

 

Παράδειγμα 20. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 79-80 και 83-84, επεξεργασία του μοτίβου του 

διπλού ποικίλματος. 
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Αναφορικά με τους χρωματισμούς δυναμικής και τις αγωγικές ενδείξεις του 

αποσπάσματος αυτού, έχουμε σταδιακή αύξηση της ταχύτητας (accelerando) και της 

δυναμικής (poco a poco crescendo), κατά τη μετάβαση από την «ηρεμία» της 

ενότητας Α στην «ένταση» της ενότητας Β. Επιπλέον, παρατηρείται συνδυασμός της 

συνεχούς κίνησης ογδόων (όπως αυτά συνόδευαν το μοτίβο στα μέτρο 63-78) και της 

συνοδείας του μοτίβου στα μέτρα 33-40 (παύση ογδόου στην αρχή κάθε μέτρου). 

       Στο πρώτο μισό της ενότητας Β (ενότητα Β1, μέτρα 87-106), οι ρόλοι 

αντιστρέφονται, καθώς η επάνω φωνή είναι αυτή που πραγματοποιεί ανοδική 

βηματική κίνηση και το μοτίβο του διπλού ποικίλματος έχει περάσει στη γραμμή του 

μπάσο (βλ. παράδειγμα 21). 

 

Παράδειγμα 21. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 87-89, αρχή της υποενότητας Β1. 

Το ύφος της μουσικής αλλάζει δραματικά στην ενότητα αυτή, με το δεξί χέρι να 

μετατοπίζεται διαρκώς από ψηλή σε χαμηλή τονική περιοχή και το αριστερό χέρι να 

παίζει tremolando στο πιο χαμηλό ρετζίστρο του πιάνου. Το τρέμολο διακόπτεται 

μόνο για να ακουστεί το μοτίβο του διπλού ποικίλματος, το οποίο επισημαίνεται στην 

παρτιτούρα να παιχτεί marcato. Η ένδειξη più agitato στην αρχή της ενότητας 

υποδηλώνει τη δραματική αλλαγή και την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την 

ενότητα Α. Στο δεύτερο μισό της ενότητα Β (υποενότητα Β2, μέτρα 107-130) το 

μοτίβο του διπλού ποικίλματος εμφανίζεται στο δεξί χέρι με συγχορδιακή υφή όπως 
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ακριβώς και στην υποενότητα Α1. Αυτήν τη φορά, όμως, δε συνοδεύεται από το 

χαρακτηριστικό διάφωνο διάστημα σι-φα, αλλά από έναν ισοκράτη του φθόγγου 

ντο με το αριστερό χέρι να συνεχίζει να παίζει τρέμολο στο χαμηλότερο ρετζίστρο 

του πιάνου (παράδειγμα 22α). 

 

Παράδειγμα 22α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 107-111, αρχή της ενότητας Β2. 

Όπως στην υποενότητα Β1, έτσι κι εδώ το δεξί χέρι κινείται από χαμηλό προς 

υψηλότερο ρετζίστρο, επιστρέφοντας στο τέλος της ενότητας ακριβώς στο ίδιο 

σημείο από το οποίο είχε ξεκινήσει (βλ. παραδείγματα 22β και 22γ). 

                        

Παράδειγμα 22β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 107-108 και 126-127, πρώτο και τελευταίο μέτρο 

υποενότητας Β2. 

 

Παράδειγμα 22γ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 117-118, το υψηλότερο σημείο της επάνω φωνής στην 

υποενότητα Β2. 
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       Στην ενότητα Γ το μοτίβο του διπλού ποικίλματος δεν διαδραματίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο όπως συνέβαινε στις προηγούμενες ενότητες. Ωστόσο, 

εμφανίζεται υπαινικτικά σε αρκετά σημεία της ενότητας. Ένα από αυτά, είναι τα 

μέτρα 147-149 και 155-157, οπού αυτήν τη φορά ο πρώτος και όχι ο τελευταίος 

φθόγγος του μοτίβου είναι ο μη αναμενόμενος (βλ. παράδειγμα 23). 

 

Παράδειγμα 23. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 147-149 και 155-157, το μοτίβο του διπλού 

ποικίλματος στην υποενότητα Γ2. 

Στην υποενότητα Γ3 (μέτρα 167-190), η συνεχής ημιτονιακή καθοδική κίνηση 

υπαινίσσεται το μοτίβο του διπλού ποικίλματος ως προς την τάση του μι προς τον 

φθόγγο ρε (βλ. παραδείγματα 24α και 24β). 

 

Παράδειγμα 24α. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 4-9, επισήμανση της κίνησης μι-ρε στην αρχική 

εμφάνιση του διπλού ποικίλματος. 
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Παράδειγμα 24β. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 175-179, στοιχείο από το μοτίβο του διπλού 

ποικίλματος στην υποενότητα Γ3. 

Την προαναφερθείσα τάση του φθόγγου μι προς το φθόγγο ρε παρατηρούμε να 

δεσπόζει ακόμα πιο έντονα στη μακροδομή της υποενότητας Γ4 (μ. 191 - 213), όπως 

επισημαίνεται στο παράδειγμα 24γ. 

 

Παράδειγμα 24γ. Aux cyprès de la Villa d’ Este I, μ. 189-214, στοιχείο από το μοτίβο του διπλού 

ποικίλματος στην υποενότητα Γ4. 
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΙΚΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΡΟΔΟΜΗΣ 

Στην υποενότητα Α1 φαίνεται να δίνεται δομική έμφαση σε δύο συγχορδίες: στην 

αυξημένη συγχορδία σι-φα-ρε και στη μείζονα σε πρώτη αναστροφή φα-λα-ντο. Η 

αξιολόγηση της σχετικής δομικής βαρύτητας των δύο συγχορδιών σχετίζεται 

αμφίδρομα με τη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται. Έτσι, σε ένα 

συσχετιστικό πλαίσιο (βλ. διάγραμμα 1α), στη διάφωνη αυξημένη συγχορδία 

αποδίδεται μεγαλύτερη δομική βαρύτητα έναντι της σύμφωνης μείζονας συγχορδίας, 

τόσο λόγω του τρόπου κατά τον οποίο ανοίγει και κλείνει την υποενότητα, όσο και 

λόγω δυναμικής, αφού οι εμφανίσεις της συνοδεύονται από τις ενδείξεις  f (στο μέτρο 

4) και rinforz. (στο μέτρο 25), σε αντίθεση με τις ενδείξει dim. και  p που συνοδεύουν 

την εμφάνιση της μείζονας συγχορδίας.  

 

Διάγραμμα 1α. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή της υποενότητας Α1. 

Από την άλλη, σε ένα προεκτασιακό πλαίσιο η αυξημένη συγχορδία μπορεί να 

θεωρηθεί διάφωνος διανθισμός της προεκτεινόμενης μείζονας συγχορδίας. Η 

θεώρηση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από της λειτουργία δεσπόζουσας που μπορεί 

να αποδοθεί στην εν λόγω συγχορδία λόγω της συγχορδίας της σολ ελάσσονας που 

ανοίγει την αμέσως επόμενη ενότητα (διάγραμμα 1β). Στο πλαίσιο αυτό, 
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παρατηρώντας τα μέτρα 4-10 θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως ο φθόγγος σι 

(που εμφανίζεται και στο μπάσο αλλά και σε εσωτερική φωνή) λειτουργεί απλά ως 

νότα επέρειση, της οποίας η λύση ακούγεται στο μέτρο 9, σχηματίζοντας μαζί με τις 

υπόλοιπες φωνές μία ρε μείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή, δηλαδή τη 

δεσπόζουσα της σολ ελάσσονας. (βλ. παράδειγμα 25).  

 

Παράδειγμα 25. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 4-10, θεώρηση του σι ως ξένου φθόγγου και λύση 

του στον φθόγγο λα. 

Προέκταση αυτής της ρε μείζονας συγχορδίας παρατηρείται έως και το μέτρο 24, ενώ 

στο μέτρο 25 επιστρέφει ο φθόγγος σι, τον οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ως 

προήγηση λόγω της εμφάνισης της σολ ελάσσονος συγχορδίας στην έναρξη της 

υποενότητας Α2 (μέτρο 33). 

 

Διάγραμμα 1β. Aux cypress de la Villa d’ Este I, προεκτασιακή μακροδομή υποενότητας Α1. 
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Αυτή η θεώρηση εμφανίζεται συναφής με την άποψη του Baker (1990), ο οποίος 

αναφέρει πως «ο Liszt είναι ικανός να ξεκινήσει με ένα φαινομενικά μακρινό 

χρωματικό στοιχείο», το οποίο τελικά μπορεί να αποδειχθεί πως είναι είτε ξένος 

φθόγγος, είτε θα ήταν καλύτερο να «διαβαστεί» με την εναρμόνια νότα του (σελ. 

159). Βάσει της προεκτασιακής θεώρησης, η υποενότητα Α1 φαίνεται να επαληθεύει 

το πρώτο χαρακτηριστικό που αναγνωρίζει ο Ramon Satyendra (1997a) για τμήματα 

που βασίζονται σε συγχορδίες που επιτελούν λειτουργία δεσπόζουσας, 

προεκτείνοντας μεμονωμένες διάφωνες συγχορδίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, με 

μικρούς διανθισμούς ως προεκτάσεις «δευτερευουσών» συγχορδιών. 

       Άξιο λόγου είναι το γεγονός πως οι συγχορδίες που αναδύονται από τον 

συνδυασμό του μοτίβου του διπλού ποικίλματος στην πρώτη του εμφάνιση (μέτρα 4-

10) με το παλίνδρομο φα-σιτου μπάσου (παράδειγμα 26), φαίνεται να παίρνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στις επόμενες ενότητες του έργου. Οι συγχορδίες, λοιπόν, είναι οι 

εξής: 

 σι- ρε - φα: κυρίαρχο στοιχείο ολόκληρης της ενότητας Α είναι το διάφωνο 

διάστημα σι- φα 

 φα- λασι) - ντο : εμφανίζεται στις υποενότητες Α2, Α3 (ως σολ μείζονα), Α4 

και στην αρχή της ενότητας Β (εκτός αυτών, θα μπορούσαμε να «διαβάσουμε» το 

αρχικό σι- φαως λα- φα, το οποίο μαζί με το ντο της ενότητας Β σχηματίζει 

μακροδομικά μια φα μείζονα συγχορδία) 

 ρε - φα - λα : η δεσπόζουσα της υπαινισσόμενης τονικότητας, η οποία 

εμφανίζεται και στη μουσική επιφάνεια (Α1, Α2, Α4 και στην ενότητα Γ) αλλά και 

σε βαθύτερα δομικά επίπεδα. 
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Παράδειγμα 26. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 4-9, οι συγχορδίες που εναρμονίζουν την 

πρώτη εμφάνιση του μοτίβου του διπλού ποικίλματος. 

Η υποενότητα Α2 φαινομενικά ξεκινάει επιβεβαιώνοντας τον τονικό υπαινιγμό της 

σολ ελάσσονας που εδραιώθηκε από τη μετάβαση της υποενότητας Α1 προς την 

υποενότητα Α2, αφού η κίνηση σολ-φα στο μπάσο υπαινίσσεται την αρμονική 

σύνδεση i-V
6
. Η παραπάνω εκδοχή θα επαληθευόταν, εάν η επάνω φωνή ολοκλήρωνε 

το μοτίβο του διπλού ποικίλματος. Ο τελευταίος, όμως, φθόγγος του αναμενόμενου 

μοτίβου (ρε) αντικαθίσταται από το φθόγγο λα. Έτσι, πάνω από το φα του μπάσου 

(μέτρο 35), αντί να ακουστεί μια ρε μείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή (V
6
) 

ακούγεται μια φα ελάσσονα συγχορδία σε ευθεία κατάσταση, ανατρέποντας την 

αναμενόμενη τονικά λειτουργική σύνδεση που φαίνεται στο παράδειγμα 27α.  

 

Παράδειγμα 27a. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 33-36, τονικός υπαινιγμός μ. 33-35. 

 Αξιοπρόσεκτη είναι η εμφάνιση του «ατελούς» μοτίβου του διπλού ποικίλματος σε  

εσωτερική φωνή (στο αριστερό χέρι), το οποίο όχι μόνο παραλείπει τον τελικό 
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φθόγγο ρε, αλλά καθυστερεί να εμφανίσει τον φθόγγο ντο, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία του παραπάνω τονικού υπαινιγμού. Ο φθόγγος ντο, ούτε αυτήν τη φορά 

κινείται προς το ρε, ούτε όμως εμφανίζεται το λα, όπως στην επάνω φωνή (βλ. 

παράδειγμα 27β). Αντιθέτως, παραμένει στον ίδιο φθόγγο (ντο, μέχρι να κινηθεί ένα 

ημιτόνιο χαμηλότερα (προς το ντο) στο μέτρο 39. 

 

Παράδειγμα 27β. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 33-36, τονικός υπαινιγμός και ατελές μοτίβο 

διπλού ποικίλματος στην αρχή της υποενότητας Α2. 

Ακόμη ένα αξιοπρόσεκτο φαινόμενο είναι η διακοπή της χρωματικής καθοδικής 

κίνησης του μπάσου στα μέτρα 41-42, όπου παραλείπεται ο φθόγγος ρε ανάμεσα από 

το μι και το ρε. Θα μπορούσε να θεωρηθεί πως με αυτόν τον τρόπο δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στο φθόγγο ρε, ο οποίος εναρμονίζεται με μια ρε μείζονα με 

αυξημένη την 5
η
 βαθμίδα, συγχορδία που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προοιωνίζει 

τη σολ μείζονα (ως λειτουργία δεσπόζουσας) που κυριαρχεί στην αμέσως επόμενη 

υποενότητα. Διαφορετική ερμηνεία, ωστόσο, προκύπτει εάν αναγνωρίσουμε πίσω 

από την παράλειψη του ρε την ανταλλαγή φωνών όπως αυτή φαίνεται στο 

παράδειγμα 28 και στο διάγραμμα 4 (με το ρε να αποτελεί διάβαση μεταξύ των 

φθόγγων μι και ντο στη γραμμή του μπάσου και των φθόγγων ντο και μι σε 

εσωτερική φωνή). 
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Παράδειγμα 28. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 40-43, χρωματική ανταλλαγή φωνών στη διακοπή 

της χρωματικής κίνησης του μπάσου. 

Επιπλέον, μέσω της προαναφερθείσας ανταλλαγής φωνών αλλά και της χρωματικής 

κίνησης φα-φα (σολ) της επάνω φωνής, η φα μείζονα μεθ’ εβδόμης σε τρίτη 

αναστροφή που εμφανίζεται στο μέτρο 41 μετατρέπεται σε φα μεθ’ εβδόμης 

ελαττωμένη στο μέτρο 43, στην οποία μπορεί να αποδοθεί λειτουργία δεσπόζουσας 

(vii
07

) για τη σολ ελάσσονα, τονικότητα που υπαινίχθηκε η μετάβαση της 

υποενότητας Α1 προς την υποενότητα Α2, αλλά και η κατάληξη του συνολικού 

κομματιού (βλ. σελίδα 93). Αυτή η συγχορδία διατηρείται έως το τέλος της 

υποενότητας Α2, επάνω από έναν ισοκράτη του φθόγγου σι στο μπάσο στα τελευταία 

δύο μέτρα (παράδειγμα 29). Σε αυτό ακριβώς το σημείο (μέτρα 45-46) έχουμε 

επανεμφάνιση του χαρακτηριστικού διάφωνου διαστήματος σι-φα. Έτσι, 

συγκρίνοντας το τέλος της υποενότητας Α1 με αυτό ακριβώς το σημείο, θα μπορούσε 

κανείς να θεωρήσει σε ένα συσχετιστικό πλαίσιο πως πρόκειται για μακροδομική 

ανταλλαγή φωνών, αφού το φατο οποίο βρισκόταν από το μέτρο 1 και σε ολόκληρη 

τη διάρκεια της πρώτης υποενότητας στη φωνή του μπάσου, έχει μεταφερθεί στο 

μέτρο 45 σε εσωτερική φωνή (προσοχή στη δραστική αλλαγή ρετζίστρου), ενώ τη 

θέση του στη γραμμή του μπάσου έχει πάρει ο φθόγγος σι, ο οποίος βρισκόταν 

αντίστοιχα σε εσωτερική φωνή στην υποενότητα Α1 (βλ. διάγραμμα 4). Επιπλέον, εάν 

αναγνωρίσουμε τη δομική έμφαση που λαμβάνει ο φθόγγος ρελόγω της διακοπής 
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της χρωματικής κίνησης, η συσχετιστική μακροδομική κίνηση του μπάσου των 

υποενοτήτων Α1 και Α2 φαίνεται να δίνει έμφαση στους φθόγγους φα, ρε(ντοκαι 

σι(λα δηλαδή σε μία φα/σολ μείζονα συγχορδία. 

 

Παράδειγμα 29. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 43-47, συγχορδία ελαττωμένης vii
07

 πάνω από τη 

καθοδική χρωματική κίνηση του μπάσου στο τέλος της υποενότητας Α2. 

Αυτή η σολ μείζονα συγχορδία φαίνεται να αποτελεί το σημείο δομικής εστίασης της 

επόμενης υποενότητας Α3. Η υποενότητα αυτή θα μπορούσε να προσεγγιστεί 

προεκτασιακά σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της υπαινισσόμενης σολ μείζονας 

(διάγραμμα 2). Η σολμείζονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή μπορεί να θεωρηθεί 

ότι προεκτείνεται διανθιζόμενη από διάφωνους ξένους φθόγγους. Όσον αφορά στα 

δύο πρώτα μέτρα της παρούσας υποενότητας, η σολ μείζονα συγχορδία 

μεθερμηνεύει εναρμόνια τον φθόγγο φα του προηγούμενου μέτρου, ενώ το σι 

προϋπάρχει ήδη στο μπάσο και οι φθόγγοι λα και ντο θεωρούνται καθυστερήσεις από 

την τελευταία συγχορδία του μέτρου 46 (ρε-φα-λα-ντο) που λύνονται στο μέτρο 49. 

Ο φθόγγος μι που εμφανίζεται στην επάνω φωνή μπορεί να θεωρηθεί πως 

προϋπάρχει κι αυτός από το μέτρο 46, δεδομένης της συγχορδίας vii
07

 (φα-λα-ντο-

μι) αλλά και της κυριολεκτικής ύπαρξής του στο δεύτερο χρόνο του μέτρου στο 

αριστερό χέρι. Όλα τα παραπάνω ερμηνεύονται ως γειτονικοί φθόγγοι, οι οποίοι στην 
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κάθετη συνήχησή τους σχηματίζουν μια συγχορδία vii
07

 που ποικίλλει την 

σολσυγχορδία.  

 

Διάγραμμα 2. Aux cypress de la Villa d’ Este I, προεκτασιακή μακροδομή υποενότητας Α3. 

Η ίδια ακριβώς ποικιλματική κίνηση συμβαίνει και στα μέτρα 55-56 με αποτέλεσμα 

το σχηματισμό της ίδιας συγχορδίας vii
07

 (λα-ντο-μι-σολ). Στα μέτρα 51-52 η 

ποικιλματική κίνηση των φθόγγων της σολμείζονος επιφέρει την εμφάνιση της 

συγχορδίας vii
07

 ρε-φα-λα-ντο, δημιουργώντας παράλληλα την οριζόντια κίνηση 

σι-ντο-λα-σι, ως ακόμα μία επανεμφάνιση του χαρακτηριστικού μοτίβου του 

διπλού ποικίλματος (παράδειγμα 30α). 

 

Παράδειγμα 30α. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 48-60, υποενότητα Α3. 
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 Στο τέλος της υποενότητας Α3, όπως και στο τέλος της υποενότητας Α2, έχουμε 

επανεμφάνιση του διάφωνου διαστήματος σι-φα. Στην επάνω φωνή, το διάφωνο 

διάστημα πληρώνεται από τους διαβατικούς φθόγγους λα και σολ, ενώ στην κάτω 

φωνή από τον φθόγγο σολ (παράδειγμα 30β). 

 

Παράδειγμα 30β. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ.59-63, τέλος υποενότητας Α3 και επανεμφάνιση 

διάφωνου διαστήματος σι-φα. 

 Στην υποενότητα Α4 κυρίαρχο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η εναλλαγή της ρε 

μείζονας συγχορδίας σε πρώτη αναστροφή με την φα μείζονα/ελάσσονα συγχορδία 

σε ευθεία κατάσταση/πρώτη αναστροφή. Η πρώτη εναλλαγή παρατηρείται από το 

μέτρο 63 στο μέτρο 65, προκύπτει για τους ίδιους ακριβώς λόγους που περιγράφηκαν 

στην υποενότητα Α2 (βλ. παράδειγμα 27α) και επαναλαμβάνεται αυτούσια από το 

μέτρο 67 στο μέτρο 69. Λόγω της επανάληψης της φράσης ένα διάστημα τρίτης 

μεγάλης ψηλότερα, στα μέτρα 71-73 και 75-77 αντίστοιχα οι συγχορδίες που 

εναλλάσσονται είναι η φα μείζονα σε πρώτη αναστροφή και η λα μείζονα σε ευθεία 

κατάσταση. Ωστόσο, στο μέτρο 79 επιστρέφει η ρε μείζονα σε πρώτη αναστροφή (βλ. 

παράδειγμα 31), της οποίας οι φθόγγοι εκτελούν ανοδική χρωματική κίνηση, 

δημιουργώντας παράλληλη κίνηση μειζόνων συγχορδιών σε πρώτη αναστροφή για τα 

επόμενα επτά μέτρα (η φα μείζονα σε πρώτη αναστροφή εμφανίζεται και πάλι στο 

μέτρο 83). 
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Παράδειγμα 31. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 72-81, επέκταση ρε μείζονας σε α’ αναστροφή, 

υποενότητα Α4. 

Λόγω της δομικής έμφασης που λαμβάνουν οι φθόγγοι φα και λαστο μπάσο 

εξαιτίας τόσο της μετρικής τους θέσης (στην έναρξη των τετράμετρων και 

οκτάμετρων φράσεων στο εσωτερικό της υποενότητας) όσο και της μοτιβικής τους 

άρθρωσης (υποστηρίζουν αρμονικά την έναρξη του χαρακτηριστικού μοτίβου του 

διπλού ποικίλματος), μπορούν να θεωρηθούν συσχετιστικά ως οι πλέον σημαντικοί 

δομικοί φθόγγοι της παρούσας υποενότητας, υπονοώντας για ακόμα μία φορά το 

αρχικό διάφωνο διάστημα σιλα-φα. Ωστόσο, η επιστροφή του φθόγγου φαμαζί 

με το φθόγγο ρε στο μέτρο 79 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδει στη ρε μείζονα 

μεγαλύτερη δομική βαρύτητα από τη φαμείζονα συγχορδία, η οποία εναρμονίζει τον 

φθόγγο λα στο μπάσο (διάγραμμα 3) Εναλλακτική ερμηνεία αποτελεί η θεώρηση 
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πως προσδίδεται έμφαση στην φα συγχορδία μέσω της κίνησης φα (μέτρα 63 και 

79)-λα (μέτρα 71 και 83)-ντο (μέτρο 87) στο μπάσο. 

 

Διάγραμμα 3. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή υποενότητας Α4. 

Το διάγραμμα 4 αποτυπώνει τη συνολική συσχετιστική μακροδομή της ενότητας Α 

κατά την οποία ο φθόγγος ρε αρθρώνεται μορφολογικά και ρυθμικά (ύπαρξη του 

φθόγγου στην αρχή όλων των υποενοτήτων με εξαίρεση την υποενότητα Α3) αλλά και 

μοτιβικά (το μοτίβο του διπλού ποικίλματος ξεκινάει πάντα από τον φθόγγο ρε, και 

σε επόμενες εμφανίσεις του μεταφέρεται σε άλλο διάστημα). Στη χαμηλότερη φωνή, 

από την άλλη,  αναγνωρίζεται μακροδομικά η κίνηση φα (Α1)-σι (A3)-φα (Α4), με 

την υποενότητα Α2 (η οποία ορίζεται ως μεταβατικού χαρακτήρα) να οδηγεί μέσω της 

καθοδικής κίνησης του μπάσου στον φθόγγο σι. Έτσι, «τα μη τονικά στοιχεία δε 

βρίσκονται μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε βαθύτερα δομικά επίπεδα» (Baker 

1990, 146), αφού το διάφωνο διάστημα σι-φα που εμφανίστηκε στη συσχετιστική 

μακροδομή της υποενότητας Α1 αλλά και σε άλλα σημεία της μουσικής επιφάνειας 

διέπει μακροδομικά τα πρώτα 86 μέτρα του έργου. 

       Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συσχετιστική θεώρηση της κίνησης της επάνω 

φωνής σε ολόκληρη την ενότητα Α, καθώς επίσης και οι μακροδομικές ανταλλαγές 
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φωνών που μετασχηματίζουν τις κυρίαρχες συγχορδίες. Όλα τα παραπάνω, 

αποτυπώνονται στο διάγραμμα 4 που ακολουθεί και επεξηγούνται αναλυτικά 

παρακάτω. 

 

Διάγραμμα 4. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή ενότητας Α. 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ο μακροδομικός μοτιβικός παραλληλισμός του 

διπλού ποικίλματος, αφού η επάνω φωνή πραγματοποιεί τη χαρακτηριστική κίνηση 

ρε-μι-ρε(ντο)-ρε. Ο φθόγγος μι λαμβάνει δομική έμφαση λόγω των 

αντιστικτικών κινήσεων, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, αλλά και της 

κυριολεκτικής ύπαρξής του σε διάφορα τονικά ύψη σε όλη τη διάρκεια της 

υποενότητας εξαιρουμένων των μέτρων 35-40. Τα συγκεκριμένα μέτρα όπου το μι 

απουσιάζει, ερμηνεύονται από τις προαναφερθείσες αντιστικτικές κινήσεις (από την 

παραλλαγή του τελευταίου φθόγγου του μοτίβου του διπλού ποικίλματος - ντο των 

μ. 35-38 και από τη χρωματική καθοδική κίνηση και την ανταλλαγή φωνών - ντο 

των μ. 39-41). Όσον αφορά στην υποενότητα Α3, ως σημαντικός φθόγγος της επάνω 

φωνής σημειώνεται το ρε καθώς κατά τη διάρκειά της λαμβάνει μοτιβική και 

ρυθμική άρθρωση. 
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       Θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει μετασχηματιστικά τις δομικά σημαντικές 

συνηχήσεις της ενότητας Α, παρατηρώντας ότι η αυξημένη συγχορδία φα-σι-ρε 

αρχικά μετασχηματίζεται σε μία σολ μείζονα συγχορδία, με το φα να «αλλάζει» 

εναρμόνια σε σολ, το σι να παραμένει σταθερό και το ρε να κινείται ένα ημιτόνιο 

χαμηλότερα προς το ρε. Ωστόσο, συσχετίζοντας την αρχική αυξημένη συγχορδία 

φα-σι-ρε, με την κυρίαρχη συγχορδία φα-λα-ρε της υποενότητας Α4, παρατηρούμε 

πως μετασχηματίζεται μόνο ένας φθόγγος (βλ. διάγραμμα 5). Συγκεκριμένα, το σι 

μεταφέρεται στο λα, όπως ακριβώς συνέβαινε και στο εσωτερικό της υποενότητας Α1. 

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν ακόμα μακροδομικό μοτιβικό παραλληλισμό, ο οποίος 

προκύπτει βάσει της μετασχηματιστικής ερμηνείας της συσχετιστικής μακροδομής 

του κομματιού. Στο πλαίσιο αυτό, η μετασχηματιστική αυτή μακροδομή θα μπορούσε 

να θεωρηθεί στη βάση ενός ιεραρχικά διατεταγμένου δικτύου συγχορδιών, όπου η 

σολ μείζονα συγχορδία της υποενότητας Α3 θεωρείται «δευτερεύον» 

μετασχηματισμός. Εξάλλου, ως αυτόνομη ενότητα, η Α3 υπαινίσσεται την τονικότητα 

της σολ και είναι η μόνη μέχρι στιγμής που έχει εξετασθεί προεκτασιακά. 

 

Διάγραμμα 5. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μετασχηματισμοί συγχορδιών Ενότητας Α 

       Η παραπάνω παρατήρηση θα μπορούσε να ερμηνευτεί βάσει της παρακάτω 

άποψης του Joseph Straus (1987): «Τα “μεσαία” επίπεδα της μη-τονικής μουσικής 

είναι κατασκευασμένα για να αναπαράγουν τις συνεκτικές δομές της επιφάνειας, 

χωρίς καμία αναφορά στην κοινή πρακτική της αρμονίας ή της φωνοδήγησης» (σελ. 

8). Έτσι, την εναλλαγή των δύο συγχορδιών που συναντήσαμε στη μουσική 
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επιφάνεια της υποενότητας Α1, τη συναντάμε και σε βαθύτερο επίπεδο της 

μακροδομής του έργου, χωρίς ωστόσο να μιλάμε για φωνοδήγηση, επέκταση ή 

επιτέλεση λειτουργίας στο πλαίσιο όσων επιτάσσει η κοινή πρακτική, αλλά για 

συσχετιστικό μετασχηματισμό που συνδέει τις δύο συνηχήσεις. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσε κανείς να υιοθετήσει την οπτική του Baker (1990), ο οποίος υποστηρίζει 

πως μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη εξ’ ολοκλήρων έργων βασισμένων πάνω σε μία 

εναρμονισμένη επέρειση (σελ. 158). Στην προκειμένη περίπτωση, η επέρειση (σι) 

δεν διέπει ολόκληρο το “Aux cypress de la Villa d’ Este I”, ωστόσο φαίνεται να διέπει 

μέρος της πρώτης ενότητας του έργου, αφού τελικά «λύνεται» στον «σύμφωνο» 

φθόγγο της στην τελευταία υποενότητα της ενότητας Α, πάντα μιλώντας στα πλαίσια 

του συσχετιστικού αναλυτικού μοντέλου. 

       Η παραπάνω θεώρηση της συγχορδίας ρε-φα-σι ως διάφωνος διανθισμός της 

σύμφωνης συγχορδίας ρε-φα-λα στη βάση της προσέγγισης του Baker (1990) θα 

μπορούσε να συνδυαστεί με την οπτική του Bailey (1977) αναφορικά με την έννοια 

της συσχετιστικής τονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η σχέση της συγχορδίας της 

ενότητας Α με την καταληκτική συγχορδία του κομματιού (βλ. διάγραμμα 16γ) 

μπορεί να περιγραφεί συσχετιστικά ως σχέση δεσπόζουσας-τονικής (αν και αυτή η 

σχέση δεν έχει την αμεσότητα της λειτουργικής κίνησης που έχει στο πλαίσιο της 

κοινής πρακτικής). 

       Ολόκληρη η ενότητα Β, διέπεται μακροδομικά από έναν ισοκράτη ντο στο 

μπάσο. Όσον αφορά στην υποενότητα Β1 (μέτρα 87-106), η επάνω φωνή 

πραγματοποιεί ανοδική χρωματική κίνηση από τον φθόγγο λα (στον οποίο είχε 

σταματήσει η ανοδική χρωματική κίνηση της τελευταίας φράσης της υποενότητας Α4) 

έως τον φθόγγο μι (διάγραμμα 6). Η παρούσα, λοιπόν, υποενότητα, χαρακτηρίζεται 
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από αντιστικτική κίνηση των φωνών και έλλειψη οποιασδήποτε μορφής 

λειτουργικότητας, αφού οι συνηχήσεις που προκύπτουν είναι καταφανώς μη-

λειτουργικές (μέτρο 87-φα ελάσσονα σε δεύτερη αναστροφή στην έναρξη της 

υποενότητας, μέτρο 91-ρε αυξημένη, μέτρο 97-σολ αυξημένη, μέτρο 99-μι αυξημένη, 

μέτρο 104–σι αυξημένη). Για τους παραπάνω λόγους, χαρακτηρίζεται ως 

μεταβατικού χαρακτήρα επάνω στον ισοκράτη ντοτου μπάσου και στο πλαίσιο της 

ανοδικής χρωματικής κίνησης της επάνω φωνής που είχε ήδη ξεκινήσει από την 

τελευταία οκτάμετρη φράση της υποενότητας Α4. 

 

Διάγραμμα 6. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή της υποενότητας Β1. 

 Σημαντικό στοιχείο της υποενότητας Β1 είναι η επανεμφάνιση όχι μόνο του 

διάφωνου διαστήματος σι-φα, αλλά της αυξημένης συγχορδίας σι-φα-ρε (μέτρα 

102-104), με το φθόγγο φα να κινείται ποικιλματικά προς το φθόγγο σολ (μέτρο 

103) σχηματίζοντας τοπικά μια σολ ελάσσονα συγχορδία, όπως φαίνεται στο 

παράδειγμα 32. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στην υποενότητα Α1 η 

ποικιλματική κίνηση ενός φθόγγου (σι-λα-σι) της αυξημένης συγχορδίας οδήγησε 

στον σχηματισμό της δεσπόζουσας της σολ ελάσσονας, ενώ στην υποενότητα Β1 η 
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ποικιλματική κίνηση ενός άλλου φθόγγου της ίδιας αυξημένης συγχορδίας (φα-σολ - 

φα) οδήγησε στον σχηματισμό της τονικής της σολ ελάσσονας. 

 

Παράδειγμα 32. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 102-104, επανεμφάνιση της αυξημένης συγχορδίας 

σι-φα-ρε στην υποενότητα Β2. 

 Όπως έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 4.2, ο ισοκράτης του μπάσου διανθίζεται από 

το χαρακτηριστικό μοτίβο του διπλού ποικίλματος. Αυτό, ωστόσο, συμβαίνει μόνο 

στα πρώτα οκτώ μέτρα της υποενότητας. Στα επόμενα τέσσερα μέτρα (μέτρα 95-98), 

παρατηρούμε τη χρωματική ανοδική κίνηση ντο-ρε-ρε-μι που συμβαίνει σε 

εσωτερική φωνή, όπως επισημαίνεται στο παράδειγμα 33α. Αντίστοιχη χρωματική 

κίνηση (σολ-λα-σι-σι) διάρκειας οκτώ μέτρων εμφανίζεται αμέσως μετά (μέτρα 

99-106, βλ. παράδειγμα 33β), όπου η εσωτερική φωνή κινείται παράλληλα με την 

επάνω φωνή (η οποία εκτελεί ανοδική χρωματική κίνηση) απέχοντας από αυτή 

διάστημα έκτης. Αν και η παρούσα υποενότητα δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτη 

συμμετρικότητα, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες υποενότητες του έργου, ωστόσο 

υπάρχουν ενοποιητικοί παράγοντες (π.χ. το μοτίβο του διπλού ποικίλματος και οι 

προαναφερθείσες χρωματικές κινήσεις) που ορίζουν τετράμετρες ή οκτάμετρες 

φράσεις. 
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Παράδειγμα 33α. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 95-98, ανοδική χρωματική κίνηση εσωτερικής φωνής 

 

Παράδειγμα 33β. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 99-106, ανοδική χρωματική κίνηση εσωτερικής φωνής. 

Η συγχορδία με την οποία ολοκληρώνεται η υποενότητα Β1 είναι η ντο-μι-σολ 

(μέτρο 106), στην οποία θα προστεθεί ο φθόγγος σι στην αρχή της επόμενης 

υποενότητας (σε συνδυασμό με μία δραστική και απότομη αλλαγή ρετζίστρου), με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ντο μεθ’ εβδόμης ελαττωμένης συγχορδίας (βλ. 

παράδειγμα 34). 

 

Παράδειγμα 34. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 87 (έναρξη υποενότητας Β1), μ. 106 (τέλος υποενότητας Β1) 

και μ. 107 (έναρξη υποενότητας Β2). 

Στην υποενότητα Β2 εξακολουθεί να δεσπόζει στη γραμμή του μπάσου ο ισοκράτης 

ντο, ο οποίος προϋπάρχει ήδη από την προηγούμενη υποενότητα και υποστηρίζει μία 
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ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία (ντο-μι-σολ-σι). Η συγχορδία αυτή 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της υποενότητας, ενώ οι υπόλοιπες συνηχήσεις 

που αναδύονται μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτουν από το μοτίβο του διπλού 

ποικίλματος, το οποίο αυτήν τη φορά εμφανίζεται στην επάνω φωνή (μι-φα-ρε-μι/ 

λα-σι-λα-λα), σε αντίθεση με την πρώτη υποενότητα στην οποία εμφανιζόταν στη 

χαμηλότερη φωνή. Έτσι, στο ισχυρό μέρος κάθε δεύτερου μέτρου των πρώτων δέκα 

μέτρων της υποενότητας Β2 ακούγεται η ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία. Στη 

συνέχεια, το μοτίβο του διπλού ποικίλματος φαίνεται να μετασχηματίζεται με 

διάσπαση και παράθεση των ελασμάτων του (φα-μι/σι-λα), όμοια με το τέλος της 

υποενότητας Α4. Από το μέτρο 118 και μετά, κάθε φορά που στο δεξί χέρι ακούγονται 

οι υπόλοιποι φθόγγοι της ελαττωμένης μεθ’ εβδόμης συγχορδίας, στο μπάσο ο 

φθόγγος ντοαντικαθιστάται από τον φθόγγο ντο. Η ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης 

συγχορδία θα ξανακουστεί αυτούσια στο μέτρο 127, ακριβώς στο ίδιο ρετζίστρο και 

με παρόμοια διάταξη με την έναρξη της υποενότητας. Βάσει των παραπάνω 

παρατηρήσεων, προκύπτει πως η ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία λαμβάνει 

μετρική, μοτιβική και ρυθμική έμφαση στην υποενότητα Β2, και ως εκ τούτου 

συμμετέχει αποφασιστικά στην προτεινόμενη συσχετιστική μακροδομή (διάγραμμα 

7). 
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Διάγραμμα 7. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή υποενότητας Β2. 

 Αξίζει να επισημανθεί η επανεμφάνιση της ημιτονιακής ποικιλματικής κίνησης στη 

γραμμή του μπάσου. Έτσι, όπως στην υποενότητα Α1 ο ισοκρατικός φθόγγος φα 

κινείται ποικιλματικά προς τον φθόγγο φα, στην παρούσα υποενότητα ο ισοκρατικός 

φθόγγος ντο στο μπάσο κινείται ποικιλματικά προς τον φθόγγο ντο (μέτρα 118, 

120, 122, 124). Άλλη μία κίνηση που πραγματοποιείται στον ισοκράτη του μπάσου 

είναι το συγχορδιακό άλμα ντο-σολ-ντο (μέτρα 111-113, 115-117), όπου και στις 

δύο περιπτώσεις πάνω από τον φθόγγο σολ του μπάσου, στην ψηλότερη φωνή 

εμφανίζεται ο φθόγγος φα(βλ. παράδειγμα 35). 

 

Παράδειγμα 35. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 111-113 (συγχορδιακό άλμα) και 117-119 (ημιτονιακή 

ποικιλματική κίνηση). 
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Όπως πολύ εύκολα προκύπτει από την παρατήρηση της μουσικής επιφάνειας, κοινό 

χαρακτηριστικό και των δύο υποενοτήτων της ενότητας Β είναι η συνεχής εναλλαγή 

ρετζίστρων. Στην υποενότητα Β1 κάθε φθόγγος της ανοδικής χρωματικής κίνησης 

μεταφέρεται σε δύο έως τέσσερα διαφορετικά τονικά ύψη. Στην υποενότητα Β2 το 

μοτίβο του διπλού ποικίλματος ξεκινάει από χαμηλό ρετζίστρο και κινείται προς 

υψηλότερο (μεταφορά δύο οκτάβων) για να επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο στο αρχικό 

τονικό ύψος. 

       Ενώ στο μέτρο 127 όλες οι φωνές επιστρέφουν ακριβώς στην ίδια θέση από την 

οποία ξεκίνησαν στην έναρξη της υποενότητας Β2 (βλ. παράδειγμα 22β), η κίνηση 

των φωνών στο δεξί χέρι διακόπτεται απότομα. Την ίδια στιγμή η κάτω φωνή κινείται 

από το ντο προς το ντο, κίνηση που είχαμε συναντήσει και σε προηγούμενα μέτρα 

της υποενότητας. Ωστόσο, μετά το μέτρο 129 το ντο δεν επιστρέφει στο ντο για να 

ολοκληρωθεί η αναμενόμενη ποικιλματική κίνηση, αλλά κατεβαίνει ακόμα ένα 

ημιτόνιο χαμηλότερα, φτάνοντας στον φθόγγο σι, ο οποίος λειτουργεί ως «συνδετικός 

κρίκος» με την ενότητα Γ που ακολουθεί. Αυτή η απρόσμενη τροπή υπογραμμίζεται 

από τις αδιαμεσολάβητες αλλαγές τόσο του ρυθμού και της έντασης, όσο και της 

μουσικής υφής, η οποία μετατρέπεται σε μονοφωνική με το δεξί χέρι να εγκαταλείπει, 

σα να παραιτείται. Έτσι, οδηγείται απότομα και μονοφωνικά σε μία σολ μείζονα σε 

πρώτη αναστροφή για την έναρξη της ενότητας Γ. Δεδομένης της μουσικής υφής 

(συνεχής ύπαρξη tremolando και μονοφωνική υφή), των χρωματισμών δυναμικής (fff 

στην έναρξη της υποενότητας Β2), του ρετζίστρου (το αριστερό χέρι παίζει σταθερά 

στο χαμηλότερο ρετζίστρο του πιάνου, ενώ το δεξί χέρι ανεβαίνει αντίστοιχα σε 

υψηλό ρετζίστρο) καθώς και άλλων εκφραστικών υποδείξεων της παρτιτούρας (piu 

agitato, piu crescendo, un poco accelerando) θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ενότητα 

Β επιφέρει το αποκορύφωμα έντασης του κομματιού, αντιπροσωπεύοντας αυτό που ο 
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Alexander Rehding (2002) ονομάζει το «αποθεωτικό» στοιχείο στη μουσική του 

Liszt. Ωστόσο, όλη αυτή η ένταση που δημιουργήθηκε δεν οδηγεί σε κάποιου είδους 

επίλυση, αλλά σε «αδιέξοδο», παραίτηση και υπαναχώρηση, καθώς η 

προαναφερθείσα κίνηση ντο-ντο-σι δεν επαρκεί για την εισήγηση μιας επαρκώς 

αιτιολογημένης αναλυτικής ερμηνείας.  

       Μία εναλλακτική ερμηνεία θα μπορούσε να προταθεί στη βάση της 

μετασχηματιστικής θεώρησης της μακροδομής του κομματιού. Καθώς η υποενότητα 

Α4 δίνει έμφαση στη ρε μείζονα συγχορδία και η υποενότητα Β1 λειτουργεί 

μεταβατικά, η ελαττωμένη συγχορδία της υποενότητας Β2 μπορεί να θεωρηθεί 

μετασχηματισμός της ρε μείζονας συγχορδίας (ρε-φα-λα/ντο-μι-σολ-σι). Όλοι οι 

φθόγγοι της ρε μείζονας συγχορδίας (Α4) κινούνται ανοδικά ή καθοδικά κατά ένα 

ημιτόνιο ή τόνο, μετασχηματίζοντάς την σε ντο ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης. Την 

ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία ακολουθεί μια σολ μείζονα συγχορδία (Γ1), με 

τον μετασχηματισμό αυτή τη φορά να έχει ως εξής: ντο-μι-σολ-σι σολ-σι-ρε. 

Και πάλι όλοι οι φθόγγοι κινούνται βηματικά κατά τόνο ή ημιτόνιο, ανοδικά ή 

καθοδικά, σχηματίζοντας την επόμενη συγχορδία. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8, 

θεωρώντας δευτερεύοντα τον μετασχηματισμό της ρε μείζονος σε ελαττωμένη μεθ’ 

εβδόμης συγχορδία (όπως είχε συμβεί με τον μετασχηματισμό της αυξημένης 

συγχορδίας της υποενότητας Α1 στη μείζονα συγχορδία της υποενότητας Α3) και 

συσχετίζοντας τις συγχορδίες της ρε μείζονας και της σολ μείζονας (προσπερνώντας 

την ενδιάμεση ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία) προκύπτουν ενδιαφέροντες 

ισχυρισμοί για τη συσχετιστική μακροδομή του έργου. Παρατηρείται μία κίνηση από 

τη ρε μείζονα συγχορδία που διέπει όλη την ενότητα Α (με το αρχικό σι της 

αυξημένης συγχορδίας να κινείται στο λα της ρε μείζονος και την σολ μείζονα 
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συγχορδία να θεωρείται δευτερεύον μετασχηματισμός) προς τη σολ μείζονα 

συγχορδία (με την ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία της ενότητας Β να θεωρείται 

κι αυτή ως δευτερεύον μετασχηματισμός). Οι δύο αυτές συγχορδίες δεν επιτελούν 

λειτουργίες δεσπόζουσας και τονικής, με τη συμβατικά λειτουργική έννοια των όρων, 

αλλά στο πλαίσιο των λεγομένων του Joseph Straus (1987) αναφορικά με τον 

«ειρωνικό σχολιασμό» των συμβάσεων του παρελθόντος που μπορεί να αποτυπώσει 

το συσχετιστικό μοντέλο (σελ. 19). 

 

Διάγραμμα 8. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μετασχηματισμοί συγχορδιών Ενότητας Α, Β και αρχή 

Ενότητας Γ. 

Στο διάγραμμα 14 επισημαίνεται ως δομικός φθόγγος της επάνω φωνής για την 

υποενότητα Β2 ο φθόγγος μι, καθώς λαμβάνει ιδιαίτερη έμφαση, τόσο λόγω της θέσης 

του, όσο και λόγω ρετζίστρου, αφού είναι ο ψηλότερος φθόγγος της υποενότητας Β2. 

       Η υποενότητα Γ1, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προεκτείνει μία σολ μείζονα 

συγχορδία σε πρώτη αναστροφή και αποτελεί πιστή επανάληψη της υποενότητας Α3 

μεταφερμένη ένα ημιτόνιο ψηλότερα (διάγραμμα 9α). Σύμφωνα με τον Robert Bailey 

(1977) πρόκειται για «εκφραστική» χρήση της τονικότητας, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3.2, καθώς «η προς τα πάνω μεταφορά γίνεται για να 

υπογραμμίσει την επίταση και εντατικοποίηση της μουσικής» (σελ. 51).  
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Διάγραμμα 9α. Aux cypress de la Villa d’ Este I, προεκτασιακή μακροδομή υποενότητας Γ1. 

Λόγω της σαφούς μοτιβικής επιστροφής στο μέτρο 131, της ισχυρής έμφασης στη 

συγχορδία της σολ μείζονας και της δομικής αστάθειας της ενότητας Β, η έναρξη της 

ενότητας Γ θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα «εκ νέου ξεκίνημα», μετά το 

«αδιέξοδο» στο οποίο οδήγησε η ενότητα Β. Μια τέτοια ερμηνεία αποδυναμώνει τον 

μετασχηματισμό της ελαττωμένης μεθ’ εβδόμης συγχορδίας της υποενότητας Β2 σε 

στη σολ μείζονα συγχορδία της υποενότητας Γ1, ενισχύοντας, την ίδια στιγμή, τόσο 

την μακροδομιική σχέση της συγχορδίας φα-λα-ρε της υποενότητας Α4 με τη 

συγχορδία σολ-σι-ρε της υποενότητας Γ1 (διάγραμμα 9β), όσο και τον ιεραρχικό 

μακροδομικό χαρακτήρα της συσχετιστικής μακροδομής. 

 

Διάγραμμα 9β. Aux cypress de la Villa d’ Este I 

Οι τρεις πρώτες φράσεις των δύο όμοιων υποενοτήτων (Α3 και Γ1) είναι αυτούσια 

μεταφερμένες ένα ημιτόνιο ψηλότερα. Στην τελευταία τετράμετρη φράση, ωστόσο, 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο αριστερό χέρι. Στην υποενότητα Α3 ο φθόγγος 
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σι κινήθηκε προς τον φθόγγο σολ για να επιστρέψει στην αρχή της αμέσως επόμενης 

υποενότητας στον φθόγγο φα(βλ. παράδειγμα 36α). Στην υποενότητα Γ1, στα δύο 

τελευταία μέτρα εμφανίζεται η σολ μείζονα συγχορδία (η οποία σε ολόκληρη την 

υποενότητα προεκτείνεται σε πρώτη αναστροφή) αυτήν τη φορά σε δεύτερη 

αναστροφή, με το φθόγγον ρε στο μπάσο, ο οποίος θα κινηθεί προς τον φθόγγο ρε 

στην αρχή της υποενότητας Γ2 όπως επισημαίνεται στο παράδειγμα 36β. 

 

Παράδειγμα 36α. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 59-61, τέλος υποενότητας Α3. 

 

Παράδειγμα 36β. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 143-147, τέλος υποενότητας Γ1. 

Στην υποενότητα Γ2 το μπάσο πραγματοποιεί ανοδική βηματική κίνηση, η οποία 

μπορεί στο σύνολό της να θεωρηθεί ότι υπαινίσσεται τη σολ μείζονα κλίμακα 

(εξαιρουμένων των φθόγγων ρε στο μέτρο 147 και σολ στο μέτρο 155, οι οποίοι 

μπορούν να θεωρηθούν ως χρωματικοί διαβατικοί). Έτσι, το ρε του μέτρου 147 
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οδηγεί στο σι του μέτρου 161, ενώ ακολουθούν μόνο οι διατονικοί φθόγγοι της σολ 

μείζονας κλίμακας, αφού η ανοδική βηματική κίνηση συνεχίζεται (με μεταφορές 

ρετζίστρου) έως ότου ξανακουστεί ο φθόγγος σι μία οκτάβα ψηλότερα (μέτρο 167) 

στην ολοκλήρωση της υποενότητας Γ2 και στην έναρξη της υποενότητας Γ3. Όσον 

αφορά στις συγχορδίες που εμφανίζονται στην υποενότητα Γ2, ιδιαίτερη έμφαση 

φαίνεται αρχικά να παίρνει η σι μείζονα συγχορδία, η οποία στο τέλος της πρώτης 

οκτάμετρης φράσης μας οδηγεί σε μία μι ελάσσονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή. 

Στην αρχή της επόμενης παρόμοιας οκτάμετρης φράσης (μεταφερμένης ένα διάστημα 

τετάρτης ψηλότερα), η μι ελάσσονα μετατρέπεται σε μι μείζονα σε πρώτη αναστροφή 

(λόγω του χρωματικού διαβατικού φθόγγου σολ), η οποία θα περιμέναμε να 

οδηγήσει στο τέλος της σε μία λα ελάσσονα συγχορδία σε πρώτη αναστροφή 

(διάγραμμα 10). Αντιθέτως, ο φθόγγος ντο στο μπάσο (στο μέτρο 162) στηρίζει μία 

ντο μείζονα συγχορδία σε ευθεία κατάσταση. Στην επόμενη τετράμετρη φράση (λόγω 

της επιτάχυνσης του επιφανειακού ρυθμού που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4.1) δεν 

φαίνεται να παίρνει έμφαση κάποια συγκεκριμένη συγχορδία, αν και αναδύονται οι 

συνηχήσεις της ντο μείζονας, φα ελαττωμένης, μι ελάσσονας, λα ελάσσονας. 

 

Διάγραμμα 10. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή υποενότητας Γ2. 
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 Βάσει των παραπάνω, οι φθόγγοι που σημειώνονται για την υποενότητα Γ2 στο 

συνολικό συσχετιστικό αναγωγικό διάγραμμα του κομματιού (βλ. Διάγραμμα 15) 

είναι το μι και το ντο. Εξάλλου, οι συγκεκριμένοι φθόγγοι προβάλλουν έντονα και 

στη μουσική επιφάνεια (βλ. παράδειγμα 37), αλλά και στην επανεμφάνιση του 

μοτίβου του διπλού ρε-μι-ντο-ρε. 

 

Παράδειγμα 37. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 150-169, έμφαση των φθόγγων μι και ντο στην υποενότητα Γ3. 

Η υποενότητα Γ2 μπορεί να θεωρηθεί μεταβατικού χαρακτήρα (όμοια με τις 

υποενότητες Α2 και Β1), συνδέοντας τις υποενότητες Γ1 και Γ3, οι οποίες διέπονται 

από την ίδια ακριβώς σταθερή και σύμφωνη συνήχηση σολ μείζονα σε πρώτη 

αναστροφή. Στο εσωτερικό της υποενότητας Γ2, οι ασταθείς συγχορδιακές δομές θα 

μπορούσαν να ερμηνευθούν εναλλακτικά και με τη μετασχηματιστική λογική: η σι 

μείζονα μετασχηματίζεται σε μι ελάσσονα, η οποία με τη σειρά της μετασχηματίζεται 

σε ντο μείζονα, για να καταλήξει τελικά στην σολ μείζονα (διάγραμμα 11). 

 σι-ρε-φα   μι-σολ-σι 

 μι-σολ-σι  ντο-μι-σολ 

 ντο-μι-σολ  σολ-σι-ρε 
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Διάγραμμα 11. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μετασχηματισμοί συγχορδιών υποενότητας Γ2. 

Στις δύο πρώτες τετράμετρες φράσεις της υποενότητας Γ3 φαίνεται να έχουμε 

εναλλαγή των συγχορδιών της I και της V για την τονικότητα της σολ μείζονας (βλ. 

παράδειγμα 38). Να σημειωθεί ότι καμία από τις δύο συγχορδίες δεν εμφανίζεται σε 

ευθεία κατάσταση (η σολ μείζονα βρίσκεται σταθερά σε πρώτη αναστροφή με το 

φθόγγο σι στο μπάσο, ενώ η ρε μείζονα εμφανίζεται σε πρώτη και δεύτερη 

αναστροφή, σε ισχυρό και ασθενές μέρος του μέτρου αντίστοιχα). Συμπερασματικά, 

θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κυριολεκτική προέκταση της (τονικής) σολ 

μείζονας συγχορδίας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της εναλλαγής της με την V (κίνηση 

στο μπάσο: σι-φα-λα-σι).  

 

Παράδειγμα 38. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μ. 167-171, επέκταση του φθόγγου σι στο μπάσο, 

υποενότητα Γ3. 

Στις επόμενες δύο οκτάμετρες φράσεις της υποενότητας (οι οποίες είναι 

πανομοιότητες με μόνη διαφορά τη μεταφορά της δεύτερης μία οκτάβα χαμηλότερα) 

παρατηρείται χρωματική καθοδική κίνηση στη γραμμή του μπάσου, με τον φθόγγο σι 

(μέτρα 175 και 183) να κινείται έως τον φθόγγο φα και την επάνω φωνή να εκτελεί 
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παράλληλη κίνηση απέχοντας διάστημα δέκατης. Από τον φθόγγο φα (μέτρα 180 και 

189) παρατηρείται αυτήν τη φορά βηματική καθοδική κίνηση, η οποία χρησιμοποιεί 

τους διατονικούς φθόγγους της σολ μείζονας κλίμακας (διάγραμμα 12). Βάσει των 

παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση στη συσχετιστική μακροδομή της υποενότητας Γ3 

λαμβάνει το διάστημα σι-φα-σι, τόσο στα δύο πρώτα τετράμετρα που φαίνεται να 

προεκτείνουν τη σολ μείζονα σε πρώτη αναστροφή μέσω της εναλλαγής της με τη ρε 

μείζονα συγχορδία, όσο και στις οκτάμετρες φράσεις που ακολουθούν (με τον φθόγγο 

φανα «διαχωρίζει» τη χρωματική από τη διατονική καθοδική κίνηση στο μπάσο και 

τον φθόγγο σι να δεσπόζει στην αρχή και στο τέλος των φράσεων). Έτσι, όπως στην 

ενότητα Α ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο διάστημα σι-φα, στην ενότητα Γ ιδιαίτερη 

έμφαση φαίνεται να δίνεται στο διάστημα σι-φα. Επίσης, δεδομένου του ότι στην 

ενότητα Α στο μπάσο κυριαρχεί ο φθόγγος φα και στην ενότητα Γ ο φθόγγος σι, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τη μακροδομική σημασία του συγκεκριμένου 

διαστήματος για το σύνολο του έργου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι δύο αυτοί 

φθόγγοι υποστηρίζουν τις συγχορδίες της τονικής και της δεσπόζουσας της σολ 

μείζονας τονικότητας. Άξιο λόγου είναι επίσης το γεγονός πως στην αρχή και στο 

τέλος της υποενότητας κυριαρχεί στην επάνω φωνή για ακόμα μία φορά ο φθόγγος 

ρε, από τον οποίο ξεκινάνε και στον οποίο ολοκληρώνονται όλες οι προαναφερθείσες 

επιμέρους φράσεις στο εσωτερικό της υποενότητας.  
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Διάγραμμα 12. Aux cypress de la Villa d’ Este I, συσχετιστική μακροδομή της υποενότητας Γ3. 

Η τελευταία υποενότητα του έργου ξεκινάει κι αυτή με τη σολ μείζονα συγχορδία σε 

πρώτη αναστροφή για να ολοκληρωθεί με την ίδια συγχορδία σε ευθεία κατάσταση. 

Πριν από την τελική άφιξη της τονικής, ωστόσο, απουσιάζει η λειτουργική κίνηση 

ντο-ρε-σολ στη γραμμή του μπάσου (παραλείπεται ο φθόγγος ρε, και το ντο κινείται 

κατευθείαν προς το σολ). Κατά την προσωπική μου ερμηνεία πρόκειται για ακόμα 

έναν ειρωνικό σχολιασμό των συμβάσεων του παρελθόντος, καθώς η τονική πτώση 

που θα επιζητούσε τονική ακρόαση του κομματιού είναι παρούσα, αλλά η μουσική 

φαίνεται να αρνείται να επιτελέσει τη σχετική τονική λειτουργική κίνηση ακόμα και 

στο τέλος του κομματιού. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το στυλιστικό 

χαρακτηριστικό των έργων του Liszt που αναγνωρίζει ο Ramon Satyendra (1997a), 

αναφορικά με τις μη αποφασιστικές πτωτικές αφίξεις στην τονική, είτε κατά τη 

διάρκεια του κομματιού είτε στο τέλος του. Την «εξασθένηση της τονικότητας με την 

τελική συγχορδία να παραμένει άλυτη» αναγνωρίζει και ο James Baker (1990) ως 

τυπικό χαρακτηριστικό των ώριμων έργων του συνθέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με 

παρόμοιο τρόπο «άρνησης» ή «παραίτησης» φαίνεται να είχε «συμπεριφερθεί» η 

μουσική και στην ολοκλήρωση της ενότητας Β, όπου μετά την έντονη χρωματικότητα 
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εμφανίστηκε η ντο ελαττωμένη μεθ’ εβδόμης συγχορδία ως ιδανική προδεσπόζουσα, 

αλλά χωρίς να οδηγεί στην αναμενόμενη δεσπόζουσα, καθώς εγκατέλειψε τελευταία 

στιγμή το λειτουργικό της ρόλο και μας οδήγησε αντιστικτικά στη σολ μείζονα 

συγχορδία σε πρώτη αναστροφή. Έτσι, η αναμενόμενη λειτουργική κίνηση ρε-σολ 

που απουσιάζει πλήρως (με την δεσπόζουσα να μην εμφανίζεται πουθενά μέσα στο 

κομμάτι σε ευθεία κατάσταση) θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι 

αντικαθιστάται από την κίνηση φα-σι (όμοιο διάστημα τέταρτης καθαρής ένα 

διάστημα τρίτης
 
μεγάλης ψηλότερα). 

 

Διάγραμμα 13. Aux cypress de la Villa d’ Este I, προεκτασιακή μακροδομή της υποενότητας Γ4. 

Η μη-λειτουργική άφιξη στην τονική των τελευταίων δεκατεσσάρων μέτρων της 

υποενότητας Γ4 έπεται μιας ενότητας δέκα μέτρων, όπου το ασθενές αρμονικό 

περιβάλλον μπορεί να ερμηνευθεί ότι οδηγεί μετασχηματιστικά από την I στη IV της 

σολ μείζονας τονικότητας (διάγραμμα 13). Όσον αφορά στους μετασχηματισμούς που 

συμβαίνουν στο εσωτερικό της υποενότητας, οι δύο πρώτες συγχορδίες (σολ μείζονα 

και σι μείζονα) ανήκουν στον ίδιο εξατονικό κύκλο, ενώ οι τέσσερις επόμενες 
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(σολελάσσονα, μι ελάσσονα, ντο μείζονα και ντο ελάσσονα) ανήκουν σε 

διαφορετικό εξατονικό κύκλο (διάγραμμα 14). 

 

Διάγραμμα 14. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μετασχηματισμοί συγχορδιών υποενότητας Γ4. 

Όπως συνέβαινε στην ενότητα Β, έτσι και στην ενότητα Γ κοινό χαρακτηριστικό 

όλων των υποενοτήτων τους είναι η συνεχής και δραστική αλλαγή ρετζίστρου. Στην 

υποενότητα Γ1 εμφανίζεται κυρίως μακροδομικά, καθώς ο ψηλότερος και ο 

χαμηλότερος νότα της επάνω φωνής απέχουν περισσότερο από δύο οκτάβες. Εκτός 

αυτού, στο αριστερό χέρι ο προεκτεινόμενος φθόγγος σι εμφανίζεται σε τρία 

διαφορετικά τονικά ύψη. Όσον αφορά στην υποενότητα Γ2 παρατηρούνται μεταφορές 

κατά μία οκτάβα μόνο στα τελευταία πέντε μέτρα. Πιο έντονο είναι το φαινόμενο 

στην υποενότητα Γ3 και πάλι με τις μεταφορές κατά μία οκτάβα να χαρακτηρίζουν 

όλες τις φράσεις στο εσωτερικό της υποενότητας. Το ίδιο εμφανείς είναι οι αλλαγές 

ρετζίστρου και στην υποενότητα Γ4, αφού κάθε συγχορδία που μετασχηματίζεται 

παρουσιάζεται σε τρία διαφορετικά ρετζίστρα, αλλά και η ντο μείζονα/ελάσσονα 

συγχορδία, η οποία προεκτείνεται, ξεκινάει από υψηλότερο και καταλήγει σε 

χαμηλότερο (στο αρχικό) ρετζίστρο. Εκτός αυτών, όλες οι υποενότητες της ενότητας  
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Γ (εξαιρουμένης της υποενότητας Γ2 η οποία ορίσθηκε ως μεταβατικού χαρακτήρα) 

ξεκινούν με τον φθόγγο ρε στην επάνω φωνή και τον φθόγγο σι στη χαμηλότερη 

φωνή.  

       Μετά την λεπτομερή ανάλυση όλων των επιμέρους ενοτήτων και προσεγγίζοντας 

το κομμάτι στο σύνολό του, παρατηρείται πως στη συσχετιστική μακροδομή του 

κομματιού έμφαση παίρνουν μόνο οι φθόγγοι του μοτίβου του διπλού ποικίλματος με 

αφετηρία πάντα τον φθόγγο ρε. Έτσι, το χαρακτηριστικό αυτό μοτίβο βρίσκεται τόσο 

στη μουσική επιφάνεια (διπλό ποίκιλμα, είτε αυτούσιο, είτε ατελές, είτε μερικώς 

αποδομημένο) όσο και στα βαθύτερα δομικά επίπεδα (ενότητα Α: διπλό ποίκιλμα, 

ενότητες Α-Γ: ποίκιλμα/ρε-μι-ρε, υποενότητα Γ1: διπλό ποίκιλμα, υποενότητα Γ4: 

ποίκιλμα/ρε-μι-ρε). Όσον αφορά στην επάνω φωνή, ως δομικός φθόγγος ορίζεται το 

ρε. Έχοντας, λοιπόν, το ρε ως κοινό φθόγγο αναφοράς, οι υπόλοιπες φωνές (μπάσο 

και εσωτερικές φωνές) κινούνται βηματικά μετασχηματίζοντας τις συνηχήσεις που 

προκύπτουν. Το μετασχηματιστικό αυτό δίκτυο έχει ιεραρχικό χαρακτήρα, καθώς οι 

μετασχηματισμοί διακρίνονται σε επιφανειακοί, θεμελιώδεις και μεσαίου επιπέδου. 

Παρακάτω παρατίθενται τρία μετασχηματιστικά διαγράμματα για το σύνολο του 

έργου: στο πρώτο σημειώνονται όλοι οι επιφανειακοί μετασχηματισμοί που 

συμβαίνουν στο εσωτερικό των υποενοτήτων που εξετάσθηκαν, στο δεύτερο 

σημειώνονται οι μετασχηματισμοί του μεσαίου επιπέδου, ενώ στο τρίτο μόνο εκείνοι 

του βαθύτερου δομικού επιπέδου. 

 

Διάγραμμα 16α. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μετασχηματιστική μακροδομή. 
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Διάγραμμα 16β. Aux cypress de la Villa d’ Este I, μετασχηματισμοί μεσαίου δομικού επιπέδου. 

 

Διάγραμμα 16γ. Aux cypress de la Villa d’ Este I, θεμελιώδεις μετασχηματισμοι. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η χρήση τριών διαφορετικών μεθοδολογικών 

εργαλείων για την ανάλυση του “Aux cypress de la Villa d’ Este I”, με σκοπό την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μακροδομική αρμονική και αντιστικτική του 

οργάνωση. Συγκεκριμένα, υπήρξαν υποενότητες του έργου οι οποίες εξετάσθηκαν 

αυτοτελώς από συσχετιστική οπτική γωνία (π.χ. υποενότητα Α1), ωστόσο η ένταξή 

τους σε ευρύτερο δομικό πλαίσιο επέτρεψε την αλλαγή ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Έτσι, η υποενότητα Α1 σε συνδυασμό με την έναρξη της υποενότητας Α2 φαίνεται να 

συμμετέχει σε έναν τονικό υπαινιγμό, που μας δίνει τη δυνατότητα να την 

εξετάσουμε προεκτασιακά. Ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τον αναλυτικό ορίζοντα, η 

θέση της υποενότητας Α1 στον μακροδομικό συσχετιστικό σχεδιασμό αναδεικνύει τη 

μετασχηματιστική της σχέση με την υποενότητα Α4. Αντίστοιχα, υποενότητες οι 

οποίες σε τοπικό επίπεδο εξετάσθηκαν αυτοτελώς από προεκτασιακή οπτική γωνία, 

πληρώντας τις προϋποθέσεις σύμφωνης προέκτασης (π.χ. υποενότητα Α3), στη 

μετασχηματιστική ερμηνεία του συσχετιστικού μακροδομικού σχεδιασμού 

ερμηνεύθηκαν ως λιγότερο σημαντικές. Η μετασχηματιστική λογική δεν 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την ερμηνευτική διαχείρηση της συσχετιστικής 

μακροδομής, αλλά υιοθετήθηκε και για την εσωτερική δομή ορισμένων υποενοτήτων 

(Γ2 και Γ4) ως οργανωτικό μέσο της αρμονικής επιφάνειας. 

       Όσον αφορά στις αναλυτικές απόπειρες προσέγγισης του “Aux cypress de la 

Villa d’ Este I” που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3.3, υπάρχουν κοινά και 

αντιθετικά στοιχεία με την αναλυτική προσέγγιση που παρουσιάστηκε στην παρούσα 

εργασία. Η δομική ερμηνεία του Todd (1988) αναφορικά με την «εισαγωγή» του 

έργου (η οποία εμπίπτει με την εδώ ορισθείσα υποενότητα Α1) έχει ομοιότητες με τη 
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συσχετιστική προσέγγιση που παρουσιάστηκε το κεφάλαιο 4.3, καθώς αποδίδει 

ενεργό ρόλο στην αυξημένη έναντι της μείζονας συγχορδίας, παρά τον τονικό 

υπαινιγμό της σολ μείζονας/ελάσσονας που υπαινίσσεται η κατάληξη του έργου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του στον τρόπο με τον οποίο προκύπτει η κάθε 

διαδοχή συγχορδιών (μέσω βηματικής κίνησης και κοινών φθόγγων), η οποία 

υπαινίσσεται μία μετασχηματιστική οπτική. 

       Το διάγραμμα που παραθέτει ο Satyendra (1997b) φαίνεται να έχει κατά κύριο 

λόγο κοινά χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα διαγράμματα του κεφαλαίου 4.3, αν και 

με μικρές διαφοροποιήσεις. Αρχικά, οι υποενότητες του Satyendra συμπίπτουν 

απόλυτα με τις υποενότητες όπως ορίστηκαν στο κεφάλαιο της μορφολογικής 

ανάλυσης. Επίσης, οι δύο υποενότητες (Α2 και Β1) που θεωρήθηκαν ως μεταβατικού 

χαρακτήρα, αναφέρονται στο διάγραμμα 17α με τον όρο “kinetic” (=κινητικός), 

υπονοώντας ουσιαστικά την ίδια λειτουργία.  

 

 

Διάγραμμα 17. Ομοιότητες και διαφορές της αναλυτικής προσέγγισης (α) του Ramon Satyendra 

(1997b) και της αναλυτικής προσέγγισης (β) που προτείνει η παρούσα εργασία. 

Μία σημαντική διαφοροποίηση, ωστόσο, είναι η αναγνώριση από τον Satyendra της 

φαελάσσονας ως κυρίαρχης συγχορδίας για τα μέτρα 63-86, στα οποία η παρούσα 

εργασία δίνει προτεραιότητα στη ρε μείζονα συγχορδία, για λόγους μετρικής, 
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μορφολογικής και μοτιβικής άρθρωσης. Με τον τρόπο αυτό, η μετάβαση από την 

σολμείζονα συγχορδία στην φαελάσσονα συγχορδία, γίνεται με την μετατόπιση 

μίας μόνο φθογγικής τάξης (σι-λα). Το διάγραμμα του Satyendra φαίνεται να δίνει 

προτεραιότητα στις σχέσεις που συνδέουν τις διαδοχικές συγχορδίες, επιδιώκοντας 

αυτές να προκύπτουν με όσο το δυνατόν λιγότερες μετασχηματιστικές μετατοπίσεις 

φθογγικών τάξεων. Αντιθέτως, η προτεινόμενη ανάλυση δίνει έμφαση στη 

μετασχηματιστική ερμηνεία βάσει της σχέσης ελάχιστης εργασίας συσχετιστικά 

δομικών συγχορδιών απομακρυσμένων μεταξύ τους, ανάμεσα στις οποίες 

αναγνωρίζονται δευτερεύοντες μετασχηματισμοί ανώτερου επιπέδου. Έτσι, 

συσχετίζοντας τη σιαυξημένη συγχορδία με τη ρε μείζονα συγχορδία, παρατηρείται 

μετατόπιση μίας μόνο φθογγικής τάξης (σι-λα), ενώ κατά την ερμηνεία του 

Satyendra στη μακροδομική σχέση της σιαυξημένης με τη φαελάσσονα συγχορδία 

παρατηρείται μετατόπιση δύο φθογγικών τάξεων (σι-λα και ρε-ντο). Από τη ρε 

μείζονα προς τη σολ μείζονα συγχορδία, εκτελείται η ημιτονιακή κίνηση φα-σολ και 

η κίνηση κατά έναν τόνο λα-σι. Σε ακόμη πιο μακροδομικό επίπεδο, ωστόσο, 

συσχετίζοντας την αρχική με την τελική συγχορδία του έργου, παρατηρείται 

μετασχηματισμός δύο φθογγικών τάξεων, μέσω των ημιτονιακών κινήσεων σι-σι 

και φα-σολ. Εκτός μετασχηματιστικής λογικής, η σχέση που μόλις αναφέρθηκε θα 

μπορούσε να ερμηνευθεί στη βάση της «συσχετιστικής τονικότητας» του Robert 

Bailey (1973)  ως σχέση V με οξυμένη πέμπτη βαθμίδα, με Ι. 

       Οι υποενότητες του έργου, όπως ορίστηκαν στο κεφάλαιο 4.1 φαίνεται να 

συμφωνούν και με τις υποενότητες που ορίζει ο Baker (2005). Ωστόσο, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.2, ο Baker παραλληλίζει τις υποενότητες αυτές με τις 

λειτουργίες των επιμέρους μερών της φόρμα σονάτας, ερμηνεία η οποία δεν 
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υιοθετείται στην παρούσα ανάλυση. Κοινά είναι και μερικά από τα ενοποιητικά 

χαρακτηριστικά τα οποία αναγνωρίζονται για τα σύνολο του έργου με αυτά που 

αναφέρει ο Arnold (2002), π.χ. ενοποίηση των τμημάτων με διαφορετική σύσταση 

και υφή μέσω ενός μελωδικού μοτίβου τεσσάρων φθόγγων (μοτίβο διπλού 

ποικίλματος), μέσω των εναλλαγών μείζονας-ελάσσονας που καθιερώνει το οστινάτο 

στο μπάσο και μέσω της έμφασης στην αρχική διαφωνία (σι-φα) που 

επαναναδύεται πολλές φορές μέσα στο κομμάτι.  

       Το αναγωγικό διάγραμμα που παραθέτει η Pesce (βλ. κεφάλαιο 3.3, σελ. 35) 

παρουσιάζει και πάλι τόσο ομοιότητες, όσο και διαφορές με την αναλυτική ερμηνεία 

που προτείνει η παρούσα εργασία. Αρχικά, χαρακτηρίζει την υποενότητα Α1 (μέτρο 

33) ως «Θέμα 1» και τις υποενότητες Α3 και Γ1 ως «Θέμα 2». Μολονότι ο υπαινιγμός 

της ομοιότητας των υποενοτήτων Α3 και Γ1 αποτυπώθηκε διαγραμματικά και ως Α3 

και Α3΄, ο ορισμός της υποενότητας Α1 ως «Θέμα 1» παραπέμπει στην ερμηνεία του 

Baker, που δεν υιοθετεί η παρούσα εργασία. Όσον αφορά τη θεώρηση του φθόγγου 

σι της αρχικής αυξημένης συγχορδίας ως προήγησης, όπως υποδηλώνει η κάθετη 

γραμμή, συμπίπτει με την προεκτασιακή ερμηνεία της υποενότητας Α1 σε συνδυασμό 

με την έναρξη της υποενότητας Α2 όπως παρουσιάστηκε στο διάγραμμα 1β. Ανάμεσα 

στο «Θέμα 1» και στο «Θέμα 2» φαίνεται ξεκάθαρα η φαμεθ’ εβδόμης ελαττωμένη 

συγχορδία επάνω από το φθόγγο σιτου μπάσου, για την οποία αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 4.2 πως θα μπορούσε να της αποδοθεί λειτουργία δεσπόζουσας. Η 

συγκεκριμένη συγχορδία μέσω εναρμόνιων αλλαγών και ποικιλματικών φθόγγων 

οδηγεί στη σολμείζονα της υποενότητας Α3 («Θέμα 2», όπως το αναφέρει η Pesce). 

Αμέσως μετά το «Θέμα 2» στο διάγραμμα εμφανίζεται μια ντο μεθ’ εβδόμης 

ελαττωμένη συγχορδία σε δεύτερη αναστροφή, συνήχηση στην οποία η παρούσα 
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ανάλυση δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ερμηνεύθηκε ως αντιστικτική κίνηση 

και επανεμφάνιση του διάφωνου διαστήματος σι-φα τόσο στην επάνω φωνή, όσο 

και στη γραμμή του μπάσου. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός πως 

τοπικά ακούγεται ως σύνδεση PD-D. Ως πιο σημαντική στην έναρξη της υποενότητας 

Α4 αναγνωρίζει και η Pesce τη συγχορδία της ρε μείζονας (σε αντίθεση με τον 

Satyendra που είχε δώσει έμφαση στη φαελάσσονα συγχορδία), δείχνοντας μέσω 

της αγκύλης την ποικιλματική κίνηση ρε-μι-ρε που αναγνωρίζει από την αρχή της 

υποενότητας Α4 έως την υποενότητας Γ1 (όμοια αποτυπώνεται και στην προτεινόμενη 

ερμηνεία της παρούσας εργασίας, βλ. διάγραμμα 14). Θεωρώ πως δεν είναι τυχαία η 

επιλογή της φα σε δεύτερη αναστροφή στο μέτρο 87, συνήχηση με την οποία, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί ξεκινάει η ενότητα Β και στην οποία έχει δοθεί έμφαση και σε 

άλλα σημεία μέσα στο κομμάτι. Για τις υποενότητες Γ2 και Γ3 η Pesce αρκείται στην 

αποτύπωση της συγχορδία της σολ μείζονας σε πρώτη αναστροφή, δικαιολογημένα, 

αφού λαμβάνει ιδιαίτερη μετρική και μοτιβική έμφαση. Πιο αναλυτικό γίνεται το 

διάγραμμα για την τελευταία υποενότητα του έργου, στην οποία αποτυπώνονται οι 

μετασχηματισμοί, όπως έχουν συζητηθεί και στο κεφάλαιο 4.3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχουν οι φθόγγοι στους οποίους η Pesce δίνει έμφαση στην επάνω φωνή, οι οποίοι, 

όπως έχει αναφερθεί στην παρούσα εργασία, είναι ο φθόγγος ρε και οι γειτονικοί του. 

Δεν κάνει το ίδιο, ωστόσο, και για την κάτω φωνή, αναγράφοντας όλους τους 

φθόγγους με τον ίδιο τρόπο. Εν κατακλείδι, αξίζει να επισημανθεί πως στη 

συγκεκριμένη παράγραφο, η αναφορά στις υποενότητες έγινε με βάση την 

οριοθέτηση που υιοθετήθηκε εδώ, καθώς οι διακεκομμένες γραμμές που 

χρησιμοποιεί η Pesce υπονοούν διαφορετικό διαχωρισμό του έργου σε ενότητες. 

       Μία πτυχή με την οποία η παρούσα εργασία δεν ασχολήθηκε είναι η σύνδεση του 

“Aux cyprès de la Villa d’ Este I” με τα υπόλοιπα κομμάτια του Années de 
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pèlerinage, Troisième Année. Μία τέτοια απόπειρα έχει γίνει από την Dolores Pesce 

και παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 2.2 και 3.3. Η Pesce, ωστόσο, επικεντρώνεται 

ενίοτε στους στυλιστικούς και ενίοτε στα αρμονικούς παράγοντες του έργου, 

σχολιάζοντας κοινές συγχορδίες, εμφανίσεις τονικοτήτων και συναφή μοτίβα. Χωρίς 

σε καμία περίπτωση να υποβιβάζεται η παραπάνω προσέγγιση, η οποία μπορεί να 

φωτίσει ενδιαφέρουσες πτυχές για το σύνολο του έργου, θα αντιπροτείνονταν 

σύγκριση που θα επικεντρωνόταν στα αρμονικά χαρακτηριστικά των επιμέρους 

έργων, σχολιάζοντας κοινούς μετασχηματισμούς, πιθανές συνδέσεις συγχορδιών, 

παράγοντες επιλογής συγκεκριμένων συνηχήσεων, αρμονικές συμπεριφορές και 

υπαινικτικές λειτουργίες, ζητήματα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα αναφορικά με την 

αρμονική γλώσσα της όψιμης περιόδου του Liszt και κατ’ επέκταση της συχνά 

αποκαλούμενης «υπερχρωματικής» μουσικής. Ιδιαίτερα το συγκεκριμένο έργο, 

αποτελούμενο από τις αντιθετικές κατηγορίες των «θρησκευτικών κομματιών» και 

των «θρηνωδιών», προσφέρεται για συγκριτική μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων 

αναφορικά με τη διαφορετική χρήση της αρμονικής γλώσσας σε συνδυασμό με τις 

στιλιστικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα κομμάτια. Κυρίως, όμως, ενδείκνυται για 

μελέτη των κοινών ενοποιητικών αρμονικών στοιχείων που πιθανώς διέπουν τα 

κομμάτια του έργου στο σύνολό τους, παρά τον αντιθετικό στιλιστικό τους 

χαρακτήρα. 

       Συνοψίζοντας τα αρμονικά, μοτιβικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του 

έργου, οι παρακάτω παράγοντες αναγνωρίζονται ως εκείνοι που συμβάλλουν κυρίως 

στη συνοχή του: 

 το μοτίβο του διπλού ποικίλματος, το οποίο μετασχηματίζεται και ενοποιεί τις 

ενότητες του έργου μεταξύ τους παρά τον αντιθετικό τους χαρακτήρα τόσο στο 
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επίπεδο της επιφάνειας, όσο και σε βαθύτερα αρμονικά επίπεδα (π.χ. βλέπε 

μακροδομικό μοτιβικό παραλληλισμό, διάγραμμα 15) 

 οι εναλλαγές μείζονας ελάσσονας τόσο στη μακροδομή του έργου (υπαινιγμός 

σολ ελάσσονας στην έναρξη και σολ μείζονας στην τελευταία ενότητα) όσο και 

στη μουσική επιφάνεια (χαρακτηριστική κίνηση φα-φα-φα στην πρώτη 

υποενότητα που μετατρέπει τη ρε μείζονα σε ρε ελάσσονα και αντίστοιχη κίνηση 

ντο-ντο-ντο σε επόμενη υποενότητα) 

 η συμμετρικότητα των φράσεων στην εσωτερική δομή των υποενοτήτων όπως 

ακριβώς την αναγνωρίζει ο Baker (επαναληψημότητα, συμμετρία και 

«τετράγωνη» διάταξη) 

 οι συνεχείς εναλλαγές ρετζίστρου που χαρακτηρίζουν ανεξαιρέτως όλες τις 

υποενότητες του έργου είτε αυτές είναι απότομες και εκτενείς είτε επιτυγχάνονται 

με πιο ομαλό τρόπο (βηματική κίνηση) 

 το διάφωνο διάστημα σι-φα, το οποίο όχι μόνο διέπει τη συσχετιστική 

μακροδομή της ενότητας Α, αλλά εμφανίζεται στη μουσική επιφάνεια και σε 

άλλα σημεία μέσα στο κομμάτι 

 ο φθόγγος ρε στην επάνω φωνή, ο οποίος φαίνεται να λαμβάνει ιδιαίτερη έμφαση 

είτε με την εμφάνισή του στην έναρξη των υποενοτήτων, είτε με τον διανθισμό 

του από τους γειτονικούς του φθόγγους, σε τοπική αλλά και σε μακροδομική 

κλίμακα (βλ. διάγραμμα 15). 

Από μία ερμηνευτική σκοπιά, η δυνατότητα της διττής ερμηνείας του διάφωνου 

διαστήματος σι-φα (είτε ως σι-φα είτε ως λα-φασι-σολ) θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό της διττή ανησυχίας για τη ζωή και το θάνατο που 
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θεωρείται ότι εκφράζει ο Liszt μέσα από το τρίτο βιβλίο του έργου του Années de  

pèlerinage (Arnold 2002, Pesce 1990). Στη βάση αυτής της διττής ανησυχίας μπορεί 

να ερμηνευθεί και η δομή του συγκεκριμένου κομματιού, με τις ενότητες Α και Β να 

αντιπροσωπεύουν τη θρηνητική διάθεση, όπως αυτή εκφράζεται εκφράζεται μέσω 

της έντονης χρωματικότητας, της χρήσης ακραία αντιθετικών ρετζίστρων και 

χρωματισμών δυναμικής, που οδηγούν στο «αποκορύφωμα» της έντασης της 

μουσικής στην ολοκλήρωση της ενότητας Β. Από την άλλη μεριά, η 

«εκκλησιαστική» διάθεση φαίνεται να εκφράζεται από την ενότητα Γ, με τα 

χαρακτηριστικά της να διαφέρουν από αυτά των άλλων δύο ενοτήτων, ως προς την 

ομοφωνική υφή που παραπέμπει στη συγχορδιακή υφή των εκκλησιαστικών χορικών, 

την περισσότερο διατονική και σύμφωνη αρμονία (συνεχής έμφαση στη σολ μείζονα 

συγχορδία σε αντίθεση με το διάφωνο χρωματικό διάστημα σι-φα και την αδιέξοδη 

εμφάνιση της μεθ’ εβδόμης ελαττωμένης συγχορδίας) και τη χαρακτηριστική κίνηση 

ντο-σολ των τελευταίων μέτρων του κομματιού, με τις συγχορδίες της IV και της I να 

εναρμονίζουν τους συγκεκριμένους φθόγγους, παραπέμποντας υπαινικτικά στη 

λεγόμενη «εκκλησιαστική» πτώση. 

       Τα υπερχρωματικά, όπως συνήθως χαρακτηρίζονται, κομμάτια αποτελούν ένα 

ιδιαίτερο τμήμα του ρεπερτορίου, καθώς δανείζονται ορισμένες συμβάσεις από την 

παράδοση της κοινής πρακτικής, ενώ παραβιάζουν ορισμένες άλλες. Ο αμφίσημος 

αυτός χαρακτήρας καθιστά άτοπη την υιοθέτηση αποκλειστικά και μόνο ενός 

αναλυτικού εργαλείου προσέγγισης, ενώ προσφέρεται για τη συνδυαστική χρήση 

διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων που μπορεί να σεβαστεί αυτή τους την 

ιδιαιτερότητα. Το “Aux cyprès de la Villa d’ Este I” αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιου είδους μουσικής. Έτσι, την ίδια στιγμή που η υιοθέτηση της 

προεκτασιακής οπτικής δικαιώνει την ερμηνεία της δομής μεμονωμένων 
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αποσπασμάτων και τοπικών αρμονικών υπαινιγμών, η συσχετιστική και η 

μετασχηματιστική είναι περισσότερο δόκιμες και θεωρητικά υπερασπίσιμες για 

ευρύτερες ενότητες ή και το σύνολο το κομματιού. Επιχειρώντας να χρησιμοποιήσει 

διαφορετικές αναλυτικές προσεγγίσεις ανάλογα με την έκταση και τα αρμονικά 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε ενότητας του έργου και θέλοντας να προβάλλει την 

ιδιαιτερότητα της τονικής αμφισημίας τους, η παρούσα εργασία έδωσε αναπόφευκτα 

βάρος σε παράγοντες που ανθίστανται συστηματικής διαχείρησης. Θα ήταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα, ωστόσο, μία περισσότερο συστηματική προσέγγιση της δομής του 

συγκεκριμένου κομματιού βάσει του μετασχηματιστικού μοντέλου, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε εδώ κατά κύριο λόγο ως μέσο ερμηνείας της συσχετιστικής 

μακροδομής. Από την άλλη πλευρά, η αντίσταση μουσικών παραγόντων στη 

συστηματική τους διαχείριση όπως αυτή επιβεβαιώνεται μέσα από τη συσχετιστική 

προσέγγιση, δε συνεπάγεται και αδυναμία της προσέγγισης αυτής να προσφέρει μία 

υπερασπίσιμη ερμηνεία της δομής του κομματιού. Αντιθέτως, αφήνει χώρο για 

συμπληρωματική χρήση διαφορετικών αναλυτικών προσεγγίσεων, η καθεμία από τις 

οποίες είναι ικανή να φωτίσει διαφορετικές πτυχές του έργου. Η συνδυαστική αυτή 

χρήση θα μπορούσε να επιχειρηθεί και σε άλλα έργα του Liszt, ή ακόμα και σε 

αναλόγου ύφους έργα άλλων συνθετών, αφού μέσω της ευελιξίας στην επιλογή της 

εκάστοτε μεθοδολογικής προσέγγισης και των πιθανών διττών ερμηνειών που 

προκύπτουν από τη συνύπαρξή τους απο-φυσικοποιείται  η δομή και ενισχύεται η 

θεώρηση της ανάλυσης ως μία κατ’ εξοχήν ερμηνευτική πράξη. 
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