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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι συσχετισμοί ανάμεσα στην εκτέλεση και την 

ανάλυση μέσα από την περιπτωσιολογική της σονάτας για πιάνο op. 1 του Alban 

Berg. Η μελέτη αυτή εστιάζει ιδιαιτέρως στη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης της 

φραστικής και μορφολογικής δομής της σονάτας μέσα από την συνομιλία 

ερμηνευτικών και εκτελεστικών προσεγγίσεων. 

 Ο Berg συνέθεσε την σονάτα για πιάνο op. 1 το 1908-9, δηλαδή όταν 

μαθήτευε ακόμη δίπλα στον Schoenberg (Pople 1997, 58). Η αγωνία του για την 

ολοκλήρωση αυτού του έργου αποτυπώνεται στις τέσσερις απόπειρες που 

προηγήθηκαν της τελικής σονάτας αλλά και στην σχολαστικότητα με την οποία έχει 

δουλευτεί το έργο ως την τελευταία νότα (Adorno 1991, 40). Η ιδιαίτερα 

λεπτομερής δουλειά του Berg αποτυπώνεται πλήρως στην παρτιτούρα η οποία 

είναι εξαντλητικά περιγραφική και αφήνει ελάχιστα περιθώρια παρερμηνειών ή/και 

παρεμβάσεων. Ενώ η αφετηρία της έρευνας είχε ως επίκεντρο την εξέταση των 

διαφόρων ηχογραφημένων εκτελέσεων της σονάτας, η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων κατέστη ιδιαίτερα δύσκολη από το γεγονός ότι η εξαντλητική 

παρτιτούρα άφηνε μικρό χώρο στους εκτελεστές για ερμηνευτικές παρεκκλίσεις. 

Επακόλουθο της πυκνής χρήσης οδηγιών και της εξαντλητικής σημειογραφίας ήταν 

ο αναπροσανατολισμός του αντικειμένου της έρευνας στην παρτιτούρα ως ένα 

είδος καταγεγραμμένης εκτέλεσης. Με άλλα λόγια, η παρτιτούρα εκλαμβάνεται ως 

ένα είδος ιδεατής εκτέλεσης του έργου και αναλύεται χρησιμοποιώντας το 

μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποίησε ο  Rink (2002) από τη σκοπιά του 
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εκτελεστή για την ανάλυση της εκτέλεσης του Νυχτερινού του Chopin σε Ντο# 

ελάσσονα op.27 Νο.1.  

 Όσον αφορά στη διάρθρωση της εργασίας, αρχικά  παρατίθενται τα 

πορίσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφορικά με την αμφίδρομη σχέση 

ανάλυσης και εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται τρεις ξεχωριστές θεματικές 

σε σχέση με τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες της σχέσης ανάλυσης-εκτέλεσης: (1) 

από την ανάλυση στην εκτέλεση, (2) την εκτέλεσης ως ανάλυση και (3) την ανάλυση 

της εκτέλεσης. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συνεχίζει με την συνοπτική 

παρουσίαση της σονάτας του Berg, τόσο στο βιογραφικό της πλαίσιο, όσο και σε 

σχέση αφενός με τις διαφορετικές αναλυτικές προσσεγγίσεις που έχουν κατά 

καιρούς προταθεί, και αφετέρου με τις διαθέσιμες ηχογραφημένες εκτελέσεις της. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται η μεθοδολογική πρόταση του Rink (2002) που 

αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς και άλλα μεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται κατά την συνακόλουθη αναλυτική διαδικασία.  Το κεφάλαιο της 

ανάλυσης συνιστά τον πυρήνα της εργασίας και διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες 

ανάλογα με τις παραμέτρους που εξετάζονται κάθε φορά. Ανάμεσα σε αυτές είναι η 

μορφολογική δομή, η αγωγική (τέμπο), οι διακυμάνσεις στην δυναμική και η 

ομαδοποιητική δομή. Η τελευταία αποτελεί και το βασικό αντικείμενο της εργασίας. 

Τέλος, στην τελευταία ενότητα της εργασίας λαμβάνει χώρα ο συγκριτικός 

συσχετισμός των πορισμάτων της ανάλυσης με τις αναλύσεις και εκτελέσεις της 

σονάτας που συζητήθηκαν εκτενώς στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης.               
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Η ανάλυση και η εκτέλεση θεωρούνται ως δύο αυτόνομες μουσικές πράξεις. Η κάθε 

μια με τον δικό της τρόπο φανερώνει τις ποικίλες και διαφορετικές πτυχές ενός 

μουσικού έργου. Για τον λόγο αυτό, μπορούν και λειτουργούν χωρίς η μια να 

«υπηρετεί» κατ’ ανάγκη την άλλη. Εντούτοις, τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί η 

συζήτηση στον ακαδημαϊκό χώρο σχετικά με την ανάλυση και την εκτέλεση ως δύο 

αλληλοεπηρεαζόμενες ερμηνευτικές  πράξεις. Η συζήτηση αφορά τόσο στη σχέση 

μεταξύ των δύο, αλλά και στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

θεωρηθεί ότι συνιστούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. 

 Η σχέση αυτή είναι πολυεπίπεδη και εμπλέκει αναλυτές, εκτελεστές, 

συνθέτες και ακροατές. Το συνηθέστερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης του εκτελεστή 

και του αναλυτή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι αυτό που θέλει τον 

πρώτο, να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της ανάλυσης και να παίρνει τις 

αντίστοιχες ερμηνευτικές αποφάσεις. Με τη σειρά τους, πολλοί αναλυτές 

επικαλούνται πολλές φορές εκτελέσεις για να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των 

αναλυτικών τους προτάσεων. Έτσι, δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 

ανάλυσης και της εκτέλεσης που έχει να προσφέρει πολλά και στις δυο πλευρές1.  

 Παραφράζοντας τα λόγια του Lester (1998), η αμφίδρομη αυτή σχέση δεν 

είναι αυτονόητη για αρκετούς εκτελεστές και αναλυτές, ενώ κάποιες άλλες φορές 

                                                        
1 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Janet Schmalfeldt στο άρθρο της   "On the Relation of 
Analysis to Performance: Beethoven's Bagatelles Op. 126, Nos. 2 & 5 ", Journal of Music Theory 29, 
no. 1 (Spring 1985): 1-31,  στο οποίο προσπαθεί να δείξει αυτήν την συνομιλία/συνεργασία μεταξύ 
εκτελεστή και αναλυτή, υποδυόμενη και τους δύο ρόλους.    
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αποκτά ακόμη και μονοκατευθυντικό χαρακτήρα. Υπάρχουν αρκετά  παραδείγματα 

στην βιβλιογραφία  που τοποθετούν τον αναλυτή σε θέση ισχύος, δίνοντας στον 

εκτελεστή τον αποκλειστικό ρόλο του «μεταφραστή» των πορισμάτων της 

ανάλυσης. Αποτελεί σχεδόν δόγμα η άποψη πως η εκτέλεση που δεν προβάλει τα 

πορίσματα της εκάστοτε ανάλυσης είναι μια κακή εκτέλεση, εκτός αν τη στηρίξει ο 

ίδιος ο εκτελεστής σε μια διαφορετική ανάλυση (Lester 1998, παρ. 8).  

Από την άλλη πλευρά, για πολλούς εκτελεστές η ανάλυση φαίνεται να μην 

σχετίζεται άμεσα με την «πραγματική μουσική». Παρόλα αυτά, πολλές αποφάσεις 

που παίρνουν οι εκτελεστές κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της μουσικής τους 

ερμηνείας, όπως η επιλογή των δακτυλισμών ή δοξαριών, της κατάλληλης 

άρθρωσης και της αναπνοής, αποτελούν αναλυτικές πράξεις (Lester 1998, παρ. 7). 

Ακόμα και αν αυτές γίνονται υποσυνείδητα, από την στιγμή που επηρεάζουν την 

μορφή του έργου, έχουν την ίδια σπουδαιότητα με την αναλυτική σημειογραφία. 

(Lester 1998, παρ. 7). «Οι εκτελεστές είναι αναλυτές με την έννοια ότι κι αυτοί 

εμπλέκονται σε μια αισθητική, βιωματική ερμηνεία της μουσικής» (Mayer 2003, 

257). 

Για τον εκτελεστή, λοιπόν, η αναλυτική πράξη είναι κάτι το οποίο 

χρησιμοποιεί είτε υποσυνείδητα είτε συνειδητά.  Σύμφωνα με τον Lester (1998) 

αλλά και τον Rink (2002), η ίδια η ερμηνεία μπορεί να εκληφθεί ως ανάλυση του 

μουσικού έργου εφόσον η εκτέλεση αποτελεί το σύνολο των συνειδητών αλλά και 

διαισθητικών αποφάσεων που πήρε ο εκτελεστής. Όσον αφορά στο κομμάτι της 

διαίσθησης, ο Rink (2002, 36) προτείνει την χρήση του όρου «ενημερωμένη 

διαίσθηση» (informed intuition), για να αναφερθεί στη γνώση και στην εμπειρία 
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που κρύβεται πίσω από την διαίσθηση του εκτελεστή, η οποία δεν εμφανίστηκε 

έτσι απλά από το πουθενά. Η συνειδητή χρήση αναλυτικών εργαλείων από την 

πλευρά του εκτελεστή μπορεί να αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας εκτέλεσης 

ή την ανάλυση και την αποδόμηση εκτελέσεων τρίτων με σκοπό τη βαθύτερη 

κατανόηση των λεπτομερειών της ερμηνείας του έργου ή ακόμα και τη σύγκριση. 

Ένα ακόμη πεδίο όπου φαίνεται να συνυπάρχουν η ανάλυση και η εκτέλεση 

είναι η εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Mayer (2003) η χρήση της 

εκτέλεσης στη διδασκαλία της ανάλυσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ επωφελής 

καθώς εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή στην αναλυτική διαδικασία και όχι την 

παθητική στάση του ακροατή:  «Εφόσον, οι μαθητές είναι πιθανό να ερωτηθούν για 

να συνεισφέρουν στο μάθημα με τα μουσικά τους όργανα  … είναι αδύνατο να μην 

συμμετέχουν και να αφήσουν το παίξιμο σε κάποιον άλλο» (σελ. 260).  

 Οι θεματικές που θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία αφορούν: 

 Την ανάλυσης προς την εκτέλεση 

 Την εκτέλεση ως ανάλυση 

 Την ανάλυση της εκτέλεσης 
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2.1.1. Από την ανάλυση στην εκτέλεση 

Σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις παραμέτρους μιας 

εκτέλεσης που σχετίζονται και επηρεάζονται εν δυνάμει από την ανάλυση, καθώς 

και τον τρόπο κατά τον οποίο τα πορίσματα μιας ανάλυσης μπορούν να 

κατευθύνουν τον εκτελεστή να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Η προσπάθεια 

αυτή δεν φιλοδοξεί να οδηγήσει στη επαγωγή γενικών κανόνων που μπορούν να 

εφαρμοστούν στο σύνολο των περιπτώσεων. Κάθε μουσικό κομμάτι εγείρει νέους 

προβληματισμούς, ανεξάρτητα με τις πιθανές ομοιότητες της δομής του με άλλα 

κομμάτια. (Berry 1988, 3) 

 Ξεκινώντας  με τον Wallace Berry  και το  άρθρο του “Formal Process and 

Performance in the Eroica Introductions” (1988), θα πρέπει να επισημάνουμε, 

μεταξύ άλλων, την σημασία που έχει για την εκτέλεση ο προσδιορισμός των 

λειτουργιών που επιτελεί κάθε ενότητα του έργου. Δηλαδή, η δομή του έργου και ο 

εν δυνάμει ρόλος της εκάστοτε ενότητας ως εισαγωγή, έκθεση, μετάβαση, 

ανάπτυξη ή κατάληξη δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες για μια πειστική αφήγηση 

από την μεριά του εκτελεστή. Οι βασικές παράμετροι της εκτέλεσης που 

επηρεάζονται σε αυτήν τη περίπτωση από την ανάλυση, όπως επισημαίνει ο Berry 

(1988, 4), αφορούν κυρίως στο τέμπο και στην άρθρωση.  

Στο πρώτο του παράδειγμα ο Berry επισημαίνει, σε μια ενότητα ανάπτυξης 

της «Ηρωικής» του Beethoven μια επιτάχυνση του αρμονικού ρυθμού, μια πύκνωση 

στην επανάληψη του μοτιβικού υλικού, αλλά και μια ανάπτυξη του επιπέδου  της 
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δυναμικής με την είσοδο των κόρνων2. Το ερώτημα που εγείρεται λοιπόν για ένα 

τέτοιο πέρασμα είναι το εξής: Ο μαέστρος θα συνοδεύσει αυτήν την μοτιβική και 

αρμονική επιτάχυνση με μια ανάλογη στο επίπεδο της αγωγικής;  Ή θα ήταν 

καλύτερο να αφεθούν οι μουσικές διεργασίες που συμβαίνουν να «μιλήσουν» από 

μόνες τους;  Ή ακόμη, θα μπορούσε να θεωρηθεί εύστοχη μια αντίσταση στις 

εγγενείς τάσεις της μουσικής για επιτάχυνση; Ο Berry  προτείνει πως η ερμηνεία θα 

πρέπει να ακολουθεί τη σαφή πορεία της ανάπτυξης με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα της, δηλαδή με μια μικρή αγωγική επιτάχυνση. 

Αντικείμενο διαμάχης μπορεί να αποτελέσει η άποψη πως τέτοιες γενικές 

απαντήσεις δεν είναι πειστικές. Παρόλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφές 

πως η βαθιά κατανόηση των δομικών λειτουργιών αποτελεί τη μόνη λογική βάση 

για την εξέταση αυτών των ερωτημάτων. Συνεπώς, είναι θεμιτό να προχωρήσουμε 

με πιο συστηματικά εργαλεία παρακάτω.   

Σε επόμενο παράδειγμα του, ο Berry αναφέρεται στην εισαγωγική ενότητα 

(μμ. 1-11) του τέταρτο μέρους της Ηρωικής του Beethoven. Η συγκεκριμένη ενότητα 

κάθε άλλο παρά ως εισαγωγική μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς εμφανίζει  υψηλές 

δυναμικές εντάσεις, ποικιλία στην υφή αλλά και γρήγορο τέμπο. Παρόλα αυτά την 

εκλαμβάνουμε ως εισαγωγική διότι μας οδηγεί στο βασικό θέμα μετά από μια 

κορώνα στη δεσπόζουσα της οικείας τονικότητας και γιατί εμφανίζει πλήρη 

αντίθεση με όλα τα χαρακτηριστικά του θέματος που ακολουθεί (δυναμική, υφή, 

αρμονία κτλ.). Περιγράφοντας, λοιπόν, αυτήν την ενότητα θα λέγαμε πως 

παρουσιάζει έντονη κινητικότητα είτε αυτό αφορά στην κίνηση της αρμονίας προς 

                                                        
2 Όλες οι πληροφορίες για τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα και τις ακόλουθες 
τρεις παραγράφους αντλούνται από το άρθρο του Wallace Berry, “Formal Process and Performance 
in the “Eroica” Introduction”, Music Theory Spectrum 10, (1988): 3-18. 
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τη δεσπόζουσα, τη γρήγορη εναλλαγή του ρετζίστρου με τη χρήση των δέκατων-

έκτων, την αλλαγή της υφής, την εναλλαγή των ηχοχρωμάτων, αλλά και την 

σταδιακή επιβράδυνση του επιφανειακού ρυθμού με αποκορύφωση την κορώνα. 

Όπως πολλές άλλες εισαγωγές, έτσι και αυτήν θα μπορούσαμε να την 

χαρακτηρίσουμε ως υπερμετρική ανάκρουση στο ισχυρό μέρος  του μ. 12 όπου 

ξεκινάει το κύριο θέμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ας δούμε με ποιον τρόπο 

η ανάλυση μπορεί να μεταφραστεί σε εκτελεστικές πρακτικές. Το διακύβευμα εδώ 

αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προβάλουμε τον λειτουργικό ρόλο αυτής της 

ενότητας ως εισαγωγή παρά τα αντι-κανονικά της χαρακτηριστικά. Μπορούμε να 

ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι θεωρήσαμε όλη αυτήν την ενότητα μια 

Παράδειγμα 2.1.. Beethoven, Συμφωνία No. 3 σε Μι ύφεση, IV, μμ. 1-15  
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υπερμετρική ανάκρουση που καταλήγει στο ισχυρό μέρος του μέτρου αμέσως μετά 

την κορώνα. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύστοχο να παρομοιάσουμε αυτήν την 

ενότητα με μια εισπνοή ή να φανταστούμε τον μαέστρο να την διευθύνει ολόκληρη 

«επάνω», προβάλλοντας έτσι, ίσως και υποσυνείδητα, τον χαρακτήρα 

προετοιμασίας που εμφανίζει αλλά και την λειτουργία της ως ανάκρουση. 

Συνεχίζοντας, η απλότητα την υφής στα πρώτα πέντε μέτρα υποδεικνύει ένα 

γρήγορο, αβίαστο τέμπο αλλά και ταυτόχρονα απουσία υπερβολής στη δυναμική 

και στην πρώτη ατάκα. Παρακάτω, η αλλαγή της υφής (μ. 6) συνοδεύεται από μια 

κλιμακούμενη επιβράδυνση του επιφανειακού ρυθμού, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, η οποία επιτυγχάνεται με τη σταδιακή χρήση μεγαλύτερων αξιών 

αλλά και με μετατροπή των staccato σε τενούτες. Αυτό λοιπόν το σημείο θα 

μπορούσε να συνοδευτεί από μια μικρή επιβράδυνση στο τέμπο με ακρίβεια στην 

Παράδειγμα 2.1. (συνέχεια) 
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άρθρωση, ενώ στο μ. 10 οι τενούτες, με μια μικρή αναπνοή ανάμεσα, θα πρόσθεταν 

στον χαρακτήρα προετοιμασίας της εισαγωγής. Τέλος, η διάρκεια της κορώνας είναι 

καθοριστικής σημασίας για την εκτέλεση του αποσπάσματος ως ανάκρουση. Αν 

είναι πολύ μεγάλη υπάρχει κίνδυνος να επιβληθεί και όχι να προετοιμάσει το θέμα 

που έρχεται, ενώ αν είναι πολύ μικρή υπονομεύει τη λειτουργία και την αυτάρκεια 

της ενότητας. Επιπλέον, στην καθαρότητα, ευκρίνεια και στην πρόσληψη της 

μεγάλης αντίθεσης που παρουσιάζει το θέμα μπορεί να συμβάλει μια μικρή παύση 

μετά την κορώνα, καθώς και μια μικρή καθυστέρηση στην ατάκα του θέματος στο μ. 

12. 

Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν παραπάνω, οι παράμετροι της εκτέλεσης 

που επηρεάστηκαν από τα αναλυτικά ευρήματα αφορούν κυρίως στο τέμπο, τις 

δυναμικές και την άρθρωση.3 Στο άρθρο του “Generative principles in music 

performance” ο Eric Clarke (1988) δείχνει πώς παράμετροι της εκτέλεσης όπως 

αυτοί που  αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά και άλλοι, όπως το ηχόχρωμα ή το 

rubato, αποτελούν για τον εκτελεστή τα εργαλεία έκφρασης της δομής ενός έργου.  

Αναλυτικότερα: 

1. Χρόνος 

i. Η εικονική απεικόνιση του τέμπο μιας φράσης συνήθως μοιάζει με 

μια παραβολή της οποίας οι αργοί παλμοί  οριοθετούν την φράση 

ii. Ένας φθόγγος μπορεί να επιμηκυνθεί με σκοπό να τονιστεί μια 

σημαντική νότα που ακολουθεί 

                                                        
3 Ως άρθρωση μεταφράζεται ο αγγλικός όρος “articulation” που αναφέρεται στην διάρκεια, την 
ποιότητα της ατάκα και το ηχόχρωμα κάθε φθόγγου.  
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iii. Ένας σημαντικός φθόγγος μπορεί επίσης ο ίδιος να επιμηκυνθεί 

2. Δυναμικές 

i. Σταδιακές αλλαγές στην ένταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την απόδοση του μετρικής αίσθησης και της κατεύθυνση σε μια 

φράση 

ii. Δυναμικές αντιθέσεις μπορούν επίσης να οριοθετήσουν φράσεις. 

iii. Ένα δομικά σημαντικό γεγονός μπορεί να ενταθεί δυναμικά. 

3. Άρθρωση 

i. Σταδιακές αλλαγές στην άρθρωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την απόδοση του μετρικής αίσθησης και την κατεύθυνση σε μια 

φράση. 

ii. Ασυνέχεια στην άρθρωση μπορεί να υποδείξει όρια φράσεων. 

iii. Ένα σημαντικό γεγονός μπορεί να τονιστεί μέσω της άρθρωσης. 

Όσον αφορά στο rubato, κανείς θα έλεγε πως αποτελεί καθαρά διαισθητική 

τέχνη. Ενώ για πολλούς εκτελεστές η διαισθητική αντιμετώπιση του rubato είναι 

αυτονόητη, μια συνειδητή και περισσότερο συστηματική προσέγγιση θα μπορούσε 

να είναι χρήσιμη.4  Σύμφωνα με τον Rothstein (2005), παρόλο που είναι δύσκολο να 

αναπτυχθεί μια γενικευμένη θεωρία για το rubato, κάποιες βασικές αρχές μπορούν 

να επαχθούν (παρ. 2). Η δυσκολία γενίκευσης έγκειται στο γεγονός πως ακόμα και 

συνθέτες της ίδιας γενιάς – όπως ο Chopin και ο Liszt – είχαν τελείως διαφορετική 

αντίληψη για το rubato. Μερικές από τις βασικές αρχές, τι οποίες εξήγαγε ως 

συμπεράσματα ο Rothstein μετά από συστηματική μελέτη και ανάλυση 

                                                        
4  Οι πληροφορίες της  παραγράφου αντλούνται από το άρθρο του William Rothstein, “Like Falling off 
a Log: Rubato in Chopin’s Prelude in A-flat Major (op.28, no. 17)”, Music Theory Online 11, no. 1,  
(2005), πργ. 1-3, 43-45. 
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συγκεκριμένων έργων του Chopin, είναι: η επιτάχυνση ενός ανακρουστικού μοτίβου 

(όπως το αναπήδημα μιας μπάλας), η επιβράδυνση της μουσικής σε σημεία που 

εμφανίζεται «τριβή» αναφορικά είτε με την πολυπλοκότητα στην υφή, την αρμονία 

ή και τον ρυθμό. Αντίθετα, η επιτάχυνση προτείνεται σε σημεία όπου 

παρουσιάζεται ίδια αρμονία ή απλή υφή ή ακόμη και σε σημεία που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα τεχνικές ευκολίες. Η παραπάνω γενίκευση αφορά κυρίως την μουσική του 

19ου αιώνα, καθώς τότε χρονολογούνται τα έργα που διερευνήθηκαν.           

Μέχρι τώρα εξετάσαμε την επίδραση της ανάλυσης στην εκτελεστική 

πρακτική, και συγκεκριμένα τον τρόπο κατά τον οποίο τα πορίσματα μιας ανάλυσης 

μπορούν να υποδείξουν μια ορισμένη κατεύθυνση στον εκτελεστή. Πολλές φορές η 

υπόθεση ότι ο εκτελεστής βρίσκεται στην υπηρεσία του αναλυτή προκειμένου να 

προβάλει για παράδειγμα την δομή που εξήγαγε η ανάλυση, μπορεί να αποδειχθεί 

πως βλάπτει το ίδιο το έργο παρά το υπηρετεί.  

Σύμφωνα με τον Rothstein (1995, 218): «Οι περισσότεροι ακροατές δεν 

πηγαίνουν σε συναυλίες προκειμένου να ακούσουν μια επίδειξη ανάλυσης κάποιου 

έργου. Αυτό που αναζητούν από τον εκτελεστή είναι αυτό που μόνο μαγεία μπορώ 

να αποκαλέσω... Αλλά ο εκτελεστής που βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση είναι 

ιδιαίτερα επιρρεπής στο λάθος της σχολαστικότητας». Με άλλα λόγια, για μια 

πειστική ερμηνεία, πιθανόν αναγκαία, άλλα σίγουρα όχι ικανή, κρίνεται η συνθήκη 

του κατέχειν εις βάθος τη μουσική γλώσσα, την δομή αλλά και άλλα χαρακτηριστικά 

του έργου. Για την ακρίβεια η ίδια η ανάλυση, η οποία από την φύση της αφορά 

στον κατακερματισμό ενός συνόλου στα μέρη του, αποτελεί την πηγή του 

προβλήματος. Αυτό που πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία ανάλυσης ενός 



    14 
 

έργου είναι αυτή της ανασύνθεσης του προκειμένου να προχωρήσουμε στο 

πραγματικό νόημα του έργου. Για τον Schenker, για παράδειγμα, το νόημα αυτό 

είναι η ανακάλυψη της αντιστικτικής μακροδομής που διέπει όλο το έργο (Ursatz) 

και το οποίο ο εκτελεστής  δεν πρέπει να παραβιάσει. Παρόλα αυτά, όπως θα 

εξετάσουμε παρακάτω, δεν μπορεί να αποτελεί για τον εκτελεστή ένας αλάνθαστος 

οδηγός.5 

Το παράδειγμα που παραθέτει ο Rothstein αναφέρεται στις φούγκες του 

Bach και στον τρόπο κατά τον οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας διδάχθηκε να τις παίζει. 

Έμαθε, λοιπόν, να προβάλει το θέμα σε κάθε είσοδό του. Με αυτό τον τρόπο, 

φαινόταν τουλάχιστον ότι δεν θα έχανε το νόημα, αλλά μάλλον ακριβώς το αντίθετο 

συνέβη. Ο Bach συνηθίζει να πλέκει τα θέματα του σε κάθε μέρος του μουσικού του 

διαλόγου –αρχή, μέση και τέλος – και πολλές φορές προσπαθεί να κρύψει τις 

εισόδους τους. Το να προβάλει κανείς τέτοιες κρυμμένες εισόδους, τις οποίες ο 

Bach κόπιασε να κρύψει, αποτελεί το λιγότερο «ωμή» σχολαστικότητα. Ο ακροατής 

θα πρέπει να έχει την ευχαρίστηση να ανακαλύψει το θέμα αφού αυτό έχει ήδη 

ξεκινήσει. Ή μπορεί το θέμα να μην γίνει αντιληπτό (ή μόνο ένα μέρος του να γίνει 

αντιληπτό) χωρίς αυτό να αποτελεί αστοχία του εκτελεστή. Είναι καλύτερο για τον 

ακροατή να παρακολουθεί τη συνολική ροή της φούγκας παρά να επικεντρώνεται 

μόνο στο θεματικό της υλικό. Ωστόσο, ο εκτελεστής θα πρέπει να γνωρίζει πού 

εμφανίζεται κάθε φορά το θέμα. Επιλέγει όμως συνειδητά πολλές φορές να 

συνωμοτήσει μαζί με τον συνθέτη κρύβοντας το θέμα προκειμένου να αποκαλύψει 

μια μεγαλύτερη αλήθεια για το έργο που κρύβεται αλλού.       

                                                        
5 Η παρούσα και η επόμενη παράγραφος αντλούνται από το άρθρο του William Rothstein, “Analysis 
and the Act of Performance”, στο The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation, επιμ. 
John Rink (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 217-40. 
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2.1.2. Η εκτέλεση ως ανάλυση 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε σαφής η σχέση της εκτέλεσης και της ανάλυσης 

όσον αφορά στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο εκτελεστής αναγνωρίζοντας 

την σημασία της κατανόησης και της εμβάθυνσης στην δομή ενός μουσικού έργου. 

Η εκτελεστική πρακτική, όμως, έχει σίγουρα περισσότερους ρόλους να 

διαδραματίσει εκτός από αυτόν του εργαλείου των αναλυτών που περιγράψαμε 

παραπάνω.   

 Σύμφωνα με τον Barolsky: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκτελεστές που 

εμπνέουν και επικοινωνούν άμεσα την μουσική σε εμάς, και εκτελέσεις που αξίζουν 

τον θαυμασμό και την εκτίμηση μας. Όμως πολύ λίγες είναι εκείνες οι φορές που 

αναλογιζόμαστε τί είναι αυτό που μας επικοινωνούν αυτές οι εκτελέσεις και πώς 

και γιατί έχουν τόση επιρροή… Η δημιουργικότητα που διαφαίνεται πίσω από 

ορισμένες ξεχωριστές εκτελέσεις κάνει αναγκαία την υπόθεση πως οι εκτελεστές 

έχουν πολλά να πουν για τη μουσική που παίζουν, και πως πολλές φορές ρίχνουν 

φώς σε σημεία που οι δικές μας αναλυτικές προσεγγίσεις αποτυγχάνουν να 

εξετάσουν» (2007, πργ. 1). 

 Παρόλο τη μάλλον αναλυτικο-κεντρική θέαση του Barolsky, γίνεται σαφές 

πως η εκτέλεση μπορεί να γίνει το υποκείμενο της επικοινωνίας αναλυτικών 

πορισμάτων που δεν έρχονται μόνο να επιβεβαιώσουν ή να συμπληρώσουν αυτά 

των αναλυτών, αλλά έχουν να καταθέσουν εμμέσως τη δική τους ερμηνεία της 

μουσικής δομής. Εντούτοις, είναι άξιο αναφοράς πως οι εκτελέσεις τις οποίες 

επικαλείται ο Barolsky προκειμένου να υποστηρίξει την θέση του, δεν ερμηνεύουν 

άλλες αναλύσεις αλλά αποτελούν οι ίδιες αφετηρία συζήτησης. Πολλές φορές 
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μπορεί να ταυτίζονται με ένα αναλυτικό πόρισμα ενώ κάποιες άλλες μπορεί 

φανερώνουν ένα εντελώς ή μερικώς ανεξερεύνητο  στοιχείο του έργου. Η ερμηνεία 

του εκτελεστή, καλώς ή κακώς, αντικατοπτρίζει την «ανάλυση» του (Schmalfeldt, 

1985, 1). 

 Γενικά, η θεώρηση της εκτέλεσης ως ένα είδος ανάλυσης  είναι ίσως 

περισσότερο προβληματική από ότι η αντίστροφη θεώρηση. Παραθέτω την εύστοχη 

παρομοίωση του Maus (1999): «Η ερμηνεία της εκτέλεσης με όρους αναλυτικών 

συμπερασμάτων μοιάζει με την λύση μιας εξίσωσης με δύο μεταβλητές. Όπως 

συμβαίνει σε μια εξίσωση x + y = 10, πολλαπλοί συνδυασμοί αριθμών ικανοποιούν 

την εξίσωση, και δεν μπορεί να δοθεί τιμή σε μια μεταβλητή αν δεν έχει δοθεί και 

στην άλλη» (σελ. 141).  Με άλλα λόγια, η πορεία από την εκτέλεση στην ανάλυση 

δεν είναι μονοσήμαντη και μάλιστα εξαρτάται και από δύο μεταβλητές. Η μία είναι 

η ερμηνεία των εκτελεστικών αποφάσεων και η δεύτερη, η απόδοση τους σε 

κάποιον αναλυτικό ισχυρισμό (σελ. 141). Συνεπώς, σε μια εκτέλεση μπορεί να 

αποδοθούν πολλαπλές ερμηνείες όσον αφορά στην επαγωγή αναλυτικών 

πορισμάτων. 

 Παραθέτοντας τα λόγια της Levy «Στην ερμηνεία της παρτιτούρας κάποιου 

συνθέτη από έναν εκτελεστή, οι πιο συνήθεις βασικές επιλογές, ειδικά αυτές που 

αφορούν το τέμπο, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο τί επικοινωνεί ο εκτελεστής» 

(2001, 33).  Για παράδειγμα, ένα μοτίβο ή μια μουσική χειρονομία προορίζεται να 

σημάνει μια αφετηρία ή ένα τέλος ανάλογα με τις εκτελεστικές λεπτομέρειες που 

προβάλει ο εκτελεστής στην ερμηνεία του. Επίσης, η επιβράδυνση που θα εκτελέσει 

τοπικά ο ερμηνευτής θα επηρεάσει άμεσα όχι μόνο το πώς οι ακροατές 
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αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο γεγονός αλλά και αυτά που ακολουθούν (σελ. 

33). Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες παραμέτρους της εκτέλεσης όπως η θέση, η 

διάρκεια και η ένταση της ατάκας ή της άρθρωσης (δυναμικοί και αγωγικοί 

τονισμοί, staccato, legato) οι επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, η ένταση, οι 

καθυστερήσεις και οι αναπνοές. Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν τα μέσα με τα οποία 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία της δομής του έργου από τον εκτελεστή στον ακροατή 

(σελ. 34). Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του ρεπερτορίου αποτελεί 

η 5η συμφωνία του Beethoven. Το τέμπο που επιλέγεται για τις πρώτες δυο 

μουσικές χειρονομίες, αλλά και αυτό που επικρατεί στη συνέχεια, καθορίζει τον 

χαρακτήρα των πρώτων πέντε μέτρων (σελ 34). Συνιστούν τα πρώτα αυτά μοτίβα 

έναν τίτλο για το έργο, μια αρχική δήλωση; Ή το έργο ξεκινάει αμέσως διατηρώντας 

ένα σταθερό τέμπο από την αρχή; Με αυτό το παράδειγμα, λοιπόν, γίνεται 

κατανοητό πώς ο εκτελεστής μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο 

ακροατής αντιλαμβάνεται τη δομή του έργου (σελ. 35).           

  Ο ρόλος του εκτελεστή όμως δεν σταματά εδώ. Όπως και ο αναλυτής, ο 

οποίος προσπαθώντας να ερμηνεύσει την δομή της εκάστοτε σύνθεσης στέκεται 

κριτικά απέναντι της, έτσι και ο εκτελεστής είναι σε θέση να σταθεί κριτικά 

απέναντι στο έργο6. Εννοείται πως ο εκτελεστής δεν θα αποτυπώσει την κριτική του 

λεκτικά, αλλά μέσα από την ίδια την εκτέλεσή του. Ο μουσικός-εκτελεστής ως 

κριτικός, διαφέρει από τον κριτικό μουσικολόγο ως προς το ότι δεν χρησιμοποιεί 

την γλώσσα ως εργαλείο. Η κριτική μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή να διατηρεί 

μια ουδέτερη στάση, αλλά ο μουσικός που επιλέγει να εκτελέσει ένα έργο, κατά 

                                                        
6 Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα παράγραφο και μέχρι το τέλος της 
ενότητας αντλούνται από  το άρθρο  του Cone, Edward T. “The Pianist as Critic.”, στο The Practice οf 
Performance, επιμ. J. Rink, Cambridge: Cambridge University Press (1995), 241-253.    
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κύριο λόγο, το εγκωμιάζει με την ίδια την πράξη. Προσπαθεί να πείσει το κοινό για 

την αξία του έργου ή, αν το έργο είναι πολύ γνωστό, δεσμεύεται με την επιλογή του 

να προσφέρει μια ερμηνεία που θα έχει να επικοινωνήσει κάτι νέο στο κοινό. 

Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως το να επιλέξει κάποιος να εκτελέσει, για 

εκπαιδευτικούς ίσως λόγους, μια σύνθεση την οποία αποδοκιμάζει.  

 Η κριτική που ασκεί ο εκτελεστής ξεκινάει ήδη από το στήσιμο του 

προγράμματος ενός ρεσιτάλ ή μιας συναυλίας. Από την στιγμή που επιλέγονται 

κάποια έργα να σταθούν το ένα δίπλα στο άλλο, παρά το γεγονός ότι συγκρίνονται 

μεταξύ τους, πλέον συμμετέχουν στην ίδια μουσική αφήγηση που προτείνει ο 

μουσικός. Κάποια έργα, τα οποία μεμονωμένα μπορεί να μην τραβούσαν το 

ενδιαφέρον του κοινού, με τη σωστή επιλογή των συνθέσεων που τα πλαισιώνουν 

και την κατάλληλη τοποθέτηση τους στο πρόγραμμα μπορούν να αποκτήσουν 

ιδιαίτερη σημασία. Το ιδανικό πρόγραμμα θα έχει μεταδίδει στο κοινό πολλά 

κριτικά μηνύματα πριν να  παιχτεί ακόμα και μια νότα. 

 Προχωρώντας, η πρώτη μορφή του έργου με την όποια έρχεται σε επαφή ο 

εκτελεστής είναι η παρτιτούρα. Σε αυτό το αρχικό στάδιο, ο εκτελεστής πρέπει να 

επιλέξει την έκδοση του έργου που θα αποτελέσει τη βάση για τη δική του μουσική 

ερμηνεία. Έπειτα,  θα πρέπει να σταθεί κριτικά απέναντι στην παρτιτούρα, να την  

ερμηνεύσει και να πάρει ορισμένες εκτελεστικές αποφάσεις σύμφωνα με τις 

γνώσεις και τη διαίσθηση του. Ο Lester επισημαίνει πως: «Η παρτιτούρα δεν είναι 

κάτι παραπάνω από μια συνταγή ή έναν χάρτη για την αναπαραγωγή του έργου» 

(1995, 199). Η σημειογραφία της μουσικής είναι προσεγγιστική και όχι απόλυτη, και 

απαιτεί συνεχή ερμηνεία και ανάληψη κρίσιμων  εκτελεστικών αποφάσεων από τον 
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μουσικό. Συνεπώς, η πιστή συμμόρφωση στην παρτιτούρα δεν αρκεί για μια 

πειστική εκτέλεση, καθώς η βαθιά προσωπική εμπλοκή με τη μουσική ιδέα της 

σύνθεσης είναι αναπόφευκτη. 

 Μια από τις πιο βασικές αποφάσεις που έχει να πάρει ο εκτελεστής, η οποία 

καθορίζει πολλά περισσότερα στοιχεία μιας σύνθεσης και αποτελεί μια κριτική 

στάση απέναντι στο έργο, είναι το τέμπο. Ο Cone παραθέτει τέσσερα βασικά 

στοιχεία στα οποία μπορεί να εξεταστεί ένα έργο ενώ τα συσχετίζει παρακάτω με 

την επιλογή του τέμπο: (1) η δομή (του έργου, των μερών, των ενοτήτων, των 

φράσεων), (2) το συνθετικό υλικό (αρμονία, μελωδία, υλικό), (3) η βασική ιδέα (the 

specific idea) που θέλει να εκφράσει ο συνθέτης και το (4) πνεύμα (spirit) που 

δεσπόζει πάνω από την δομή, το υλικό και την ιδέα.  Από αυτά τα χαρακτηριστικά, 

τα πρώτα δύο αφορούν τυπικές εκφάνσεις της μουσικής ενώ τα τελευταία 

απευθύνονται στην έκφραση. 

 Όσον αφορά την δομή, για τον σχηματισμό φράσεων αλλά και μεγαλύτερων 

φραστικών ή δομικών ενοτήτων ο ρυθμός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Προκειμένου να σχηματιστούν σχέσεις μεταξύ φράσεων και ενοτήτων απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου τέμπο. Η σημασία του 

καθορισμού ενός συγκεκριμένου τέμπο γίνεται περισσότερο αντιληπτή όταν 

αναφερόμαστε σε ένα μέρος έργου με επιμέρους ενότητες ή σε ένα έργο με 

περισσότερα μέρη. Τα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν εδώ συνοψίζονται στο 

πώς διαμορφώνεται το τέμπο στα διάφορα μέρη και πώς σχετίζονται αυτά μεταξύ 

τους. Η απλούστερη αναλογία μεταξύ των τέμπο ενός κομματιού είναι «ένα προς 

ένα», καθώς πολλές συνθέσεις παρόλο που παρουσιάζουν πολλά μέρη, βασίζονται 
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σε ένα και μοναδικό τέμπο. Βέβαια, σε έργα στα οποία απουσιάζουν συγκεκριμένες 

ενδείξεις, οι εκτελεστές πολλές φορές επιλέγουν να τονίσουν διαισθητικά την 

αντίθεση μεταξύ των μερών με αλλαγές στο τέμπο. Το σίγουρο είναι πως το τέμπο 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δομή αλλά και για την ίδια την ταυτότητα 

του έργου. 

 Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία, το συνθετικό υλικό, η τριβή με το 

τέμπο αφορά κυρίως το μετρικό επίπεδο. Εδώ, η επιλογή του τέμπο καθορίζει ποια 

στοιχεία από το συνθετικό υλικό που ο εκτελεστής μπορεί να προβάλει γίνονται 

αντιληπτά από τον ακροατή. Ποια στοιχεία θα θεωρηθούν δομικά και ποια θα 

αποτελέσουν στολίδια, ποια μετρική μονάδα θα επιλεγεί για τον βασικό παλμό, 

ποια περάσματα θα πρέπει να αποδοθούν με μεγάλη ακρίβεια και ποια 

περισσότερο ιμπρεσιονιστικά, ποια αρμονικά γεγονότα είναι μεγαλύτερης ή 

μικρότερης σημασίας κ.τ.λ. Επιπλέον, σημαντικές μοτιβικές σχέσεις μπορούν να 

κρυφτούν ή να προβληθούν από ανάλογη επιλογή τέμπο.  

 Κλείνοντας, οι δύο τελευταίες κατηγορίες, η ιδέα και το πνεύμα της 

σύνθεσης είναι εξ’ ορισμού πιο αφηρημένοι όροι και, όπως αναφέραμε, αφορούν 

ζητήματα έκφρασης. Η ιδέα και η σχέση της με το τέμπο έχει να κάνει περισσότερο 

με τον χαρακτήρα ή την διάθεση που προσδίδει σε μια σύνθεση ένα συγκεκριμένο 

τέμπο εξυπηρετώντας αυτό που θέλει να επικοινωνήσει ο καλλιτέχνης. Το πνεύμα 

από την άλλη, αφορά στο ύφος με την ευρύτερη έννοια του όρου (πχ. το προσωπικό 

ύφος ενός συνθέτη, μιας στιλιστικής περιόδου, ενός εθνικού ιδιώματος). Το πνεύμα 

λοιπόν υπό αυτή την έννοια είναι λογικό να επηρεάζεται από το τέμπο. Εφόσον, 

έχουν εξεταστεί και τα τέσσερα στοιχεία ο εκτελεστής είναι υπεύθυνος για την 
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επανεξέταση του τέμπο. Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τον Cone, ο κάθε 

εκτελεστής, ανάλογα με την γνώση, την εμπειρία και την διαίσθηση του, πρέπει να 

επιλέξει με ακρίβεια το τέμπο με το οποίο θα καταφέρει να προβάλει με σαφήνεια 

τα στοιχεία του έργου που αναλύθηκαν παραπάνω  
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2.1.3.  Η ανάλυση της εκτέλεσης 

Στη βιβλιογραφία, παρά τις πολλές αποκλίσεις, εντοπίζουμε δύο διαφορετικές 

κατηγορίες που σχετίζονται με τον όρο «ανάλυση της εκτέλεσης». Σύμφωνα με τον 

Rink (2002), αυτές είναι οι εξής: 

 ανάλυση της εκτέλεσης 

 ανάλυση που προηγείται και πιθανόν λειτουργεί ως βάση για την εκτέλεση   

Ξεκινώντας με την πρώτη κατηγορία, η ανάλυση της εκτέλεσης είναι ουσιαστικά 

η εξέλιξη του κλάδου της μουσικολογίας που έχει ως αντικείμενο την έρευνα των 

εκτελεστικών πρακτικών.7 Η βασική διαφορά του προγενέστερου κλάδου της 

έρευνας των εκτελεστικών πρακτικών από τη σύγχρονη ανάλυση της εκτέλεσης 

είναι πως η πρώτη έχει ως επίκεντρο πρώιμο ρεπερτόριο για το οποίο δεν υπάρχουν 

εκτελέσεις ως τεκμήρια. Συνεπώς τα πειστήρια του αποτελούν κυρίως πηγές στο 

χαρτί ή άλλα φυσικά αντικείμενα (όπως όργανα). Ακόμη και όταν το αντικείμενο της 

έρευνας αφορά ρεπερτόριο για το οποίο υπάρχουν ορισμένες ηχογραφημένες 

εκτελέσεις που πλησιάζουν σχετικά χρονολογικά την εποχή των έργων, είναι πολύ 

δύσκολο για έναν ερευνητή να αντιληφθεί εάν οι εκτελέσεις αντανακλούν  (1) το 

στυλ του συγκεκριμένου εκτελεστή, (2) το ύφος μιας περιόδου ή ένα εθνικό στυλ, 

(3) μια σπάνια σειρά από ηχογραφημένες δοκιμές, (4) κάποια αλλαγή στην 

εκτελεστική παράδοση για το συγκεκριμένο έργο, ή (5) μια μοναδική άνευ 

προηγουμένου καινοτομία που εισήχθη από τον εκτελεστή. 

                                                        
7 Οι πληροφορίες στην παρούσα και την επόμενη παράγραφο αντλούνται από το άρθρο του Jose A. 
Bowen,   “Performance Practice versus Performance Analysis: Why Should Performers Study 
Performance?”, Performance Practice Review 9, no. 1, (Spring 1996): 16-35 
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 Στο πεδίο της ανάλυσης της εκτέλεσης χρησιμοποιούνται κυρίως 

ηχογραφημένες εκτελέσεις ως πηγές και η έρευνα που γίνεται αφορά πολύ 

περισσότερα χαρακτηριστικά από όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, η 

ανάλυση αφορά εκτός τις εκτελεστικές πρακτικές, τις εκτελεστικές συμπεριφορές 

και χειρονομίες, το κοινωνικό πλαίσιο, ακόμη και τις αντιδράσεις του κοινού. Αν και 

εθνομουσικολόγοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια επάνω σε αυτό, οι μουσικολόγοι 

μολις πρόσφατα άρχισαν να ενδιαφέρονται για το πλαίσιο που περιβάλει την 

απόδοση της παρτιτούρας και την παραγωγή του ήχου.  

Με την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών έγινε εφικτή η 

διερεύνηση ακόμη περισσότερων παραμέτρων της εκτέλεσης. Μια από τις 

σημαντικότερες καινοτομίες στην έρευνα ήταν η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 

MIDI, η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά επάνω σε πληκτρολόγια ηλεκτρονικών 

πιάνων με αποτέλεσμα την περισυλλογή πληροφοριών και λεπτομερειών της 

εκτέλεσης που ήταν αδύνατο να συγκεντρωθούν αλλιώς (Clarke 2004, 79). Η 

διαδικασία αυτή, αφορά κυρίως τη «ζωντανή» εκτέλεση ενώ η διερεύνηση και 

εξαγωγή συμπερασμάτων από παλιότερες ηχογραφήσεις είναι δυσκολότερο, αλλά 

όχι ανέφικτο πλέον εγχείρημα (Clarke 2004, 80).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα που περιγράφεται από τον 

Nicholas Cook (2007) στο “Performance analysis and Chopin’s Mazurkas”, στο οποίο 

αντικείμενο μελέτης και σύγκρισης αποτελούν επιλεγμένες ηχογραφήσεις δύο 

έργων του Chopin. Βασικοί άξονες της έρευνας αποτελούν τα στιλιστικά 

χαρακτηριστικά και η αισθητική της εκτέλεσης του Paderewski στο Op. 17 No. 4, σε 

σύγκριση με εκτελέσεις από τα τέλη του 20ου αιώνα, όπως επίσης και οι σχέσεις 
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μεταξύ διαφορετικών ερμηνειών του Op. 68 No. 3.  Τα δεδομένα επάνω στα οποία 

επικεντρώνεται η έρευνα είναι κυρίως το τέμπο, οι δυναμικές και ο ρυθμός. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα 

αναφορικά με τις σχέσεις των εκτελέσεων που αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις 

δασκάλου-μαθητή πού είχαν ορισμένοι από τους εκτελεστές. 

Καθώς η εκτέλεση δεν είναι μόνο ένα ακουστικό φαινόμενο, το οπτικό 

κομμάτι της προσφέρεται για πληθώρα εμπειρικών ερευνών. Πολλές έρευνες έχουν 

ως αντικείμενο όχι ηχογραφημένες, αλλά μαγνητοσκοπημένες ηχογραφήσεις, 

προσβλέποντας στην επαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στις κινήσεις του 

μουσικού, στην έκφραση, στην αντίληψη των εξωτερικών παρατηρητών-ακροατών, 

αλλά και στην αυτο-αξιολόγηση του ίδιου του εκτελεστή μέσα από την παρατήρηση 

του συνόλου των συνειδητών και υποσυνείδητων κινήσεων του κατά την εκτέλεση 

(Clarke 2004, 92-94).  Επίσης, σημαντικά αποτελέσματα έχουν προκύψει από 

τέτοιες μελέτες όπως η βαρύτητα που δίνει ο ακροατής-παρατηρητής στην εικόνα 

και όχι στον ήχο για την εκτίμηση της εκφραστικότητας ενός εκτελεστή (Clarke 2004, 

94). 

Με το ξεκίνημα, λοιπόν, της σύγχρονης περιόδου της εμπειρικής μελέτης και 

ανάλυσης της εκτέλεσης (μετά το 1970) υπήρξαν πολλά και σημαντικά επιτεύγματα. 

Έγινε εφικτή μια περισσότερο συστηματική περιγραφή ενός μεγάλου εύρους 

φαινομένων, τα οποία νωρίτερα δεν αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας. Το 

σημαντικότερο είναι πως, με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό 

η σπουδαιότητα της μελέτης της μουσικής ως εκτέλεση και όχι της παρτιτούρα. 

Επιπλέον, υπήρξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ιστορία των ηχογραφημένων 
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εκτελέσεων, φέρνοντας στην επιφάνεια τη λεπτομερή εξέταση στιλιστικών και 

ιστορικών αλλαγών στην εκτέλεση.8  

Μεταφράζοντας τον όρο ανάλυση της εκτέλεσης σύμφωνα με την δεύτερη 

σημασία που δόθηκε στην αρχή του υποκεφαλαίου, αναφερόμαστε πλέον σε κάτι 

λιγότερο συστηματικό, το οποίο αφορά κυρίως τους εκτελεστές.9 Με τον όρο αυτό, 

λοιπόν, αναφερόμαστε ουσιαστικά στην διαδικασία που ακολουθείται είτε 

συνειδητά είτε υποσυνείδητα από τους εκτελεστές κατά το στάδιο σχεδιασμού και 

διαμόρφωσης της ερμηνείας τους. Έχει να κάνει με την προσεκτική μελέτη της 

παρτιτούρας με στόχο τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση 

δύσκολων περασμάτων, την κατανόηση του σχήματος της, την επιλογή τρόπου 

προβολής των επιλεγμένων σημείων κ.α. Έχει σημασία να διαχωρίσουμε αυτήν την 

ανάλυση, η οποία συνήθως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης του εκτελεστή 

από την ανάλυση που προσπαθεί να ταυτίσει διάφορα πορίσματα με την 

πραγματική εκτέλεση. Για παράδειγμα, αναλυτικές εκθέσεις μοτιβικής συνοχής 

πιθανό να είναι πολύ ελκυστικές στο χαρτί, αλλά συνήθως δεν μπορούν να έχουν το 

ίδιο αποτέλεσμα στην εκτέλεση. Αν κάποιος πεισματικά προσπαθεί να προβάλει 

στην μουσική του ερμηνεία κάθε σχέση μοτιβικής συνάφειας, θα οδηγηθεί πιθανόν 

σε αστεία αποτελέσματα. 

Παρόλα αυτά, μια περισσότερο συστηματική μελέτη μπορεί να βοηθήσει 

τους εκτελεστές να λύσουν τεχνικά  προβλήματα, καταληπτότητας του έργου, 

                                                        
8 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλούνται από το άρθρο του Eric Clarke, “Empirical Methods in 
the study of Performance”, στο Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects, επιμ. Eric Clarke και 
Nicholas Cook (Oxford: Oxford University Press, 2004), 98. 
9 Οι πληροφορίες για της ανάλυση της εκτέλεσης που παρουσιάζονται από την παρούσα παράγραφο 
ως το τέλος της ενότητας αντλούνται από το άρθρο του Rink, “Analysis and (or?) Performance,” 
in Musical Performance: A Guide to Understanding, 2002. 
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προβλήμματα μνήμης αλλά και ζητήματα διαχείρισης του άγχους. Όπως  η αυστηρή 

ανάλυση των θεωρητικών δίνει απαντήσεις σε αντίστοιχα ερωτήματα, με τον ίδιο 

τρόπο και οι εκτελεστές προσπαθούν με διαφορετική ορολογία και μεθοδολογία να 

απαντήσουν τα δικά τους ερωτήματα. Η ανάλυση του εκτελεστή, λοιπόν, σύμφωνα 

και με τον Rink περιλαμβάνει στην βάση της πέντε σημεία: 

1) Ο χρόνος (ρυθμός) αποτελεί τον πυρήνα την εκτέλεσης και για αυτό είναι 

θεμελιώδης στην ανάλυση του εκτελεστή 

2) Βασικός στόχος της ανάλυσης της εκτέλεσης είναι να ανακαλύψει το 

«σχήμα» της μουσικής, σε αντίθεση με την «δομή», αλλά και τα μέσα για να 

το προβάλει 

3) Η παρτιτούρα δεν είναι το μουσικό έργο 

4) Οποιοδήποτε αναλυτικό στοιχείο που έχει αντίκτυπο στην εκτέλεση θα 

ενσωματωθεί ιδανικά σε μια μεγαλύτερη σύνθεση που θα διαμορφώνεται 

με την εξέταση του ύφους, του είδους, των εκτελεστικών συνηθειών, της 

τεχνικής του οργάνου κ.ο.κ., όπως επίσης και τις καλλιτεχνικές δυνατότητες 

του εκτελεστή. Με άλλα λόγια, αποφάσεις που προκύπτουν από την 

ανάλυση δεν θα πρέπει να προκρίνονται συστηματικά 

5) Η ενημερωμένη διαίσθηση (informed intuition) επηρεάζει, την διαδικασία 

της ανάλυσης του εκτελεστή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μια πιο 

συστηματική αναλυτική προσέγγιση μπορεί να είναι επίσης χρήσιμη. 

Πρέπει να τονιστεί πως η ανάλυση της εκτέλεσης λαμβάνει χώρα κυρίως 

κατά το στάδιο διαμόρφωσης της μουσικής ερμηνείας, δηλαδή στο στάδιο της 

μελέτης του έργου και όχι της ερμηνείας του. Βέβαια, αυτό δεν αποκλείει την 
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πιθανή επιρροή της ανάλυσης σε μια εντός χρόνου εκτέλεση ούτε το γεγονός ότι 

πολλές φορές κατά την διάρκεια μιας εκτέλεσης ανακαλύπτονται αυθόρμητα 

καινούργια στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της ανάλυσης συμβαίνει στο 

στάδιο διαμόρφωσης της εκτέλεσης και τα ευρήματα της αφομοιώνονται στο σώμα 

της γνώσης που κρύβεται από πίσω χωρίς να εξουσιάζει την εκτελεστική πράξη.    

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η ενημερωμένη διαίσθηση του 

εκτελεστή είναι σίγουρα κομβικής σημασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναιρεί το 

γεγονός  σε ορισμένες περιπτώσεις η συστηματική αναλυτική προσέγγιση να 

αποδειχθεί αναγκαία. Η εκμάθηση συστηματικών αναλυτικών τεχνικών θα 

αναπτύξει εκτός των άλλων ακόμη περισσότερο την ικανότητα των εκτελεστών να 

επικοινωνούν στους υπόλοιπους (π.χ. δασκάλους, μαθητές) αυτό που συμβαίνει 

στη μουσική. Προκειμένου, λοιπόν, οι εκτελεστές να υιοθετήσουν ένα πιο τεχνικό 

λεξιλόγιο σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως στις πρόβες, αλλά και για 

να αντιληφθούν περισσότερο τους τρόπους με τους οποίους η μουσική μπορεί να 

οργανωθεί, ο Rink προτείνει τις παρακάτω τεχνικές ανάλυσης για τον εκτελεστή: 

1) Αναγνώριση των δομικών ενοτήτων και του βασικού τονικού σχεδιασμού 

2) Γραφική αναπαράσταση του τέμπο  

3) Γραφική αναπαράσταση των δυναμικών 

4) Ανάλυση της μελωδικής γραμμής και των επιμέρους μοτίβων 

5) Ρυθμική αναγωγή 

6) Σημειογραφική αναδιατύπωση της παρτιτούρας  

Ο καθορισμός της δομής της μουσικής και του βασικού τονικού πλάνου 

αποτελεί σημείο αφετηρίας για το εκτελεστή.  Και αυτό γιατί διμερείς ή τριμερείς 
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φόρμες, σονάτα ή ροντό είναι οικείες μορφές για τους περισσότερους μουσικούς 

και η αναγνώριση τους από την αρχή, σε συνδυασμό με μια πιο λεπτομερή 

εσωτερική ανάλυση του τονικού σχεδιασμού, αλλά και των υποενοτήτων, μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής. Βέβαια, διαγράμματα τέτοιου τύπου αποκτούν 

νόημα για τον εκτελεστή μόνο όταν μεταφράζονται σε διαχρονικό πλαίσιο, δηλαδή 

σε συνάρτηση με την χρονική πρόοδο. 

Συνεχίζοντας, τα διαγράμματα του τέμπο και της δυναμικής αποτυπώνουν 

τα επίπεδα και τις διακυμάνσεις του τέμπο και της δυναμικής του κομματιού σε 

συνάρτηση πάντα με τον χρόνο. Η δημιουργία αυτών των γραφικών παραστάσεων 

από τον εκτελεστή δεν είναι μια αυστηρή αναλυτική διαδικασία, καθώς ο 

σχεδιασμός διαγραμμάτων γίνεται κατά προσέγγιση, αλλά αποτελούν ένα είδος 

οδηγού για την εκτέλεση. Επειδή τα διαγράμματα αυτά μας παρουσιάζουν μια 

εικόνα του έργου «παγωμένο στον χρόνο» και επειδή ίσως αγνοούν αρκετές 

λεπτομέρειες της μουσικής επιφάνειας, πολλές φορές εκφράζουν μια 

παραπλανητική αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν μια πολύ καλή απεικόνιση 

των διαφόρων επιπέδων του τέμπο και της δυναμικής, αν και θα πρέπει να 

ερμηνεύονται κριτικά. 

 Όσον αφορά στις τελευταίες τρεις τεχνικές ανάλυσης της εκτέλεσης δεν 

υπάρχει κάποια γενική μεθοδολογία για την εξέταση τους. Η ανάλυση μελωδικών 

γραμμών και μοτίβων μπορεί να βοηθήσει τον εκτελεστή να εντοπίσει και να 

προβάλει σημεία που σε διαφορετική περίπτωση θα περνούσαν απαρατήρητα. Η 

ρυθμική αναγωγή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης του 

εκτελεστή, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεκαθαρίσει τα όρια των 
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υπερμετρικών δομών (φράσεων) ή/και να εντοπίσει ενδεχόμενη περιοδικότητα. 

Τέλος, η συμβατική σημειογραφία που χρησιμοποιείται στην μουσική σε καμία 

περίπτωση δεν αποτυπώνει την πολυπλοκότητα ενός μουσικού έργου. Για αυτό, 

πολλές φορές είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση και αναδιατύπωση της 

σημειογραφίας στην παρτιτούρα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί για τον 

εκτελεστή έναν εύκολα καταληπτό χάρτη του έργου.    
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2.2. ΣΟΝΑΤΑ OP.1 ΤΟΥ ALBAN BERG 

2.2.1. Εισαγωγή 

Αρχικά, μερικά λόγια για τον Alban Berg. Ο Berg γεννήθηκε στην Βιέννη το 1885 και 

ήδη από νεαρή ηλικία είχε δείξει ενδιαφέρον για την μουσική ενώ ξεκίνησε να 

παίζει πιάνο από την ηλικία των 9 χρόνων (Forte 2007, 1). Μεγάλωσε σε μια εύπορη 

οικογένεια, η οποία του προσέφερε πολυάριθμες οικονομικές ανέσεις, κοινωνική 

αναγνώριση αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από την εξαιρετική βιβλιοθήκη της 

οικογένειας του, είχε στη διάθεση του και μελέτησε από νωρίς εξαίρετα έργα 

μουσικών αλλά και άλλων, λόγιων και στοχαστών,  υιοθετώντας σημαντικές αξίες 

που επηρέασαν την νοητική και πνευματική του ανάπτυξη. Παρόλο που ο Berg 

χρειάστηκε να επαναλάβει τις δυο τελευταίες τάξεις του σχολείου, και ενώ δεν είχε 

φιλοδοξίες για πανεπιστημιακές σπουδές, ήταν παθιασμένος με το διάβασμα. 

(Hailey 2010, 4). Το ενδιαφέρον του για την λογοτεχνία είναι αδιαμφισβήτητο όπως 

και το γεγονός ότι πληθώρα έργων του έχουν επηρεαστεί από μεγάλους στοχαστές, 

λογοτέχνες, ποιητές της εποχής του ή προγενέστερους. (Simms 1999, 196) 

 Ο μέντορας, αργότερα συνάδελφος, αλλά και φίλος του, Arnold Schoenberg, 

έθεσε τα θεμέλια για την μουσική παιδεία του Berg, αλλά και για την εξέλιξη των 

μουσικο-συνθετικών του δυνατοτήτων. Πριν ξεκινήσει τις σπουδές του με τον 

Schoenberg το 1904, οι πρώιμές συνθέσεις του αφορούσαν κυρίως σε τραγούδια 

(Lieder), τα οποία φανέρωναν την έλξη του για την μουσική των ρομαντικών 

συνθετών (όπως Schubert, Schumann, Debussy κ.α.). O Schoenberg προσπάθησε να 

αποθαρρύνει αυτήν την κλίση του Berg, η οποία κατά την γνώμη του έκανε κακό 

στο ταλέντο του, και να τον μυήσει στην τέχνη της ενορχήστρωσης. Ενώ ο Berg 



    31 
 

εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό ενορχηστρωτή η κλίση του προς την σύνθεση 

τραγουδιού δεν εξέλιπε. Τουναντίον, αποδείχθηκε μια από τις σημαντικότερες 

δυνατότητες του όπως φαίνεται μέσα από τις όπερες Wozzeck και Lulu  αλλά και 

άλλα έργα του.10     

 Παρόλη την αυστηρότητα στην διδασκαλία του, ο Schoenberg αναγνώριζε τη 

διαφορετικότητα του Berg και τον παρότρυνε να αναπτύξει την ανεξαρτησία του και 

τα δικά του χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας, βέβαια, για κατευθύνσεις τις οποίες 

θεωρούσε μη αποδεκτές (Simms 1999, 202). Ένα από τα προσωπικά στοιχεία του 

Berg είναι η αποδοχή της ιστορικότητας της μουσικής. Σε αντίθεση με τον δάσκαλο 

του δεν ακολουθεί το μονοπάτι της «κακής ιστορικότητας» ή που ακολουθεί 

αργότερα ο σειραϊσμός, αλλά προσπαθεί να συνδυάσει τις πιο προχωρημένες 

τεχνικές σύνθεσης με τροποποιημένες εκδοχές των ιστορικά κληρονομημένων 

μουσικών δομών (Pople 1997, 47-48). Ο Pople αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εφόσον η 

μουσική αποτελεί ιστορική κληρονομιά, είναι παραπλανητικό να αγνοεί κανείς την 

ιστορία των δομών και να ξεκινάει εκ νέου» (σελ. 48). Στις πρώτες ολοκληρωμένες 

συνθέσεις υπό την επίβλεψη του Schoenberg εντάσσεται κι η σονάτα op.1 η οποία 

αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ιστορικής συνέχειας.     

 Η σονάτα για πιάνο op. 1 του Berg τοποθετείται ανάμεσα στις πρώτες 

ολοκληρωμένες οργανικές συνθέσεις του. Η σονάτα, χωρίς αμφιβολία, επηρεάζεται 

από τις μέχρι τότε συνθέσεις του, δηλαδή τα τραγούδια (lieder), όπως επίσης και 

από τα τεχνικά οφέλη που αποκόμισε από τον δάσκαλο του σε σχέση με την 

                                                        
10 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλούνται από το βιβλίο υπό τον Simms Bryan R.,  “Schoenberg, 
Berg, and Webern : a companion to the second Viennese school”, Westport, Conn: Greenwood Press, 
1999.  
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οργανική μουσική. Πριν την τελική μορφή της σονάτας, είχαν προηγηθεί άλλες 

τέσσερις εκδοχές, οι οποίες ουδέποτε ολοκληρώθηκαν, κάνοντας με αυτό τον τρόπο 

φανερή την αγωνία του, αλλά και την σχολαστικότητα με την οποία προσπάθησε να 

συνθέσει αυτό το έργο. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι η σονάτα στέκεται 

μόνη της ως ολοκληρωμένο έργο, χωρίς αργό και τρίτο μέρος (Pople 1997, 58).  Σε 

ορισμένες πηγές αναφέρεται πως ο Berg αρχικά σχεδίαζε ένα αργό μέρος και ένα 

φινάλε που θα ακολουθούσαν τη φόρμα της σονάτας αλλά τελικά δεν βρήκε 

κατάλληλο υλικό ή ιδέες για αυτά τα μέρη – ο Schoenberg ο ίδιος του είπε: «Λοιπόν, 

τότε, απλά είπες ότι είχες να πεις». (Pople, 59). Εν τέλη, σύμφωνα με τον Adorno 

(1991) το έργο συνδυάζει τα πολλά μέρη μιας σονάτας σε ένα (σελ. 40).    

 Όσον αφορά στην εσωτερική της δομή, η σονάτα αρθρώνεται μέσα από την 

αλληλεπίδραση, της διαρκώς ανάπτυξης του μοτιβικού υλικού από την μια πλευρά, 

και του σχεδιασμού της με το μορφολογικό πρότυπο της σονάτας του Brahms από 

την άλλη. Η τεχνική που χρησιμοποίησε ο Berg είναι αυτή των αναπτυσσόμενων 

παραλλαγών (developing variation), και παρόλο που ο Schoenberg δεν είχε ακόμη 

υιοθετήσει τη συγκεκριμένη ορολογία, είναι σίγουρο πως είχε μεταδώσει αυτήν την 

τεχνική στους μαθητές του (Pople, 59).  Οι αναπτυσσόμενες παραλλαγές των 

συμπαγών μοτίβων, οι συσχετισμοί των μοτίβων μεταξύ τους με την χρήση του 

ελάχιστου υλικού  και η ανάπτυξη όλης της συνοδευτικής επιφάνειας μέσα από το 

θεματικό υλικό συνθέτουν το χαρακτήρα και δίνουν το στίγμα αυτής της σύνθεσης 

(Adorno, 1991, 42). 
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2.2.2. Αναλυτικές προσεγγίσεις 

Σύμφωνα με τον Adorno (1991), κάθε θέμα της σονάτας σχετίζεται με το αρχικό 

θέμα (παράδειγμα 2.1).11  Η εξαντλητική μοτιβική-θεματική επεξεργασία δεν 

αφήνει τίποτα στην τύχη, έχοντας ως αφετηρία ελάχιστο υλικό. Συνοψίζοντας τη 

γενική ιδέα του έργου, θα λέγαμε πως μέσα στο μικρότερο δυνατό χώρο αντλούνται 

άφθονοι θεματικοί χαρακτήρες από ένα ελάχιστο μοτιβικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα 

το έργο είναι αυστηρά ενοποιημένο με τέτοιο τρόπο ώστε η αφθονία των σχημάτων 

να μην δημιουργεί σύγχυση.  

  

Ας εξετάσουμε με τα μάτια του Adorno τους συσχετισμούς των 

παραλλαγμένων μοτίβων και τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζονται. Το μοτίβο 

(α) (παράδειγμα 1) αντιμετωπίζεται ως η «βασική ιδέα» (Grundgestalt) του έργου 

που σημαίνει πως όλο το υπόλοιπο υλικό αντλείται από παραλλαγές και 

παραλλαγμένα θραύσματα αυτού. Συνεπώς, το μοτίβο (β) που ακολουθεί θεωρείται 

αναστροφή ή ακόμη και παραλλαγμένη αναδρομή του (α) ενώ το (γ) προκύπτει από 

τον ρυθμό και την αναστροφή του διαστήματος της μικρής δεύτερης μεταξύ της 

τελευταίας νότας του το (α) και των δύο πρώτων νοτών του (β). Στην συνέχεια, και 

καθώς προχωράμε από την «ηγούμενη» στην «ακόλουθη» φράση του κύριου 
                                                        
11 Οι πληροφορίες της υποενότητας αντλούνται από το βιβλίο του Adorno.  “Alban Berg: Master of 
the smallest link”, Cambridge: Cambridge University Press, 1991: 40-46. 

Παράδειγμα 2.1. Μοτίβα (α), (β), (γ), Adorno, 1991 
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θέματος, επανεμφανίζονται τα μοτίβα (β) και (γ) όχι όμως στη γνώριμη μορφή τους 

αλλά έχοντας υποστεί ένα είδος επεξεργασίας την οποία ο Adorno ονομάζει αξονική 

περιστροφή (axis rotation). Κατά την διαδικασία αυτή, τα διαστήματα διατηρούνται 

ενώ η διαδοχή τους διαφοροποιείται. Αξίζει να επισημανθεί ότι η σκοπιά της 

ανάλυσης του Adorno είναι αμιγώς μοτιβική με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός των 

μορφολογικών ενοτήτων να εξυπηρετεί τη δική του ερμηνευτική προσέγγιση και να 

βασίζεται περισσότερο σε κριτήρια μοτιβικής συνοχής και συνέχειας. 

 Η μετάβαση, η οποία αναδρομικά θα θεωρηθεί τμήμα του κυρίου θέματος 

από τον Adorno, εμπεριέχει το μοτίβο (γ) και ένα νέο σχήμα (δ) (παράδειγμα 2.2). 

Το νέο σχήμα εμφανίζει ένα καινούριο στοιχείο ανάπτυξης, τον ρυθμό (τρίηχο). Εδώ 

το μοτίβο (γ) συμβάλει στην μοτιβική συνέχεια ενώ το (δ) κυριαρχεί με πολλές 

μορφές σχεδόν σε όλη την ενότητα μέχρι και το μ. 17 όπου επανεμφανίζεται το 

αρχικό θέμα. Από κει ξεκινάει η ενότητα που θα μας οδηγήσει στο δευτερεύον θέμα 

κάνοντας μια ανακεφαλαίωση του μοτιβικού υλικού που έχει εμφανίσει 

χρησιμοποιώντας στην αποκορύφωση (μ. 24), μεταξύ άλλων, ένα ολοτονικό σχήμα 

που πρωτοεμφανίστηκε στο μ. 8  για να καταλήξει στο μοτίβο που θα αποτελέσει 

την κεφαλή του δευτερεύοντος θέματος (μ. 30).  

 

 

 Εδώ, με την τεχνική της αξονικής περιστροφής (axis rotation), το μοτίβο (ε) 

(παράδειγμα 2.3) σχετίζεται άμεσα με το (α). Αν αλλάξουμε την διαδοχή των 

φθόγγων του μοτίβου από μι - λα# - σι σε σι - μι - λα# (= σολ - ντο - φα#) παίρνουμε 

Παράδειγμα 2.2. Μοτίβα (γ), (δ), Adorno, 1991 



    35 
 

το μοτίβο (α). Στη συνεχεία, η ουρά του δευτερεύοντος θέματος, δηλαδή το μοτίβο 

(στ), αποτελεί μια ελεύθερη παραλλαγή του (ε). Το (στ) δείχνει ξεκάθαρα την 

ανάγκη για ανανέωση του υλικού, η οποία επιτυγχάνεται με την εμφάνιση των 

δεκάτων έκτων. Η ανανέωση αυτή οδηγεί και σε ένα νέο τέμπο στο μ. 39 καθώς και 

στον εκ νέου μετασχηματισμό των μοτίβων.  

 

Το (ζ) (παράδειγμα 2.4) σχετίζεται πρωτίστως με το ημιτόνιο στην ουρά του 

(στ) ενώ η εμφάνιση του εξάηχου θεωρείται από τον Adorno στην ανάγκη για 

περαιτέρω ανάπτυξη και ανανέωση του ρυθμού. Το μοτίβο (η) που ακολουθεί και 

επικρατεί μέχρι το τέλος της ενότητας, όπου και επιστρέφει το (στ), παραπέμπει 

στην ολοτονική διαδοχή στο μ. 8, όχι όμως στους ίδιους φθόγγους. Καθώς 

ολοκληρώνεται η ενότητα του δευτερεύοντος θέματος, η έκθεση κλείνει με ένα 

επτάμετρο το οποίο ο Adorno αποκαλεί “Abgesang” (μ 50). Το θέμα του “Abgesang” 

είναι ουσιαστικά το μοτίβο (στ) μεγεθυμένο τρεις φορές. Από όλα τα θέματα το 

συγκεκριμένο μοιάζει να είναι αυτό με τον μικρότερο βαθμό συνάφειας με το 

αρχικό θέμα. Η σχέση αυτή όμως, αποκαθίσταται αμέσως με τον σταδιακό 

μετασχηματισμό του στο αρχικό θέμα προκειμένου να επιτευχθεί η επανάληψη του 

κυρίως μέρους της έκθεσης. 

Παράδειγμα 2.3. Μοτίβα (ε), (στ), Adorno, 1991 
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Όλο το παραπάνω υλικό που παρουσιάστηκε στην έκθεση της σονάτας 

αποτελεί και το σύνολο του υλικού για όλο το έργο. «Και αφού τα θέματα έχουν 

περάσει μέσα από την πειθαρχία της έκθεσης, αφήνονται πλέον να αναπνεύσουν 

και να τραγουδήσουν» (Adorno, 1991, 45). Έτσι λοιπόν, χωρίς να εμφανίζεται 

καινούριο υλικό η ανάπτυξη δημιουργεί νέους συνδυασμούς με τον υπάρχον 

προκειμένου να πετύχει μια εκτεταμένη κλιμάκωση, μια κορύφωση και με την 

αποφόρτιση να οδηγηθεί πίσω στην επανέκθεση. Στην επανέκθεση 

αποσαφηνίζονται πολλά σημεία με σημαντικότερο αυτό της «μετάβασης» στο μ. 12. 

Την θέση του παίρνει μια πραγματική μετάβαση με θέμα από την ανάπτυξη πλέον. 

Οι αλχημείες των μοτίβων που προέκυψαν στην ανάπτυξη δεν μπορούν να 

αγνοηθούν και για αυτό εντάσσονται στην επανέκθεση κάνοντας την το πιο 

πολυσύνθετο θεματικά και μοτιβικά τμήμα της σονάτας.  

 

 

Παράδειγμα 2.4. Μοτίβα (ζ), (η), Adorno, 1991 
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Εφαπτόμενες με την ανάλυση του Adorno έχει η προσέγγιση της Janet 

Schmalfeldt.12 Η υπόθεση με την οποία ξεκινάει η Schmalfeldt είναι ότι η διαδικασία 

των αναπτυσσόμενων παραλλαγών αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του έργου. Η 

διαδικασία των αναπτυσσόμενων παραλλαγών, σύμφωνα με τον Schoenberg, 

εφαρμόζεται σε μια «βασική ιδέα» με σκοπό την επεξεργασία και να ανάπτυξη 

αυτής της ιδέας. Ο όρος που χρησιμοποίησε ο Schoenberg  σε σχέση με αυτή την 

ιδέα είναι Grudgestalt ή Gestalt, αν και η έννοια αυτή πολλές φορές παίρνει 

διαφορετική σημασία (πχ. βασική μονάδα, βασική ιδέα, βασικό μοτίβο κ.α.). Για την 

Schmalfeldt, όλη η αρχική φράση της σονάτας γίνεται αντιληπτή ως Grundgestalt 

για το έργο (παράδειγμα 2.5) και η επιρροή του σε όλη την σονάτα επιτυγχάνεται με 

μέσω της διεργασίας των αναπτυσσόμενων παραλλαγών. Το αξιοσημείωτο εδώ 

είναι πως η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται στην οριζόντια διάσταση της 

μοτιβικής δομής, αλλά επεκτείνεται στην κάθετη διάσταση των φθογγικών 

συνόλων.  

 Η Schmalfeldt εντοπίζει τέσσερις τύπους κάθετων συνηχήσεων στο 

Grundgestalt που αποτελούν δομικά φθογγικά σύνολα του έργου. Επιπλέον, μερικά 

από αυτά χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται και σε άλλα έργα του Berg 

φανερώνοντας μια προτίμηση από μέρους του ή ακόμα και έναν συμβολικό 

χαρακτήρα ή νόημα όπως επισημαίνει ο Allen Forte. Η πρώτη συνήχηση είναι η ημι-

ελαττωμένη συγχορδία της ii7, με το φα# να καθυστερεί την άφιξη της 5ης της 

συγχορδίας. Η Schmalfeldt δανείζεται την ονομασία 4-16 που δίνει στο 

συγκεκριμένο φθογγικό σύνολο από τον Forte. Στο παράδειγμα 2.5 σημειώνονται 

                                                        
12 Οι πληροφορίες της υποενότητας αντλούνται από το άρθρο της Schmalfeldt, Janet. “Berg's Path to 
Atonality: The Piano Sonata, Op. 1”, στο Alban Berg: Historical and Analytical Perspectives, επιμ. 
Gable and Morgan, Calderon Press, 1991, 79-109. 
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άλλες τέσσερις συνηχήσεις στα μ. 2-3. Η πρώτη από αυτές είναι μια ελλιπής 

ελάσσονα με έβδομη η οποία προκύπτει από αντιστικτικές κινήσεις της άλτο και του 

μπάσου. Οι επόμενες δύο συνηχήσεις αντλούνται από τις δυο ολοτονικές συλλογές 

ΟΣ1 και ΟΣ2. Τέλος, ο συνδυασμός των καθυστερήσεων 7 - 6 και 4 - 3 στο μ. 3 

δημιουργούν στιγμιαία μια ημι-ελαττωμένη συγχορδία σαν αυτήν με την οποία 

ξεκίνησε η σονάτα. Συνοψίζοντας λοιπόν έχουμε την συνήχηση 4 - 16, την 7/5 δομή, 

τους ολοτονικούς σχηματισμούς και την ημι-ελαττωμένη συγχορδία που θα 

αποτελέσουν δομικά στοιχεία σε όλη την έκταση της σονάτας.  

Παράδειγμα 2.5. Σονάτα op.1 του Berg, μμ.1-4 

 

 Όσον αφορά στον οριζόντιο άξονα του Grundgestalt, δηλαδή στο μοτιβικό 

υλικό, η Schmalfeldt  αναγνωρίζει στην αρχική φράση τρία μοτίβα α, β, γ, ομοίως με 

τον Adorno (παράδειγμα 2.1). Στη συνεχεία όμως κάνει ακόμα μια σημαντική 

παρατήρηση. Οι αγκύλες στο παράδειγμα 2.6 εσωκλείουν το μοτίβο β και την 

τελευταία νότα του α ή την πρώτη νότα του γ αντίστοιχα. Τυχαίνει, τα δύο αυτά 

μελωδικά τμήματα ως μη διατεταγμένες φθογγικές συλλογές, να παράγουν την ίδια 

τάξη φθογγικού συνόλου, την οποία πάλι ονομάζει από τον Forte 4-19. Για την 

Schmalfeldt λοιπόν, μαζί το κάθετο και οριζόντιο επίπεδο του Grundgestalt, όπως το 

αναλύσαμε παραπάνω, αποτελεί το σύνολο του μοτιβικού και φθογγικού υλικού 

που χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται στο έργο ενώ για να επιβεβαιώσει τα 

λεγόμενα της παραθέτει αρκετά παραδείγματα από διάφορα σημεία του έργου.  

4-16                             7                 ΟΣ1                         ΟΣ2 
                                     5 
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Στο δεύτερο σκέλος της αναλυτικής της προσέγγισης, η Schmalfeldt 

προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα για την μορφολογική δομή του έργου, 

επικεντρώνοντας την προσοχή της στις ενδείξεις του τέμπο του Berg, καθώς και στη 

μοναδική πτώση της έκθεσης που συμβαίνει στο μ. 4. Να σημειώσουμε εδώ ότι, 

στην μορφολογική της ανάλυση, η S. ασχολείται κυρίως με την έκθεση η οποία 

εμπεριέχει και τις περισσότερες αμφισημίες. Αρχικά, η Schmalfeldt προσπαθεί να 

αναγνωρίσει τις δομικές ενότητες με όρους που έχει θέσει ο William E. Caplin. 

Γρήγορα όμως αντιλαμβάνεται, πως η έλλειψη οποιουδήποτε πτωτικού φαινομένου 

κάνει το έργο της αδύνατο. «Στη σονάτα του Berg, όπου οι ενότητες δεν καταλήγουν 

με κάποια πτώση αλλά ούτε αρθρώνονται με διακριτά τονικά κέντρα, η ανανέωση 

του θεματικού περιεχομένου κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αναδυθεί 

κάποιο μορφολογικό πλάνο» (σελ. 108).  

Με αυτό, λοιπόν, το κριτήριο πλέον, γίνεται ο διαχωρισμός των ενοτήτων 

της έκθεσης σε δύο τριμερείς δομές Α Β Α΄. Η πρώτη στην περιοχή του κυρίου 

θέματος (μμ. 1-29) και η δεύτερη στην περιοχή του δευτερεύοντος θέματος (μμ.30-

56). Αναλυτικότερα, στο κύριο θέμα έχουμε την ενότητα Α (μ. 1-11), την «ψευδή 

μετάβαση» που γίνεται αναδρομικά η ενότητα Β (μ. 12-17) του κυρίου θέματος και 

την ενότητα Α’  (μ. 17-29) του κυρίου θέματος η οποία ενώ ξεκινάνει με το υλικό 

που εμφανίστηκε στην αρχή (Α) μετασχηματίζεται στην πραγματική μετάβαση η 

Παράδειγμα 2.6. Φθογγικό σύνολο 4-19, Schmalfeldt, 1985 
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οποία θα οδηγήσει στο δευτερεύον θέμα. Στη συνεχεία, η δευτερεύουσα θεματική 

περιοχή παρουσιάζει επίσης μια τριμερή μορφή με τα εξής χαρακτηριστικά:  

ενότητα Α (μ. 30-38) με το θέμα στην τονικότητα της III με μια σχετική σταθερότητα, 

ενότητα Β (μ. 39-49) με ένα δεύτερο δευτερεύον θέμα το οποίο ξεχωρίζει λόγω του 

διαφορετικού σχεδιασμού του, και το αποκαλούμενο τελικό θέμα το οποίο 

υπηρετεί ως επανάληψη (Α’), κυρίως επειδή επαναφέρει το πιο αργό τέμπο, ενώ η 

αυτονομία του υπονομεύεται από τη μοτιβική συνέχεια, αλλά και από την έλλειψη 

πτωτικής άρθρωσης στο δευτερεύον θέμα.  

 Θέλοντας να δείξει την επιρροή του Grundgestalt ακόμα και στην δομή της 

σονάτας, χρησιμοποιώντας την πτώση στην οικεία τονικότητα που οριοθετεί αυτήν 

την αρχική φράση στο μ. 4, η Schmalfeldt κάνει την παρακάτω υπόθεση. Όταν η 

έκθεση επαναλαμβάνεται, το πτωτικό φαινόμενο του Grundgestalt, εξυπηρετεί το 

κλείσιμο της έκθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, δεν ακολουθείται ένας από τους 

βασικούς κανόνες της σονάτας: η δευτερεύουσα περιοχή, αντί να επιβεβαιώσει ένα 

νέο τονικό κέντρο, καταλήγει στην οικεία τονική περιοχή. Έτσι το Grundgestalt 

παρέχει τη μοναδική φράση της σονάτας η οποία ορίζει κατηγορηματικά μια 

τονικότητα προσδίδοντας κατ’ επέκταση στην ίδια την σονάτα τονικό χαρακτήρα 

καθώς κλείνει την έκθεση με αυτήν. Ακόμα και όλα τα ολοτονικά και α-τονικά 

στοιχεία που έδειχναν μια διαφορετική κανονιστική αρχή να διέπει το έργο με την 

επανάληψη της έκθεσης επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν, δηλαδή την 

τονικότητα.  

  



    41 
 

Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές προβληματίζονται για την κανονιστική αρχή 

που διέπει το έργο, o Headlam, ξεκινάει με την φράση: «Η σονάτα είναι τονική, σε Σι 

ελάσσονα…».13 Αναγνωρίζει τις ασυνήθιστες, αλλά όχι πρωτοφανείς αρμονικές 

σχέσεις που εμφανίζονται στο έργο, όπως αρμονίες βασισμένες σε ολοτονικές 

συλλογές ή συγχορδίες που έχουν αντληθεί από «κυκλικές συλλογές». Οι κυκλικές 

συλλογές είναι σύνολα φθόγγων τα οποίο προκύπτουν από την διαίρεση της 

οκτάβας σε ημιτόνια (ανά 1 έως 6). Έτσι, μπορούμε να έχουμε κυκλική συλλογή-1, ή 

-2 κ.ο.κ. ενώ στην σονάτα συνηθέστερη είναι η κυκλική συλλογή-5. Για να στηρίξει ο 

Headlam τον τονικό σχεδιασμό της έκθεσης, παραθέτει ένα Σενκεριανό γράφημα, 

στο οποίο διακρίνονται καθαρά οι αρμονικές περιοχές που συνδέονται μεταξύ τους 

με περάσματα από κυκλικές συλλογές. Επίσης, όσον αφορά στην μοτιβική δομή της 

σονάτας, ο Headlam, όπως και οι προηγούμενοι, αναγνωρίζει το ρόλο της αρχικής 

φράσης ως Grundgestalt, δηλαδή ως πηγή του μοτιβικού υλικού. 

 Όσον αφορά στην μορφολογική δομή της σονάτας, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι αναλογίες στα μέτρα των ενοτήτων που επισημαίνονται. Η έκθεση 

(μ. 1-55) παρουσιάζει ίδιο αριθμό μέτρων με την ανάπτυξη (55 μέτρα, μ. 56-110) 

ενώ η επανέκθεση είναι ελάχιστα μεγαλύτερη (69 μέτρα, μ. 111-179), 

δημιουργώντας τη σχεδόν ισόρροπη αναλογία 1:1:1. Επίσης, οι υποενότητες 

χωρίζουν σχεδόν σε ίσο αριθμό μέτρων τις μεγαλύτερες δομές. Το κύριο και το 

δευτερεύον θέμα εμφανίζουν 28 (μ. 1-28) και 27 (μ. 29-55) μέτρα αντίστοιχα, η 

κορύφωση στο μ. 83 την ανάπτυξη χωρίζει σε 28 (μ. 56-83) και 27 (μ. 84-110) μέτρα, 

η δευτερεύουσα θεματική περιοχή της επανέκθεσης επεκτείνεται στα 30 μέτρα (μμ. 

                                                        
13 Οι πληροφορίες της υποενότητας αντλούνται από το βιβλίο του Headlam, 1996, “The music of 
Alban Berg”, New Haven: Yale University Press, 1996: 22-27 
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137-166) ενώ η coda έχει σχεδόν τα μισά μέτρα (13 μέτρα, μμ. 167-79). Μικρότερα 

περάσματα επίσης εμφανίζουν αναλογίες μέτρων όπως η τελευταία (1:2), στα μμ. 1-

10 και 110-130, 38-48 και 144-166 καθώς και 49-55 και 167-79. Ο διαχωρισμός των 

ενοτήτων υποστηρίζεται και από τις ενδείξεις του τέμπο και των δυναμικών.  

 Επιστρέφοντας στην έκθεση και στην πρώτη θεματική περιοχή, ο Headlam  

διακρίνει μια κυκλική μορφή ΑΒΑ’, με το Α’ (μ. 16-28) να έχει και ρόλο μετάβασης. 

Το Α χωρίζεται σε 3 μέρη, το α, μια ανάπτυξη και το α’ ενώ το Β χωρίζεται σε δύο. 

Στην επανέκθεση τον ρόλο την μετάβασης παίζει πλέον το Β (μ. 131-136) ενώ, 

παραλείπεται το Α’. Η δευτερεύουσα θεματική περιοχή παρουσιάζει δύο θέματα, 

ενώ μια επέκταση (μμ. 155-62) προστίθεται στην επανέκθεση. Τέλος, το 

καταληκτικό θέμα (μμ. 49-55) επεκτείνεται από τα 7 στα 13 μέτρα στην επανέκθεση 

με την προσθήκη της 5μετρης codetta (μμ. 175-79). 

 Επιπλέον, παρατηρούνται ορισμένες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των 

ενοτήτων, με την πτώση στην αρχική φράση να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Το 

καταληκτικό θέμα της έκθεσης οδηγείται μέσω της V και της Ναπολιτάνικης, πίσω 

στην τονική. Η άφιξη στην τονική, δηλαδή στην πτώση της αρχικής φράσης, γίνεται 

εφόσον επιτευχθεί η επανάληψη, αλληλεπικαλύπτοντας έτσι το τέλος της έκθεσης 

με την αρχή της επανάληψής της. Σε μια παρόμοια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της 

ανάπτυξης και της επανέκθεσης, ενώ προετοιμάζεται η πτώση ομοίως με την αρχική 

φράση, η συγχορδία της πρώτης παραλείπεται για να κάνει τη δεύτερη και τελική 

της εμφάνιση στην τελική πτώση της σονάτας στην coda.  
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Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την σονάτα του Berg ως «μεταβατικό» έργο.14 Ο 

χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται στη σύγκρουση αντίθετων μουσικών 

παραδόσεων. Στη μια παράδοση, υιοθετείται η τονική εικόνα του έργου σε ένα 

πλαίσιο μετα-ρομαντικής φόρμας σονάτας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην δεύτερη, 

το έργο υποστηρίζει σύγχρονες τεχνικές μοτιβικής επεξεργασίας και ανάπτυξης οι 

οποίες μπορούν να ερμηνευτούν με όρους θεωρίας συνόλων. Τις περισσότερες 

φορές οι δυο παραδόσεις δεν είναι δυνατό να συνυπάρξουν, καθώς η μια αναιρεί 

την άλλη. Μια αλληλεπίδραση όμως ίσως είναι εφικτή στις περιπτώσεις όπου 

ακολουθούνται τεχνικές διαστηματικών κύκλων ή κυκλικών συλλογών όπως είδαμε 

παραπάνω.  Ο Wadsworth συγκεκριμένα αναφέρει: «Η προβληματική στην σονάτα 

του Berg μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: η επιφάνεια παρουσιάζει μια διακύμανση 

μεταξύ διαστηματικών κύκλων, διάφωνων φθογγικών συνόλων, και τονικών 

αναφορών, ως εκ τούτου 1) ιεραρχούνται τάσεις μεταξύ των δύο παραδόσεων αντί 

για την επικράτηση μίας, και 2) οι παραδόσεις συσχετίζονται μεταξύ τους με τη 

χρήση μοτιβικών σχημάτων που ανήκουν και στις δύο».  

 Στην αναλυτική του προσέγγιση ο Benjamin Wadsworth αναγνωρίζει μια 

διαλεκτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην σονάτα. Το μοντέλο αυτής της 

διαλεκτικής διαδικασίας αφορά στο γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελεί 

την κανονιστική αρχή του έργου, ενώ ταυτόχρονα άλλες «ανταγωνιστικές» τεχνικές 

που δεν ακολουθούν τον κανόνα, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία δημιουργίας 

έντασης. Η αναλυτική σκοπιά  του Wadsworth, παρόλο που αλλάζει οπτικές γωνίες, 

επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία που επιλύουν τις εντάσεις που 

                                                        
14 Όλες οι πληροφορίες της υποενότητας προέρχονται από το άρθρο του Wadsworth, Benjamin. “A 
Model of Dialectical Process in Berg’s Opus 1 Piano Sonata”, στο Theory and Practice Vol.33, 329-356, 
Music Theory Society of New York State, 2008. 
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δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών παραδόσεων, κάνοντας τα σημεία αυτά 

μέσα στο έργο να λειτουργούν ως στόχοι προηγούμενων επεισοδίων. 

 Η ανάλυση που γίνεται από τον Wadsworth έχει ως μεθοδολογικό υπόβαθρο 

την «Μουσική Ιδέα» όπως διατυπώθηκε από τον Schoenberg και τη φιλοσοφία του 

Hegel. Το πρώτο μεθοδολογικό εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο στην διαλεκτική 

διαδικασία, καθώς βοηθάει στον διαχωρισμό του κανόνα από την αντίθετη ιδέα-

κατάσταση (που ονομάζει αντίστοιχα «κατάσταση ισορροπίας-ηρεμίας» και 

«κατάσταση μη ισορροπίας-έντασης»),  ενώ διαιρεί την διαλεκτική διαδικασία σε 

ξεχωριστά στάδια. Τα στάδια είναι τα εξής: «κατάσταση ηρεμίας» (το αρχικό υλικό), 

«αντίθεση» (μια μη ισορροπημένη κατάσταση-ιδέα), «κορύφωση» (μια δυναμική 

κορυφή που δίνει έμφαση σε μη ισορροπημένη κατάσταση) και μια 

«σταθεροποίηση» που ουσιαστικά επιστρέφει στην αρχική «κατάσταση ηρεμίας». 

Εξετάζοντας το δεύτερο μεθοδολογικό εργαλείο, την φιλοσοφία του Hegel, 

εντοπίζουμε και εδώ ορισμένα στάδια διαλεκτικής διαδικασίας μεταξύ ηρεμίας και 

έντασης. Χαρακτηριστικά τα ονομάζει Θέση - Αντίθεση - Σύνθεση. Αν τα 

συγκρίνουμε με τα στάδια που ορίζει ο Schoenberg θα εντοπίσουμε περισσότερες 

ομοιότητες παρά διαφορές. Η βασική διαφορά ίσως βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο 

της σταθεροποίησης του πρώτου και της Σύνθεσης του δεύτερου: στο πρώτο 

υπάρχει η επιστροφή σε μια κατάσταση ηρεμίας ενώ το δεύτερο συνθέτουν 

ταυτόχρονα η ισορροπία και η αντίθετη κατάσταση οι οποίες συνυπάρχουν σε 

διαφορετικές παραμέτρους της μουσικής επιφάνειας. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο 

εργαλεία μαζί, ο W. δημιουργεί μια μουσική αφήγηση της σονάτας, η οποία 
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εμφανίζει ποικίλα στάδια ισορροπίας και έντασης, δημιουργώντας κατευθύνσεις 

προς ένα τελικό στάδιο σύνθεσης.  

 Η διαλεκτική διαδικασία έχει ως αφετηρία την αρχική φράση της σονάτας, το 

Grundgestalt για κάποιους, η οποία αποτελεί τον κανόνα και την κατάσταση 

ισορροπίας-ηρεμίας για όλες τις παραμέτρους. Οι παράμετροι που εξετάζονται 

αφορούν κυρίως στο επίπεδο της αρμονική δομής, αλλά και στο ρητορικό επίπεδο 

όπως το ονομάζει ο Wadsworth, το οποίο αφορά στις μοτιβικές επιφάνειες αλλά και 

στις δυναμικές εντάσεις. Οτιδήποτε βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχική φράση 

θεωρείται μη ισορροπημένη θέση δημιουργώντας ένταση και κίνηση προς μια 

κατεύθυνση ομαλοποίησης. Ενδεικτικά, θα δούμε παρακάτω πως ερμηνεύεται η 

ενότητα του ΚΘ και της μετάβασης της σονάτας (μ. 1-30). 

 Η πρώτη φράση (μ. 1-4) αποτελεί το πρότυπο, για την κατάσταση 

ισορροπίας, από την οποία ξεκινάει η διαλεκτική διαδικασία. Για αυτό 

χαρακτηρίζεται ως Θέση. Ως εκ τούτου, ο συνολικός τονικός σχεδιασμός της, η 

μοτιβική εικόνα α β γ, και η μέτρια δυναμική ένταση αποτελούν την κατάσταση 

ισορροπίας. Συνεχίζοντας, αναζητείται μια φράση ως Αντίθεση και το επεισόδιο (μ. 

12-15), όπως το χαρακτηρίζει ο Wadsworth, ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ρόλο. 

Εκτός από το γεγονός πως έχει έναν αντίθετο ρόλο από αυτόν του κυρίου θέματος, 

το αρμονικό και ρητορικό επίπεδο δεν είναι ισορροπημένο. Στο αρμονικό επίπεδο 

χρησιμοποιούνται ολοτονικές συλλογές και ιδιότυπες διαστηματικές μεταφορές, 

ενώ στο ρητορικό επίπεδο το μοτιβικό υλικό παρόλο που παρουσιάζει την εικόνα 

<α β γ>, τα μοτίβα α’ και β’ είναι διαφορετικά από το αρχικό θέμα. Στα μ. 17-19 

ακολουθεί το στάδιο της αντικρουόμενης σύνθεσης (refuted synthesis). Το υλικό 
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του αρχικού θέματος και του επεισοδίου ενοποιούνται σχηματίζοντας το 

προαναφερθέν στάδιο, το οποίο παρουσιάζει ένα μη ισορροπημένο αρμονικό 

επίπεδο και ένα ισορροπημένο ρητορικό επίπεδο. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούνται 

κυκλικές συλλογές και χρωματική μελοδήγηση ενώ η μοτιβική εικόνα που 

παρουσιάζεται ανταποκρίνεται στο πρότυπο <α β γ>. Στη συνεχεία, η κλιμάκωση 

στα μ. 24-26 με μη ισορροπημένο αρμονικό και ρητορικό επίπεδο εξυπηρετεί τη 

σταθεροποίηση που επέρχεται με το δευτερεύον θέμα. (μ. 30). Στο στάδιο αυτό, για 

άλλη μια φορά δεν εμφανίζεται ισορροπία και στα δύο επίπεδα, δημιουργώντας 

την ανάγκη για συνέχεια προς αναζήτηση μιας ισορροπημένης σε όλα τα επίπεδα 

κατάστασης (τελική σύνθεση). . 

 Μια διαλεκτική διαδικασία στην σονάτα του Berg αναγνωρίζεται και από τον 

Vasilis Byros (2008) με διαφορετικούς όρους από αυτούς του Wadsworth. Στην 

ερμηνεία του δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός νέου κανονιστικού συντακτικού 

προτύπου που μιμείται το παλιό, ενώ βασίζεται σε μια συγκεκριμένη ιεράρχηση της 

χρωματικής κλίμακας. Ταυτόχρονα, το τονικό σύστημα δέχεται κριτική από το 

καινούριο, με μια διαλεκτική διαδικασία να λαμβάνει χώρα καθώς τα δύο 

συστήματα  ανταγωνίζονται το ένα το άλλο χωρίς όμως τελικά την εδραίωση ενός 

από τα δύο. Σε αυτή την προσέγγιση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε σημεία όπου 

δημιουργείται σύγκρουση-ένταση και όχι σε σημεία που ομαλοποιούν και 

εξομαλύνουν τις αντιθέσεις όπως σύμφωνα με την οπτική του Wadsworth.   
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2.2.3. Εκτελέσεις 

Στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της σονάτας, παραθέτω στο παρόν 

κεφάλαιο δέκα αντιπροσωπευτικές εκτελέσεις της σονάτας για πιάνο op. 1 του Berg 

για τη διερεύνηση και σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών στοιχείων που θα 

αποτελέσουν και το επίκεντρο της συζήτησης σε επόμενο κεφάλαιο. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν κυρίως το τέμπο και τη δομή όπως απορρέει από 

κάθε εκτέλεση.  

Πίνακας 2.1. Κατάλογος εκτελέσεων της σονάτας op.1 του Berg 

 

 Αρχικά, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 1, φαίνεται η διάρκεια της 

σονάτας να ποικίλλει αρκετά από 8’40’’ (Holden) μέχρι 12’ (Hamelin). Σε άλλη 

Εκτελεστές Διάρκεια 
Επανάληψη στην 

Έκθεση 
Αναπνοή στο μ. 4 

(Πτώση) 

Brendel Alfred 11’25’’   

Cherkassky Shura 10’10’’   

Gould Glenn 10’30’’   

Grimaud Helene 11’32’’   

Guang Chen 9’00’’   

Hamelin Marc-Andre 12’00’’   

Holden Scott 8’40’’   

Perahia Murray 10’20’’   

Pollini Mauricio 10’40’’   

Scholtes Marcus 8’43’’   
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περίπτωση, αυτό θα σήμαινε ένα αρκετά μεγάλο εύρος στην επιλογή τέμπο όμως 

εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Οι μεγάλες αποκλίσεις στη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σονάτας οφείλονται στην στρατηγική επιλογή από ορισμένους εκτελεστές να 

εκτελέσουν την επανάληψη της έκθεσης ή όχι. Συνεπώς, το εύρος στη διάρκεια της 

σονάτας για τους πιανίστες που εκτελούν την επανάληψη είναι λιγότερο από 2’ 

(Cherkassky:  10’10’’ - Hamelin: 12’), γεγονός το οποίο είναι δικαιολογημένο εφόσον 

στην παρτιτούρα δεν υπάρχουν απόλυτες αλλά μόνο σχετικές μετρονομικές 

ενδείξεις. Ομοίως, οι ερμηνευτές που επιλέγουν να μην εκτελέσουν την επανάληψη 

δεν έχουν μεγάλη απόκλιση στο τέμπο.  

Μια ακόμη παράμετρος που εμφανίζεται στον πίνακα 2.1 είναι η αναπνοή 

που υπάρχει στην παρτιτούρα στο μ. 4 μετά την αρχική και μοναδική πτώση της 

έκθεσης στην οικεία τονικότητα. Η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στο σημείο είναι 

ανάλογη της σημασίας των αναλύσεων για το Grundgestalt.  Το συγκεκριμένο 

σημείο, έτσι όπως είναι διατυπωμένο στην παρτιτούρα, προσφέρεται για 

διαφορετικές ερμηνείες. Συγκεκριμένα, η αναπνοή είναι σημειωμένη μετά τον 

δεύτερο χρόνο του μέτρου με το αριστερό χέρι να κρατάει μια αξία τετάρτου στον 

δεύτερο χρόνο και το δεξί να ξεκινάει ένα μοτίβο στην άρση του δεύτερου χρόνου 

(παράδειγμα 2.7). Η αμφισημία αυτή δημιουργεί ισάριθμες εκτελέσεις που 

Παράδειγμα 2.7. Σονάτα op.1 του Berg, μ. 4 
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λαμβάνουν υπόψη  τους ή αγνοούν την αναπνοή που είναι σημειωμένη στην 

παρτιτούρα. Ένα ενδιαφέρον πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη του πίνακα των 

εκτελέσεων είναι πως όσοι επιλέγουν να αρθρώσουν φραστικά με τη αναπνοή το μ. 

4 δεν επιλέγουν να επαναλάβουν την έκθεση ή το ανάποδο (με εξαίρεση την 

εκτέλεση της Grimaud).         
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3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάλυση που επιχειρείται στο επόμενο κεφάλαιο αφορά στην σονάτα για πιάνο 

op.1 του Berg η οποία γράφτηκε την περίοδο 1908-9. Η σονάτα δέχεται πολλές και 

διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά στην κανονιστική αρχή που διέπει την δομή 

της καθώς είναι γραμμένη στο μεταίχμιο της τονικής και της ατονικής μουσικής (βλ. 

κεφάλαιο 2.2). Στη δική μου προσέγγιση δεν έρχομαι να προσθέσω άλλη μια 

αναλυτική ερμηνεία αλλά μια περισσότερο καθοδηγητική ανάλυση της εκτέλεσης 

της σονάτας. Συγκεκριμένα, παίρνοντας ως δεδομένο την εξαντλητικά λεπτομερή 

σημειογραφία που χρησιμοποιεί ο Berg στην παρτιτούρα της σονάτας, θα 

αντιμετωπίσω την παρτιτούρα ως μια ιδεατή εκτέλεση του έργου και θα 

προσπαθήσω να επάγω πορίσματα για την δομή, την συνοχή και την οργάνωση του 

που θα έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση, ενώ θα συνομιλούν με άλλες αναλυτικο-

θεωρητικές ερμηνείες. Ουσιαστικά, υιοθετώ τον συλλογισμό του Maus (1999) που 

θέλει τον συνθέτη εκτελεστή, που δημιουργεί τάξεις εκτελέσεων και ως συνέπεια 

αντιμετωπίζει την ίδια την σύνθεση ως ένα είδος εκτέλεσης (σελ. 149-50).    

 Για την ανάλυση της εκτέλεσης της σονάτας χρησιμοποιείται το αναλυτικό 

εργαλείο που προτείνεται από τον Rink (2002) και στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί 

σε προηγούμενο κεφάλαιο. Βέβαια, θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές σε 

πολλές από τις τεχνικές του Rink ή ακόμη και να αγνοηθούν κάποιες άλλες 

προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί η μεθοδολογία στο ιδιαίτερο πλαίσιο 

της σονάτας του Berg. Το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε από τον 

Rink για τη στρατηγική ανάλυση της εκτέλεση του νυχτερινού op. 27 no. 1 του 
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Chopin. Συνεπώς, για να εφαρμοστεί σε ένα μεταγενέστερο έργο θα πρέπει να 

γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις. 

 Ένα μειονέκτημα στην πρόσληψη της παρτιτούρας ως εκτέλεση είναι το 

γεγονός ότι πολλά στοιχεία μιας πραγματικής εκτέλεσης δεν απεικονίζονται στην 

παρτιτούρα όσο περιγραφική και αν εμφανίζεται. Στοιχεία όπως η έκφραση, ή το 

rubato που εφαρμόζεται, το ύφος και μερικά ακόμη αποτελούν πρωτοβουλίες και 

δεσμεύσεις του εκτελεστή σε έναν βαθμό, απέναντι στη σύνθεση και εφόσον αυτός 

απουσιάζει δύσκολα μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Κατά συνέπεια, 

ορισμένες από τις παραμέτρους της μεθοδολογίας του Rink (2002) για την ανάλυση 

της εκτέλεσης πρέπει εκ των πραγμάτων να αποσιωπηθούν. 

 Πιο συγκεκριμένα, θα υιοθετηθεί μια μορφολογική ανάλυση (ή μια τάξη 

μορφολογικών αναλύσεων) και θα εξεταστούν τα διαγράμματα του τέμπο, της 

δυναμικής και της ρυθμικής αναγωγής. Όσον αφορά στα διαγράμματα του τέμπο 

και της δυναμικής, σχηματίζονται μόνο με βάση τις ενδείξεις της παρτιτούρας, που 

σημαίνει πως ειδικά για τη γραφική παράσταση του τέμπο, οι τιμές είναι σχετικές 

καθώς δεν υπάρχει καμία ακριβής μετρονομική ένδειξη στην παρτιτούρα. Το βασικό 

σημείο εστίασης της αναλυτικής εργασίας αποτελεί η φραστική δομή που απορρέει 

από την ρυθμική αναγωγή. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο Rink (2002) για την 

ρυθμική αναγωγή του νυχτερινού op. 27 του Chopin δεν θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί για ένα έργο όπως η σονάτα του Berg, καθώς η σονάτα παρουσιάζει 

πολλά φραστικά επίπεδα και ασυμμετρία στην υπερμετρική δομή. 

 Το πρώτο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί για τον σχεδιασμό του 

διαγράμματος της ρυθμικής αναγωγής ήταν τα πολλά και διαφορετικά επίπεδα της 
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μελωδίας, δηλαδή οι πολλές παράλληλες μελωδικές γραμμές που παρουσιάζει η 

σονάτα. Είτε θα έπρεπε να συμπεριληφθούν με κάποιο τρόπο όλα τα επίπεδα ή 

κάποια μελωδική γραμμή θα έπρεπε να προκριθεί ως σημαντικότερη. Αφού το 

πρώτο σενάριο αποδείχθηκε μη λειτουργικό μετά από μερικές απόπειρες, επέλεξα 

να εφαρμόσω το δεύτερο, χρησιμοποιώντας την έννοια του Hauptstimme για την 

κύρια φωνή και όπου χρειαζόταν την έννοια Nebenstimme για μια δευτερεύουσα 

μελωδία. Οι όροι  αυτοί  πρωτοεμφανίστηκαν στην μουσική των απαρχών του 20ου 

αιώνα. Η υφή ήταν πλέον τόσο περίπλοκη που ο Schoenberg, αλλά και ο Berg 

αργότερα, έπρεπε να αποσαφηνίσει στον εκτελεστή – και μέσω αυτού και στους 

ακροατές – ποια είναι η κύρια φωνή κάθε φορά.15 

 Προκειμένου να επάγω ορισμένα συμπεράσματα για την ομαδοποιητική 

δομή από το διάγραμμα της αναγωγής έπρεπε να υιοθετήσω κάποιο συγκεκριμένο 

μεθοδολογικό εργαλείο. Το κενό αυτό μπορούσε να καλύψει η Γενετική Θεωρία της 

Τονικής Μουσικής καθώς ένα από τα βασικά δομικά συστατικά της αφορά την 

ομαδοποιητική δομή. «Η έννοια της ομαδοποίησης είναι κοινή σε πολλές εκφάνσεις 

της ανθρώπινης αντίληψης. Όταν ένα άτομο δέχεται μια αλληλουχία στοιχείων ή 

γεγονότων, υποσυνείδητα τα τμηματοποιεί και τα ομαδοποιεί. Η ευκολία ή 

δυσκολία με την οποία κάνει αυτήν την διεργασία εξαρτάται από το πόσο καλά η 

εσωτερική οργάνωση του ερεθίσματος ταιριάζει με τα δικά του, υποσυνείδητα 

πρότυπα ομαδοποίησης. Για τη μουσική το ερέθισμα είναι μια αλληλουχία από 

τονικά ύψη, διάρκειες, δυναμικές και ηχοχρώματα» (Τσούγκρας 2002, 30). 

                                                        
15 Οι πληροφορίες για “Hauptstimme” και “Nebenstimme” αντλήθηκαν από Latham, Alison. “The 
Oxford Companion to Music.” Oxford: Oxford University Press, 2002. 
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 Σύμφωνα με τον Τσούγκρα (2002), η Γενετική Θεωρία της Μουσικής 

τοποθετείται μεταξύ των θεωριών της γνωστικής ψυχολογίας (cognitive psychology) 

με αντικείμενο τον μουσικό νου (σελ. 25). Η θεωρία στηρίζεται στο γεγονός ότι ένας 

έμπειρος σε ένα μουσικό ιδίωμα ακροατής οργανώνει τους μουσικούς ήχους σε 

συναφείς νοητικές δομές. Οι ιεραρχικές αυτές μουσικές δομές προσδιορίζονται από 

τη Γενετική Θεωρία της Τονικής Μουσικής η οποία περιλαμβάνει τις αρχές βάσει 

των οποίων ο ακροατής κατασκευάζει αυτές τις δομές μέσα στο πλαίσιο του 

κλασικού τονικού ιδιώματος (Τσούγκρας 2002, 25). Παρόλη την αμφισημία για την 

κανονιστική αρχή που διέπει την σονάτα του Berg (βλ. κεφάλαιο 2.2) οι της 

Γενετικής Θεωρίας μπορούν να υιοθετηθούν σε ένα βαθμό. 

 Αναλυτικά, υπάρχουν πέντε στάδια επεξεργασίας της δομής του μουσικού 

ήχου: η πρόσληψη των ακουστικών ερεθισμάτων, η οργάνωση της ακουστικής 

πληροφορίας σε συνδεδεμένες μεταξύ τους ακουστικές εικόνες, η οργάνωση των 

διακριτών μουσικών ερεθισμάτων κατά ιεραρχικές ομάδες και η αντίληψη του 

μουσικού μέτρου, ο συσχετισμός των φραστικών ή μορφολογικών ομάδων σε 

ιεραρχικές δομές και η ιεραρχική οργάνωση των σχέσεων αισθητικής έντασης και 

χαλάρωσης. (Τσούγκρας 2002, 26). Η Γενετική θεωρία της Μουσικής έχει ως 

αντικείμενο τα τρία τελευταία στάδια στα οποία γίνεται η κατανόηση της μουσικής 

και η δημιουργία της συνολικής νοητικής αναπαράστασης της στο μυαλό του 

ακροατή. Τα στάδια αυτά συστηματοποιούνται με κανόνες μέσω τεσσάρων 

ιεραρχικών δομών: ομαδοποιητική δομή, μετρική δομή, αναγωγή ως προς τα 

χρονικά διαστήματα και προεκτασιακή αναγωγή (Τσούγκρας 2002, 26,27,29). Στην 

παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει η ομαδοποιητική δομή. 
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 Ο ακροατής λοιπόν κατασκευάζει την ομαδοποιητική δομή του έργου στην 

αντίληψη του, χωρίζοντας το σε ευδιάκριτες ιεραρχικές ενότητες, με βάση τα δικά 

του υποσυνείδητα πρότυπα ομαδοποίησης. Η θεωρία στηρίζεται στην έννοια της 

ιεραρχικής δομής, η οποία αποτελεί μια οργάνωση ξεχωριστών στοιχείων ή μερών 

που σχετίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ένα στοιχείο ή μέρος να περιλαμβάνει άλλα 

στοιχεία ή μέρη. «Ένα μοτίβο ακούγεται ως μέρος ενός θέματος, ένα θέμα ως μέρος 

μιας θεματικής ενότητας, μια ενότητα ως μέρος του κομματιού, δημιουργώντας μια 

σειρά από ιεραρχικά επίπεδα, στο καθένα από τα οποία περιλαμβάνονται οι 

μουσικές ομάδες του προηγούμενου» (Τσούγκρας 2002, 30-31). Συνεπώς, η 

ομαδοποιητική δομή αναφέρεται στην ιεραρχική κατάτμηση του έργου σε μοτίβα, 

φράσεις και μέρη. Η αυστηρή ιεραρχία που χαρακτηρίζει την θεωρία παρουσιάζει 

δύο εξαιρέσεις: την αλληλεπικάλυψη (overlap) ομάδων στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο 

και την έκθλιψη (elision), κατά την οποία το τέλος μιας ομάδας συμπίπτει με την 

αρχή της επόμενης (Τσούγκρας 2002, 31).   

Η περιγραφή της ομαδοποιητικής δομής γίνεται συνήθως με οριζόντιες 

παρενθέσεις κάτω από την παρτιτούρα, δημιουργώντας πολλαπλά επίπεδα με την 

χρήση ολοένα και μεγαλύτερων παρενθέσεων (Τσούγκρας 2002, 31). Για τις ανάγκες 

της ανάλυσης στην παρούσα εργασία δημιουργείται από την αρχή ένα σύστημα 

απεικόνισης της ρυθμικής αναγωγής αλλά και της ιεραρχικής ομαδοποιητικής 

δομής που ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαιτερότητες της σονάτας op. 1 του Berg 

που υιοθετεί βασικές αρχές της Γενετικής Θεωρίας χωρίς να χρησιμοποιεί τα 

μεθοδολογικά της εργαλεία. Συνεπώς, δημιουργείται ένα χαλαρό μεθοδολογικό 

πλαίσιο για την επαγωγή της ομαδοποιητικής δομής του έργου με τα εξής κριτήρια: 
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(1) δομικές και φραστικές αρθρώσεις, (2) επαναληψιμότητα, (3) μοτιβική συνάφεια 

και συνέχεια. Επιπλέον, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος είναι η 

λεπτομερής απεικόνιση της ρυθμικής επιφάνειας, της φραστικής δομής αλλά και η 

προβολή των διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων χρησιμοποιώντας την λογική ενός 

Σενκεριανού γραφήματος δηλαδή με την χρήση συζεύξεων που δείχνουν τα 

μεγαλύτερα και μικρότερα επίπεδα ομαδοποίησης για το οποίο αφετηρία 

αποτέλεσε το σχεδιάγραμμα ρυθμικής αναγωγής που κατασκεύασε ο Rink (2002) 

για την δική του ανάλυση .  
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της ιδεατής εκτέλεσης της σονάτας, 

όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς και με μεγάλη ακρίβεια από τον Berg στην 

παρτιτούρα. Στην ανάλυση που γίνεται παρακάτω χρησιμοποιείται το μεθοδολογικό 

εργαλείο που προτείνει ο Rink, το οποίο όμως σε πολλές πτυχές του προσαρμόζεται 

στις απαιτήσεις της μουσικής του Berg (βλ. κεφάλαιο 3). Η ανάλυση θα εστιάσει 

κυρίως στην ομαδοποιητική δομή, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται 

φραστικά το έργο, καθώς και στην μορφολογία και στις διακυμάνσεις του τέμπο και 

της δυναμικής.   
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4.1. Μορφολογική δομή και ιεραρχικός (α)τονικός σχεδιασμός 

Οι δομικές αναλύσεις που έχουν προταθεί για την σονάτα, ξεκινώντας από τον 

Adorno μέχρι και σήμερα (Byros, 2006), έχουν τις περισσότερες φορές διαφορετικά 

σημεία αφετηρίας ενθαρρύνοντας πολύπλευρες ερμηνείες για το ίδιο έργο. 

Συνεπώς, υπάρχουν αναλύσεις που αποδίδουν στη σονάτα του Berg τονικό 

σχεδιασμό (Headlam), οργάνωση του υλικού βάσει θεωρίας συνόλων (Schmalfeldt),  

άλλες που παρουσιάζουν μια διαλεκτική διαδικασία μεταξύ των δύο αυτών 

κανονιστικών αρχών (Byros, Wadsworth), καθώς και μοτιβοκεντρικές αναλύσεις 

(Adorno). Στην παρούσα εργασία δεν επιχειρείται μια ακόμη μορφολογική ανάλυση 

αλλά μια «συνομιλία» μεταξύ της δομής και ορισμένων λιγότερα 

συστηματοποιημένων χαρακτηριστικών του έργου όπως το τέμπο, οι δυναμικές και 

η ομαδοποιητική δομή. 

 Στις περισσότερες συζητήσεις για τη σονάτα του Berg γίνεται μια 

μορφολογική ανάλυση της έκθεσης της σονάτας και θεωρείται αντιπροσωπευτικό 

δείγμα για ολόκληρη τη σονάτα. Στις εξαιρέσεις συγκαταλέγονται ο Adorno και ο 

Headlam. Για πρακτικούς λόγους επιλέγω την μορφολογική ανάλυση του 

τελευταίου ως αφετηρία. Ο Headlam (1996) επιλέγει την τονικότητα ως κανονιστική 

αρχή της σονάτας με παρεμβολές από αρμονικές συνδέσεις βασισμένες σε 

ολοτονική κλίμακα ή κυκλικές συλλογές και παραθέτει ένα σενκεριανό γράφημα της 

έκθεσης για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.             
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Όσον αφορά την δομή,16 αναγνωρίζεται η συμβατική φόρμα σονάτα, 

συνεπώς και η τριμερή μορφή της με έκθεση (μ. 1-66)17, ανάπτυξη (μ. 67-110), 

επανέκθεση (μ. 111-180). Στην κύρια θεματική περιοχή της έκθεσης αναγνωρίζεται 

μια κυκλική μορφή ΑΒΑ΄ (μ. 1-29) με το Α΄ να έχει και τον ρόλο της μετάβασης (μ. 

                                                        
16 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλούνται από το βιβλίο του Headlam, “ The music of Alban 
Berg”, 1996. 
17 Η αρίθμηση των μέτρων που χρησιμοποιεί ο Headlam στην ανάλυση του ξεκινάει από το πρώτο 
πλήρες μέτρο – ενώ στην παρούσα εργασία καθώς και στις υπόλοιπες αναλύσεις λαμβάνεται υπόψη 
το ελλιπές μέτρο.   

Πίνακας 4.1. Μορφολογική ανάλυση της σονάτας op. 1 του Berg, Headlam,  “The music of 
Alban Berg”, 1996: 26 
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17-29). Ακολουθεί δευτερεύουσα θεματική ομάδα (μ. 30-49) ενώ λειτουργία 

αναμετάβασης προσδίδεται στα μ. 50-56.  Βασική διαφορά της κύριας θεματικής 

ομάδας στην επανέκθεση είναι η απαλοιφή του Α΄, με την υποενότητα Β (μ. 132-

137) να έχει πλέον μεταβατική λειτουργία. Τέλος, η ανάπτυξη φαίνεται να 

διαιρείται σε τέσσερις βασικές υποενότητες όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα της 

δομής (βλ. πίνακα 4.1).                           

Καθώς προχωρούμε στην παράθεση και άλλων αναλύσεων για συζήτηση και 

σύγκριση, γίνεται αντιληπτό πως οι διαφορές  μεταξύ τους αφορούν περισσότερο 

στις λειτουργίες των ενοτήτων παρά στα όρια αυτών. Ίσως στο γεγονός αυτό 

συμβάλλει η πυκνή χρήση από τον συνθέτη μετρονομικών ενδείξεων - πάντα με 

μορφή κειμένου - διαχωρίζοντας έτσι τις θεματικές περιοχές με σαφήνεια (Pople 

1997, 60). Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη συζήτηση για τo τέμπο. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παραβάλλονται αναλύσεις της δομής της έκθεσης από τους 

Adorno, Redlich, Jarman και Schmalfeldt.  

Πίνακας 4.2. Μορφολογικές αναλύσεις της έκθεσης της σονάτας op.1 του Berg, Pople, “The Cambridge 
Companion to Berg”,  61 

Υπόμνημα: ΚΘ= Κύριο Θέμα, ΔΘ= Δευτερεύον θέμα, ΤΘ= Καταληκτικό θέμα 
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Οι διαφορές των μορφολογικών αναλύσεων εντοπίζονται κυρίως στην κύρια 

θεματική περιοχή της έκθεσης.  Σύμφωνα με τον Adorno έχουμε μια τριμερή μορφή 

στην κύρια θεματική περιοχή (μ. 1-17) και αμέσως μετά ξεκινάει η μετάβαση της 

έκθεσης (μ. 17-29). Από την άλλη, η Schmalfeldt φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά 

στην ερμηνεία που έχει παρουσιάσει ο Headlam, κατά την οποία στην κύρια 

θεματική περιοχή εμφανίζεται το κυκλικό σχήμα ΑΒΑ΄, ενώ η Α’ υποενότητα 

λειτουργεί αναδρομικά ως μετάβαση.  Επιστρέφοντας στην ανάλυση του Adorno, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ονομάζει καταληκτικό θέμα τα μ. 39-49 και 

Abgesang την τελευταία ενότητα της έκθεσης (μ. 50-56).  

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η προσοχή και η σημασία που δίνεται 

από τους τελευταίους για τα τέσσερα πρώτα μέτρα της σονάτας και την μοναδική 

πτώση μέσα στην έκθεση. Η φράση αυτή αποτελεί την βασική ιδέα (Grundgestalt, 

βλ. παρ. 4.1) του έργου, από την οποία ξεκινάει όλη η διαδικασία των 

αναπτυσσόμενων παραλλαγών.  Σε αυτό το σημείο προτείνεται από τη Schmalfeldt 

μια διαφορετική ερμηνεία για τον ρόλο του Grundgestalt. Στην επανάληψη της 

έκθεσης, εφόσον δεν υπάρχει πτωτικό φαινόμενο που να επιβεβαιώνει την 

δευτερεύουσα θεματική περιοχή, η πτώση στην σι ελάσσονα στα πρώτα τέσσερα 

μέτρα εξυπηρετεί το κλείσιμο της έκθεσης με επιστροφή  στην οικεία τονικότητα 

τονίζοντας την κυκλικότητα και την σημασία του Grundgestalt.  

Παράδειγμα 4.1. Grundgestalt 

 ΙΙ7                                                                                V7               i 
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Επιστρέφοντας στις μορφολογικές αναλύσεις, θα αναφερθούμε στις οπτικές 

των Redlich και Jarman. Φαίνεται να ερμηνεύουν και οι δύο με παρόμοιο τρόπο την 

δομή της έκθεσης. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι η απουσία αναγνώρισης κάποιας 

ενότητας με μεταβατική λειτουργία. Παρόλα αυτά, οι Redlich και Jarman 

αναγνωρίζουν δύο θεματικές ομάδες με δύο θέματα η κάθε μια, καθώς και μία 

τρίτη ενότητα C ή codetta (μμ. 50) για τον δεύτερο (βλ. πίνακα 4.2).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δυο πιο πρόσφατες αναλύσεις της σονάτας του 

Berg από τους Vasilis Byros και Benjamin Wadsworth όχι τόσο για την ερμηνεία της 

δομής, όσο για τα μεθοδολογικά εργαλεία που υιοθετούν ο καθένας από την μεριά 

του, προκειμένου να διερευνήσουν σε βαθύτερο επίπεδο την κανονιστική αρχή που 

διέπει την δομή του έργου. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζουν μια διαλεκτική διαδικασία 

που λαμβάνει χώρα στη σονάτα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές παραδόσεις,  

ορίζοντας κάθε φορά τη μια ως θέση και την άλλη ως αντίθεση. Η διαφορά στην 

οπτική τους είναι ότι ο πρώτος δίνει έμφαση σε σημεία όπου συγκρούονται τα δύο 

συστήματα, ενώ ο δεύτερος σε φράσεις που λειτουργούν ως στόχοι εκτόνωσης της 

τριβής μεταξύ των δύο παραδόσεων (Wadsworth 2008, 330). Όσον αφορά στην 

μορφολογική δομή που προκρίνεται στις αναλύσεις τους, εντοπίζουμε από τη μια, 

να δίνεται, για άλλη μια φορά, προσοχή κυρίως στην έκθεση της σονάτας (Byros), 

ενώ, από την άλλη, η επαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων που αφορούν στη δομή 

κρίνεται δύσκολη, καθώς φαίνεται η μορφολογική ανάλυση να μην αποτελεί βασικό 

αντικείμενο της εργασίας (Wadsworth). Συνεπώς, για τον πρώτο έχουμε την εξής 

δομή: ένα τριμερές θέμα όπως προβλέπουν και οι αναλύσεις των Headlam και 

Schmalfeldt, δηλαδή Α (μμ. 1 -11), Β (μμ. 12-17), Α΄ (μμ. 17-29) το οποίο λειτουργεί 
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και ως μετάβαση στο δευτερεύον θέμα (μμ. 30-49), και ένα καταληκτικό θέμα στο 

τέλος της έκθεσης (μμ.50-56) (Byros, 2006, 276-278). Συνεχίζοντας, αν θέλαμε να 

επάγουμε ένα στοιχειώδες μορφολογικό πλάνο για την έκθεση από το άρθρο του 

Wadsworth θα καταλήγαμε στα εξής: κυρίως θέμα (μμ.1-11), επεισόδιο (μμ. 12-17), 

συγχώνευση κύριου θέματος και επεισοδίου (μμ. 17-29), δευτερεύον θέμα (μμ. 30-

38), μετάβαση (μμ. 39-49) και καταληκτικό θέμα (μμ. 50-56) (Wadsworth, 2008). 

Καθώς προχωράμε παρακάτω στην ανάλυση περισσότερων παραμέτρων της 

εκτέλεσης, η ποικιλία των απόψεων που καταγράφονται στο παρόν κεφάλαιο 

αναφορικά με τη μορφολογική δομή της σονάτας θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για 

σύγκριση με άλλους παράγοντες.          
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4.2. Διάγραμμα διακύμανσης της αγωγικής 

Ένα γράφημα διακύμανσης του τέμπο μπορεί να μας προσφέρει ένα πολύτιμο 

στιγμιότυπο της εντός χρόνου εκτέλεσης του έργου, το οποίο τις περισσότερες 

φορές, είναι πολύ δύσκολο για τον ακροατή ή τον εκτελεστή να μεταφράσει κατά 

γράμμα. Τα δεδομένα του διαγράμματος που εκφράζουν τα «συμβάντα» της 

εκτέλεσης υποδεικνύουν ένα μικρό και πολλές φορές παραπλανητικό μέρος της 

αλήθειας. Παρόλα αυτά, η χαρτογράφηση του τέμπο μπορεί να αποτελέσει μια 

πολύ επωφελή αναλυτική πράξη για τον εκτελεστή καθώς σχεδιάζει την ερμηνεία 

του.18            

Όπως επισημάνθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, φαίνεται πως οι 

πολυάριθμες ενδείξεις του τέμπο στην παρτιτούρα του Berg είναι κομβικής 

σημασίας τόσο για τη μορφολογική, όσο και για τη μοτιβική διάρθρωση της 

σονάτας. Βέβαια, η απουσία οποιασδήποτε μετρονομικής ένδειξης δυσκολεύει την 

καταγραφή και αποτύπωση ενός ακριβούς μετρονομικού χάρτη. Εν τέλει, το 

ζητούμενο από το συγκεκριμένο διάγραμμα δεν είναι η απόλυτη ακρίβεια αλλά η 

αποσαφήνιση των διαφορετικών επιπέδων του τέμπο που εμφανίζονται στο έργο 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης σε «παγωμένο» χρόνο (Rink 

2002). 

Παρατηρώντας  το διάγραμμα 4.1, γίνονται αμέσως αντιληπτά πέντε μέγιστα 

σημεία καμπής. Τα δύο πρώτα (μ. 25,45) έχουν περίπου τις ίδιες τιμές με τα δύο 

τελευταία (μ. 125,160), με το πρώτο από κάθε ζευγάρι να εμφανίζει μικρότερη τιμή      

                                                        
18 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το άρθρο του John Rink,  “Analysis and (or?) 
Performance”,2002: 46 
 



                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                         

            Κύρια  
           Τέμπο:  

                 MaBig bewegt                              Langsamer      Rasch     Viel  Langsamer       Bewegt    poco α poco accel.          Langsameres             Tempo I                                 Langsamer      Rasch                             Quasi Adagio                

Διάγραμμα 4.1. Διακύμανση του τέμπο στην σονάτα op.1 του Berg 
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από το δεύτερο. Ενώ, το τρίτο μέγιστο σημείο καμπής στο διάγραμμα (μ. 91) 

αποτελεί και την μέγιστη τιμή που εμφανίζει το τέμπο σε όλη την έκταση του. 

Τοποθετώντας κανείς δίπλα στο σχεδιάγραμμα του τέμπο, τον τίτλο σονάτα, δεν θα 

μπορούσε να αποφύγει τον παραλληλισμό αυτών των σημείων καμπής, και των 

αντίστοιχων περιοχών που σχηματίζουν, με τις μορφολογικές ενότητες της σονάτας. 

Συγκεκριμένα,  διακρίνεται μια πρώτη περιοχή-κυρίως θέμα, μια δεύτερη περιοχή-

δευτερεύον θέμα, ενώ μετά την κορύφωση στην μέγιστη τιμή της καμπύλης στο 

διάγραμμα (ανάπτυξη) επαναλαμβάνεται το ίδιο σχήμα (επανέκθεση). Επιπλέον, 

ορατή στο διάγραμμα είναι και η μοναδική πτώση της έκθεσης της σονάτας (μ. 4) με 

μια σημαντική επιβράδυνση του τέμπο. 

Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση που διαπιστώνεται και από τον Jarman 

(1985) είναι η ταύτιση του εκάστοτε θέματος με ένα συγκεκριμένο τέμπο (σελ. 32). 

Δηλαδή, το τέμπο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του θέματος, καθώς δεν 

ξαναεμφανίζεται πουθενά στο έργο κάποια θεματική ενότητα με διαφορετική 

ένδειξη από την προηγούμενη (παράδειγμα 4.2.).  

 

 

 

 

Παράδειγμα 4.2. Αποσπάσματα από την σονάτα op. 1 του Berg: (α) μ. 1-2, (β) μ. 111-112, (γ) μ. 49-51 και μ. 
167-169 

(α)  (β) 

 (γ) 
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4.3. Διάγραμμα διακύμανσης της δυναμικής 

Το διάγραμμα διακύμανσης της δυναμικής προσφέρεται επίσης για συγκρίσεις 

μεταξύ δυναμικών επιπέδων σε «παγωμένο» χρόνο αφού καταγράφει κάθε  

επίπεδο δυναμικής στην σονάτα. Βέβαια, και εδώ εμφανίζονται αδυναμίες στην 

απεικόνιση, καθώς πολλές φορές οι ενδείξεις παρερμηνεύονται. Για παράδειγμα, 

μια ένδειξη piano έχει διαφορετική σημασία μέσα σε έναν προϋπάρχων fortissimo 

από ότι σε ένα πέρασμα με ένδειξη pianissimo. Παρόλα αυτά είναι ένας πολύ 

αποτελεσματικός τρόπος για τον εκτελεστή προκειμένου να εντοπίσει κλιμακώσεις 

και αποκλιμακώσεις και να τις προετοιμάσει ερμηνευτικά.19    

 Στο διάγραμμα 4.2 εντοπίζουμε περισσότερες διακυμάνσεις από ότι στο 

διάγραμμα του τέμπο (βλ. διάγραμμα 4.1). Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στις δυναμικές 

είναι πιο πυκνές καθώς στο διάγραμμα 4.2 εμφανίζονται τουλάχιστον επτά σημεία 

καμπής με μέγιστη δυναμική. Το μεγαλύτερο εύρος καθώς και η μέγιστη τιμή 

παρατηρούνται στην περιοχή της ανάπτυξης ενώ η ελάχιστη τιμή δυναμικής (με 

εξαίρεση το τέλος) τοποθετείται στο μ. 71, ακριβώς πριν την έναρξης αυτής της 

μεγάλης κλιμάκωσης. Ένα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να επάγουμε με 

σιγουριά, λοιπόν, αφορούν στον συνεχή στόχο της μουσικής για κλιμάκωση και 

αποκλιμάκωση της έντασης και η απουσία διατήρησης ενός σταθερού δυναμικού 

επιπέδου. 

                                                        
19 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το άρθρο του John Rink, “Analysis and (or?) 
Performance”, 2002: 48 
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Διάγραμμα 4.2. Δυναμικές στην σονάτα op.1 του Berg 

Δυναμικές: 

               



    68 
 

Όπως προηγούμενα και στο διάγραμμα του τέμπο, έτσι και εδώ, έχει 

ενδιαφέρον να εντοπίσουμε και να διαπιστώσουμε αν οι περιοχές που ορίζουν τα 

άκρα από τις αυξομειώσεις της έντασης αντιστοιχούν σε μια  συγκεκριμένη 

μορφολογική δομή. Βέβαια, είναι δύσκολο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα 

εφόσον το διάγραμμα έχε γίνει κατά  προσέγγιση και δεν είναι απόλυτο. Οι 

περιοχές που φαίνονται να σχηματίζονται είναι οι εξής: 1) μ. 1-15, 2) μ. 15-30, 3) μ. 

30-50, 4) μ. 50-70, 5) μ. 71-108, 5) μ.109-135, 6) μ. 136-180. Ορισμένες από αυτές 

αντιστοιχούν απόλυτα σε συγκεκριμένες ενότητες της σονάτας που έχουν 

υποδειχθεί από τις αναλύσεις και σε επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε 

αναλυτικότερα τις περιπτώσεις, συνθέτοντας όλα τα χαρακτηριστικά που θα έχουμε 

διερευνήσει στο κεφάλαιο της ανάλυσης.           
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4.4. Ρυθμική αναγωγή 

Ο όρος ρυθμική αναγωγή αναφέρεται όχι τόσο στις ρυθμικές λεπτομερειες της 

μουσικής επιφάνειας, όσο στην απεικόνιση των βαθύτερων ρυθμικών σχέσεων 

μέσα στο έργο, σχέσεις τις οποίες αποκαλούμε φραστικές δομές. Υπάρχουν σίγουρα 

πολυποίκιλες τεχνικές ρυθμικής αναγωγής. Ο Rink (2002), κάνοντας ρυθμική 

αναγωγή στο Nocturne Op.27 no. 1 , Chopin, επιλέγει να αναπαριστά κάθε μέτρο με 

μια μικρή ρυθμική αξία, όπως το τέταρτο, ενώ στη συνέχεια δείχνει με μεγαλύτερες 

αξίες την υπερμετρική φραστική δομή. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά στον 

Chopin για τον οποίο είναι η γνωστή η προτίμηση του σε συμμετρικές τετράμετρες 

φράσεις (σελ. 52). Στην περίπτωση του Berg το τοπίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο και 

επιτάσσει την υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης.  

 Η πρώτη διαπίστωση που έκανα στην προσπάθεια μου για τη ρυθμική 

αναγωγή της σονάτας ήταν ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών επιπέδων μελωδιών 

και φράσεων. Σε αυτό το σημείο έγινε επιτακτική η ανάγκη να προκρίνω κάποια ή 

κάποιες φωνές έναντι των υπολοίπων. Αυτό έγινε ορίζοντας μια κύρια φωνή ως 

Hauptstimme και μία δευτερεύουσα φωνή ως Nebenstimme και χρησιμοποιώντας 

κριτήρια τα οποία έχουν αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα (βλ. 

κεφάλαιο 3).  

 Πριν ξεκινήσουμε με την ερμηνεία του σχεδιαγράμματος θα ήταν δόκιμο να 

εξηγήσουμε ορισμένα σύμβολα που εμφανίζονται σε αυτό αλλά και τον τρόπο με 

τον οποίο προκύπτουν. Καταρχάς, οι ρυθμικές αξίες που εμφανίζονται στο 

διάγραμμα αντιστοιχούν σε στις πραγματικές αξίες της μουσικής επιφάνειας. Στη 

ρυθμική αναγωγή λοιπόν εμφανίζονται ρυθμικές αξίες από όγδοο μέχρι διπλό 
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ολόκληρο, κάθετες γραμμές και καμπύλες αλληλεπικαλυπτόμενες, συνεχόμενες ή 

διακεκομμένες, αγκύλες που ενώνουν ρυθμικές αξίες, δύο διαφορετικά επίπεδα 

σημειογραφίας και το γράμμα Ν που συμβολίζει το Nebenstimme. Αναλυτικά, οι 

μεμονωμένες ρυθμικές αξίες απεικονίζουν την μικρότερη δομή (μοτίβο) στην 

ρυθμική αναγωγή, ενώ οι μικρές αγκύλες χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

ενώσουν ρυθμικές αξίες οι οποίες αντιστοιχούν σε μια φραστική δομή αλλά η 

σημειογραφία δεν επιτρέπει να απεικονιστούν με ένα σύμβολο ρυθμικής αξίας. Οι 

συνεχόμενες κάθετες γραμμές χωρίζουν τις βασικές φραστικές δομές που 

εντοπίζονται, ενώ οι διακεκομμένες χρησιμοποιούνται για να δείξουν μια εν 

δυνάμει σχέση μεταξύ των ενοτήτων που χωρίζουν. Ομοίως οι συνεχόμενες 

καμπύλες ομαδοποιούν μικρότερες φράσεις κάτω από μεγαλύτερες, ενώ οι 

διακεκομμένες δείχνουν μια πιθανή ενοποίηση δυο η περισσότερων φραστικών 

δομών. Η πιθανή αλληλεπικάλυψη φράσεων προβάλλεται με την αλλαγή 

ρετζίστρου, δηλαδή με την γραφή πάνω και κάτω από την οριζόντια γραμμή. Τέλος, 

όσον αφορά την παρτιτούρα, πέρα από την Γενετική Θεωρία της Μουσικής που 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την φραστική ομαδοποίηση (βλ. κεφάλαιο 3), 

λήφθηκαν υπόψη όλα τα σημάδια (αναπνοές, κορώνες, διπλές κάθετες γραμμές 

κ.α.) που υποδηλώνουν οποιαδήποτε ρυθμική άρθρωση.  

Στο σχεδιάγραμμα παρατηρούμε αρχικά μια αυτοτελή ενότητα και φράση 

μέχρι το μ. 4.1.20 Μετά τα τέσσερα πρώτα μέτρα υπάρχει σαφής ρυθμική άρθρωση 

και μια πτώση (βλ. παράδειγμα 4.1) η οποία συγκεντρώνει όλη την προσοχή, καθώς 

είναι η μοναδική στην έκθεση της σονάτας και συμβαίνει πολύ νωρίς χωρίς 

                                                        
20 Στην αρίθμηση των μέτρων που χρησιμοποιείται και στο διάγραμμα 4.3, ο πρώτος αριθμός είναι ο 
αριθμός του μέτρου, και ο δεύτερος, ο χρόνος του συγκεκριμένου μέτρου.    



 
Διάγραμμα 4.3. Ρυθμική αναγωγή/φραστική δομή στην σονάτα op.1 του Berg 
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να επιτελεί κάποιον συγκεκριμένο ρόλο στη φόρμα της σονάτας. Συνεπώς, το 

τετράμετρο αυτό αποσαφηνίζει την ανεξαρτησία του σε φραστικό επίπεδο όπως 

φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η σημασία του ως 

βασική ιδέα της σονάτας (Grundgestalt). Στις περισσότερες μορφολογικές 

αναλύσεις δεν διακρίνουμε κάποια άρθρωση της δομής σε αυτό το σημείο με 

εξαίρεση τους Adorno (1991) και Wadsworth (2008) οι οποίοι ερμηνεύουν το 

τετράμετρο ως την Ηγούμενη φράση μιας περιόδου (μμ. 1-8) αναγνωρίζοντας, 

μερικώς βέβαια, μια δομική άρθρωση. Παρακάτω θα επιστρέψουμε για το πρώτο 

τετράμετρο ξανά με μια διαφορετική ερμηνεία. 

 Στην συνεχεία, όπως παρατηρείται και στο σχεδιάγραμμα 4.3 στο μέτρο 12 

οι δύο φράσεις (μ. 4.3-12.1 και 10.3-17) αλληλεπικαλύπτονται, δημιουργώντας μια 

μεγαλύτερη υπερμετρική δομή (μ. 4.3-17.1).  Στο μέτρο 17 υπάρχει έντονη ρυθμική 

αλλά και μοτιβική άρθρωση, η οποία οριοθετεί αυτήν την μεγαλύτερη φραστική 

δομή. Αυτό που παρατηρείται μέχρι αυτό το σημείο είναι το γεγονός ότι οι δύο 

μεγάλες δομές που απορρέουν από τη ρυθμική αναγωγή (μ. 1-4.2, μ. 4.3-17.1) δεν 

αντικατοπτρίζουν μορφολογικές αναλύσεις όπως αυτές που κατεγράφησαν 

παραπάνω.     

Προχωρώντας στο μέτρο 30, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει άλλη μια 

αλληλεπικάλυψη και να ορίσει μια ακόμη μεγάλη υπερμετρική δομή για τα μέτρα 

17-56. Η διαφορά εδώ εντοπίζεται στο γεγονός ότι η φράση από το μ. 17 μέχρι το μ. 

30 παρουσιάζει μια διάσπαση και ρευστοποίηση της μελωδίας με ταυτόχρονη 

επιτάχυνση του φραστικού ρυθμού, με αποτέλεσμα στο μ. 30 να καταφθάνουν 

μόνο θραύσματα από το θεματικό υλικό της προηγούμενης φράσης. Θα ήταν πιο 
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εύστοχο να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο ως έκθλιψη (elision). 

Ουσιαστικά, το μ. 30  γίνεται αντιληπτό ταυτόχρονα ως τέλος μιας φράσης αλλά και 

ως αφετηρία μιας άλλης, η οποία παρουσιάζει καινούριο μοτιβικό υλικό. Εδώ 

εμφανίζεται και μια ενδιαφέρουσα αριθμητική συμμετρία 13-13 στα μέτρα των δύο 

τελευταίων φράσεων. (μ. 4.3-17.1 και μ. 17.2-30.1). Όσον αφορά στα μ. 30-57.2, 

αυτά ομαδοποιούνται σε μία φραστική δομή λόγω μοτιβικής συνοχής και συνέχειας 

αλλά και λόγω έλλειψης οποιασδήποτε άρθρωσης. Ο αντίλογος σε αυτήν την θέση 

θα ήταν ο διαχωρισμός της codetta ή καταληκτικού θέματος (μμ. 50-56) από την 

υπόλοιπη φράση, όπως αυτή αρθρώνεται στη μορφολογική δομή (πίνακες 4.1 & 

4.2). Αυτό δεν συμβαίνει καθώς το «καταληκτικό θέμα» Α έχει εμφανιστεί νωρίτερα 

αποκαλύπτοντας την μοτιβική συνοχή με τα προηγούμενα μέτρα. Συγκεκριμένα, 

όπως διαφαίνεται και στο παράδειγμα 4.3 το Α αποτελεί μεγέθυνση του μοτίβου α 

που έχει εμφανιστεί στα μμ. 46 και 47 ως αντιστικτική ή δευτερεύον φωνή 

(Nebenstimme) ενώ στα μέτρα που ακολουθούν (μμ. 48,49) γίνεται η κύρια φωνή  

Παράδειγμα 4.3. Σονάτα op. 1 του Berg, μμ. 46-52 



    74 
 

(Hauptstimme) για να καταλήξει στο μ. 50 μεγεθυμένο τρεις φορές (Α). Μια ακόμη 

ενδιαφέρουσα διαπίστωση για τη συγκεκριμένη φράση αποτελεί ο αριθμός των 

μέτρων της. Αποτελείται από 26 μέτρα (και δύο χρόνους), αριθμό διπλάσιο από τον 

αριθμό των μέτρων των προηγούμενων φράσεων (26 = 2 x 13). 

 Σε αυτό το σημείο, και καθώς η σονάτα ξετυλίγεται στο χρόνο, η έκθεση μας 

οδηγεί μέσω της επανάληψης πίσω στο Grundgestalt και την μοναδική της πτώση 

στο μ. 4. Το φαινόμενο της επανάληψης της έκθεσης στη συγκεκριμένη σονάτα 

δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά την ομαδοποιητική δομή και τις 

φραστικές ενότητες. Η ομαλή αναμετάβαση και η απουσία «συρραφών» εντείνει 

τον αποπροσανατολισμό του ακροατή, ο οποίος μόνο αναδρομικά μπορεί να 

καταλάβει ότι ακούει ξανά την αρχή την έκθεση της σονάτας. Συνεπώς, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 4.4, η τελευταία φραστική ενότητα της έκθεσης (μμ. 

30-56) ενοποιείται με το  αρχικό τετράμετρο, σχηματίζοντας μια μεγαλύτερη 

φραστική δομή. Μια παρόμοια υπόθεση γίνεται και από την Schmalfeldt (1991), η 

οποία θέλει τo Grundgestalt και την πτώση στο μ. 4 να αποτελούν το τέλος της 

έκθεσης, κατ’ εξαίρεση από τον κλασικό μορφολογικό τύπο σονάτας, στην οικεία 

τονικότητα.  

Επιστρέφοντας στο διάγραμμα 4.3 και συνεχίζοντας από το μ. 57.3 οι δύο 

επόμενες φράσεις αρθρώνονται ως εξής: μμ. 57.3-71.2, 71.3-100. Στο μέτρο 71 

Διάγραμμα 4.4. Φραστική δομή μετά την επανάληψη της έκθεσης στην σονάτα op.1 του Berg 
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εμφανίζεται έντονη ρυθμική άρθρωση λόγω της κορώνας στο  μιb (παράδειγμα 4.4)  

ενώ στο μέτρο 100 εμφανίζεται μοτιβική αλλά και ρυθμική άρθρωση. Στο εσωτερικό 

τους οι φράσεις φαίνεται να εμφανίζουν μια τριμερή μορφή, η οποία, 

παρατηρώντας συνολικά το σχεδιάγραμμα 4.3, μάλλον αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα μεγάλου μέρους της σονάτας. 

 

Στο μ. 101 παρουσιάζεται ένα γνώριμο θέμα, το οποίο σταδιακά 

μετασχηματίζεται για να επιστρέψει και να μας παρουσιάσει ξανά (επανέκθεση) το 

Grundgestalt. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι αργός και σταδιακός, και οι 

μετρονομικές ενδείξεις κάθε άλλο παρά χωρίζουν την φραστική δομή (παράδειγμα 

4.5). Επομένως, η οριοθέτηση της αφετηρίας της επανέκθεσης γίνεται πολύ 

δύσκολη. Με όρους ομαδοποιητικής δομής το γεγονός αυτό μεταφράζεται ως 

ενοποίηση σε μία υπερμετρική φραστική δομή των μμ. 101-137. Στο μ. 137 

εμφανίζεται σαφή ένδειξη ρυθμικής άρθρωσης στην παρτιτούρα (αναπνοή). 

Φτάνοντας στην τελευταία φραστική ενότητα (μμ. 138-180) του 

σχεδιαγράμματος 4.3, παρατηρούμε στο μ. 164 μια αλληλεπικάλυψη να λαμβάνει 

χώρα μεταξύ της κύριας και μιας δεύτερης φωνής (Nebenstimme). Το ίδιο 

Παράδειγμα 4.4. Σονάτα op.1 του Berg, μμ. 69-71 
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φαινόμενο συναντήσαμε και στην έκθεση στο μ. 46. Συνεπώς,  ομοίως με το μ. 46  

το Nebenstimme γίνεται σταδιακά η κύρια φωνή (Hauptstimme) η οποία 

εμφανίζεται μεγεθυμένη στο μ. 168 επιτυγχάνοντας να ενοποιήσει σε μια φραστική 

δομή τη δευτερεύουσα θεματική περιοχή και την Coda (όπως επισημαίνονται από 

τους περισσότερους θεωρητικούς τα μμ. 138-167 και 168-180). 

 

Συνοψίζοντας, το σχεδιάγραμμα της ρυθμικής αναγωγής της σονάτας op. 1 

του Berg αποτυπώνει την ομαδοποιητική δομή σε ένα χαλαρό μεθοδολογικό 

πλαίσιο. Τα πορίσματα που προκύπτουν είναι σημαντικά, αλλά θα οδηγήσουν σε 

ακόμη πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα μετά τον συσχετισμό τους με τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά που διερευνήθηκαν (μορφολογική δομή, τέμπο, δυναμικές), καθώς 

και με διαφορετικές αναλυτικές και εκτελεστικές προτάσεις.         

 

 

 

 

Παράδειγμα 4.5. Σονάτα op. 1 του Berg, μμ. 109-112 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της παρούσης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων της εκτέλεσης 

και της ανάλυσης στην σονάτα Op. 1 του Berg. Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε η 

ανάλυση της ιδεατής εκτέλεσης όπως αυτή προσδιορίζεται από την παρτιτούρα 

δηλαδή, από τον ίδιο τον συνθέτη, με συνέπεια την επαγωγή πορισμάτων και 

συμπερασμάτων μετά τον συσχετισμό τους με άλλες αναλύσεις και μουσικές 

εκτελέσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η συγκριτική 

αξιολόγηση των πορισμάτων της προηγηθείσας ανάλυσης, κατά πρώτο λόγο μεταξύ 

τους, και κατά δεύτερο λόγο με διαφορετικές αναλύσεις και εκτελέσεις που είτε 

ενισχύουν είτε υπονομεύουν τα πορίσματα αυτά. 

 Αναφορικά με τη μορφολογική δομή της, η σονάτα έχει δεχθεί ποικίλες 

ερμηνείες και για αυτό θεώρησα πως θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα η σύγκριση αυτών 

παρά η απόπειρα διατύπωσης ακόμη μίας μορφολογικής ανάλυσης, η οποία 

ουσιαστικά δεν θα είχε πολλά να προσθέσει στον ερμηνευτικό χάρτη της 

μορφολογικής δομής της σονάτας. Προς έκπληξη μου ανακάλυψα ότι, παρόλες τις 

πολυποίκιλες αναλύσεις με διαφορετικές αφετηρίες, η δομή διέφερε μόνο στις 

λεπτομέρειες. Η μεγάλη εικόνα ήταν τις περισσότερες φορές η ίδια και για αυτό δεν 

μπορεί να μην ευθύνεται ο ίδιος ο Berg ο οποίος με την σχολαστική σημειογραφία 

του πάνω στην παρτιτούρα, την προσεκτική και στρατηγική χρήση των 

μετρονομικών ενδείξεων (με μορφή κειμένου πάντα) για τις αλλαγές στο τέμπο, 

αλλά και με την χρήση του τίτλου «Σονάτα» για το έργο έχει ορίσει πολλές από τις 

παραμέτρους για την ερμηνεία της δομής. 
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 Τα διαγράμματα του τέμπο και της δυναμικής αποτελούν αποτύπωμα και 

καταγραφή σε «παγωμένο» χρόνο των οδηγιών για το τέμπο και τις δυναμικές από 

την παρτιτούρα. Καθώς συγκρίνουμε τα διαγράμματα 4.1 και 4.2 διαπιστώνουμε 

την ομοιότητα του περιγράμματος των δύο καμπυλών με συνέπειες στην οργάνωση 

των ενοτήτων του έργου καθώς το τέμπο και οι δυναμικές αποτελούν παραμέτρους 

δομικής άρθρωσης. Σε προηγούμενα κεφάλαια (4.2, 4.3) εντοπίσαμε πως οι 

περιοχές  που ορίζουν τα σημεία καμπής των διαγραμμάτων του τέμπο και της 

δυναμικής μπορούν να παραλληλιστούν με τη μορφολογική δομή της σονάτας. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον.  

Παίρνοντας ως αφετηρία το διάγραμμα του τέμπο, διακρίνονται ξεκάθαρα 

μέσα στην έκθεση τρείς περιοχές που αντιστοιχούν στις τρεις λειτουργίες της (μ. 1-

17, μ. 17- 29, μ. 30-50). Αν θέλουμε να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, στην πρώτη 

ενότητα διαφαίνεται  ο διαχωρισμός του Grundgestalt από την υπόλοιπη περιοχή 

(μμ. 1-4). Ομοίως, παραλληλίζονται και οι περιοχές στην επανέκθεση, με τη 

διαφορά ότι το κύριο θέμα και η μετάβαση αντιστοιχούν σε μια περιοχή (μμ. 111-

138). Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που απορρέει επίσης από το διάγραμμα 4.1 

είναι πως η καταληκτική ενότητα, ή Abgesang, ή codetta (μμ. 50-56, μμ. 168-180) 

όπως  έχει χαρακτηρίσει κατά καιρούς ομαδοποιείται είτε με την ενότητα της 

ανάπτυξης (για την έκθεση) είτε με το δευτερεύον θέμα (για την επανέκθεση). Το 

ίδιο φαινόμενο με το καταληκτικό θέμα παρατηρείται και στο διάγραμμα της 

δυναμικής ενώ στις λίγες διαφορές που παρατηρούνται συμπεριλαμβάνεται και η 

οριοθέτηση της περιοχής που αντιστοιχεί στην ανάπτυξη, με το διάγραμμα 4.1 
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(τέμπο) να εμφανίζει σημείο καμπής στο μ. 111, ενώ το διάγραμμα 4.2 (δυναμικές) 

στο μ. 108. Συμπερασματικά, το τέμπο και οι δυναμικές αποτελούν υψίστης 

σημασίας παράγοντες στην αποσαφήνιση των ορίων της δομής του έργου αλλά 

ταυτόχρονα η ασυμφωνία τους οδηγεί σε αμφισημίες που εγείρουν ερμηνευτικό 

ενδιαφέρον. 

Την βασική εστίαση του κεφαλαίου της ανάλυσης αποτελεί η ομαδοποιητική 

δομή. Το σχεδιάγραμμα της ρυθμικής αναγωγής που κατασκευάστηκε έχει ως στόχο 

να αναδείξει τις μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες φραστικές δομές και τον τρόπο 

με τον οποίο αυτές οργανώνονται. Σε πρώτη φάση, ερμηνεύοντας το σχεδιάγραμμα 

έχουμε τις εξής μεγάλες φραστικές ενότητες: μ. 1-4.2, μ. 4.3-17.1, μ. 17.2-30, μ. 30-

57.2, μ. 57.3-71.1, μ. 71.2-100, μ. 101-137, μ. 138-180. Η σύγκριση με τη 

μορφολογική δομή είναι αναπόφευκτη και τα αποτελέσματα αναπάντεχα.  

Πρωτευόντως, η αρχική φράση, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της ρυθμικής 

αναγωγής, αποτελεί αυτοτελή και αυτάρκη φραστική ενότητα. Αυτό φαίνεται να 

αναγνωρίζεται μόνο από τους Adorno (1991) και Schmalfeldt (1991), οι οποίοι 

αναγνωρίζουν και την σημασία της ως αφετηρία των αναπτυσσόμενων 

παραλλαγών. Το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος αφορά και πάλι την καταληκτική 

ενότητα (μμ. 50-56), όπως χαρακτηρίζεται από τον Headlam. Όπως διακρίνεται και 

στο σχεδιάγραμμα τα μμ. 50-56 δεν αποτελούν αυτοτελή φραστική ενότητα αλλά 

ανήκουν σε μια ευρύτερη φραστική ομάδα που ξεκινάει από το μ. 30 πηγαίνοντας 

με αυτόν τον τρόπο κόντρα στη μορφολογική δομή του έργου ή τουλάχιστον στις 

αναλύσεις που αναδεικνύουν αυτήν την δομή.  Σε αυτό το σημείο θα ήταν εύλογο 

να αναφέρω πως η αρχική φράση μετά την επανάληψη ομαδοποιείται με την 
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προηγούμενη μεγάλη φραστική ομάδα δημιουργώντας μια υπερδομή 30 μέτρων, 

(βλ. διάγρ. 4.4), επαληθεύοντας την υπόθεση της Schmalfeldt για συνέχεια και 

κατάληξη του δευτερεύοντος θέματος στην πτώση στην οικεία τονικότητα μετά την 

επανάληψη στο μ. 4. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η σημασία του Grundgestalt ως 

«καταλύτη» της δομικής αφήγησης του έργου, ενώ αναδύεται μια κυκλικότητα με 

επιστροφή στο αρχικό υλικό.  

Ανακαλώντας τις εκτελέσεις που διερευνήθηκαν στο κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν και με ποιον 

τρόπο υποστηρίζεται ο παραπάνω ισχυρισμός από κάποια εκτέλεση. Όπως είχε 

διαπιστωθεί υπάρχουν πέντε εκτελέσεις που αρθρώνουν τη δομή, προβάλλοντας 

την πτώση περισσότερο σε σχέση με άλλες, ενώ όλες αυτές, με μια εξαίρεση, δεν 

εκτελούν την επανάληψη. Συνεπώς, το φαινόμενο της κυκλικότητας και της 

κατάληξης της δευτερεύουσας θεματικής ομάδας με πτώση στην οικεία τονικότητα 

εξαλείφεται. Τη μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκτέλεση της  Helene Grimaud η οποία 

αρθρώνει ξεκάθαρα την δομή, με αναπνοή μετά την πτώση, και εκτελεί την 

επανάληψη της έκθεσης, με συνέπεια η ερμηνεία της να είναι η μοναδική από το 

δείγμα μας που ανταποκρίνεται στην φραστική δομή έτσι όπως αποτυπώνεται στο 

διάγραμμα 4.3. 

Όσον αφορά στις εκτελέσεις που αγνοούν την επανάληψη, όχι όμως και την 

αναπνοή στο μ. 4, κανείς θα μπορούσε να πει πως στέκονται κριτικά απέναντι στην 

μορφολογική δομή του έργου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο 

της αρχικής φράσης ως βασικής ιδέας, αφετηρίας ή Grundgestalt της σονάτας. 

Τέλος, οι ερμηνευτές που επιλέγουν την επανάληψη όχι όμως και την ρυθμική 
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άρθρωση στο μ. 4 δίνουν έμφαση κυρίως στον περιοδικό χαρακτήρα που 

παρουσιάζουν τα μ. 1-11 (όπως ο Adorno και ο Byros) με το πρώτο τετράμετρο να 

αποτελεί την ηγούμενη και με την ακόλουθη φράση να έπεται στα μ. 5-11.          

Επιστρέφοντας στη ρυθμική αναγωγή και την ανάπτυξη της σονάτας, η 

μορφολογική δομή φαίνεται να συμφωνεί με την φραστική μέχρι ένα σημείο (μ. 

100). Στο σχεδιάγραμμα της ρυθμικής αναγωγής παρατηρείται ότι τα μ. 101-137 

ομαδοποιούνται σε μια φραστική ενότητα, ενώ οι μορφολογικές ενότητες που 

εμφανίζονται σε αυτά τα μέτρα, σύμφωνα με τον Headlam, έχουν ξεχωριστές 

λειτουργίες (βλ. πίνακα 4.1). Συγκεκριμένα, στα μ. 101-111 παρουσιάζουν ένα θέμα 

το οποίο οδηγεί στην αναμετάβαση για την επανεμφάνιση του αρχικού θέματος 

στην επανέκθεση. Συνεπώς, η αναμετάβαση της ανάπτυξης, το κύριο θέμα και η 

μετάβαση της επανέκθεσης αποτελούν μια ενιαία φραστική δομή, εγείροντας με 

αυτόν τον τρόπο αμφιβολίες για την ακριβή αφετηρία της επανέκθεσης. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να ανακαλέσουμε τα διαγράμματα του τέμπο και της δυναμικής 

καθώς υπάρχει επίσης μεταξύ τους μια διάσταση στα όρια της ανάπτυξης και την 

αρχή της επανέκθεσης (εφόσον δεχόμαστε ότι οι περιοχές των διαγραμμάτων έχουν 

ρόλο στην μορφολογία της σονάτας), η οποία ενδυναμώνει την παραπάνω 

αμφισημία. 

Στο διάγραμμα της ρυθμικής αναγωγής παρατηρούνται και ορισμένα γενικά 

χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά είναι η τριμερής εσωτερική διάρθρωση των 

μεγάλων φραστικών ενοτήτων, η συμμετρική κατασκευή ορισμένων, αλλά και η 

ανάπτυξη μεγαλύτερων φραστικών δομών με την εξέλιξη του έργου. Όσον αφορά 

στην συμμετρία, στην έκθεση παρουσιάζεται αναλογία 1 προς 1 (13-13) μεταξύ των 
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μ. 4-17 και 17-30 που αποτελούν το ΚΘ (χωρίς το Grundgestalt) και την μετάβαση 

αντίστοιχα. Στην συνέχεια η φραστική δομή που ακολουθεί είναι διπλάσια σε 

μέγεθος από τις δύο προηγούμενες (2 x 13 = 26 μ.).  Στην ανάπτυξη η φραστική 

δομή που ορίζουν τα μ. 71-100 είναι επίσης διπλάσια από την προηγούμενη που 

καταλήγει στην κορώνα (μ. 57-71, 2 x 15 = 30 μ.). Τέλος, οι φραστικές ομάδες που 

έπονται αριθμούν 37 και 43 μέτρα αντίστοιχα, δίνοντας την εικόνα της συνεχούς 

ανάπτυξης των φραστικών δομών. 

Ως συμπέρασμα επί του συνόλου των δεδομένων, η ομαδοποιητική δομή 

φαίνεται να αντιτίθεται στην μορφολογική δομή στεκούμενη κριτικά απέναντι στη 

φόρμα σονάτα. Ταυτόχρονα, όμως, διαδραματίζει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο - 

αυτόν της σύνθεσης του έργου. Ο Berg ως θεματοφύλακας της  ιστορικής συνέχειας 

(τουλάχιστον μέχρι τη σύνθεση αυτού του έργου), χρησιμοποιεί τη φόρμα σονάτα 

και αποσαφηνίζει μερικώς τις μορφολογικές ενότητες και λειτουργίες της με τη 

χρήση των σχετικών μετρονομικών ενδείξεων. Με τον τρόπο αυτό κατακερματίζει το 

έργο μόνο για να το συνθέσει ξανά μέσα από την υπερμετρική ομαδοποίηση των 

φράσεων, η οποία συνήθως δεν πειθαρχεί στην μορφολογική τάξη.                    
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