
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

 

 

Πτυχιακή εργασία με θέμα 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΤΙΒΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΣΤΗ ΣΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ αρ. 1                                 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Α.Μ.: 8/13 

 

 

 

Επιβλέπων καθηγητής 

Πέτρος Βούβαρης 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 2016 



1 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………2 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ……………………..4 

2.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…………………………………....4 

2.2. Η 1η ΣΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ……….8 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ……………………………………………………….10 

3.1. ΜΟΡΦΗ ΣΟΝΑΤΑΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…..10 

3.2. DEVELOPING VARIATION – ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ………………………………………………….13 

3.3. ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ………………………………..18 

3.4. ΦΟΥΓΚΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ………………………21 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ………………………………………………………….24 

4.1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ……...24 

4.2. ΜΟΤΙΒΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ……………..45 

4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ…………….49 

4.4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΦΟΥΓΚΑ…………………………………70 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ              

ΕΡΕΥΝΑ……………………………………………………………..81 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.......................................................84 



2 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μουσική του Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη παραμένει εν πολλοίς ανέκδοτη, 

αδισκογράφητη και αδιερεύνητη. Ειδικά αναφορικά με ζητήματα δομικής οργάνωσης, 

οι λιγοστές σχετικές δημοσιεύσεις περιορίζονται σε γενικές περιγραφές των δομικών 

της παραμέτρων, χωρίς να προχωρούν σε εμβριθείς και συστηματικές αναλύσεις της 

δομής της. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στην πλήρωση αυτού του 

ερευνητικού κενού, διερευνώντας περιπτωσιολογικά τη μορφολογική και μοτιβική 

δομή της Σονάτας για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1, ΚΚ 21. 

Η πρώτη μου επαφή με το συγκεκριμένο έργο, αλλά και τη μουσική του 

Κυδωνιάτη γενικότερα, συνέβη τον Ιούλιο του 2014 μέσα από τυχαία ακρόασή του σε 

εκπομπή του Τρίτου Πρόγραμματος της τότε ΝΕΡΙΤ. Η ίδια η ηχογράφηση, αλλά και 

τα σχόλια του μουσικού παραγωγού που προηγήθηκαν, στάθηκαν το έναυσμα για την 

ερευνητική ενασχόλησή μου με αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής υπογράμμιζε 

το γεγονός ότι η σονάτα, παρά το ότι συντέθηκε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, 

επιδείκνυε ρομαντικό χαρακτήρα, καθώς και ότι φαινόταν επηρεασμένη από τη 

μουσική του Johannes Brahms.1 

Η Σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1, ΚΚ 21 χρονολογείται το 1962 και 

αποτελείται από δύο μέρη, Allegro non troppo και Andante con variazioni με μια 

καταληκτική φούγκα στην τελευταία παραλλαγή. Χωρίς να ακολουθούνται πιστά οι 

συμβάσεις της «κοινής πρακτικής», το έργο στο σύνολό του διατηρεί την αίσθηση του 

οικείου αναφορικά με το τονικό ιδίωμα. Από την άλλη, η μοτιβική συνάφεια που 

                                                           
1 Κρίθηκε δυστυχώς αδύνατο να εντοπίσω το όνομα του συγκεκριμένου παραγωγού και να παραθέσω 

με ακρίβεια τα σχόλιά του καθώς, όπως με πληροφόρησε μέσω e-mail στις 13 Ιουλίου 2016 ο 

συντονιστής του Τρίτου Προγράμματος κ. Διονύσης Μαλλούχος, η ΝΕΡΙΤ δεν ηχογραφούσε τις 

ζωντανές εκπομπές της και η συγκεκριμένη εκπομπή κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει σε κάποιο 

αρχείο. 
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χαρακτηρίζει και τα δύο μέρη του διασφαλίζει τη μοτιβική συνοχή, αλλά υπονομεύει 

τη δομική αφήγηση της σονάτας, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από  τη 

διαφοροποίηση του θεματικού υλικού. Η οργάνωση του μουσικού υλικού κατά τις 

επιταγές δύο φαινομενικά αντίρροπων αρχών (η μία σε σχέση με την αρθρωμένη 

δομική αφήγηση της σονάτας, η άλλη σε σχέση με τις τεχνικές διασφάλισης της 

μοτιβικής συνοχής) δικαιολογεί την υιοθέτηση διαφορετικών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων για την ανάλυση των επιμέρους πτυχών του έργου και την ανάδειξη των 

μεταξύ τους σχέσεων.  

Όσον αφορά στη διάρθρωση της εργασίας, αρχικά παρουσιάζονται ορισμένα 

ιστορικά στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη σονάτα, μεταξύ των οποίων  

αποσπάσματα από κριτικές και πληροφορίες που δίνει ο ίδιος ο Κυδωνιάτης για το 

συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια, και με αφορμή τον προαναφερθέντα σχολιασμό που 

αναγνωρίζει την επίδραση του Brahms στον τρόπο διαχείρισης του μοτιβικού υλικού 

της σονάτας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα δύο μεθοδολογικά εργαλεία που αφορούν 

στο πρώτο μέρος. Υπό το πρίσμα της θεωρίας των Hepokoski & Darcy (2006) 

προσεγγίζεται ερμηνευτικά ο τρόπος κατά τον οποίο ο Κυδωνιάτης αντιλαμβάνεται και 

χρησιμοποιεί τη ρυθμιστική ιδέα της σονάτας για τη μορφολογική οργάνωση του 

υλικού του, ενώ μέσω της τεχνικής της αναπτυσσόμενης παραλλαγής [developing 

variation] αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος τρόπος κατά τον οποίο διαχειρίζεται τις 

διαθέσιμες τεχνικές μοτιβικής επεξεργασίας. Η τελευταία προσέγγιση πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί και στο δεύτερο μέρος μαζί με γενικότερες θεωρήσεις γύρω από τη 

μορφή των παραλλαγών, καθώς και τη μεθοδολογική πρόταση του Dreyfus (1996) για 

τη φούγκα. Τέλος, επιχειρείται ο συμπερασματικός συσχετισμός των αναλυτικών 

πορισμάτων και προτείνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης γεννήθηκε στην Τρίπολη στη 1 Φεβρουαρίου του 1908 

(19 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο) και πέθανε στην Αθήνα στις 12 

Σεπτεμβρίου του 1996.2 Η πρώτη επαφή του με τη μουσική έγινε ήδη από την ηλικία 

των πεντέμισι ετών, παρατηρώντας τον μεγαλύτερο αδερφό του Σόλωνα ο οποίος 

μάθαινε βιολί. Στην ηλικία των οκτώ ετών συμμετείχε στην «Αθηναϊκή Μαντολινάτα» 

του Νικόλαου Λάβδα και σύντομα ξεκίνησε ιδιωτικά μαθήματα πιάνου με την Μαρίκα 

Λασποπούλου–Βλαστάρη. 

Το 1924 φοιτά στο Ελληνικό Ωδείο στην τάξη του Αντώνιου Σκόκου στο 

πιάνο και του Μάριου Βάρβογλη στα θεωρητικά. Ακολουθώντας τον Σκόκο, 

εγγράφεται στο Ωδείο Αθηνών, από όπου και παίρνει το 1933 το δίπλωμα πιάνου με 

βαθμό άριστα και πρώτο βραβείο. Στο Ωδείο Αθηνών συνέχισε παράλληλα ανώτερα 

θεωρητικά (αρμονία και αντίστιξη) με τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη και μορφολογία με 

τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Από τον δεύτερο, με τον οποίο μάλιστα ανέπτυξε στενή 

φιλία, μυήθηκε στη νεότερη αρμονική σκέψη, το ατονικό και το σειραϊκό ιδίωμα.  

Με προτροπή του Δημήτρη Μητρόπουλου, αποφασίζει να συνεχίσει τις 

σπουδές του στο εξωτερικό. Τα έτη 1933 – 1936 βρίσκεται στο ωδείο του  Παρισιού 

με καθηγήτρια πιάνου τη Marguerite Long και τους Raymond Pech και Georges 

Friboulet στην αρμονία και την αντίστιξη. Στη συνέχεια εγγράφεται στο Βασιλικό 

Ωδείο των Βρυξελλών, όπου και παραμένει μέχρι το 1939. Εκεί, εκτός από πιάνο με 

                                                           
2 Οι πληροφορίες για τη ζωή του Κυδωνιάτη αντλήθηκαν από το βιβλίο του Γεώργιου Κατραλή 

Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης 1908 – 1996, η ζωή και το έργο του (2004). 
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τον Emile Bosquet, παρακολούθησε μαθήματα σύνθεσης με τους αδελφούς Léon και 

Joseph Jongen και διεύθυνση ορχήστρας με τον Désiré Defauw. 

Τον Αύγουστο του 1939, ένα μήνα πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, διακόπτοντας έτσι οριστικά τις 

σπουδές του για το δίπλωμα του διευθυντή ορχήστρας. Τον ακολουθεί η μετέπειτα 

σύζυγός του, μουσικός από το Βέλγιο, Jeanne Delvoye, με την οποία αποκτά τις δύο 

κόρες του, Λήδα και Μυρτώ. Με την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, ξεκινάει να 

διδάσκει στο Ωδείο Αθηνών στις τάξεις του πιάνου, της αρμονίας και του σολφέζ και 

δοκιμαστικά έπειτα στο μάθημα της μορφολογίας. Από το 1941 συνεργάζεται με τη 

Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας στη θέση του αρχιμουσικού, όπου και θα 

παραμείνει για είκοσι χρόνια. Παράλληλα κάνει εκατοντάδες εμφανίσεις ως 

κοροπετίτορας σε πολλές ελληνικές πόλεις και στο εξωτερικό και το 1949 γίνεται 

καθηγητής στο Ωδείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών. Μόλις το 1950 έλαβε τη 

θέση του καθηγητή ανώτερων θεωρητικών α’ τάξεως στο Ωδείο Αθηνών και του 

ανατέθηκε και επίσημα το μάθημα της μορφολογίας. Ασχολούμενος με τα θεωρητικά 

μαθήματα, ολοκλήρωσε δύο τεύχη Μουσικής ανάγνωσης (solfège) με συνοδεία πιάνου, 

την πραγματεία Τρία έτη υποχρεωτικής αρμονίας και το σύγγραμμα Μουσική 

μορφολογία.3 Ακόμη, διορίζεται μόνιμος πιανίστας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 

και συνεργάζεται ως συνθέτης με το Πειραϊκό Θέατρο τα έτη 1955 και 1957 

αντίστοιχα. 

Η σύνθεση, σύμφωνα με τη σύζυγο του, μπαίνει στο επίκεντρο της 

καλλιτεχνικής του δραστηριότητας μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1956.  Το πρώτο 

                                                           
3 Από τα παραπάνω εγχειρίδια τα μόνα που εκδόθηκαν ήταν τα δύο τεύχη Μουσικής ανάγνωσης: σολφέζ, 

για χρήση στα ωδεία, μουσικές σχολές το 1996 από τις εκδόσεις Παπαγρηγορίου – Νάκας. 
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ουσιαστικά μεγάλο του έργο αποτελεί η Συμφωνία αρ. 1 (ΚΚ 12), 4 της οποίας η πρώτη 

εκτέλεση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1959 από την Ορχήστρα της 

Ραδιοφωνίας σε διεύθυνση του ίδιου. Γράφει επίσης έργα μουσικής δωματίου, μουσική 

για το αρχαίο δράμα και μελοποιεί ποιήματα.  

Το 1964 αναλαμβάνει καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου Πατρών και τρία 

χρόνια αργότερα διορίζεται στην ίδια θέση και στο Ωδείο Πειραιώς. Συνεχίζει να 

πραγματοποιεί συναυλίες και δημιουργεί μαζί με τον βιολονίστα Σοφοκλή Πολίτη και 

τον βιολοντσελίστα Σωτήρη Ταχιάτη το τρίο κλασσικής μουσικής (ή τρίο Κυδωνιάτη) 

ερμηνεύοντας έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Το 1968 συνθέτει τη μουσική των 

Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. 

Από το 1976 αρχίζει να συνθέτει πλήθος οργανικών και φωνητικών έργων, 

μέχρι και το 1993, οπότε οι δυνάμεις του αρχίζουν να τον εγκαταλείπουν. Τα είκοσι 

τελευταία χρόνια της ζωής του σηματοδοτούν τη δεύτερη και παραγωγικότερη 

συνθετική περίοδό του. Γράφει σονάτες και κοντσέρτα και καινοτομεί όσον αφορά στη 

φόρμα της συμφωνικής σουίτας, «εισάγοντας ένα ή περισσότερα soli στη δομή» 

(Συμεωνίδου 1995, 208). Από το 1993 σταματά να παραδίδει μαθήματα και στη 

συνέχεια να συνθέτει. Πεθαίνει τρία χρόνια αργότερα στην ηλικία των ογδόντα οκτώ 

ετών. 

Όσον αφορά στο ύφος του έργου του, έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Η 

Καίτη Ρωμανού παρουσιάζει τον Κυδωνιάτη ως έναν λιγότερο επηρεασμένο από την 

Εθνική Σχολή Έλληνα συνθέτη με «πιθανόν τον μεγαλύτερο κατάλογο μη 

εκτελεσμένων έργων» (2006, 193). Ορισμένοι τον κατατάσσουν πιο κοντά στην 

                                                           
4 Χρονολογικός κατάλογος των έργων του Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη δημοσιεύεται στο άρθρο του 

Χρήστου Ηλ. Κολοβού, «Χρονολογικός κατάλογος έργων Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη» (2004, 129 – 

158). 
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παράδοση της Ρωσίας και την αποκαλούμενη «ομάδα των 5» μαζί με άλλους Έλληνες 

συνθέτες που είτε σπούδασαν είτε παρουσίασαν το έργο τους στην Ε.Σ.Σ.Δ. (Mathiesen 

1995). Σύμφωνα με τον Ιωάννη Φούλια (2003), «θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους συνεχιστές της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής κατά την 

μεταπολεμική περίοδο», παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα του παραμένουν 

άγνωστα. 

Σύμφωνα με τον Κατραλή, από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα ήταν 

υπέρμαχος μιας «ισχυρής Εθνικής Σχολής» και δεν ήταν λίγες οι φορές που «ρίσκαρε 

ερμηνεύοντας συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών σε πρώτη εκτέλεση» (2004, 75). 

Θεωρεί βέβαια ότι μόνο ένα μέρος και όχι όλο το έργο του Κυδωνιάτη εντάσσεται στην 

Εθνική Μουσική Σχολή, καθώς, και πάλι, το μεγαλύτερο κομμάτι της συνθετικής του 

παραγωγής δεν έχει εκτελεστεί για να υπάρξει μια ασφαλέστερη και τεκμηριωμένη 

εκτίμηση. Ο ίδιος ο Κυδωνιάτης, στο εισαγωγικό του σημείωμα για την 1η Συμφωνία 

του, δηλώνει ότι «ο Έλλην συνθέτης πρέπει να αντλεί την έμπνευσή του από την καρδιά 

του λαού, χρησιμοποιώντας τον μεγάλο πλούτο του δημοτικού τραγουδιού που 

περικλείει ακόμη άπειρες δυνατότητες» (Κατραλής 2004, 165). Αυτήν του την 

ενασχόληση με το μονόφωνο δημοτικό τραγούδι, η αναγνώριση του οποίου είχε 

ιδιαίτερα περιορισμένη εμβέλεια στην Ευρώπη, ο Κατραλής την εκλαμβάνει ως 

«τροχοπέδη» στην εξέλιξή του ως συνθέτη (2004, 103). 

Ο Τάκης Καλογερόπουλος (1998) αναγνωρίζει ότι στο υλικό πολλών έργων 

του ενυπάρχει η δημοτική μουσική, οι «τρόποι» και οι ρυθμοί της, καθώς και το 

βυζαντινό μέλος, και ότι αυτό διαφαίνεται ήδη από τους τίτλους τους. Χρησιμοποιεί 

όμως τον όρο «εξευρωπαϊσμένη ελληνικότητα» για τη μουσική του Κυδωνιάτη,  

θεωρώντας ότι ο τρόπος προσέγγισης και απόδοσης του ελληνικού ιδιώματος διατηρεί 
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μια «κοσμοπολίτικη» διάθεση, στηριγμένη στην παραδοσιακή μορφολογία και τη 

«χρωματική» αρμονία (Καλογερόπουλος 1998, 354).  
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2.2. Η 1η ΣΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ  

Η καθημερινή ενασχόληση του Κυδωνιάτη με τα είδη και τις μορφές δυτικών 

μουσικών συνθέσεων αποτέλεσε σημείο αναφοράς για κάθε δική του συνθετική 

έμπνευση. Σύμφωνα με τους μαθητές του, στο μάθημα της μορφολογίας εξωτερίκευε 

τις προσωπικές του απόψεις, ανέλυε τα προτερήματα των συνθετών ανά χώρα (ήταν 

λάτρης του Brahms, τον θεωρούσε τον μεγαλύτερο συνθέτη όλων των εποχών) και 

έκανε ειδικές αναφορές στους Έλληνες συνθέτες και την τεχνοτροπία τους (Κατραλής 

2004, 105). 

Στις 13 Απριλίου του 1962 ολοκλήρωσε τη Σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο 

αρ. 1 (ΚΚ 21). Η πρώτη της εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 

επόμενου χρόνου στο θέατρο Κεντρικόν στην Αθήνα με τον ίδιο τον Κυδωνιάτη στο 

πιάνο, τον Σωτήρη Ταχιάτη στο βιολοντσέλο και την παρουσία πολλών κριτικών. Οι 

δυο τους την ερμήνευσαν ξανά στην πρωτεύουσα και ακολούθως στην επαρχία τα 

μετέπειτα χρόνια, καθώς και το 1980, στην καλλιτεχνική εκδήλωση του Συλλόγου 

Καθηγητών Ωδείων, όπου ο Κυδωνιάτης τιμήθηκε για την προσφορά του στη μουσική 

ζωή της Ελλάδας.5 

Για το συγκεκριμένο έργο, ο ίδιος ο συνθέτης δήλωσε ότι στα αργά μέρη 

χρησιμοποίησε αυτούσια ελληνικά θέματα, κάνοντας πάνω σε αυτά ποικίλες 

παραλλαγές. Ο μουσικοκριτικός Διονύσιος Γιατράς, σε άρθρο του το 1963 στην 

εφημερίδα το Βήμα, βρίσκει ενδιαφέρουσες ακριβώς αυτές τις παραλλαγές, όπου «είναι 

αισθητή η επίδραση του Brahms» (Κατραλής 2004, 200). Με αυτήν την άποψη 

συμφωνεί και η Λίλυ Σπέρερ-Δράκου που αναφέρει ότι η επίδραση του Brahms είναι 

                                                           
5 Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εκτελέσεις της Σονάτας για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1 (ΚΚ 21) 

αντλήθηκαν από το βιβλίο του Γεώργιου Κατραλή (2004). 
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εμφανής «όχι τόσο στην έκθεση των θεμάτων, όσο στην ανάλυση και στις παραλλαγές 

τους», τονίζοντας παράλληλα τις ξεχωριστές «θεματικές εμπνεύσεις» καθώς και την 

«έντεχνη επεξεργασία της παρτιτούρας του πιάνου» από τον συνθέτη (Κατραλής 2004, 

201). 

Η Σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1 (ΚΚ 21) επιλέχθηκε να 

συμπεριληφθεί ως αντιπροσωπευτικό έργο του Κωνσταντίνου Κυδωνίατη στη σειρά 

12 ψηφιακών δίσκων με ηχογραφήσεις δύο αιώνων έντεχνης ελληνικής μουσικής, 

Αντίς για όνειρο: Έργα Ελλήνων Συνθετών του 19ου και 20ου αι., η οποία προέκυψε με 

αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας,6 και 

εκδόθηκε το 2004 (Λεωτσάκος 2016, 3). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 

ηχογράφηση με συντελεστές τον Αθανάσιο Αποστολόπουλο στο πιάνο και τον Ρενάτο 

Ρίπο στο τσέλο, η οποία ανήκει στην κατηγορία της μουσικής δωματίου στην 

προαναφερθείσα συλλογή. Όσον αφορά στο ύφος της, ο Ιωάννης Φούλιας αναφέρει, 

σε μια δισκοκριτική της συλλογής, ότι πρόκειται για ένα έργο «σαφέστατα 

υστερορομαντικό με ελάχιστες τροπικές αναφορές», καθώς και ότι «η πιανιστική 

πληθωρική γραφή μαρτυρεί τη δεξοτεχνία του συνθέτη στο όργανο με το οποίο 

παράλληλα αναδείχθηκε ως ερμηνευτής εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων» 

(2005, 116). 

 

 

 

                                                           
6 Πρόκειται για ένα θεσμό υπό την αιγίδα του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. που 

είχε ως στόχο την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας κατά την προετοιμασία των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
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3.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ    

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

3.1. ΜΟΡΦΗ ΣΟΝΑΤΑΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάλυση που επιχειρείται αφορά αρχικά στο πρώτο μέρος της Σονάτας για πιάνο και 

τσέλο Νο 1 του Κυδωνιάτη (Allegro non troppo). Ο τίτλος του έργου το εντάσσει στον 

ειδολογικό ορίζοντα της σονάτας, γεγονός που δημιουργεί δικαιολογημένες 

προσδοκίες σχετικά με την μορφολογική του οργάνωση.  

Οι αναλυτικές προσεγγίσεις που έχουν κατά καιρούς προταθεί για τη μορφή 

της σονάτας διαφέρουν ως προς την επιστημολογική τους εστίαση. Ξεχωρίζουν αυτές 

του Joseph Kerman (1966) και του Charles Rosen (1988), οι οποίες προτείνουν την 

ιδιαίτερη και εξατομικευμένη διαχείριση της δομής κάθε έργου κατά το πρότυπο της 

έννοιας της «αρχής της σονάτας» [sonata principle], όπως την εισηγήθηκε ο Edward 

T. Cone (1968). Κατά τον Cone, σε ένα μέρος μιας μουσικής σύνθεσης που εκφράζει 

το «κλασικό στυλ», το υλικό που εμφανίστηκε σε άλλη τονικότητα από αυτή της 

αρχικής είναι αναγκαίο να επαναδιατυπωθεί στην τονική ή να έρθει σε «πιο κοντινή 

σχέση» με αυτή πριν την κατάληξη του (1968, 242). Αν οι προσπάθειες των Cone, 

Rosen και Kerman επιχειρούν να παρακάμψουν την παράδοση του Formenlehre, αυτή 

του William Caplin (1998) επιχειρεί την αναβίωσή της (Βούβαρης 2015, xiii). 

Ακολουθώντας τον Schoenberg και τον Ratz, η προσέγγισή του δίνει έμφαση στη 

λειτουργική θεώρηση της μορφολογικής δομής. Ο Caplin αναγνωρίζει την ύπαρξη 

τόσο ενδοθεματικών, όσο και διαθεματικών μορφολογικών λειτουργιών, τονίζοντας τη 

σημαντική θέση της εκάστοτε δομικής ενότητας στη δομική αφήγηση ενός μουσικού 

κομματιού και τον ρόλο που επιτελεί στη διαμόρφωση της αφήγησης αυτής (Βούβαρης 

2015, 99). 
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Η θεωρία των Hepokoski & Darcy (2006) για τη σονάτα [Sonata Theory] 

αντιπροτείνει μια προσέγγιση, η οποία απαντά τόσο στη γενικότητα της «αρχής της 

σονάτας», όσο και στην εξειδίκευση μιας μορφολογικής τυπολογίας. Στηρίζεται στην 

ιδέα ότι κάθε ξεχωριστή μουσική σύνθεση έρχεται σε διάλογο με την παράδοση στην 

οποία ανήκει, σε μια διαρκή διαπραγμάτευση με ένα σύνολο από προϋπάρχουσες 

συμβάσεις του μουσικού είδους στο οποίο εμπίπτει (Βούβαρης 2015, 139). 

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις παραπάνω συμβάσεις οδηγεί στην εξέλιξη και την 

αναδιαμόρφωση της μουσικής παράδοσης στην οποία συμμετέχει. Η μορφολογική 

δομή της σονάτας προσεγγίζεται, επομένως, ως μια ρυθμιστική ιδέα για την 

καθοδήγηση της μουσικοσυνθετικής πράξης και άρα μια δόκιμη επιλογή για την 

αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση (Βούβαρης 2015, 139). Καθώς πρόκειται για μια 

«δυναμική, διαλεκτική» θεώρηση και όχι μια ανελαστική κανονιστική αρχή 

(Hepokoski & Darcy 2006, 10), μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στην οργανική μουσική 

του κλασικού ρεπερτορίου, αλλά και σε σονάτες του ύστερου ρεπερτορίου.  

Οι Hepokoski & Darcy επισημαίνουν πως οι συμβάσεις που αφορούν στη 

μορφή σονάτας παρέμειναν ως ρυθμιστικές ιδέες καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, 

καθώς συνεχώς ανανεώνονταν και μεταβάλλονταν μέσα από απρόβλεπτες προσθήκες, 

καινοτομίες και δραστικές παραμορφώσεις [deformations] (2006, vii). O 

συγκεκριμένος όρος εκφράζει τη «δημιουργική παραβίαση της προσδοκώμενης 

δομικής αφήγησης», την παρέκκλιση από τις ήδη προϋπάρχουσες διαθέσιμες επιλογές 

[defaults] αναφορικά με μια δεδομένη περιοχή δράσης [action space] (Βούβαρης 2015, 

140). 

Οι περιοχές δράσης μπορεί να αφορούν αφενός στο επίπεδο του μέρους ενός 

πολυμερούς έργου (έκθεση, ανάπτυξη, επανέκθεση), αφετέρου στο επίπεδο της 

έκθεσης (κύριο θέμα, μετάβαση, δευτερεύον θέμα, καταληκτική περιοχή) (Βούβαρης 
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2015, 139). Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή της έκθεσης, η κάθε επιμέρους θεματική 

ενότητα προσδιορίζεται, όχι μόνο από την  εσωτερική της οργάνωση,  αλλά και από τη 

θέση της στη συνολική διάταξη του θεματικού υλικού της έκθεσης. Αυτή η περιτροπική 

[rotational] οργάνωση της έκθεσης λειτουργεί ως διάταξη αναφοράς για την 

αντίστοιχη οργάνωση των περιοχών της ανάπτυξης και της επανέκθεσης αντίστοιχα 

(Βούβαρης 2015, 140). 

Η θεωρία των Hepokoski & Darcy (2006) προτάσσει επίσης την τελεολογική 

σύγκλιση όλων των παραπάνω περιοχών σε ένα υποχρεωτικό κλείσιμο πτωτικής 

τελεσφόρησης. Στο επίπεδο της έκθεσης, το σημείο αυτό αφορά στην ουσιώδη 

εκθεσιακή κατάληξη (ΟΕΚ),7 ενώ στο επίπεδο της επανέκθεσης (και, ως εκ τούτου, 

του συνολικού μέρους) στην ουσιώδη δομική κατάληξη (ΟΔΚ). Η απουσία ή η 

παραμόρφωση αυτών των δύο σημείων υπονομεύει δραστικά την προσδοκώμενη 

τελεσφόρηση της δομικής αφήγησης του μέρους, με όποιες εκφραστικές και ρητορικές 

συνέπειες. 

Τα μουσικά έργα του 19ου  και 20ου  αιώνα που εμπίπτουν στη μορφή σονάτας 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εν γένει διαλεκτικά, καθώς αναγνωρίζουν και 

ταυτόχρονα αναδιαχειρίζονται, μέσω παραμορφώσεων, την ίδια την παράδοση στην 

οποία ανήκουν. Στη βάση της διαλογικής θεώρησης της δομής και της έννοιας της 

παραμόρφωσης την οποία προτείνει, η θεωρία των Hepokoski & Darcy (2006) 

καθίσταται, επομένως, μια δόκιμη αναλυτική προσέγγιση για την πρώτη Σονάτα για 

πιάνο και τσέλο του Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη. 

 

 

                                                           
7 Όλες οι συντομεύσεις και τα ακρωνύμια που αναφέρονται στα ελληνικά προέρχονται από το βιβλίο 

του Πέτρου Βούβαρη, Εισαγωγή στη Μορφολογική Ανάλυση της Τονικής Μουσικής (2015). 
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3.2. DEVELOPING VARIATION – ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

        ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά του πρώτου μέρους της Σονάτας για πιάνο και τσέλο 

Νο 1 του Κυδωνιάτη καθιστούν προβληματική την απρόσκοπτη εφαρμογή 

οποιασδήποτε θεωρίας για τη μορφή σονάτας στο συγκεκριμένο έργο. Αυτά είναι η 

διευρυμένη τονικότητα, η έλλειψη ξεκάθαρων τονικών σχέσεων, καθώς και η εκ μέρος 

του πιάνου συνεχής υπονόμευση των αρμονικών υπαινιγμών που προτείνει το τσέλο. 

Ακόμη, η μοτιβική συνοχή, η οποία γίνεται εύκολα αντιληπτή ήδη κατά την εμπειρία 

της ακρόασης, καθιστά πειστική τη θεώρηση του πρώτου μέρους, Allegro non troppo, 

ως μια αναπτυσσόμενη μορφή, εγείροντας, έτσι, μια δόκιμη αντιπρόταση στην 

ερμηνεία της αρθρωμένης δομικής αφήγησης του έργου στο πρότυπο της σονάτας.  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η μοτιβική επεξεργασία  και οι μοτιβικοί 

μετασχηματισμοί δεν περιμένουν το «επίσημο» τμήμα της ανάπτυξης για να 

εκδηλωθούν, αλλά χρησιμοποιούνται ήδη από την αρχή ενός μέρους. Όλο και 

μεγαλύτερες μουσικές ενότητες κατασκευάζονται από ολοένα μικρότερα στοιχεία 

(Taruskin 2011).  

Προκειμένου να ορίσει τη μουσικοσυνθετική τεχνική που μπορεί να 

διασφαλίσει τη συνοχή και την κατανοησιμότητα ενός έργου χωρίς να υπονομεύεται η 

ποικιλομορφία του υλικού, ο Arnold Schoenberg εισηγήθηκε την έννοια της 

αναπτυσσόμενης παραλλαγής [developing variation]. Η πρώτη καταγεγραμμένη 

αναφορά του συγκεκριμένου όρου εμφανίζεται στο ημιτελές του κείμενο με τίτλο 

Zusammenhang, Kontrapunkt, Instrumentation, Formenlehre,8 το οποίο γραφτηκε 

μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων το 1917 (Schoenberg 1995, xxi).  Από τότε και στο 

                                                           
8 (ZKIF) Συνοχή, Αντίστιξη, Ενορχήστρωση και Φόρμα στα ελληνικά. 
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εξής αναφέρεται αρκετά συχνά στα γραπτά κείμενά του και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον 

Haimo (1997), ο Schoenberg, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, φαίνεται να 

μεταχειρίζεται με ποικίλους τρόπους την έννοια του της αναπτυσσόμενης παραλλαγής, 

καθώς και των σχετικών με αυτή όρων, όπως θέμα, μοτίβο και Grundgestalt.9 

Στην ενότητα Zusammenhang, o Schoenberg δηλώνει ότι το μοτίβο, μέσω των 

τεσσάρων αρχών που το παραλλάσουν, δηλαδή μέσω της επανάληψης, της αντίθεσης, 

της αλλαγής και της ανάπτυξης, αποτελεί την πηγή για τη λογική εξέλιξη μιας μουσικής 

σύνθεσης (1994, 37). Σε μια σύνθεση, λοιπόν, τέτοιου είδους παραλλαγές μοτίβων 

μπορούν είτε να έχουν τοπική σημασία είτε να παίζουν καίριο ρόλο στο να «αφήσουν 

νέες ιδέες να αναπτυχθούν» (Schoenberg 1994, 39). Τη δεύτερη μέθοδο μοτιβικής 

παραλλαγής που μόλις αναφέρθηκε, ο Schoenberg ορίζει ως αναπτυσσόμενη 

παραλλαγή: «παραλλαγή» σε σχέση με την έννοια του μοτίβου και «αναπτυσσόμενη» 

σύμφωνα με την έννοια της διαρκούς εξέλιξης του μοτίβου μέσω λογικών και 

κατανοητών σχέσεων (1994, xiii). 

Η ιδέα της αναπτυσσόμενης παραλλαγής για τον Schoenberg εξαρτάται από 

την αλληλεπίδραση διαστηματικών και ρυθμικών παραμέτρων (1995, 29). Στο κείμενο 

με τίτλο «For a Treatise in Composition» του 1931 δηλώνει σχετικά ότι «η επανάληψη 

στη μουσική, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζεται με την παραλλαγή, αναδεικνύει το 

γεγονός ότι διαφορετικά στοιχεία μπορεί να προέρχονται ουσιαστικά από ένα αρχικό, 

μέσω της ανάπτυξής του, των μουσικών περιπετειών που αυτό υφίσταται και τη 

δημιουργία νέων χαρακτηριστικών», μολονότι τα παραπάνω συμβαίνουν με πειστικό 

τρόπο για τον Schoenberg μόνο στις ανώτερες μορφές (Schoenberg 1975, 266). Η 

                                                           
9 Βασική ιδέα στα ελληνικά. 
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αναπτυσσόμενη παραλλαγή πρόκειται επομένως για μια στοχευμένη διαδικασία που 

αφορά έργα μεγάλης κλίμακας. 

Τον Ιούνιο του 1934, στο χειρόγραφο Der musikalische Gedanke und die 

Logik, Technik, und Kunst seiner Darstellung, και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που 

αφορά την συνοχή και την κατανοησιμότητα,10 ο Schoenberg αναφέρει ότι:  

XVI. Η σημασία μιας ιδέας (gestalt), κτλ. μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα 

από την επανάληψη. 

XVII. Η αρχή της ομοφωνικής μουσικής είναι η αναπτυσσόμενη παραλλαγή 

(developing variation), ενώ αυτή της αντιστικτικής η διαδικασία εκδίπλωσης 

(unfolding). Και οι δύο βρίσκονται σε συμφωνία με τους νόμους της 

κατανοησιμότητας (1994, 113). 

Παρόμοια αναφορά στην ομοφωνική μουσική εντοπίζεται και στο δοκίμιο του 1950  

με την ονομασία «Bach»: 

Η ομοφωνική μουσική, δηλαδή η μουσική που περιλαμβάνει ένα βασικό θέμα 

το οποίο συνοδεύεται και βασίζεται στην αρμονία, δημιουργεί το υλικό της 

σύμφωνα με την τεχνική, την οποία αποκαλώ αναπτυσσόμενη παραλλαγή. Με 

την έννοια ότι, η παραλλαγή των χαρακτηριστικών μιας βασικής ενότητας 

παράγει ουσιαστικά όλες τις θεματικές διατυπώσεις που παρέχουν ειρμό, 

αντίθεση, ποικιλία, λογική και ενότητα από τη μια πλευρά, και χαρακτήρα, 

διάθεση, έκφραση καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία διαφοροποίηση από την 

άλλη – έτσι ώστε να επεξεργαστεί η ιδέα του μέρους (Schoenberg 1975, 397). 

 

Αλλά και στην αρχή του βιβλίου Fundamentals of Musical Composition, ο Schoenberg 

δηλώνει για την ομοφωνική μουσική ότι «θα μπορούσε να ονομασθεί το στυλ της 

αναπτυσσόμενης παραλλαγής» και συνεχίζει επισημαίνοντας, «αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει κάτι στη διαδοχή των μοτιβικών μορφών που δημιουργούνται μέσω της 

παραλλαγής, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με την ανάπτυξη» (1967, 8). 

Σύμφωνα με τον Frisch (1990), τα πλέον πετυχημένα και ενδιαφέροντα 

παραδείγματα του Schoenberg σχετικά με την αναπτυσσόμενη παραλλαγή αφορούν 

                                                           
10 Ο όρος στα ελληνικά από τον Πέτρο Βούβαρη (2015, 19). 
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στη μουσική του Brahms, για τον οποίο πίστευε ότι έφερε την παραπάνω τεχνική στο 

απόγειό της κατά τον 19ο αι. Ο Schoenberg χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τα παραπάνω 

έχοντας ως στόχο την υπεράσπιση των προσωπικών συνθετικών τεχνικών του και την 

προβολή των έργων του στο πλαίσιο του αιτήματος σχετικά με την ιστορική συνέχεια 

της γερμανικής μουσικής (Frisch 1990, 9).  

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δύο διαλέξεις που ο ίδιος ο Schoenberg έδωσε 

το 1931 και το 1933 στο ραδιόφωνο της Φρανκφούρτης. Στην πρώτη διάλεξη, η οποία 

συνοδεύτηκε από μια μετάδοση των Ορχηστρικών Παραλλαγών op. 31, ο συνθέτης 

πρόβαλε ένα θέμα του Brahms προκειμένου να αποδείξει τη σημασία του δικού του 

έργου, το οποίο είχε κατηγορηθεί ως άσχημο και δυσνόητο. Τη δεύτερη, μια ομιλία 

για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Brahms, ανέπτυξε και μετέφρασε το 1947 

ώστε να συμπεριληφθεί στο βιβλίο Style and Idea με τον περιώνυμο τίτλο «Brahms 

the Progressive», αντικρούοντας τη μέχρι τότε κραταιά πεποίθηση για τον Brahms ως 

έναν συντηρητικό και «ακαδημαϊκό» συνθέτη. 

Ο Frisch (1990) αναφέρει ότι, με την έννοια της αναπτυσσόμενης 

παραλλαγής, o Schoenberg προτείνει τη σύνθεση ενός θέματος (συνήθως οκτώ 

μέτρων) μέσω συνεχών μετασχηματισμών του διαστηματικού ή/και ρυθμικού 

περιεχομένου μιας αρχικής ιδέας. Τα διαστήματα αναπτύσσονται μέσω γνώριμων 

διαδικασιών όπως η αναστροφή και  ο συνδυασμός, ενώ τα ρυθμικά σχήματα μέσω 

τεχνικών όπως αυτών της μεγέθυνσης ή της μετατόπισης (Frisch 1990, 9). Ο 

Schoenberg εκτιμά την παραπάνω συνθετική τεχνική, καθώς μπορεί να αποτρέψει την 

καταφανή και άρα βαρετή επανάληψη, και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της κοινής 

πρακτικής, αυτή βρίσκεται στην ανώτερη έκφανσή της στη μουσική του Brahms.  
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Η υιοθέτηση της τεχνικής της αναπτυσσόμενης παραλλαγής ως δεύτερο 

μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάλυση της σονάτας του Κυδωνιάτη καθίσταται 

δόκιμη για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας αφορά στα δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία, 

όπως προαναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, υπονομεύουν τη θεώρηση του έργου 

σε σχέση με το πρότυπο της αρθρωμένης αφήγησης της σονάτας και καθιστούν 

πειστική τη θεώρησή του στη βάση μιας αναπτυσσόμενης μορφής. Ο άλλος αφορά 

στην επίδραση του Brahms στο προσωπικό ύφος του Κυδωνιάτη, όπως καταδεικνύουν 

τα σχετικά κριτικά σχόλια που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο του ιστορικού πλαισίου 

αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο. 
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3.3. ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

Το δεύτερο μέρος της Σονάτας για πιάνο και τσέλο Νο. 1 του Κυδωνιάτη συνιστά ένα 

σύνολο δέκα παραλλαγών επάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα. Αυτό καταδεικνύουν 

άλλωστε τόσο ο τίτλος του μέρους, Andante con variazioni, όσο και η χαρακτηριστική 

αρίθμηση των παραλλαγών, αλλά και οι τίτλοι στο πρώτο και το τελευταίο επιμέρους 

απόσπασματα, «Tema» και «Fuga» αντίστοιχα. 

Η κανονιστική αρχή των παραλλαγών βασίζεται στην επαναληπτική 

παρουσίαση μιας πρωταρχικής δομής στο πλαίσιο της διαρκούς διαφοροποίησης των 

παραμετρικών της στοιχείων (Βούβαρης 2015, 34). Τίθεται μάλιστα απαραίτητο, λόγω 

και της «παρατακτικής φύσης» των παραλλαγών (Sisman 2016), η δομική αφήγηση 

που προκύπτει να γίνεται αντιληπτή ως μια διεργασία «μεταβολής της πρωταρχικής 

δομής και όχι ως παράταξη ασύνδετων μεταξύ τους ενοτήτων» (Βούβαρης 2015, 34). 

Σύμφωνα με τον Βούβαρη, ο αριθμός, το είδος και ο βαθμός διαφοροποίησης των 

δομικών παραμέτρων αποτελούν τους παράγοντες που ευθύνονται για τη διασφάλιση 

ή μη της συνάφειας μιας παραλλαγής τόσο με την πρωταρχική δομή, όσο και με τις 

άλλες παραλλαγές που την πλαισιώνουν (2015, 34).   

Οι πιο κοινές κατηγορίες παραλλαγών είναι δύο, οι συνεχείς και οι 

τμηματικές. Η διαφορά τους έγκειται στο «βαθμό δομικής αυτοτέλειας» (Βούβαρης 

2015, 34) των επαναλαμβανόμενων ενοτήτων καθώς και στον βαθμό ομαλότητας της 

μετάβασης από τη μια στην άλλη στο σύνολο της μουσικής σύνθεσης. 

Οι συνεχείς παραλλαγές συμπεριλαμβάνουν μια σχετικά μικρή πρωταρχική 

δομή, αποτελούμενη συνήθως από μία μόνο φράση, η οποία δίνει την εντύπωση ότι 

παραμένει ατελής προκειμένου να επιτρέψει στην κάθε επαναλαμβανόμενη ενότητα να 

μεταφέρεται απρόσκοπτα στην επόμενη (Laitz 2011, 399).  Αυτό επιτυγχάνεται όταν 
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τόσο η ίδια η αρχική δομή, όσο και οι παραλλαγές της παραμένουν τονικά ανοιχτές, 

είτε με κατάληξη στην V είτε με έκθλιψη (στη δεύτερη περίπτωση, η καταληκτική I 

αποτελεί ταυτόχρονα την αρμονική εκκίνηση της επόμενης ενότητας). Οι συνεχείς 

παραλλαγές αποτελούν μία από τις βασικές αρχές οργάνωσης του υλικού της μπαρόκ 

μουσικής σε είδη όπως το ground,η chaconne και η passacaglia. 

Στην περίπτωση των τμηματικών παραλλαγών, αντίθετα, η πρωταρχική δομή, 

η οποία συνήθως φέρει τον τίτλο «θέμα», διαρθρώνεται συχνά στο πρότυπο της 

διμερούς μορφής και είναι τονικά κλειστή (Laitz 2011, 405). Κατ’ επέκταση, με τον 

ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι ακόλουθες παραλλαγές της, οι οποίες διαχωρίζονται 

ρητά η μία από την άλλη. Οι τμηματικές παραλλαγές παρουσιάζουν περισσότερες 

ουσιώδεις διαφοροποιήσεις μέσω των επαναληπτικών ενοτήτων. Εκτός από αλλαγές 

στη μελωδική και ρυθμική υφή της πρωταρχικής δομής, είναι πιθανόν να υπάρχουν 

διαφορές στην εναρμόνιση, μέσω της τονικοποίησης διατονικών και χρωματικών 

βαθμίδων, καθώς και εναλλαγές μείζονα και ελάσσονα τρόπου (Laitz 2011, 405). Οι 

τμηματικές παραλλαγές αποτέλεσαν έναν ιδιαίτερα προσφιλή τρόπο οργάνωσης του 

μουσικού υλικού στον κλασικισμό, τόσο για αυτοτελή έργα, όσο και για επιμέρους 

ενότητες πολυμερών έργων. 

Ο Steven Laitz αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι συνθέτες προσπαθούν να 

ισορροπήσουν ανάμεσα στη μουσική συνοχή και την ποικιλομορφία στις παραλλαγές, 

μέσω της διατήρησης ενός ή και περισσότερων χαρακτηριστικών παραμέτρων της 

πρωταρχικής δομής» (2011, 405). Για παράδειγμα, όταν η μελωδία του θέματος 

παραλλάσσεται με φθόγγους διανθισμού, τότε η πρωταρχική αρμονική δομή τείνει να 

παραμένει αμετάβλητη. Αντίστοιχα, όταν η αρμονία αλλάζει δραματικά, τότε η 

μελωδία του θέματος τείνει να παραμείνει η ίδια. Η μόνη παράμετρος που συνήθως 

διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια των παραλλαγών είναι η μορφολογική δομή του 
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θέματος, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής έκτασης και των εσωτερικών του 

αναλογιών. 

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της συνολικής μουσικής 

σύνθεσης η οποία δομείται κατά το πρότυπο των τμηματικών παραλλαγών, 

χρησιμοποιούνται συνήθως δύο πρακτικές. Η πρώτη επιτάσσει οι παραλλαγές να  

παρατάσσονται στα ίχνη μιας δομικής αφήγησης που ορίζεται από την περισσότερο ή 

λιγότερο ομαλή επιτάχυνση του επιφανειακού ρυθμού (ρυθμικό crescendo) ή/και 

πύκνωση της υφής ή/και διεύρυνση των ρετζίστρων ή/και εντατικοποίηση της 

δυναμικής (Βούβαρης 2015, 37). Στη δεύτερη περίπτωση, οι παραλλαγές τείνουν να 

ομαδοποιηθούν σε επιμέρους ενότητες, δημιουργώντας βαθύτερα επίπεδα δομικής 

οργάνωσης που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της μουσικής σύνθεσης. 
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3.4. ΦΟΥΓΚΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η δέκατη παραλλαγή του δεύτερου και τελευταίου μέρους της Σονάτας για πιάνο και 

τσέλο Νο. 1 (ΚΚ 21), Andante con variazioni φέρει τον τίτλο «Fuga». Αποτελεί ένα 

καταληκτικό μέρος που εμπίπτει μουσικά στο είδος της φούγκας. 

Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της φούγκας ως διακριτό μουσικό είδος, 

τα οποία φαίνεται να εδραιώνονται σταδιακά έως τις αρχές του 18ου αιώνα, είναι: 

 η συστηματική εναρκτήρια είσοδος μιας διακριτής, αναγνωρίσιμης και σχετικά 

αυτοτελούς ρυθμομελωδικής δομής (θέμα) από κάθε φωνή ξεχωριστά με ευέλικτη 

χρήση μίμησης σε εναλλασσόμενα διαστήματα καθαρής τέταρτης και καθαρής 

πέμπτης (αυτό που σήμερα περιγράφουμε με τον όρο έκθεση [exposition]), 

 οι ομαδικές ή μεμονωμένες θεματικές επανεμφανίσεις (ενδεχομένως σε άλλες, 

σχετικά κοντινές τονικότητες) οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από λιγότερο ή 

περισσότερο σαφώς οριοθετημένα τμήματα ελεύθερης αντίστιξης (στα οποία 

σήμερα αναφερόμαστε με τον όρο επεισόδια [episodes]), 

 πιθανή ύπαρξη συγχρονικού συνδυασμού θεμάτων σε θεματικά συμπλέγματα 

[thematic units] με χρήση διπλής ή αναστρέψιμης αντίστιξης [invertible 

counterpoint], 

 η τάση προς τη χρήση τεχνικών αλληλεπικάλυψης θεματικών εμφανίσεων (stretto),  

 συνήθως η εμφατική επιστροφή του θέματος στην τονική κοντά στην κατάληξη της 

φούγκας.11 

Σε μια «προσπάθεια ανάκτησης της ιστορικής πυκνότητας της φούγκας ως 

μουσικού είδους» (Βούβαρης 2015, 86), ο Laurence Dreyfus (1996) αναγνωρίζει ότι η 

                                                           
11 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα παράγραφο αντλήθηκαν από το βιβλίο του 

Πέτρου Βούβαρη (2015, 85 – 86), μόνο οι όροι στα αγγλικά από το λήμμα «Fugue» του Paul Walker 

στο Grove Music Online. 
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φούγκα δεν αποτελεί μορφολογικό τύπο. Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ένα «μουσικό στυλ, ακόμη και μία τεχνική» (1996, 135). 

Προκειμένου να προτείνει έναν τρόπο κατανόησης για τις φούγκες του J. S. Bach, o 

Dreyfus (1996) καταφεύγει σε μια ιστορική αναδρομή της δημιουργίας της έννοιας του 

είδους μέσα από το ερευνητικό πεδίο της παράδοσης του Formenlehre. Τελικά, 

καταλήγει στη θέση ότι η πρόσληψη μιας φούγκας κατά τον 18ο αιώνα δεν αφορούσε 

το μέγεθος ενός έργου, την τμηματική του δομή ή ένα προκαθορισμένο αρμονικό 

πλάνο, αλλά είχε να κάνει περισσότερο με την αναγνώριση και αξιολόγηση των 

αντιστικτικών και συνδυαστικών τεχνικών που μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας 

συνθέτης, στην προσπάθειά του να διαχειριστεί μια θεματική ιδέα (Dreyfus 1996, 141).  

Στη συνέχεια, ακολουθώντας το παράδειγμα του Johann Mattheson,12 ο 

Dreyfus διακρίνει έξι επιμέρους υποείδη στα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει μια 

φούγκα, ανάλογα με τις αντιστικτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό 

της. Αυτά είναι: η απλή φούγκα (δηλαδή, χωρίς χρήση διπλής αντίστιξης) με ένα θέμα 

[simple fugue], η διπλή φούγκα (δηλαδή, με χρήση διπλής αντίστιξης) με ένα θέμα 

[double counterpoint], η διπλή φούγκα με δύο θέματα, η κοντρα-φούγκα 

[counterfugue] και η μικτή φούγκα [mixed fugue]. 

Στην πλέον συνήθη περίπτωση της διπλής φούγκας με δύο θέματα, η 

ρυθμομελωδική δομή της αντιστικτικής υποστήριξης του θέματος είναι διακριτή και 

αναγνωρίσιμη, αν και συνήθως παραμένει λιγότερο χαρακτηριστική απ’ αυτήν του 

θέματος (Βούβαρης 2015, 87). Ο σαφής θεματικός της χαρακτήρας, το γεγονός ότι 

εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μουσικής σύνθεσης σε αντιστικτικό συνδυασμό 

με το θέμα ή και αυτόνομα, αλλά κυρίως η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις 

                                                           
12 Το παράδειγμα που έθεσε μέσα από την πραγματεία του, Der vollkommene Capellmeister (1789). 
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επανεμφανίσεις της οδήγησε στον ειδικό χαρακτηρισμό της ως αντίθεμα. Τέλος, στην 

περίπτωση της διπλής φούγκας, η οποία θα μας απασχολήσει και στο καταληκτικό 

μέρος της Σονάτας για πιάνο και τσέλο του Κυδωνιάτη, το δεύτερο «αντίθεμα», το 

οποίο είναι αναπόφευκτα ακόμη λιγότερο χαρακτηριστικό, επανεμφανίζεται με ακόμη 

περισσότερες ελευθερίες ως προς τη συνολική δομή του. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Το πρώτο μέρος της σονάτας (Allegro non troppo) εμπίπτει στον πλέον συνήθη τύπο 3 

των Hepokoski & Darcy  (2006, vi) που περιλαμβάνει τις περιοχές της έκθεσης (μ. 1 – 

75), της ανάπτυξης (μ. 76 – 142) και της επανέκθεσης (μ. 143 – 233). Ως προς την 

αρμονική του δομή, το μέρος, αν και παραμένει εντός τονικού πλαισίου, 

χαρακτηρίζεται από εκτενή χρήση χρωματικότητας, με αποτέλεσμα την 

αποσταθεροποίηση της αίσθησης τονικής κεντρικότητας.  

Η αίσθηση τονικής κεντρικότητας είναι κατά κανόνα σαφέστερη στο μέρος 

του τσέλου, με το υπερχρωματικό μέρος του πιάνου να υπονομεύει συνήθως τους 

ξεκάθαρους αρμονικούς υπαινιγμούς που αναδύονται από την εύκολα ερμηνευόμενη 

ως τονική μελωδική του δομή. Έτσι, η μελωδία του τσέλου στην εναρκτήρια ενότητα 

(μ. 1-8, Παράδειγμα 4.1) φαίνεται να ξεκινάει υπαινισσόμενη το τονικό περιβάλλον 

της μι ελάσσονας για να καταλήξει με ισχυρή πτωτική αίσθηση στην τονικότητα της σι 

ελάσσονας. Παρά τη χρήση περιστασιακής χρωματικότητας, η πανδιατονική συνοδεία 

του πιάνου φαίνεται να επιβεβαιώνει την κατευθυντική αυτή τονικότητα [directional 

tonality] (Korsyn 1996), μετακινούμενη από το ένα στο άλλο διατονικό φθογγικό 

περιβάλλον χωρίς, ωστόσο, υπαινιγμούς λειτουργικών αρμονικών σχέσεων μεταξύ των 

συγχροδιακών σχηματισμών. Δεδομένης της σαφούς πτωτικής κατάληξης του μέρους 

στην τονικότητα της σι ελάσονας, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για «έναρξη εκτός 

τονικής» [off-tonic beginning]  (Laitz 2011, 417) στην τονική περιοχή της iv.13 Η 

τονική αμφισημία που συνεπάγεται μια τέτοια έναρξη, σε συνδυασμό με την αίσθηση 

                                                           
13 Ο Laitz (2011) χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο όρο αναφερόμενος στην εκτενή χρωματικότητα και 

την χαρακτηριστική περίπτωση της μουσικής των Schumann, Brahms, Wolf και Mahler, πολλά έργα 

των οποίων ξεκινούν με συγχορδίες της ii ή της IV βαθμίδας και στη συνέχεια μεταβαίνουν στην αρχική 

τονικότητα. 
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διευρυμένης τονικότητας [extended tonality] (Schoenberg 1969, 76) που διατηρείται σε 

όλο το μέρος, αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης ολόκληρου του μέρους και συνηγορεί 

υπέρ της προβληματικής που χαρακτηρίζει τη μορφολογική θεώρηση του 

συγκεκριμένου μέρους ως σονάτα.  

Η έκθεση, ως η εναρκτήρια περιοχή δράσης της σονάτας, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί διμερής σύμφωνα με τη θεωρία των Heposki & Darcy (2006), καθώς, όπως 

θα φανεί παρακάτω, είναι εφικτός ο εντοπισμός διάμεσης τομής (ΔΤ). Διακρίνεται 

επίσης από έντονη μοτιβική συνοχή, στοιχείο που θα μπορούσε αφενός να 

δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό της ως «μονοθεματική»,14 αφετέρου να δημιουργήσει 

δυσκολίες ως προς τη σαφή και αδιαμφισβήτητη οριοθέτηση των επιμέρους περιοχών 

δράσης. Οι δυσκολίες αυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλαπλών δομικών 

ερμηνειών. Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ο ρόλος των οδηγιών εκτέλεσης και άλλων 

σημειογραφικών στοιχείων που αναγράφονται στην παρτιτούρα (π.χ. χρήση διπλών 

διαστολών, μετρονομικών και εκφραστικών ενδείξεων) στη στοιχειοθέτηση 

διαφορετικών ερμηνειών της δομής του μέρους.  

Όπως προαναφέρθηκε, η εναρκτήρια περιοχή του κυρίου θέματος (ΚΘ) 

ξεκινά με την πλάγια σχέση της μι και της σι ελάσσονας (βλ. Παράδειγμα 4.1).15 

Πρόκειται για μια λυρική οκτάμετρη φράση, η οποία, ενώ αρχικά υπαινίσσεται την 

τονικότητα της μι ελάσσονας, καταλήγει με υπαινιγμό ισχυρής πτωτικής επιβεβαίωσης 

της σι ελάσσονας. 

                                                           
14 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «μονοθεματική» έκθεση ή σονάτα, βλ. Hepokoski & 

Darcy (2006, 136). 
15 Σύμφωνα και πάλι με τον Laitz η συγκεκριμένη σχέση συμβάλλει στην αίσθηση τονικής αμφισημίας, 

σημαντικό στοιχείο της αισθητικής του 19ου αιώνα (2011, 578). Πρόκειται για μια διαδικασία 

αμοιβαιότητας [reciprocity] κατά την οποία «ο ακροατής χάνει την αίσθηση της τονικότητας λόγω των 

συγκρουόμενων τονικών υπαινιγμών που αναταράσσουν τις τρεις αρμονικές λειτουργίες» (σε αυτή την 

περίπτωση της T και της PD). Συνθέσεις των Schumann και Brahms έχουν κατά καιρούς επικαλεσθεί 

ως παραδειγματικές περιπτώσεις χρήσης αυτής της πρακτικής. 
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Παράδειγμα 4.1. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 1 – 8. 

 

 

Όσον αφορά στη συνέχεια της έκθεσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν δύο 

εναλλακτικές ερμηνείες, ανάλογα με την ερμηνεία του επόμενου πτωτικού φαινομένου 

στο μ. 19 (βλ. Παράδειγμα 4.2). Πρόκειται για μια απροσδόκητη πτώση στην αρχική 

τονικότητα, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί είτε ότι σηματοδοτεί παραμορφωτικά 

το τέλος της ζώνης του ΚΘ ή ότι αποτελεί, επίσης παραμορφωτικά, το σημείο της 

διάμεσης τομής (ΔΤ). 
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Παράδειγμα 4.2. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 18 – 24. 

 

 

 

Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία, στα μέτρα 9 – 19 συνεχίζεται η περιοχή του 

ΚΘ με παραλλαγμένη επανάληψη του μέρους του τσέλου από το πιάνο, προέκταση για 

δύο μέτρα και κατάληξη, όχι με τέλεια αυθεντική πτώση (ΤΑΠ), αλλά παραμορφωτικά, 

με μια απροσδόκητη πτώση. Από την άλλη, σύμφωνα με τη δεύτερη θεώρηση, στα 

συγκεκριμένα μέτρα ακολουθεί η ζώνη μετάβασης (ΜΕΤ) με χαρακτήρα 

αποδομούμενης αναδιατύπωσης του ΚΘ. Το εναρκτήριο υλικό του ΚΘ 
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επαναλαμβάνεται στη ρε μείζονα [III]16 και στη συνέχεια παραλλάσσεται με την 

εισαγωγή μιας αλυσίδας (μ. 13 – 17), η οποία καταλήγει στη δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης 

της σι ελάσσονας [i].  Μετά από αυτή την άφιξη στην V7 της αρχικής, αντί να 

ακολουθήσει η πιο σπάνια επιλογή Ι:ΤΑΠ ΔΤ ή Ι:ΑΑΠ ΔΤ, αυτή ακυρώνεται και στη 

θέση της έρχεται μια απροσδόκητη πτώση, η οποία ακολουθείται από εκτενή πλήρωση 

στα επόμενα τέσσερα μέτρα. Πρόκειται για μια περίπτωση παραμόρφωσης της ΔΤ, 

καθώς δεν εμπίπτει στις διαθέσιμες επιλογές των Hepokoski & Darcy (2006).  

Τα μέτρα 19 – 22 που εισάγονται έπειτα από την απροσδόκητη πτώση, 

ασχέτως εάν αυτή πρόκειται για ΔΤ ή όχι, έχουν τον χαρακτήρα πλήρωσης ΔΤ. 

Πρόκειται κυρίως για αρπισμούς στο μέρος του πιάνου οι οποίοι κινούνται 

μετατροπικά προς την ομώνυμη ελάσσονα της βαρυμένης δεύτερης μέσα από 

χρωματική κάθοδο από την πέμπτη προς την πρώτη βαθμίδα της. 

Σε συνάρτηση με τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις σχετικά με την πτώση στο 

μ. 19, η περιοχή που ακολουθεί αντίστοιχα στα μέτρα 23 – 45 θα μπορούσε και αυτή 

να ερμηνευτεί με δύο τρόπους (βλ. Παράδειγμα 4.3). Στο μ. 23 ξεκινάει μια νέα 

cantabile ενότητα με σαφή θεματικό χαρακτήρα σε προτασιακή δομή στη ντο 

ελάσσονα, μια ιδιαίτερα απομακρυσμένη τονική περιοχή σε σχέση με την αρχική, η 

οποία αμέσως μετά αποκτά χαρακτήρα Fortspinnung, αποκλίνοντας ταυτόχρονα σε 

άλλες βαρυμένες τονικές περιοχές όπως η σι ύφεση ελάσσονα και η ρε ύφεση μείζονα. 

Η νέα αυτή θεματική δομή αποδομείται και, εν τέλει, μέσω χρωματικής κίνησης στο μ. 

41, επιστρέφει πίσω στην αμφίσημη σχέση μι και σι ελάσσονας. 

                                                           
16 Οι Hepokoski & Darcy (2006, 112) αναφέρονται στην εμφάνιση της τονικότητας της ΙΙΙ ως πιθανή 

επιλογή για τη ΜΕΤ σε ελάσσονα τρόπο από την σενκεριανή οπτική ότι αντιπροσωπεύει την εκδίπλωση 

της τρίτης της συγχορδίας της τονικής. 
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Παράδειγμα 4.3. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 25 – 31. 

Ακολουθεί εισαγωγή του νέου θέματος αρχικά στην iv και στη συνέχεια στην 

i, στην κατάληξη του οποίου η σι ελάσσονα μετασχηματίζεται σε μείζονα ώστε να 

λειτουργήσει ως δεσπόζουσα της iv (βλ. Παράδειγμα 4.4). Στη συνέχεια, στα μέτρα 46 

– 47, αφού η μουσική έχει «ηρεμήσει», σύμφωνα και με τις εκφραστικές επιταγές του 

συνθέτη, εισάγεται, ως επιμύθιο [afterthought] (Hepokoski & Darcy 2006, 187) σε 
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δυναμική pp μια καινούργια θεματική ιδέα που καταλήγει σε μια εμφατικά ιδιότυπη iv: 

ΗΠ δίχως την ύπαρξη προσαγωγέα. 

 

Παράδειγμα 4.4. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 41 – 47. 

 

Η συγκεκριμένη περιοχή επιδεικνύει ξεκάθαρα δομικά χαρακτηριστικά ΜΕΤ. 

Θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει, σύμφωνα με την πρώτη θεώρηση, ως ζώνη 

ΜΕΤ που οδηγεί σε μια παραμορφωμένη iv: ΗΠ ΔΤ. Όσον αφορά στη δεύτερη 

ερμηνεία, δημιουργείται η αίσθηση απόρριψης της πρώτης ΔΤ, η οποία αναβάλλεται 

μέχρι την επίτευξη μιας δεύτερης επιφαινόμενης ΔΤ στο μ. 47. To δεύτερο μέρος της 

έκθεσης στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να οργανώνεται ως τριμερές σύμπλεγμα 

(ΤΜΣ).17 Η πρώτη επιφαινόμενη ΔΤ ακολουθείται από ένα ΤΜ1 που σταδιακά 

                                                           
17 Όταν συναντάμε δύο επιφαινόμενες ΔΤ πριν την ΟΕΚ στη ζώνη της έκθεσης, το δεύτερο μέρος αυτής 

φαίνεται να διοργανώνεται ως τριμερές σύμπλεγμα [trimodular block]  (Hepokoski & Darcy 2006). Η 

δομική αφήγηση της έκθεσης χωρίζεται σε τρεις περισσότερο ή λιγότερο διακριτές φάσεις: εμφάνιση 

νέου θέματος μετά την πρώτη ΔΤ, αποδόμηση του νέου θέματος και ροπή προς δεύτερη ΔΤ, εκκίνηση 
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αποδομείται προς ένα ΤΜ2 ίσως στο μ. 31. Τα όρια μεταξύ των δύο παραμένουν 

δυσδιάκριτα λόγω της μοτιβικής συνοχής, οπότε πολύ πιθανόν να ισχύει η περίπτωση 

ΤΜ1⇒ΤΜ2. Το ΤΜ2 προετοιμάζει με τη σειρά του την έλευση της δεύτερης iv: ΗΠ 

ΔΤ, από την οποία αναπόφευκτα θα περιμένουμε να επιφέρει την ενεργοποίηση της 

περιοχής ΔΘ με ένα περισσότερο ιδιωματικό ΤΜ3 και την επίτευξη της ΟΕΚ. 

 

Παράδειγμα 4.5. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 48 – 53. 

 

H περιοχή του ΔΘ ή TM3 ξεκινά στο μ. 48 χρησιμοποιώντας το θεματικό 

υλικό που εισήγαγε το piano επιμύθιο της προηγούμενης ενότητας. Προσλαμβάνει 

μάλιστα έναν «πολύ πιο ενεργητικό χαρακτήρα» (Φούλιας 2005, 116) μέσα από την 

αλλαγή στο τέμπο και την επιτάχυνση της ρυθμικής επιφάνειας με εκτεταμένη χρήση 

                                                           
διαφορετικού ΔΘ μετά τη ΔΤ και επίτευξη της ΟΕΚ. (Βούβαρης 2015, 171 – 172). Η συγκεκριμένη 

πρακτική, η οποία ξεκινά ήδη να υφίσταται τον 18ο αι., σχετίζεται άμεσα με τις «εκθέσεις τριών 

τονικοτήτων» που συναντώνται στα έργα των Schubert και Brahms (Hepokosi & Darcy 2006, vii). 
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τρίηχων ογδόων (βλ. παράδειγμα 4.5). Λόγω της μοτιβικής του συνάφειας με το ΚΘ, 

το ΔΘ ή TM3 θα μπορούσε μάλιστα να θεωρηθεί ως αντιθετικό παράγωγο του πρώτου, 

με τη βασική ιδέα (ΒΙ) του ΔΘ ή TM3  να αποτελεί ουσιαστικά μετασχηματισμό αυτής 

του ΚΘ. Αρμονικά, η συγκεκριμένη περιοχή ΔΘ ή TM3 ανήκει στην τονικότητα της μι 

ελάσσονας [iv]. Πρόκειται για μια περίπτωση παραμόρφωσης του ΔΘ ή TM3, καθώς 

δεν λαμβάνεται υπόψη η κανονιστική προτεραιότητα τονικοτήτων του ΔΘ για τις 

ελάσσονες τονικότητες.18 

Ήδη από την έναρξη της ζώνης του ΔΘ ή ΤΜ3, εισάγονται τετράμετρες 

φράσεις, με προέκταση ή χωρίς, ακολουθώντας προτασιακή οργάνωση. Η κάθε μία από 

αυτές καταλήγει σε ΗΠ στην τονικότητα της iv. Ταυτόχρονα διατηρείται μακροδομικά 

η αρχική πλάγια κίνηση (iv → i) γύρω από την οποία με εμμονή φαίνεται να κινείται 

ολόκληρο το μέρος. Έτσι, στο μ. 57 συναντάται μετάβαση προς την τονικότητα της λα 

ελάσσονας. Το υλικό στη συνέχεια αναπτύσσεται και ρευστοποιείται καταλήγοντας 

στο μ. 69 σε μια συγχορδία σολ μείζονα (VI για την αρχική, ΙΙΙ για τη δευτερεύουσα 

τονικότητα) αφού είχε προηγηθεί κίνηση κατά τον κύκλο των πεμπτών στο δεξί χέρι 

του πιάνου (βλ. Παράδειγμα 4.6). 

H τελευταία φράση του ΔΘ ή του ΤΜ3, βασισμένη στον κύκλο των πεμπτών, 

εμφανίζεται για ακόμη μια φορά σε μεγέθυνση με ταυτόχρονη εμφάνιση αλυσίδας 

επάνω στο βασικό μοτίβο τρίηχων ογδόων από το μέρος του τσέλου. Τα επίπεδα 

δυναμικής ελαττώνονται όλο και περισσότερο και με σταδιακό ritenuto η μουσική 

καταλήγει σε μια σι μείζονα συγχορδία στο μ. 75 με προσθήκη της έκτης της (σολ). Η 

ζώνη του ΔΘ ή του συνολικού ΤΜΣ φαίνεται να καταλήγει και αυτή με ΗΠ στη μι 

ελάσσονα. Η αδυναμία του ΔΘ ή ΤΜ3 να φτάσει σε μια ΤΑΠ, ακόμη και σε «λάθος»  

                                                           
18 Για τους Hepokoski & Darcy η αναμενόμενη τονική επιλογή για το ΔΘ στις ελάσσονες κύριες 

τονικότητες είναι συνήθως αυτή της III και λιγότερο συχνά αυτή της v (2006, 119). 
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Παράδειγμα 4.6. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 65 – 75. 

τονικότητα, συνιστά δραστική παραμόρφωση, ακυρώνοντας τον ρόλο τόσο του ίδιου 

ως θεματική περιοχή, όσο και της ίδιας της έκθεσης που αδυνατεί να φτάσει στην ΟΕΚ. 

Με την ουσιαστική απόρριψη της ΟΕΚ, μετατίθεται και η προσδοκία για τη «δομική 

τελεσφόρηση» της έκθεσης στην ΟΔΚ της επανέκθεσης (Βούβαρης 2015, 158). 

Αναδρομικά, σε σχέση με ό,τι ακολουθεί στη συνέχεια, η τελευταία αυτή 

φράση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στο οριστικό κλείσιμο της εκθεσιακής περιτροπής 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια επιφαινόμενη ζώνη καταληκτικής περιοχής 
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(ΚΠ) που λειτουργεί αναμεταβατικά στο πλαίσιο ΚΠ⇒ΑΜΕΤ, καταλήγοντας σε μια 

VΕ
19 της δευτερεύουσας τονικότητας που με τη σειρά της δικαιολογείται σε σχέση με 

την «έναρξη εκτός τονικής» του ΚΘ. Και στην προκειμένη περίπτωση συναντάται 

απόρριψη ΟΕΚ όπως ακριβώς και στο μ. 69. 

 
Παράδειγμα 4.7. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 75 – 81. 

Όσον αφορά στη ρητορική δομή της ανάπτυξης (περιτροπή 2), αυτή 

διατάσσεται θεματικά ακολουθώντας το πρότυπο της έκθεσης. Στην προκειμένη 

περίπτωση, η ανάπτυξη φαίνεται πως οργανώνει το υλικό της μερικώς περιτροπικά, 

καθώς εμφανίζεται υλικό και από τα δύο μέρη της αρχικής έκθεσης, σε σχέση με 

οποιαδήποτε θεώρηση για τη ΔΤ και τις επιμέρους περιοχές της έκθεσης, 

παραλείποντας ταυτόχρονα το υλικό της ζώνης της ΜΕΤ ή των ΤΜ1⇒ΤΜ2 αντίστοιχα. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί το γεγονός ότι «δίνεται πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στις 

                                                           
19 Πρόκειται για την «ενεργή» V, δηλαδή, της V σε λειτουργία δεσπόζουσας στο πλαίσιο της οικείας 

τονικότητας, VE  (Hepokoski & Darcy 2006, xxv). 
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δεξιοτεχνικές κορυφώσεις» (Φούλιας, 2005) χωρίς να υπονομεύεται η λυρική αίσθηση 

της μελωδίας. 

Το υλικό της ανάπτυξης, όπως προτείνεται από τους Hepokoski & Darcy, 

διαρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους ζώνες (2006, 229), τα όρια των οποίων δεν 

προσδιορίζονται με ιδιαίτερη σαφήνεια, μεταξύ άλλων λόγω και της έντονης μοτιβικής 

συνοχής. Στα μέτρα 76 – 89 φαίνεται να εκτείνονται οι δύο πρώτες ζώνες, οι οποίες, 

με την αλληλεπικάλυψη δύο αντιθετικών μεταξύ τους θεματικών φράσεων, φαίνεται 

να συγχωνεύονται ουσιαστικά μεταξύ τους. Στα πρώτα δύο μέτρα έχουμε ταυτόχρονη 

εκκίνηση της δεύτερης περιτροπής, μέσω επανεμφάνισης του εναρκτήριου υλικού του 

ΚΘ20 στην καταληκτική τονικότητα της έκθεσης (στη σι μείζονα ως VΕ της iv) και 

σύνδεση με την προηγηθείσα ενότητα ΚΠ⇒ΑΜΕΤ της έκθεσης μέσω της διατήρησης 

των τρίηχων ογδόων (βλ. Παράδειγμα 4.7). Πριν προλάβει αυτή η πρώτη εξάμετρη 

φράση να καταλήξει μετατροπικά στη μι ελάσσονα, εισάγεται σε stretto η ίδια θεματική 

φράση σε επανάληψη μια πέμπτη κάτω, ίσως για να διατηρηθεί η συμμετρία ανάμεσα 

στις φράσεις πέντε μέτρων. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε έναν κατιόντα κύκλο 

πεμπτών και την εμφάνιση του υλικού του ΚΘ στη λα ελάσσονα. Η αλυσίδα στα ίχνη 

του κύκλου των πεμπτών  {0, −1, −2}21 σπάει με την τρίτη εμφάνιση του υλικού του 

ΚΘ και την τονική απόκλιση κατιούσας τρίτης σε μια συγχορδία φα μείζονας μεθ’ 

εβδόμης στο μ. 90. 

Ακολουθεί μια ενότητα δώδεκα μέτρων ως ένα παρεμβαλλόμενο επεισόδιο, η 

οποία χαρακτηρίζεται από θεματική επεξεργασία [thematische Arbeit]. Αυτή η ενότητα 

αναδιαχειρίζεται το μοτίβο τρίηχων όγδοων, το οποίο παρέμεινε ενεργό ήδη από τη 

                                                           
20 Το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με τη δεύτερη ερμηνεία για την έκθεση, ανήκει ταυτόχρονα στις 

ζώνες ΚΘ και ΜΕΤ. 
21 Σύμφωνα με τη συμβολική απεικόνιση του κύκλου των πεμπτών από τους Hepokoski & Darcy 

(2006, 208). 
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ζώνη ΚΠ⇒ΑΜΕΤ της έκθεσης. Πρόκειται και πάλι για μια αλυσίδα, η οποία αυτή τη 

φορά, κινείται στο πλαίσιο ενός διάφωνου διαστήματος, μιας τέταρτης αυξημένης, και 

η οποία καταλήγει σε μια VΕ για τη φα δίεση ελάσσονα αφού πρώτα έχει 

πραγματοποιηθεί στάση στην προδεσπόζουσά της στα μέτρα 100 – 101 (βλ. 

Παράδειγμα 4.8). 

 

Παράδειγμα 4.8. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 102 – 104. 

Με την παραπάνω ενότητα θα μπορούσε να ξεκινά η τρίτη ζώνη της 

ανάπτυξης, η οποία οδηγεί στη συνέχεια στην εμφάνιση του υλικού του ΔΘ ή TM3 και 

την περαιτέρω μοτιβική του επεξεργασία. Στο ασθενές μέρος του μ. 102 εισάγεται η 

συγχορδία της φα δίεση ελάσσονας χωρίς την τρίτη βαθμίδα της, γεγονός που της 

προσδίδει αμφισημία ως προς τη λειτουργία της. Αμέσως εισάγεται το υλικό του ΔΘ ή 

ΤΜ3 στη σι ελάσσονα [i] και στη συνέχεια μεταβαίνει στην τονικότητα της της V, σε 

συνάρτηση με την αρμονική πορεία του στην περιοχή της έκθεσης. Η κίνηση κατά των 

κύκλο των πεμπτών {+2, +1, 0, +1, (+2)} σπάει με την τονική απόκλιση, μέσω 

απροσδόκητης πτώσης, στη λα ελάσσονα.  

Ακολουθεί  θεματική επεξεργασία πάνω στο υλικό του ΔΘ ή του ΤΜ3 για τα 

επόμενα μέτρα (μ. 119 – 131).  Η ενότητα αυτή αποκλίνει μια πέμπτη επάνω προς την 

τονικότητα της μι ελάσσονας και στη συνέχεια οδηγείται προς την αρχική τονικότητα. 
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Το αρμονικό πλάνο {−2, −1, 0} προχωρά σε μια σχέση ανιούσας τρίτης σε αντίθεση 

με ό,τι συνέβη στο μ. 90. Το υλικό επαναλαμβάνεται στη ρε ελάσσονα, αν και με 

ιδιαίτερα αποσταθεροποιητική συνοδεία από το μέρος του πιάνου, και τελικά 

καταλήγει με απροσδόκητη πτώση στο μ. 131 στη σι ύφεση μείζονα σε πρώτη 

αναστροφή. 

 

Παράδειγμα 4.9. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 130 – 141. 
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Γίνεται αντιληπτό και πάλι εκ των υστέρων, όπως ακριβώς και στην 

ΚΠ⇒ΑΜΕΤ της έκθεσης, ότι η τρίτη ζώνη της ανάπτυξης έχει οδηγηθεί χωρίς 

ιδιαίτερα σαφή άρθρωση ήδη, ίσως από το μ. 127, στην τέταρτη ζώνη, η οποία αφορά 

την αναμετάβαση (ΑΜΕΤ) και κατά συνέπεια την εκκίνηση της επανέκθεσης. Μέσα 

από αλυσίδα κατά τον κύκλο των πεμπτών, η οποία μάλιστα σπάει μόλις φτάνει στη 

σολ μείζονα [VI], προετοιμάζεται η έλευση της VE. Αυτή όντως πραγματοποιείται στο 

μ. 135 (βλ. Παράδειγμα 4.9). Αντί όμως να ακολουθήσει στάση στη δομική πέμπτη της 

αρχικής τονικότητας μέσω επέκτασης, επαναλαμβάνεται ουσιαστικά ο κατιών κύκλος 

των πεμπτών που σπάει και πάλι μόλις φτάνει στην VΙ, ώστε να οδηγήσει τελικά στη 

μειζονοποιημένη I και να πραγματοποιηθεί ομαλά η «έναρξη εκτός τονικής» της τρίτης 

περιτροπής με την πλάγια σχέση από τη μι [iv] προς τη σι ελάσσονα [i]. 

Στο μ. 143 εντοπίζεται διπλή επιστροφή του εναρκτήριου υλικού της σονάτας 

και της αρμονικής υποστήριξής του. Την ίδια στιγμή, σηματοδοτείται η έναρξη μιας 

ακόμη πλήρους περιτροπής του διατεταγμένου υλικού της έκθεσης (περιτροπή 3). 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι, παρά τον τρόπο θεώρησης της επανέκθεσης ως μιας περιοχής 

που «επιδεικνύει μια σαφή τάση επίσπευσης των διαδικασιών που οδηγούν στην 

ουσιώδη δομική κατάληξη (ΟΔΚ), συντέμνοντας ή/και απαλείφοντας υλικό που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τονικά αδρανές» (Βούβαρης 2015, 191), στην 

προκειμένη περίπτωση συνεχείς παραλλαγές και μετασχηματισμοί της προσδίδουν 

χαρακτήρα ανάπτυξης με αποτέλεσμα την αναβολή της ΟΔΚ και της οριστικής 

επικύρωσης της σι ελάσσονας για αρκετό χρονικό διάστημα. 
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Παράδειγμα 4.10. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 143 – 141. 

 

 

Το ΚΘ εμφανίζεται από το δεξί χέρι του πιάνου με διαφοροποιημένη, πιο λιτή 

συνοδεία από το τσέλο (βλ. Παράδειγμα 4.10). Παραλλάσσεται πρωτίστως σε 

«ηχοχρωματικό» επίπεδο, όπως αναφέρει ο Φούλιας (2005, 116), καθώς τα δύο όργανα 

αντιστρέφουν τους ρόλους τους, διατηρώντας όμως παράλληλα πλήρη τονική 

ανταπόκριση με την περιτροπή της έκθεσης, τουλάχιστον στα πρώτα μέτρα. Η 

μετάβαση προς την τονικότητα της III πραγματοποιείται αυτή τη φορά από τη μελωδία 

του τσέλου και στη συνέχεια προεκτείνεται για τρία μέτρα έως την απροσδόκητη 

πτώση στο μ. 161, χωρίς να επιστρέψει πρωτύτερα στην i.  

Στα επόμενα μέτρα εισάγεται, και πάλι σε πλήρη αντιστοιχία με την έκθεση, 

η μικρή ενότητα με τον χαρακτήρα πλήρωσης ΔΤ που ακολουθεί την παραπάνω πτώση 

(ως τέλος της ζώνης του ΚΘ ή σημείο επιφαινόμενης ΔΤ). Η διαφορά της έγκειται στη 

διαδικασία άμεσης απόκλισης  με την προσθήκη μιας ακόμη χρωματικής καθόδου που 

οδηγεί προς την απομακρυσμένη τονικότητα, της ομώνυμης ελάσσονας της βαρυμένης 

δεύτερης της ΙΙΙ που προηγήθηκε, δηλαδή της μι ύφεση ελάσσονας (βλ. Παράδειγμα 

4.11). 
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Παράδειγμα 4.11. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 165 – 169. 

 

 

Η τροποποίηση του υλικού του πρώτου μέρους της έκθεσης συμβαίνει 

ουσιαστικά με την άφιξη στη συγκεκριμένη τονικότητα, στην οποία εισάγεται και πάλι 

η cantabile ενότητα που οργανώνεται ενδοθεματικά ως πρόταση. Αυτή, ως μια περιοχή 

ΜΕΤ ή ΤΜ1⇒ΤΜ2 της έκθεσης, δεν εμφανίστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της ζώνης 

της ανάπτυξης, γεγονός το οποίο δικαιολογεί την εκτενή αναδιαχείριση του υλικού της. 

Αυτή τη φορά η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποδομείται σταδιακά, αλλά αντίθετα 

καταλήγει στο μ. 174 στη λα ύφεση μείζονα στην οποία και επαναλαμβάνεται 

παραλλαγμένη η αρχική προτασιακή δομή της. Στα μέτρα 183 – 190 εμφανίζεται για 

τρίτη φορά το παραπάνω υλικό, αφού έχει επιστρέψει χρωματικά στη μι ύφεση 

ελάσσονα, και καταλήγει, μέσω εναρμόνιας αλλαγής και ταυτόχρονα μιας χρωματικής 

καθόδου στο μπάσο, στην πέμπτη της λα ελάσσονας.  
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Παράδειγμα 4.12. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 196 – 204. 

 
 

Το υλικό εμφανίζεται για τελευταία φορά a tempo calmo στη λα ελάσσονα και 

στη συνέχεια ρευστοποιείται για να καταλήξει ημιπτωτικά στο μ. 201 στη θέση της ΔΤ 

ή μιας δεύτερης επιφαινόμενης ΔΤ (βλ. Παράδειγμα 4.12). Ο λυρικός αρπισμός σε 

δυναμική pp πάνω στη συγχορδία της συγκεκριμένης τονικότητας που οδηγεί 

απρόσκοπτα στη θεματική ιδέα του ΔΘ ή ενός TM3 συμβάλλει στο να γίνει η 
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συγκεκριμένη ενότητα (μ. 190 – 201) κατανοητή ως ένα piano επιμύθιο, ένα 

καταληκτικό σχόλιο για την περιοχή της ΜΕΤ ή του ΤΜ1⇒ΤΜ2 στην επανέκθεση. 

Αυτό που αναπόφευκτα περιμένουμε να ακολουθήσει την παραπάνω 

εμφατικά αρθρωμένη ημίπτωση είναι ουσιαστικά η διέλευση του ΔΘ ή του ΤΜ3 σε 

συνδυασμό με το σημείο επανάκαμψης ή crux κατά τους Hepokoski & Darcy (2006, 

239) και με την επανάληψη της συγκεκριμένης τονικά ενεργής ζώνης σε μεταφορά 

κατά μια πέμπτη, έτσι ώστε να οδηγήσει στην ΟΔΚ. Αντ’ αυτού έχουμε επιστροφή του 

υλικού στην παράδοξη τονικότητα της φα ελάσσονας (vi για τη λα ελάσσονα). Η 

έλευση του σημείου επανάκαμψης ακυρώνεται με εκφραστική συνέπεια την περαιτέρω 

επεξεργασία και αναδιαχείριση του υλικού του δεύτερου μέρους της επανέκθεσης έως 

το μ. 216. 

Ήδη από τα δύο προηγούμενα μέτρα εισάγεται, μέσω εναρμόνιας αλλαγής, το 

ΔΘ ή ΤΜ3 στη μι ελάσσονα, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην περιοχή της έκθεσης, 

και γρήγορα μεταφέρεται μία πέμπτη επάνω στην αρχική τονικότητα. Πρόκειται για το 

σημείο της «πραγματικής» επανάκαμψης της μουσικής. Στο μ. 219 συναντάμε μια 

πρώτη κατάληξη της φράσης στην i σε πρώτη αναστροφή με την προήγηση, και πάλι, 

κίνησης κατά τον κύκλο των πεμπτών.  

Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται σχεδόν μηχανικά η τελευταία cantabile 

φράση στα ίχνη αλυσίδας κατιόντος κύκλου πεμπτών με διαφοροποιημένη τη συνοδεία 

της σε αντιπαραβολή με την περιοχή της έκθεσης. Στο μ. 224 η παραπάνω φράση 

εμφανίζεται για τελευταία φορά από το μέρος του τσέλου και καταλήγει ξανά σε μία 

i6, αποφεύγοντας να οδηγήσει στην αναμενόμενη ΟΔΚ. Αναδρομικά αυτή η ενότητα 

στην έκθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέρος μιας ΚΠ. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν θα 
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ήταν πειστικό στην προκειμένη περίπτωση κυρίως λόγω της ενότητας που ακολουθεί 

τη συγκεκριμένη επιφαινόμενη ΚΠ.  

Η επίτευξη της ΟΔΚ αποτελεί την πολυαναμενόμενη εκπλήρωση του 

απώτερου στόχου της δομικής αφήγησης της σονάτας. Αυτήν την εκπλήρωση 

αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει στα έξι τελευταία μέτρα μια καταληκτική ενότητα 

με χαρακτηριστικό crescendo και έντονη ρυθμική άρθρωση, η οποία οδηγεί εμφατικά 

σε μία ΤΑΠ στη σι ελάσσονα (βλ. Παράδειγμα 4.13).22 Οριστικά και αδιαμφισβήτητα 

το πρώτο μέρος έχει φθάσει στο τέλος του. 

 

 
 

Παράδειγμα 4.13. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 228 – 233. 

 

 

 

                                                           
22 Αξίζει να αναφερθεί ότι, για ελάσσονες τονικότητες, η ΟΔΚ στην αρχική και όχι στην ομώνυμή της 

αποτελεί, σύμφωνα με τους Hepokoski & Darcy (2006, 306) μία δεύτερη κατά σειρά επιλογή. 
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4.2. ΜΟΤΙΒΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Όπως αναδείχθηκε ήδη από το προηγούμενο κεφάλαιο, η μοτιβική συνοχή σε 

συνδυασμό με την τονική αμφισημία που διακρίνουν το πρώτο μέρος οδηγούν στην 

αδυναμία εντοπισμού ξεκάθαρων και αδιαμφισβήτητων σημείων δομικής άρθρωσης, 

ιδιαίτερα σημαντικών για τη θεώρηση της δομής του σε σχέση με τη ρυθμιστική ιδέα 

της σονάτας. Κατά συνέπεια, υιοθετείται ως μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης η 

τεχνική της αναπτυσσόμενης παραλλαγής [developing variation] για την ανάδειξη των 

δομικών στοιχείων που προσδίδουν ενότητα και λογική στη διαδοχή των μουσικών 

γεγονότων, όχι μόνο του πρώτου αλλά και του δεύτερου μέρους της σονάτας. 

Πρωταρχικής σημασίας για τον Schoenberg και τους μαθητές του 

αναδεικνύεται η σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ μιας πρωταρχικής «ιδέας» και των 

συνεχών παραλλαγών της κατά την εξέλιξη μιας μουσικής σύνθεσης. Αυτή η ιδέα, η 

οποία θα αποτελέσει το πρότυπο μετασχηματισμών μέσω της διαδικασίας των 

αναπτυσσόμενων παραλλαγών, παίρνει τη μορφή ενός «βασικού σχήματος» 

[Grundgestalt]. Σύμφωνα με τον ορισμό του David Epstein (1968), πρόκειται για την: 

[…]οργάνωση μουσικών στοιχείων λειτουργικής σημασίας στη σκέψη ενός 

συνθέτη αναφορικά με τη δομή ενός συγκεκριμένου έργου. Αυτή της η σημασία 

εκδηλώνεται κατά την πορεία του έργου μέσα από την εμφάνισή της τόσο σε 

διαφορετικές καταστάσεις, όσο και σε διαφορετικά δομικά επίπεδα. Εμφανίζεται 

μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε ορισμένα ουσιαστικά συστατικά της να 

διατηρούνται και ταυτόχρονα να παραλλάσσονται μέσω διανθισμών, 

επεξεργασίας, παρεμβολών ή/και συστολής στοιχείων, αναστροφών, 

μεγεθύνσεων, σμικρύνσεων και άλλων διαδικασιών συνθετικής διαχείρισης του 

μοτιβικού της υλικού (σελ. 14). 

 

Στη Σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1 του Κυδωνιάτη η στοιχειώδης 

πρωταρχική δομή, η οποία μέσω της δυναμικής διεργασίας της αναπτυσσόμενης 

παραλλαγής διατρέχει ολόκληρο το μουσικό έργο, παρατίθεται ήδη στα πρώτα δύο 

μέτρα από το μέρος του τσέλου (βλ. Παράδειγμα 4.14). Διαστηματικά αυτή 



46 
 

αποτελείται από ένα ανιόν άλμα καθαρής τέταρτης, ακολουθούμενο από βηματική 

άνοδο στον φθόγγο φα δίεση, την πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας της αρχικής 

τονικότητας. Στη συνέχεια, το φα δίεση ποικίλλεται μέσω ενός ατελή και ενός άνω 

γειτονικού φθόγγου. Η συνολική μελωδική γραμμή καταλήγει με αναστροφή του 

προηγούμενου διαστήματος δευτέρας στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας της αρχικής 

τονικότητας, τον φθόγγο μι, αφού έχει διανύσει συνολικά ένα διάστημα έβδομης 

μικρής. Αναφορικά με τα ρυθμικά της στοιχεία, αξίζει να αναφερθεί ότι κυριαρχούν 

τα μισά με μια παρεμβολή ογδόων στην κατιούσα βηματική κίνηση. 

 
Παράδειγμα 4.14. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 1 – 2. 

 

Παράγωγες δομές (Gestalten) μπορούν να εντοπιστούν τόσο στην πορεία του 

ΚΘ, όπου συναντώνται μοτιβικές διευρύνσεις και αναστροφές των παραπάνω 

στοιχείων (βλ. Παράδειγμα 4.1), όσο και στο σύνολο του έργου. Ωστόσο, το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της παραπάνω πρωταρχικής φράσης είναι η ανάδειξη του τονικού 

«προβλήματος» που διέπει κυρίως το πρώτο μέρος. Ουσιαστικά, η τονική αμφισημία 

μεταξύ της πλάγιας σχέσης των δύο τονικοτήτων παρουσιάζεται από τον συνθέτη ήδη 

στο πρώτο μέτρο.  

Είναι χαρακτηριστικό πως οποιαδήποτε νέα ρυθμομελωδική φράση 

εισάγεται στο μέρος Allegro non troppo γίνεται κατανοητή, αν όχι με την πρώτη 

εμφάνισή της, σίγουρα όμως κατά την περαιτέρω διαχείρισή της, σε σχέση με το 

Grundgestalt. Έτσι, όταν εισάγεται το νέο θέματικό υλικό της ΜΕΤ ή της περιοχής 

ΤΜ1⇒ΤΜ2 στο μ. 23, αναδεικνύεται το νέο ρυθμικό στοιχείο της συγκοπής ενώ 

παραμένει σταθερό το αρχικό διάστημα ανιούσας τέταρτης. Στη συνέχεια, στο μ. 25 
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και την επανάληψη αυτής της νέας ιδέας, παραμένει σταθερή η συνολική έκταση μιας 

μικρής έβδομης (βλ. Παραδείγματα 4.2 & 4.3). Καθώς μάλιστα αυτό το νέο θέμα 

αναπτύσσεται, πραγματοποιείται ένας ενδιαφέρον συνδυασμός της κατιούσας 

βηματικής κίνησης με τη χρήση της συγκοπής. 

Όσον αφορά στο ΔΘ ή το ΤΜ3 της έκθεσης, ήδη από την προετοιμασία του 

φανερώνει την προέλευσή του, καθώς φαίνεται να αντλεί το φθογγικό και 

διαστηματικό του υλικό από το πρώτο μέτρο του ΚΘ, με τη διαφορά της ρυθμικής 

προσθήκης τρίηχων τετάρτων (βλ. Παράδειγμα 4.4). Η ουσιαστική είσοδός του 

συμβαίνει στο μ. 48  πάνω σε σμίκρυνση του μοτίβου που προηγήθηκε. Μάλιστα, 

κατά τη διάρκεια περαιτέρω της ανάπτυξης του ΔΘ ή  ΤΜ3, προστίθενται σε αυτό 

φθόγγοι διανθισμού και κατιούσα βηματική κίνηση. Στη συνέχεια, μέσω συνεχών 

επαναλήψεων της βασικής του ιδέας, επέρχεται και η περαιτέρω ρευστοποίηση του 

δευτερεύοντος θέματος (βλ. Παραδείγματα 4.5 & 4.6). 

Στην περιοχή της ανάπτυξης, ο αρχικός συνδυασμός μεταξύ στοιχείων 

κύριου και δευτερεύοντος θέματος οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας δομικής σχέσης 

μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιτροπής, το ΔΘ ή ΤΜ3 αναδύεται 

απρόσκοπτα από το ΚΘ έπειτα από παρεμβολή θεματικής επεξεργασίας του ρυθμικού 

στοιχείου των τριήχων όγδοων, το οποίο εισήγαγε η περιοχή του ΔΘ στην έκθεση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτενής αναδιαχείριση και ανάπτυξη του ΔΘ ή ΤΜ3 μέσω 

του συνεχούς μετασχηματισμού και των επαναλήψεών του. Στα μέτρα 103 – 118 

εισάγεται σε μεγέθυνση στο πρότυπο του μ. 48 (βλ. Παράδειγμα 4.8) και στη συνέχεια 

παρουσιάζεται σε αναστροφή έως και το μ. 127, όπου εισάγεται για τελευταία φορά 

αυτούσιο πριν την ΑΜΕΤ (βλ. Παράδειγμα 4.15). 
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Παράδειγμα 4.15. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 119 – 121. 

 

 

Ανάλογη επεξεργασία παρουσιάζεται επιπλέον στη ζώνη της ΜΕΤ ή του 

ΤΜ1⇒ΤΜ2 στην επανέκθεση. Το μοτιβικό υλικό εμφανίζεται αρχικά σε πλήρη 

ανταπόκριση με την περιτροπή αναφοράς και στη συνέχεια παραλλάσσεται περαιτέρω 

μέσω αναστροφής, παρατείνοντας ουσιαστικά την περιοχή που προηγείται της 

έλευσης της ΟΔΚ (βλ. Παράδειγμα 4.16). 

 
Παράδειγμα 4.16. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 174 – 176. 

 

 

Τέλος, η ρυθμική πύκνωση της υφής μέσω χρήσης τρίηχων όγδοων κατά τη 

διάρκεια επεξεργασίας του ΔΘ ή ΤΜ3 από το μ. 202, καθώς και η εξίσου μεγάλη 

έκταση της, εντείνουν την αγωνία για την οριστική εκπλήρωση του δομικού στόχου 

ολόκληρου του μέρους (βλ. Παράδειγμα 4.13).  
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4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

Το δεύτερο μέρος της σονάτας (Andante con variazioni) αποτελείται από δέκα 

παραλλαγές με καταληκτική φούγκα, βασισμένες σε ένα πρωτότυπο θέμα. Πιο 

συγκεκριμένα, η σύνθεση δομείται κατά το πρότυπο των τμηματικών παραλλαγών, 

κατά το οποίο τόσο η πρωταρχική δομή, όσο και οι συνακόλουθες παραλλαγές της 

εμφανίζονται τονικά κλειστές και δομικά ανεξάρτητες η μια από την άλλη (Βούβαρης 

2015, 35). Σύμφωνα μάλιστα με τον Φούλια, «ο Κυδωνιάτης επιτυγχάνει εδώ κάτι 

ιδιαίτερα σημαντικό: την “δυναμικοποίηση” της κατ’ εξοχήν παρατακτικής μορφής 

των παραλλαγών, όπως αυτή τεκμηριώνεται στο έργο ολιγάριθμων καταξιωμένων 

δημιουργών του παρελθόντος» (2005, 117).   

Το λυρικό θέμα (βλ. Παράδειγμα 4.17), το οποίο που αποτελεί τη μελωδική 

και αρμονική πρωταρχική δομή στην οποία θα βασιστούν οι συνακόλουθες δέκα 

παραλλαγές, μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί το μορφολογικό πρότυπο της κυκλικής 

διμερούς δομής, καθώς υπάρχει παρουσία καταγεγραμμένης επανάληψης, ως 

διανθισμένη παραλλαγή της ενότητας ΒΑ′ (Βούβαρης 2015, 128). Αρμονικά, 

βρίσκεται στην τονικότητα της σολ ελασσονας. Συσχετίζοντάς την παραπάνω 

τονικότητα  με αυτή του πρώτου μέρους, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για φαινομενικά 

«δύο διαφορετικές και μάλιστα μη-συγγενικές τονικότητες» (Φούλιας 2005, 116), οι 

οποίες όμως βρίσκονται σε σχέση τρίτης μεταξύ τους. Η συμμετρική διαίρεση της 

οκτάβας σε τρία ή τέσσερα ίσα μέρη, σχηματιζόμενα από μεγάλες ή μικρές τρίτες 

αντίστοιχα, αποτέλεσαν πολύ σημαντικά αρμονικά στοιχεία της μουσικής στα τέλη του 

19ου αιώνα. Ακόμη, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια περίπτωση δευτερεύουσας 

τροπικής μίξης (Aldwell & Schachter 2011, 590), κατά την οποία αλλοιώνεται μια 

διατονική συγχορδία χωρίς δανεισμό από τον ομώνυμο τρόπο, έτσι η σολ μείζονα [VI] 

αλλάζει ποιότητα και μετατρέπεται σε ελάσσονα [vi]. 
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Παράδειγμα 4.17. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Tema. 
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Το Α της κυκλικής διμερούς μορφής  (μ. 1 – 8) είναι μετατροπικό και δομείται 

σύμφωνα με το πρότυπο μιας οκτάμετρης περιόδου, όπου η ηγούμενη καταλήγει με 

ένα ασθενές πτωτικό φαινόμενο, μια απροσδόκητη πτώση, στο μ. 4. Αμέσως στη 

συνέχεια, η παραπάνω πτώση εγκαταλείπεται και εισάγεται η ακόλουθη φράση. Αυτή, 

όπως είναι αναμενόμενο, καταλήγει με ΤΑΠ, όχι όμως στην αρχική, αλλά στην 

τονικότητα της ΙΙΙ, τη σι ύφεση μείζονα. Το αντιθετικό μεσαίο τμήμα23 ξεκινά στο 

αρμονικό περιβάλλον της ΙΙΙ, όμως αμέσως επιστρέφει στην VΕ της σολ ελάσσονας. 

Αυτό καταλήγει και πάλι με μια απροσδόκητη πτώση στην αρχική τονικότητα, η οποία 

εγκαταλείπεται άμεσα. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι το Β μέρος δεν εισάγει 

καινούργιο μοτιβικό υλικό, αλλά χρησιμοποιεί παραλλαγμένο το μοτίβο της Αντίθετης 

Ιδέας (ΑΙ) της ηγούμενης φράσης του Α (μ. 3 – 4). Στη συνέχεια, η έναρξη του Α′ στο 

μ. 13 σηματοδοτεί μια διπλή επιστροφή,24 την επανεκκίνηση του Α ταυτόχρονα με την 

επιστροφή της αρχικής τονικής. Ουσιαστικά αποτελεί μια μεμονωμένη ακόλουθη 

φράση με την απαραίτητη τονική προσαρμογή της ΑΙ ώστε το Α′ να καταλήγει με ΤΑΠ 

στη σολ ελάσσονα. Τέλος, είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι υπάρχει 

καταγεγραμμένη διανθισμένη παραλλαγή μόνο του ΒΑ′ μέρους, μέσα από την οποία 

εξασθενεί και το καταληκτικό πτωτικό φαινόμενο, καθώς φαίνεται να απαλείφεται το 

λειτουργικό μπάσο στην επανάληψη του Α′. 

Στο σύνολό του το θέμα, ως πρωταρχική δομή τμηματικών παραλλαγών,  είναι 

τονικά κλειστό και δομικά αυτόνομο. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι ο ρόλος των δύο 

οργάνων καθορίζεται σε σχέση με τις επιμέρους ενότητες της δομής. Έτσι, όταν 

εμφανίζεται το Α ή το Α′, το τσέλο έχει την πρωταρχική μελωδία. Αντίστροφα, όταν 

ξεκινάει το Β, το πιάνο αναλαμβάνει μόνο του τόσο τη μελωδία, όσο και τη συνοδεία. 

                                                           
23 Contrasting middle section, όπως χαρακτηρίζεται από τον Caplin (1998, 75). 
24 Double return, όπως αναφέρεται από τον Taruskin (Βούβαρης 2015, 48). 
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Παράδειγμα 4.18. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 1, A. 

 

 

Παράδειγμα 4.19. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 1, B. 

 

Οι δύο πρώτες παραλλαγές θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε μια επιμέρους 

ενότητα. Εκτός από το γεγονός ότι διατηρούν την  ίδια τονικότητα, το ίδιο δίσημο 

μέτρο (4/8 και 2/4), καθώς και τις ακριβείς εσωτερικές αναλογίες με το θέμα, 

«επιταχύνουν προοδευτικά τη χρονική τους αγωγή» (Φούλιας 2005, 117), όπως 

φαίνεται και από τις ενδείξεις της παρτιτούρας, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν πυκνότερη 

υφή.  

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη παραλλαγή διατηρεί ακριβώς το ίδιο μέτρο με το 

θέμα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, την πρωταρχική μελωδία του μέρους Α (βλ. Παράδειγμα 

4.18) αναλαμβάνει το πιάνο, το οποίο επιταχύνει τη ρυθμική επιφάνεια στο επίπεδο 
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των δεκάτων έκτων, προσθέτοντας φθόγγους διανθισμού στη μελωδία του θέματος. 

Αντίστροφα, το τσέλο έχει τώρα το ρόλο συνοδείας και μόνο στην ενότητα Β, όπου 

έχει τη μελωδία, επιταχύνει και αυτό στο ρυθμικό επίπεδο των δεκάτων έκτων (βλ. 

Παράδειγμα 4.19). Όσον αφορά στην αρμονική δομή, εν γένει διατηρούνται οι 

αρμονικοί υπαινιγμοί του θέματος, με τη μόνη διαφοροποίηση να αφορά στην 

προσθήκη περισσότερων χρωματικών αλλοιώσεων στους φθόγγους διανθισμού. 

Ακόμη, οι απροσδόκητες πτώσεις του θέματος αντικαθίστανται από άλλα ακυρωτικά 

πτωτικά φαινόμενα (Βούβαρης 2015, 10). Οι αντικαταστάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα οι πτωτικές V του θέματος να είναι πλέον ημιπτωτικές, καθιστώντας, έτσι, 

καταφανή την οριοθέτηση των επιμέρους μορφολογικών ενοτήτων και τον κυκλικά 

διμερή χαρακτήρα της θεματικής δομής 

 

Παράδειγμα 4.20. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 2, Α. 

 

Στη δεύτερη παραλλαγή το μέτρο μεταβάλλεται από 4/8 σε 2/4. Ταυτόχρονα 

απαλείφεται η εναρκτήρια ανάκρουση του θέματος.  Ωστόσο, η παράμετρος που 

διαφοροποιείται δραματικά σε αυτήν την παραλλαγή είναι η μελωδία της ενότητας Α                         
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Παράδειγμα 4.21. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 2, B. 

 

του θέματος στο τσέλο (βλ. Παράδειγμα 4.20). Αν και διατηρεί τη μοτιβική της 

συνάφεια με τη βασική ιδέα (ΒΙ) του θέματος, δεν εμφανίζει καθόλου στοιχεία της ΑΙ. 

Αυτό έχει ως συνέπεια στη συνέχεια, την αναλλοίωτη σχεδόν εμφάνιση της ενότητας 

Β (βλ. Παράδειγμα 4.21) από το μέρος του πιάνου.25 Αυτό, σε όλη τη διάρκεια της 

παραλλαγής, χρησιμοποιεί έναν συνοδευτικό αρπισμό τρίηχων δεκάτων έκτων, ο 

οποίος αποτελεί ουσιαστικά και το φορέα επιτάχυνσης της ρυθμικής επιφάνειας. 

Χαρακτηριστικές είναι ακόμη οι τρίλιες και οι αποτζιατούρες ως διανθισμοί στην απλή 

μελωδία της συνοδείας του τσέλου στο Β μέρος. Ως προς την αρμονική παράμετρο, 

διατηρούνται και πάλι οι τονικοί υπαινιγμοί του θέματος με την προσθήκη χρωματικών 

αλλοιώσεων και την αντικατάσταση των απροσδόκητων πτώσεων με ακυρωτικά 

πτωτικά φαινόμενα και κυρίως αποφυγές ή εγκαταλείψεις πτώσεων. 

Οι επόμενες δύο παραλλαγές έρχονται σε «συγκρουσιακή σχέση» μεταξύ τους 

(Φούλιας 2005, 117), καθώς, εκτός από τη διαφορά τους ως προς την επιλογή 

τονικότητας, προτείνουν η καθεμία ένα διαφορετικό εκφραστικό περιβάλλον. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίησή τους τόσο στη χρονική αγωγή, όσο και στην 

                                                           
25 Η ενότητα Β, όπως προανέφερα, χρησιμοποιεί το μοτίβο της ΑΙ της ηγούμενης υποφράσης του Α 

παραλλάσσοντάς το μέσω μεγέθυνσης, ρυθμικής διαφοροποίησης και διανθισμού. 
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ποιότητα της συνολικής τους μουσικής επιφάνειας. Το μοναδικό ίσως κοινό στοιχείο 

που τις συνδέει είναι η μετατροπή της δίσημης μετρικής αγωγής της πρωταρχικής 

δομής σε τρίσημης (3/8). Η υιοθέτηση της ίδιας μετρικής αγωγής αναπόφευκτα 

συνεπάγεται ομοιότητες στη ρυθμική επιφάνεια της μελωδικής τους δομής. 

 

Παράδειγμα 4.22. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 3, A. 

 

 

Παράδειγμα 4.23. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 3, B. 

 

Η αργή τρίτη παραλλαγή ξεκινά με τη χαρακτηριστική ενδειξη espressivo con 

tristeza, στοιχείο που της προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη δραματικότητα, ενώ 

ταυτόχρονα επαναφέρει την ανάκρουση του θέματος (βλ. Παράδειγμα 4.22). Αν και 

διατηρεί τις μορφολογικές αναλογίες της πρωταρχικής κυκλικής διμερούς δομής, 

διαφοροποιείται αρμονικά σε μεγάλο βαθμό. Βρίσκεται στην τονικότητα της μι ύφεση 

ελάσσονας, ακολουθώντας το πρότυπο κατιούσας μεγάλης τρίτης σε συνδυασμό με τη 
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σχέση δευτερεύουσας τροπικής μίξης που προαναφέρθηκε. Στο σύνολό της, όπως 

αναφέρει και ο Φούλιας, είναι μελωδικά προσανατολισμένη στην τονικότητά στην 

οποία ανήκει και συνοδευόμενη από «μυστήριες συνηχήσεις» (2005, 117). Επιπλέον, 

δεν ακολουθεί πιστά το αρμονικό πρότυπο του θέματος, αντικαθιστώντας τη 

μετατροπία της Α ενότητας προς την τονικότητα της III με μια απλή ημίπτωση στην 

αρχική. Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιείται στο μέρος Α της συνολικής δομής, 

είναι το γεγονός πως φαίνεται να δομείται πάνω στο πρότυπο της ηγούμενης μιας 

σύνθετης περιόδου, μη επιλέγοντας το πρότυπο της απλής περιόδου που είχε 

χρησιμοποιηθεί στο θέμα. Σε συνάρτηση, λοιπόν, με την παραλλαγή που προηγήθηκε, 

η συγκεκριμένη διατηρεί κυρίως στοιχεία της ΒΙ του θέματος στη μελωδία του τσέλου, 

με αναφορές στην ΑΙ μόνο ως προς τη λειτουργία της πτώσης. Έτσι, και πάλι, η 

πρωταρχική Β ενότητα εμφανίζεται στο μ. 9 από το μέρος του πιάνου, το οποίο 

διατηρούσε μια απλή συνοδεία στο επίπεδο των δεκάτων έκτων. Μεταφέρεται, 

μάλιστα, κατά διάστημα μίας κατιούσας μεγάλης τρίτης ώστε να προσαρμοστεί στην 

τονικότητα της μι ύφεση ελάσσονας και παρουσιάζει ελάχιστες ρυθμικές παραλλαγές 

(βλ. Παράδειγμα 4.23). Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιότητα με το θέμα, 

το Α′ διατηρεί τον χαρακτήρα της ακόλουθης φράσης έτσι ώστε να επιτευχθεί η ΤΑΠ, 

αυτή τη φορά στη μι ελάσσονα. Πιο συγκεκριμένα, το μελωδικό υλικό που 

χρησιμοποιείται στα μέτρα 21 – 24 δίνει την εντύπωση μιας σύμπτυξης, ουσιαστικά, 

του υλικού ολόκληρης της Α ενότητας. 

Η τέταρτη παραλλαγή αποτελεί ένα «scherzo γεμάτο σαρκαστικό χιούμορ» 

(Φούλιας 2015, 117) σε υψηλά επίπεδα δυναμικής, στο οποίο ο συνθέτης ζητά από το 

τσέλο να ερμηνεύσει «σαν κιθάρα». Η φράση ξεκινά f, όπως και στη δεύτερη 

παραλλαγή, από το ισχυρό μέρος του μέτρου στο τσέλο, η γραμμή του οποίου δεν έχει 

πλέον λυρικό χαρακτήρα, αλλά παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες συγχορδίες pizzicato 
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σε γρήγορο ρυθμό (βλ. Παράδειγμα 4.24). Η τονικότητα στην οποία μεταβαίνουμε 

είναι η ντο ελάσσονα. Πρόκειται για μια διατονική επιλογή σε σχέση με την εναρκτήρια 

τονικότητα της σολ ελάσσονας [iv] και ταυτόχρονα βρίσκεται σε σχέση τρίτης μικρής 

με την τονικότητα της αμέσως προηγούμενης παραλλαγής. Η συγκεκριμένη 

παραλλαγή παραμένει πιστή στην πρωταρχική μορφολογική δομή του θέματος, με τη 

 

Παράδειγμα 4.24. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 4, Α. 

 

 

Παράδειγμα 4.25. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 4, B. 

 

διαφορά ότι διπλασιάζει τον αριθμό των μέτρων της από 24 σε 48. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η περιοδική δομή της Α ενότητας να μετατρέπεται σε σύνθετη 16-μετρη 

περίοδο και όλες οι υπόλοιπες τετράμετρες φράσεις σε οκτάμετρες. Στην ηγούμενη 
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φράση του μέρους Α, το τσέλο έχει τον πρώτο ρόλο, τον οποίο στην ακόλουθη 

αναλαμβάνει το πιάνο. Κυριαρχούν οι κάθετες συνηχήσεις τόσο στην προβαλλόμενη 

φωνή, όσο και στη συνοδεία της και γι’ αυτό το λόγο δεν γίνεται εμφανής καμία 

μοτιβική σχέση με την αρχική φράση του θέματος. Αντίθετα, το μελωδικό μοτίβο της 

συνέχειας στο μέρος του τσέλου αποτελεί παραλλαγμένη επανάληψη, μέσω της χρήσης 

τρίηχων δεκάτων έκτων, της μελωδίας του μέρους Β της πρωταρχικής δομής (βλ. 

Παράδειγμα 4.25). Λόγω όλων των παραπάνω διαφοροποιήσεων της αρχικής 

μορφολογικής δομής, η αρμονία τείνει να λειτουργήσει εξισορροπητικά, παραμένοντας 

πιστή στην αρμονική δομή του θέματος. Διατηρείται η μετατροπική κίνηση προς την 

τονικότητα της ΙΙΙ και χρησιμοποιούνται και πάλι απροσδόκητες πτώσεις, αυτήν τη 

φορά ως ασθενή πτωτικά φαινόμενα στη μέση των οκτάμετρων φράσεων του Α′. 

 
Παράδειγμα 4.26. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 5, Α. 

 

 

 

Παράδειγμα 4.27. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 5, B. 
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Η γρήγορη και ενεργητική πέμπτη παραλλαγή αποτελεί ουσιαστικά μια 

παρεμβολή στην αφήγηση του συνόλου των παραλλαγών, επαναφέροντας το μελωδικό 

και αρμονικό περιβάλλον του αρχικού θέματος και συνδυάζοντας ταυτόχρονα στοιχεία 

από προηγούμενες παραλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ακόμη 

βαθύτερο επίπεδο δομικής οργάνωσης των τεσσάρων προηγούμενων παραλλαγών στο 

πλαίσιο της κατιούσας σχέσης τριτών, αλλά και ένα πρότυπο για την ομαδοποίηση των 

τεσσάρων που έπονται. 

Αρχικά, επιστρέφει η αρχική τονικότητα, σολ ελάσσονα, από την οποία το 

μέρος ξεκίνησε καθώς και η αρχή του μοτίβου από το ασθενές μέρος του μέτρου. Όπως 

ακριβώς συμβαίνει και στην πρώτη παραλλαγή, την πρωταρχική μελωδία της ενότητας 

Α αναλαμβάνει το πιάνο σε γρήγορη ρυθμική επιφάνεια στο επίπεδο των δεκάτων 

έκτων (βλ. Παράδειγμα 4.26). Αυτήν τη φορά, όμως, η μελωδία δεν παραλλάσσεται με 

πολλούς φθόγγους διανθισμού, αλλά κυρίως μέσα από την επανάληψη των ίδιων 

κάθετων συνηχήσεων, στοιχείο που εισήγαγε η τέταρτη παραλλαγή. Η έντονη 

χρωματικότητα και η πυκνή υφή αυτών των συνηχήσεων δίνει την εντύπωση, ότι στο 

σύνολό της, η παραλλαγή είναι «αρμονικά μετέωρη» (Φούλιας 2005, 117). Το τσέλο, 

στο ρόλο της συνοδείας, εισάγει για πρώτη φορά το ρυθμικό στοιχείο της συγκοπής 

στην κατιούσα κίνηση που παραπέμπει στην ΑΙ της πρωταρχικής δομής, αλλάζοντας 

δραματικά τον χαρακτήρα της. Το συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο παραμένει και στο Β 

της παραλλαγής, αυτήν τη φορά από το μέρος του πιάνου, ενώ το τσέλο μιμείται μέσω 

διάφωνων συνηχήσεων δεκάτων έκτων, την κατιούσα κίνηση (βλ. Παράδειγμα 4.27). 

Αρμονικά, η συγκεκριμένη παραλλαγή αποσταθεροποιεί όλα τα πτωτικά φαινόμενα 

που εισήγαγε το αρχικό θέμα. Ακόμη και η μετατροπία προς την τονικότητα της III στο 

μ. 8 θεωρείται πια αμφίσημη, καθώς διατηρείται κάτω από τη συγχορδία της σι ύφεση 

μείζονας ο φθόγγος μι ύφεση. Η μόνη ΤΑΠ ολόκληρης της παραλλαγής εμφανίζεται 
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στο τελευταίο μέτρο στη σολ ελάσσονα, στο αντίστοιχο σημείο όπου στην πρωταρχική 

δομή βρισκόταν ένα ασθενές πτωτικό φαινόμενο. 

Ένα ακόμη «αντιθετικό δίπτυχο» αποτελεί το ζεύγος της έκτης με την έβδομη 

παραλλαγή (Φούλιας 2005, 117). Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ανήκουν στην 

τονικότητα της ντο ελάσσονας, διαφοροποιούνται ως προς το μέτρο, την αγωγή και 

πολύ περισσότερο τον εκφραστικό τους ορίζοντα. 

 

Παράδειγμα 4.28. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 6, Α. 

 

 

Παράδειγμα 4.29. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 6, B. 

Η εκφραστική έκτη παραλλαγή διατηρεί τις μορφολογικές αναλογίες της 

πρωταρχικής δομής και διαφοροποιείται τόσο αρμονικά, όσο και μοτιβικά από αυτή. 

Φαίνεται να επιστρέφει στην τονικότητα της ντο ελάσσονας, όπου είχε καταλήξει η 
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τέταρτη παραλλαγή πριν παρεμβληθεί η πέμπτη στη σολ ελάσσονα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι συγκεκριμένες δύο τονικότητες διέπονται από την αμφίσημη πλάγια 

σχέση (i → iv), η οποία χαρακτηρίζει αρμονικά και το πρώτο μέρος της σονάτας. Η 

αρχική ηγούμενη φράση ξεκινά στο μέρος του πιάνου με μία ανεπτυγμένη ανάκρουση 

σε παρεστιγμένο ρυθμό και μια άνω ημιτονιακή κίνηση προς τον φθόγγο σολ, την 

τονική βαθμίδα της κλίμακας (βλ. Παράδειγμα 4.28), καταλήγοντας στο μ. 4 με 

ημίπτωση. Το τσέλο αρχικά συμμετέχει διπλασιάζοντας την ΑΙ του πιάνου, την οποία 

στην ακόλουθη φράση αναλαμβάνει μόνο του, καταλήγοντας αυτή τη φορά σε μια 

ντιμινουίτα, η οποία ερμηνεύεται ως παρενθετική έβδομη της i. Στη συνέχεια, 

ακολουθεί η Β ενότητα από το πιάνο, του οποίου το μέρος του αριστερού χεριού 

κινείται ακολουθώντας τη γνωστή κατιούσα βηματική κίνηση. Στο δεξί χέρι, από την 

άλλη, πραγματοποιείται αλυσίδα με πηδήματα εβδόμης, εκφράζοντας σε αναστροφή 

και αναδρομή ταυτόχρονα την ημιτονιακή κίνηση που συνέβη στο πρώτο μέτρο (βλ. 

Παράδειγμα 4.29). Στην ενότητα Α′, όπως και στην παραλλαγμένη επανάληψη των 

ΒΑ′, αντιστρέφεται ο ρόλος των δύο οργάνων και το τσέλο αναλαμβάνει την ψηλότερη 

φωνή. Τέλος, η μελωδία καταλήγει χωρίς ισχυρά πτωτικά φαινόμενα αρχικά στο μ. 16 

στη ντο μείζονα και στη συνέχεια στη σχετική ελάσσονα στο μ. 24. 

 

Παράδειγμα 4.30. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 7, Α. 
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Παράδειγμα 4.31. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 7, Β. 

Η έβδομη παραλλαγή, με την εκφραστική ένδειξη barbaro και τον ζωηρό 

χαρακτήρα, εισάγει για πρώτη φορά το σύνθετο μέτρο 5/8. Ακόμη, αποτελεί την πρώτη 

μέχρι στιγμής παραλλαγή που δεν ακολουθεί πιστά τις αναλογίες του πρωταρχικού 

θέματος, καθώς στην καταγεγραμμένη επανάληψη του ΒΑ′ μέρους υπάρχει προσθήκη 

τεσσάρων επιπλέον μέτρων στη δομή. Η ενότητα Α ξεκινά με τη μελωδία στο δεξί χέρι 

του πιάνου και τη συνοδεία από το αριστερό χέρι και το τσέλο (βλ. Παράδειγμα 4.30). 

Για την ακρίβεια, είναι η πρώτη φορά που το μοτίβο ξεκινά με διάστημα τρίτης και όχι 

τέταρτης ή πέμπτης. Αρμονικά διατηρείται η μετατροπία προς τη σχετική τονικότητα, 

αν και με ταυτόχρονη αλλαγή τροπικότητας [iii]. Η μελωδία του Β μέρους στο τσέλο 

(βλ. Παράδειγμα 4.31) ακολουθεί το πρότυπο της κατιούσας βηματικής κίνησης σε 

αλυσίδα προκειμένου να μεταφερθεί πίσω στην αρχική τονικότητα. Στην 

παραλλαγμένη επανάληψή της, η αλυσιδα αυτή παραμένει στην τονικότητα της iii, 

οδηγώντας το Α′ στην κατάληξή του στο μ. 28 με πτώση στην τονικότητα της μι ύφεση 

μείζονας [III] και όχι στην αρχική, ντο ελάσσονα. 

Η παραπάνω κατάληξη ομαλοποιεί τη μετάβαση από τη ντο ελάσσονα στη μι 

ύφεση ελάσσονα, την τονικότητα της όγδοης παραλλαγής. Πρόκειται για τη γνώριμη 

σχέση μικρής τρίτης της τρίτης με την τέταρτη παραλλαγή, αυτήν τη φορά σε 

αναστροφή. Οι τελευταίες δύο παραλλαγές, πριν την καταληκτική φούγκα, αποτελούν 
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ένα ζευγάρι με αρκετά αντιθετικά χαρακτηριστικά, όπως το τονικό κέντρο, το μέτρο, 

τη ρυθμική αγωγή, και, κυρίως, την υφή. 

 
Παράδειγμα 4.32. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 8. 

 

 

 
Παράδειγμα 4.33. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 8. 

 

 

Η αργή όγδοη παραλλαγή χαρακτηρίζεται από τον Φούλια ως μια 

«λαϊκότροπη ελεγεία» (2005, 117). Όπως και η παραλλαγή που προηγήθηκε, έτσι και 

αυτή, δεν ακολουθεί τις αναλογίες της πρωταρχικής μορφολογικής δομής και 

αποτελείται από 32 μέτρα. Το μέτρο της είναι 3/4 και ο οπλισμός της τρεις υφέσεις. 

Στα πρώτα οκτώ μέτρα υπαινίσσεται αρμονικά την τονικότητα της ντο ελάσσονας 

μέσω ενός ισοκράτη και με την ύπαρξη της οξυμένης τέταρτης βαθμίδας της. Στη 

συνέχεια, συμβαίνει, κατά το αρμονικό πρότυπο και του αρχικού θέματος, μετατροπία 

στην τονικότητα της iii. Η μι ύφεση ελάσσονα είναι η τονικότητα στην οποία παραμένει 
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η παραλλαγή έως την κατάληξή της, χωρίς την επιτυχή εδραίωσή της μέσω μιας 

ισχυρής πτώσης, κυρίως λόγω της συνεχούς ύπαρξης ισοκράτη. Επιπλέον, σε όλη τη 

διάρκεια της παραλλαγής επαναλαμβάνεται μόνο ένα μελωδικό μοτίβο που προέρχεται 

από την πρωταρχική κατιούσα κίνηση της ΑΙ και στη συνέχεια της Β ενότητας του 

θέματος. Μορφολογικά θα μπορούσε να χωριστεί σε τέσσερις επιμέρους ενότητες από 

οκτώ μέτρα η καθεμία. Στα οκτώ πρώτα μέτρα, το μέρος του τσέλου αναλαμβάνει τη 

μελωδία και το πιάνο συνοδεύει (βλ. Παράδειγμα 4.32). Στα επόμενα οκτώ μέτρα, το 

μέρος του πιάνου αναλαμβάνει και τους δύο ρόλους (βλ. Παράδειγμα 4.33). Η 

εναλλαγή στους ρόλους μεταξύ των δύο οργάνων επιταχύνεται στα μέτρα 16 – 24 στο 

επίπεδο του τετράμετρου και στα τελευταία οκτώ μέτρα το μοτίβο παρουσιάζεται από 

το τσέλο και ταυτόχρονα σε αναστροφή από το δεξί χέρι του πιάνου. Η παραλλαγή 

καταλήγει με πένθιμο χαρακτήρα, επαναλαμβάνοντας την αρχή του μοτίβου επάνω από 

έναν ισοκράτη της μι ύφεση ελάσσονας. 

 
Παράδειγμα 4.34. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 9, Α. 
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Παράδειγμα 4.35. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Var. 9, Β. 

Η «γρήγορη και πνευματώδης», σύμφωνα με τον Φούλια (2005, 117), ένατη 

παραλλαγή, αποτελεί και την τελευταία πριν από την καταληκτική φούγκα. Επιστρέφει 

στην τονικότητα του θέματος, αλλά στο ιδιότυπο μέτρο των 6/16, διατηρώντας 

παράλληλα αρκετά στοιχεία της αρχικής μελωδίας. Η συγκεκριμένη παραλλαγή έχει 

διάρκεια 36 μέτρων και αποτελεί μια πλήρη κυκλική διμερή μορφή, καθώς υπάρχει 

καταγεγραμμένη επανάληψη με ελάχιστες παραλλαγές της ενότητας Α. Επίσης, σε 

σχέση με την αρχική δομή, διευρύνεται η τελική παραλλαγμένη επανάληψη του Α′. 

Την πρωταρχική μελωδία του μέρους Α (βλ. Παράδειγμα 4.34) αναλαμβάνει το πιάνο 

με επιτάχυνση της ρυθμικής επιφάνειας και παραλλαγή μέσω αρπισμών. Με την 

ένδειξη pizzicato και con vibrato, το τσέλο συνοδεύει την οκτάμετρη περίοδο που 

επαναλαμβάνεται. Ωστόσο, στην ενότητα Β (βλ. Παράδειγμα 4.34) το μέρος του 

τσέλου αναλαμβάνει τη μελωδία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση αποτελείται από 

χρωματική και όχι απλώς βηματική κατιούσα κίνηση. Μάλιστα, όπως ακριβώς συνέβη 

και στα τελευταία μέτρα της όγδοης παραλλαγής, το μέρος του πιάνου συνοδεύει αυτή 

την κίνηση, αλλά σε αναστροφή. Η παραλλαγή καταλήγει με συνεχή ενίσχυση της 

δυναμικής στην επανάληψη του Α′, με το τσέλο να υιοθετεί το ρυθμικό μοτίβο των 

δεκάτων έκτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για μια ακόμη φορά, δεν εμφανίζεται 

αρθρωμένη πτώση, αλλά απλή κατάληξη στη σολ ελάσσονα.  
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Η αδυναμία άφιξης σε μια ΤΑΠ στη σολ ελάσσονα μεταθέτει άμεσα τις 

προσδοκίες των ακροατών στην επόμενη και τελευταία παραλλαγή, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η τελεσφόρηση ολόκληρου του δεύτερου και τελευταίου μέρους της 

Σονάτας. Στο Παράδειγμα 4.36 παρατίθεται το μακροδομικό αρμονικό πλάνο των 

παραλλαγών στο σύνολό τους. Το πλάνο αυτό διέπεται από την προσφιλή στους 

συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού σχέση τριτών, η οποία κατά τη δομική αφήγηση 

δημιουργεί μια παλίνδρομη αρμονική μακροδομή.   

 

Παράδειγμα 4.36. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni,                

Πλάνο αρμονικής μακροδομής. 

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς μια ομοιότητα με την 

πρωταρχική δομή του θέματος, μια ομοιότητα περισσότερο ή λιγότερο αντιληπτή 

«μόνο μέσα από τα μάτια», όπως σχολιάζει ο Brahms (Sisman 2016). Η τεχνική της 

αναπτυσσόμενης παραλλαγής, σύμφωνα με τον Schoenberg , προσφέρει τη δυνατότητα 

για κίνηση προς τα εμπρός [forward motion] (1994, 39). Η συγκεκριμένη τεχνική 

επέτρεψε, και στην προκειμένη περίπτωση, τη δημιουργία νέων, ακόμη και 

αντιθετικών ιδεών (βλ. για παράδειγμα Var. IV και Var. VIII), οι οποίες καταφέρνουν, 

στη διάρκεια της δομικής αφήγησης, να διατηρήσουν τη μεταξύ τους σχέση, ενώ 

ταυτόχρονα να γίνονται κατανοητές σε συνάρτηση με την αρχική δομή. Αυτός είναι 

και ο τρόπος με τον οποίο ο Κυδωνιάτης κατάφερε να διατηρήσει τη εξελικτική 

δυναμική του μέρους, αφενός αποφεύγοντας τη στασιμότητα που θα επέφερε η απλή 

παραλλαγμένη επανάληψη του θέματος. αφετέρου διασφαλίζοντας τη δομική του 
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συνεκτικότητα, όχι μόνο στη βάση της μοτιβικής συνοχής, αλλά και στη βάση μιας 

ενοποιητικής αρμονικής μακροδομικής αφήγησης.  

 

Παράδειγμα 4.37. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Allegro non troppo, μ. 1 – 8           

(μέρος τσέλου) 

 

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί η μοτιβική σχέση του λυρικού θέματος των 

παραλλαγών με το ΚΘ του πρώτου μέρους.  Το αρχικό διάστημα ανιούσας τέταρτης, 

με τους όποιους αρμονικούς υπαινιγμούς, παραμένει ως έχει σε μεταφορά στην 

τονικότητα της σολ ελάσσονας. Επίσης, η κίνηση από την πέμπτη προς την έβδομη 

βαθμίδα της διατονικής κλίμακας διατηρείται στην ΑΙ της ηγούμενης φράσης, καθώς 

και η κατιούσα βηματική κίνηση που χαρακτηρίζει το τέλος του ΚΘ του πρώτου 

μέρους. Αυτή είναι μάλιστα η κίνηση που χρησιμοποιείται παραλλαγμένη τόσο στην 

ακόλουθη φράση, όσο και στο Β μέρος του θέματος των παραλλαγών. Ακόμη και ως 

προς την αρμονική τους δομή θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε τα δύο μέρη, όπως στην 

περίπτωση της άμεσης αλλαγής τονικότητας του ΚΘ στο μ. 8 από τη σι ελάσσονα [i] 

στη Ρε μείζονα [III], μίας κίνησης [i → ΙΙΙ] που χαρακτηρίζει την πρωταρχική αρμονική 

δομή και στις περισσότερες παραλλαγές του θέματος. Υπό το πρίσμα και πάλι της 

τεχνικής του developing variation, η πρωταρχική ρυθμομελωδική δομή των 

παραλλαγών, λειτουργώντας ως μια εν δυνάμει παραλλαγή του ΚΘ του πρώτου 
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μέρους, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για ρητορικές συνέπειες στην καταληκτική 

φούγκα.
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    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

               Andante con variazioni 

 Τονικότητα Μέτρο Δομή Σχόλια 

Thema σολ ελάσσονα 4/8 8 + |: 4 + 4 :| Andante· ΤΑΠ στην III στο μ. 8, μεγέθυνση της ΑΙ στο Β, χωρίς 

λειτουργικό μπάσο η επανάληψη του Α′ 

Var. I σολ ελάσσονα   4/8 8 + |: 4 + 4 :| Poco mosso· αναστροφή στους ρόλους των οργάνων, χρήση 

δεκάτων έκτων και φθόγγων διανθισμού 

Var. II σολ ελάσσονα 2/4 8 + |: 4 + 4 :| Allegro con gravita· έναρξη από το ισχυρό, τρίηχα δεκάτων 

έκτων, απουσία της μελωδίας του Α και χρήση τρίλιας στο Β  

Var. III μι ύφεση 

ελάσσονα 

3/8 8 + |: 4 + 4 :| Adagio· con tristeza, ΗΠ στην i στο μ. 8, συνοδεία δεκάτων 

έκτων 

Var. IV ντο ελάσσονα 3/8 (8 + 8) + |: (4 + 4) + (4 + 4) :| Allegro· pizz. στο τσέλο, κάθετες συνηχήσεις, απουσία μελωδίας 

του Α, τρίηχα δεκάτων έκτων στο Β 

Var. V σολ ελάσσονα   2/4 8 + |: 4 + 4 :| Energico· χρήση δεκάτων έκτων, επανάληψη συνηχήσεων, 

αμφίσημη η μετατροπία προς την III, ΤΑΠ στο τελευταίο μέτρο 

Var. VI ντο ελάσσονα 4/8 8 + |: 4 + 4 :| Adagio cantabile· ημιτονιακή κίνηση προς την πρώτη βαθμιδα, 

ντιμινουίτα στο μ. 8, χρήση αναστροφής του ημιτονίου στο Β 

Var. VII ντο ελάσσονα 5/8 8 + |: 4 + 4 :| + 4 Vivace· barbaro, έναρξη με διάστημα κατιούσας τρίτης, ΤΑΠ 

στην iii στο μ. 8, πτώση στην ΙΙΙ στο τέλος 

Var. VIII μι ύφεση 

ελάσσονα 

3/4 8 + 8 + 8 + 8 Lento, con lamento· συνεχής χρήση του μελωδικού μοτίβου της 

ΑΙ σε περαιτέρω ανάπτυξη, και ύπαρξη ισοκράτη 

Var. IX σολ ελάσσονα   6/16 (8 + 8) + |: 4 + 4 :|  Molto vivo· επιστροφή στοιχείων της αρχικής μελωδίας του Α, 

τρίηχα δεκάτων έκτων, απουσία ΤΑΠ στην i στην κατάληξη 

Fuga σολ ελάσσονα   2/4 (6/8)  Allegro moderato· μετατροπία στην ΙΙΙ και εμφανίσεις του Θ 

στην iv και την VI, επιστροφή υλικού από το πρώτο μέρος 
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4.4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΦΟΥΓΚΑ 

Η δέκατη παραλλαγή του δεύτερου μέρους της σονάτας (Andante con variazioni) 

αποτελεί ουσιαστικά μια καταληκτική φούγκα, όπως καταδεικνύει και η σχετική 

σημειογραφική ένδειξη. Βρίσκεται στην τονικότητα της σολ ελάσσονας και έχει μέτρο 

2/4. Λόγω μάλιστα του ότι η θεματική μελωδία της φούγκας κινείται σε μεγάλο βαθμό 

στο επίπεδο των τρίηχων ογδόων, ο συνθέτης παρενθέτει στην πρωτότυπη παρτιτούρα 

το μέτρο 6/8.  

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Dreyfus, η φούγκα εμπίπτει στο 

υποείδος της διπλής φούγκας με τρία θέματα. Ωστόσο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της είναι ότι αποτελεί τον φορέα κυκλικών διεργασιών που αφορούν στην επιστροφή 

υλικού τόσο από το δεύτερο μέρος, όσο και από ολόκληρη τη σονάτα ως σύνολο. Ο 

Κυδωνιάτης καταφέρνει να συνδυάσει θεματικό υλικό από τα δύο μέρη της σονάτας 

και να το παραθέσει σε ένα ενιαίο αντιστικτικό σύμπλεγμα λίγο πριν την κατάληξη της 

φούγκας. Όπως ακριβώς ισχυρίζεται ο Frisch για τον Brahms, έτσι και στην προκειμένη 

περίπτωση η κυκλικότητα δεν δίνει την εντύπωση ενός απλού αναστοχασμού ή 

επιστροφής, αλλά «επικυρώνει μια διαδρομή που διανύθηκε, ένα ταξίδι που 

ολοκληρώθηκε» μέσω της μουσικής, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση των 

δύο μερών σε ένα ενιαίο πλαίσιο (2006, 160). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1., από τους έξι διαθέσιμους αντιστικτικούς 

συνδυασμούς θεμάτων, στη φούγκα χρησιμοποιούνται οι πέντε.  Η έκθεσή της ξεκινάει 

με την εισαγωγή του θέματος (Θ)26 στο μέρος του πιάνου στα μέτρα 1 – 6 (βλ. 

Παράδειγμα 4.38). Αυτό προέρχεται μοτιβικά και μελωδικά από την πρωταρχική δομή  

                                                           
26 Οι συντομογραφίες αντλούνται από το βιβλίο του Πέτρου Βούβαρη, Εισαγωγή στη Μορφολογική 

Ανάλυση της Τονικής Μουσικής (2015). 
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Παράδειγμα 4.38. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga,             

μ. 1 - 19. 

 

των παραλλαγών με ελάχιστες ρυθμικές διαφοροποιήσεις, προσθήκη χρωματικών 

φθόγγων και διεύρυνση της μελωδικής γραμμής κατά δύο μέτρα, οπότε επιτυγχάνεται 

η μετάβαση προς την τονικότητα της v. Το γεγονός ότι το θέμα είναι μετατροπικό, 

καθώς και η χρήση του αρχικού διαστήματος ανιούσας τέταρτης από την πέμπτη προς 
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την πρώτη βαθμίδα της κλίμακας,27 κίνησης που χαρακτηρίζει το εναρκτήριο μοτίβο 

τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου μέρους της σονάτας, μας προϊδεάζουν για την 

τονική απάντηση που θα ακολουθήσει.  

Πράγματι, η απάντηση έρχεται από τη μεσαία περιοχή του πιάνου και είναι 

τονική (ΘΤΑ). Το αρχικό διάστημα μετατρέπεται σε ανιούσα καθαρή πέμπτη, όμως η 

αρμονική και αντιστικτική δομή που δημιουργούν οι δύο φωνές μεταξύ τους 

υπαινίσσονται τη συνέχιση της τονικής απόκλισης κατά τον κύκλο των πεμπτών. Το 

παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον τονική προσαρμογή της κατάληξης του 

θέματος ώστε να επιτευχθεί στο μ. 11 η επιστροφή στην αρχική τονικότητα (βλ. 

Παράδειγμα 4.38).28 

 

Παράδειγμα 4.39. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga,             

μ. 23 - 29. 

 

Μετά την τονική απάντηση στη soprano και την εμφάνιση του πρώτου 

αντιθέματος (ΑΘ1) από το μέρος του τσέλου, ακολουθεί τρίτη είσοδος του θέματος και 

πάλι από το πιάνο στην τονική. Στα μέτρα 13 – 18 εμφανίζεται για πρώτη φορά το 

πλήρες θεματικό σύμπλεγμα (ΘΣ1) που καταλήγει με ΤΑΠ στην v αντί για την i. Η 

                                                           
27 Σύμφωνα με τον Kennan περιπτώσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια απαιτούν τη χρήση τονικής 

απάντησης (1999, 174 – 181). 
28 Ο Βούβαρης αναφέρεται στη Φούγκα σε μι ύφεση μείζονα, BWV 876 από το Das wohltemperierte 

Klavier ΙΙ ως παράδειγμα τονικής απάντησης όπου τροποποιείται όχι μόνο η κατάληξη, αλλά και η 

έναρξη του θέματος (2015, 92). 
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αδυναμία πτώσης στην αρχική τονικότητα στο τέλος της έκθεσης οδηγεί στην 

προσθήκη ενός συνδετικού περάσματος. Αυτό συμπεριλαμβάνει μοτιβικά στοιχεία από 

τα δύο αντιθέματα που προηγήθηκαν και  χρήση διπλής αντίστιξης, ενώ ταυτόχρονα 

προετοιμάζει την επιστροφή ενός δεύτερου θεματικού συμπλέγματος (ΘΣ2) με το θέμα 

σε τονική απάντηση (βλ. Παράδειγμα 4.39). Πρόκειται για μια περίπτωση μερικής 

αντιέκθεσης, με εξαιρετική είσοδο, επανεμφάνιση του θέματος στο αρμονικό πλαίσιο 

της i και κατάληξη με ΤΑΠ στη συγκεκριμένη τονικότητα (Βούβαρης 2015, 95).  

 
Παράδειγμα 4.40. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga,                    

μ. 39 - 45. 

 

Η συγκεκριμένη κατάληξη οδηγεί στο πρώτο επεισόδιο, αρμονικός στόχος 

του οποίου είναι να επιφέρει τονική απόκλιση προς την περιοχή της ΙΙΙ. Όσον αφορά 

στα επεισόδια, αυτά διακρίνονται από χαρακτήρα Fortspinnung και ταυτόχρονα 

διατηρούν τη μοτιβική συνοχή που χαρακτηρίζει τη φούγκα στις αρχές του 18ου αι. 

(Βούβαρης 2015, 95). Στην προκειμένη περίπτωση, το μουσικό υλικό του πρώτου 

επεισοδίου βασίζεται πάνω στο καταληκτικό μοτίβο του ΑΘ1. Τη χαρακτηριστική 

μελωδική κίνηση αναλαμβάνει το μέρος του τσέλου και άμεσα στη συνέχεια τη 

μιμείται σε διάλογο το πιάνο. Αξίζει να αναφερθεί πως, μακροδομικά, το επεισόδιο 

βασίζεται σε έναν αρπισμό της συγχορδίας της τονικής μέσω κινήσεων που αρχικά 

υπαινίσσονται την i, έπειτα την v και τέλος την iii. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε 
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ομαλά, μέσω αλλαγής τροπικότητας, στο μ. 40 στην τονικότητα της III, οπότε 

εμφανίζονται δύο ακόμη θεματικά συμπλέγματα, το ΘΣ3 (βλ. Παράδειγμα 4.40) που 

καταλήγει στην V/ ΙΙΙ και το ΘΣ4, με το θέμα στη μορφή της τονικής απάντησης να 

επιστρέφει στη σι ύφεση μείζονα. 

 

Παράδειγμα 4.41. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga, μ. 51 - 60. 

 

Στο μ. 52, μετά την εμφάνιση του τέταρτου θεματικού συμπλέγματος (ΘΣ4), 

ακολουθεί το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο κάνει χρήση της έναρξης του μοτιβικού 

υλικού του ΑΘ1 και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί στοιχεία του θέματος. Αυτό 

περιλαμβάνει μια αλυσίδα κατιούσας τρίτης, της οποίας το τρίφωνο αντιστικτικό 

πρότυπο αναστρέφεται σε κάθε επόμενο κρίκο με τη χρήση διπλής αντίστιξης (βλ. 

Παράδειγμα 4.41). Με αυτόν τον τρόπο μεταβαίνουμε στο μ. 60 στη τονικότητα της iv 
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όπου εμφανίζεται ένα πέμπτο θεματικό σύμπλεγμα (ΘΣ5) με την αναμενόμενη 

κατάληξη στη δεσπόζουσα της ντο ελάσσονας στο μ. 66. 

 
Παράδειγμα 4.42. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga,                

μ. 87 - 101. 

 

Στο ακριβώς επόμενο μέτρο, αυτήν τη φορά στο επιφαινόμενο πλαίσιο μιας 

αλυσίδας ανιούσας τρίτης, εμφανίζεται ένα ακόμη θεματικό σύμπλεγμα (ΘΣ6) στη μι 

ύφεση μείζονα [VI], το οποίο καταλήγει και αυτό στη δεσπόζουσά της, σι ύφεση 
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μείζονα [ΙΙΙ] στο μ. 72. Με έκθλιψη στη χαμηλότερη φωνή του πιάνου εισάγονται 

τρίηχα ογδόων και αμέσως ξεκινά ένα τρίτο επεισόδιο. Αυτό αποτελεί έναν τρίφωνο 

κανόνα στη σι ύφεση μείζονα και μοτιβικά αντλεί το υλικό του από τη μέση του 

θέματος. Στο μ. 81 ο παραπάνω κανόνας φθάνει αρχικά σε μια ημίπτωση για την 

τονικότητα της ΙΙΙ και στη συνέχεια ακολουθεί μια διαδικασία συνεχούς αποδόμησής 

του. Το θέμα του τελικά ρευστοποιείται μέσα από λειτουργία Fortspinnung και φτάνει 

σε μια ημιπτωτική κατάληξη στο μ. 96 (βλ. Παράδειγμα 4.42). 

Αναφορικά με την άφιξη αυτή στο μ. 96, αξίζει να σημειωθεί η διπλή 

αντιστοιχία που παρουσιάζει η φούγκα με το πρώτο μέρος της σονάτας (Allegro non 

troppo). Οι αρμονικοί υπαινιγμοί της πτώσης παραπέμπουν είτε σε ένα σημείο ΔΤ είτε 

στον αρμονικό στόχο της ανάπτυξης, μια VE σύμφωνα με τους Hepokoski & Darcy 

(2006). Ωστόσο, εκτός από τον παραπάνω συσχετισμό, παρατηρείται ήδη από το μ. 86 

η επιτάχυνση του μοτιβικού υλικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα εναπομείναντα  

μοτιβικά κλάσματα της μουσικής επιφάνειας παραπέμπουν όλο και πιο πολύ στο υλικό 

του ΔΘ του πρώτου μέρους, το οποίο χαρακτηριζόταν από ποικιλματική κίνηση σε 

τρίηχα. 

Στα επόμενα μέτρα, με τη χαρακτηριστική ένδειξη Lento, η μουσική, 

συνεχίζει να διατηρεί ομοιότητα με ό,τι συνέβη στο πρώτο μέρος της σονάτας. 

Πράγματι, εμφανίζεται μέσα από ένα piano επιμύθιου, το αρχικό μοτίβο που 

χαρακτηρίζει το ΔΘ του πρώτου μέρους. Αυτή η κίνηση επεκτείνει αφενός τη 

λειτουργία της δεσπόζουσας, αφετέρου γεφυρώνει την προηγούμενη ενότητα και την 

προετοιμάζει για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. 

Στη συνέχεια έπεται μια ενότητα που χρησιμοποιεί το διατεταγμένο υλικό των 

πρώτων δύο εισόδων του θέματος στην έκθεση της φούγκας. Πρόκειται για σχεδόν 
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ακριβή επανάληψη αυτών, με τη διαφορά ότι οι φωνές αναδιατάσσονται με τη χρήση 

διπλής αντίστιξης και το μέρος του τσέλου έχει το ρόλο της συνοδείας μέσω pizzicato 

συγχορδιών. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια επανεκκίνηση της 

περιτροπής του διατεταγμένου υλικού της έκθεσης. Έπειτα από την εμφάνιση του 

θέματος και την τονική του απάντηση στα μέτρα 101 και 105 αντίστοιχα, ακολουθεί 

ένα συνδετικό πέρασμα με μοτιβικό υλικό προερχόμενο από τα δύο αντιθέματα, 

καταλήγοντας σε μια ντιμινουίτα της V. 

 

Παράδειγμα 4.42. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga,   

μ. 115 - 119. 

 

 

Αυτήν τη φορά εισάγεται στο μ. 115 από το αριστερό χέρι του πιάνου η 

πραγματική απάντηση του θέματος και ταυτόχρονα ένα νέο θεματικό σύμπλεγμα 

(ΘΣ7). Στη θέση όμως του δεύτερου αντιθέματος το τσέλο χρησιμοποιεί το μοτίβο της 

ΒΙ του ΔΘ από το πρώτο μέρος που είχε ανακαλέσει η μουσική λίγο νωρίτερα (βλ. 

Παράδειγμα 4.42). Μάλιστα, κατά την εμφάνιση ενός όγδοου θεματικού συμπλέγματος 

(ΘΣ8) στα μέτρα 120 – 127, το ΔΘ παρατίθεται ολόκληρο σε πλήρη μεταφορά στη σολ 

ελάσσονα, ως ένα ΑΘ2.2 που οδηγεί προς την τονικότητα της V, όπως ακριβώς 

συμπεριφερόταν και το θέμα ήδη από την αρχή της φούγκας. 
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Ο αβίαστος συνδυασμός των δύο θεμάτων συνάδει με το χαρακτηριστικό της 

τεχνικής των αναπτυσσόμενων παραλλαγών ως μιας τελεολογικής διεργασίας (Haimo 

1997, 351). Αυτή έχει ως συνέπεια, ύστερα συμβάντα στη μουσική, ακόμη και 

ιδιαίτερα αντιθετικά,  να μπορούν να γίνουν κατανοητά σε σχέση με προηγούμενες 

ενότητες, ως προς την προέλευσή τους μέσω διαφοροποιήσεων που συνέβησαν στις 

επαναλήψεις αυτών των ενοτήτων. 

 

Παράδειγμα 4.43. Σονάτα για πιάνο και τσέλο, Andante con variazioni, Fuga,                       

μ. 139 – 148. 

 

Από το μέτρο 128 και έπειτα ακολουθούν είσοδοι του θέματος σε ζεύγη με 

χρήση της τεχνικής αλληλεπικάλυψης (stretto). Αρχικά, με διαφορά χρονικού 

διαστήματος δύο τετάρτων για την τονικότητα της V, εμφανίζεται το θέμα σε 

πραγματική απάντηση. Η συγκεκριμένη διάταξη του θέματος επαναλαμβάνεται στο μ. 

134 για την αρχική τονικότητα, οπότε με διαφορά ενός χρόνου εισάγεται και το ΑΘ1 
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Η παραπάνω συνοπτική ενότητα καταλήγει στη σολ ελάσσονα, όπου εισάγεται με 

έκθλιψη για τελευταία φορά το θέμα από το τσέλο. Πρόκειται για την τελευταία 

εμφατική επιστροφή του στην τονική κοντά στην κατάληξη της φούγκας. Στην 

πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται μόνο τα δύο πρώτα μέτρα, ως ΒΙ του θέματος, από 

τα οποία παραμένει μόνο η αρχική κίνηση στο διάστημα ανιούσας τέταρτης με 

ταυτόχρονη αντιστικτική υποστήριξη από το πιάνο, το οποίο χρησιμοποιεί το μοτίβο 

του ΔΘ (βλ. Παράδειγμα 4.43). Αυτή η κίνηση εμφανίζεται σε μεγέθυνση και 

επαναλαμβάνεται μέχρι το τελικό «εμφαντικό κλείσιμο» (Φούλιας 2005, 117). 

 

Πίνακας 1. Θεματικές εμφανίσεις στη φούγκα του δεύτερου μέρους, Andante con 

variazioni της Σονάτας για τσέλο και πιάνο Νο 1 (ΚΚ 21) του Κωσταντίνου Κυδωνιάτη 

(Θ = θέμα, ΑΘ1 = αντίθεμα 1, ΑΘ2 = αντίθεμα 2).  

 

Μέτρα       1 – 6      7 – 12     13 – 18     24 – 29  

Θεματικό Soprano         -         -          Θ       ΘΤΑ 

υλικό ανά Tenor         -         ΘΤΑ       ΑΘ1      ΑΘ1  

φωνή Cello        Θ       ΑΘ1       ΑΘ2      ΑΘ2 
Τονική δομή       i → v     v → i      i → v     v → i 

 

    40 – 46     46 – 51     61 – 67     67 – 72   101 – 106  

      ΑΘ1        ΘΤΑ         Θ      ΑΘ1          - 
      ΑΘ2       ΑΘ2       ΑΘ1      ΑΘ2          Θ 
        Θ       ΑΘ1       ΑΘ2        Θ         - 

 ΙΙΙ → V(III) V(III) → III    iv → VI    VI → III      i → v    
                                                 

  105 – 110   115 – 120   120 – 125   128 – 133   134 – 140 

      ΘΤΑ         ΑΘ1       ΑΘ2.2          -        Θ 

        ΑΘ1        ΘΠΑ      ΑΘ1       ΘΠΑ      ΑΘ1  
     ΑΘ2      ΑΘ2.2        Θ       ΘΠΑ       ΘΤΑ 
       v      v → i         i → v      v → i        i  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αναλυτική διερέυνηση της δομής της Σονάτας 

για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1 (ΚΚ 21) ως μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης ενός 

αντιπροσωπευτικού έργου του Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη. Σκοπός της διερεύνησης 

αυτής ήταν η επαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μορφολογική και μοτιβική δομή 

της. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία σχετικά 

με την ερμηνεία του τρόπου οργάνωσης του μουσικού υλικού σε κάθε ένα από τα δύο 

μέρη της. Αυτά αφορούσαν κυρίως σε δύο δομικές παραμέτρους: από τη μία πλευρά 

την αρθρωμένη δομική αφήγηση του έργου στο ειδολογικό πλαίσιο της σονάτας και, 

από την άλλη, τις τεχνικές διασφάλισης της μοτιβικής συνοχής. 

Το πρώτο μέρος εξετάστηκε αυτόνομα ως προς τον τρόπο διαχείρισης της 

ρυθμιστικής ιδέας της σονάτας από τον συνθέτη και στη συνέχεια σε σχέση με την 

τεχνική της αναπτυσσόμενης παραλλαγής, καθώς η μοτιβική συνάφεια που εντοπίζεται 

σε αυτό διασφαλίζει τη μοτιβική συνοχή, αλλά υπονομεύει τη δομική αφήγηση της 

σονάτας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από  τη διαφοροποίηση του θεματικού 

υλικού. Το δεύτερο μεθοδολογικό εργαλείο έθεσε ταυτόχρονα τις βάσεις για την 

αναλυτική προσέγγιση του δεύτερου μέρους.  

Η ανάλυση ανέδειξε την προβληματική που ενέχεται στη δόμηση του έργου 

κατά τις επιταγές δύο αρχών οργάνωσης του μουσικού υλικού, κάθε μια από τις οποίες 

φαίνεται να υπονομεύει τους στόχους της άλλης. Από τη μία μεριά, η καταφανής 

μοτιβική συνοχή ενισχύει τη δομική συνεκτικότητα του έργου, υπονομεύοντας, 

ωστόσο, τη δομική αφήγηση της σονάτας, καθώς αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 

διαφοροποίηση του θεματικού υλικού. Από την άλλη μεριά, η επικέντρωση στη δομική 

αφήγηση της σονάτας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παράβλεψη των μοτιβικών 
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συνεχειών που χαρακτηρίζουν τις περιοχές δράσης της. Οι δύο αυτές αρχές δεν 

χρειάζεται να θεωρηθούν αμοιβαία αποκλειόμενες, αλλά σε συνεχή μεταξύ τους 

διάδραση σε μια διαλεκτική βάση που προσδίδει σε κάθε μια τους μια κριτική 

διάσταση. 

Ένας πιθανός τρόπος διαχείρισης της διαλεκτικής αυτής σχέσης θα μπορούσε 

να αφορά στην οπτική του Steven Vande Moortele για έργα που παρουσιάζουν πλήθος 

δραστικών παραμορφώσεων και που «είναι καλύτερα να μην θεωρούνται ως 

παρεκκλίσεις της μορφής σονάτας» αλλά να προσεγγίζονται ως σονάτες δύο 

διαστάσεων [two-dimensional sonata forms] (2009, 5). Με τον όρο αυτό, ο Moortele 

αναφέρεται στη δομική οργάνωση οργανικών συνθέσεων του 19ου και του 20ου αι. όπου 

τα διαφορετικά μέρη ενός κύκλου σονάτας συνδυάζονται σε μια ενιαία μονομερή 

μορφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρεμβολή μοτιβικά λιγότερο συναφούς 

υλικού στις τμηματικές παραλλαγές μεταξύ του πρώτου μοτιβικά συνεκτικού μέρους 

και της φούγκας, η οποία επαναφέρει  περισσότερο ή λιγότερο κυριολεκτικά θεματικό 

υλικό του πρώτου μέρους, και μάλιστα περιτροπικά, θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη 

θεώρηση μια δεύτερης διάστασης της σονάτας ως «έκθεση» (1ο μέρος), «ανάπτυξη» 

(παραλλαγές) και «επανέκθεση» (φούγκα).29 Η συστηματική διερεύνηση μιας τέτοιας 

θεώρησης θα μπορούσε να αποτελεί αφετηρία για περαιτέρω έρευνα. 

Ένα άλλο πεδίο για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να αποτελεί η σε βάθος 

εξέταση της αρμονικής και αντιστικτικής δομής του έργου. Η ανάλυση της μοτιβικής 

δομής των παραλλαγών έφερε παράπλευρα στην επιφάνεια υπαινιγμούς σχετικά με τον 

ρόλο της αρμονικής και αντιστικτικής δομής στη μακροδομική οργάνωση των 

παραλλαγών. Από την άλλη μεριά, η περιστασιακή προσέγγιση της αρμονικής και 

                                                           
29 Η θεώρηση της δεύτερης αυτής διάστασης προφανώς επικεντρώνεται μόνο στο περιτροπικό 

θεματικό υλικό, χωρίς να ακολουθεί πιστά τις επιταγές των Hepokoski & Darcy (2006). 
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αντιστικτικής δομής του πρώτου μέρους ανέδειξε υποψίες για μετασχηματιστικές 

σχέσεις τόσο στη μουσική επιφάνεια, όσο και στη μουσική μακροδομή που θα 

μπορούσαν να δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω συστηματική έρευνα. 

Τέλος, η επίδραση του Brahms στη Σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο αρ. 1, η 

οποία έως ένα βαθμό αποτέλεσε και την αφορμή για την υιοθέτηση των μεθοδολογικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, θα μπορούσε να αποτελέσει 

ένα ενδιαφέρον πεδίο για περαιτέρω έρευνα. Σύγκριση των δύο συνθετών θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί αναφορικά με τη μορφολογική οργάνωση της σονάτας (π.χ. η 

χρήση παραλλαγών με καταληκτική φούγκα), καθώς και με ρυθμομελωδικά στοιχεία 

της (π.χ. η υφή στο μέρος του πιάνου ήδη από το πρώτο μέτρο και η χρήση της τεχνικής 

των αναπτυσσόμενων παραλλαγών στην ανάπτυξη των μοτίβων). Ακόμη, θα μπορούσε 

κανείς να εντοπίσει συσχετισμούς με τη μουσική του Brahms στις αρμονικές σχέσεις 

(όπως οι πλάγιες [i → iv] και οι σχέσεις τριτών), τα τονικά πλάνα (π.χ. η χρήση 

κατευθυντικής τονικότητας και η περίπτωση έκθεσης «τριών τονικοτήτων») και στις 

εκτελεστικές οδηγίες (π.χ. teneramente) του συγκεκριμένου έργου. Μια μεθοδολογική 

βάση για τη συστηματική προσέγγιση της επίδρασης του Brahms στον Κυδωνιάτη, 

πάντα σε ερμηνευτικό πλαίσιο, θα μπορούσε να είναι η θεωρία της «αγωνίας της 

επίδρασης» του Harold Bloom το 1973, όπως αυτή εφαρμόστηκε στη μουσική ανάλυση 

από τους Rosen (1980), Korsyn (1991), Straus (1991) και Βούβαρη (2011). 
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