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1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο φζνπο κνπ πξφζθεξαλ ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ ηνπο επηζηήζηνπο θίινπο, νη  νπνίνη κνπ παξείραλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζπλερή ζηήξημε θαη βνήζεηα. Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην 

Πέηξν Βνχβαξε γηα ηελ νπζηαζηηθή επίβιεςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα ηελ 

επηζηεκνληθή έκπλεπζε θαη θαηάξηηζε, πνπ παξείραλ ηα καζήκαηά ηνπ θαζ‟ φιε ηε 

ζπνπδαζηηθή κνπ πνξεία. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Διέλε 

Καιιηκνπνχινπ γηα ηελ θαζνδήγεζή ηεο θαη ηελ επίζεο θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδαζηηθψλ κνπ ρξφλσλ. Σέινο, επραξηζηψ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, ράξε ζηελ νπνία θαηάθεξα λα αληεπεμέιζσ ςπρή ηε θαη ζψκαηη θαηά 

ηε δχζθνιε κεηάβαζε ηεο ελειηθίσζεο. 
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2. ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε αηζζεηηθή ηεο κνπζηθήο θαηά ηνλ 19
νπ

 αηψλα 

κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ απνζπάζκαηνο, ηνπ εξεηπίνπ θαη ηεο πιηθήο κηληαηνχξαο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα επηρεηξήζεη κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαηά ηνλ πξψηκν Ρνκαληηζκφ κε ηηο 

ηζηνξηθέο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη θηινζνθηθέο ηεο πξνεθηάζεηο. Η πξνζέγγηζε 

απηή βαζίδεηαη ζηε δηαζηαχξσζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ, ζρεηηθψλ κε ηηο ελ ιφγσ 

έλλνηεο θαη ηηο ζρεηηθέο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, κε πξσηνγελείο πεγέο πνπ αθνξνχλ 

ζε  εηθνλνγξαθηθφ θαη κνπζηθφ πιηθφ. 

 Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ δηθαηνινγείηαη ηφζν 

απφ ηε βαξχηεηα ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαηά ηνλ πξψηκν 19
ν
 αηψλα 

(φπσο θαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), φζν θαη 

απφ ηηο κεηαμχ ηνπο εθαπηφκελεο, Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηνπ απνζπάζκαηνο, ε 

νπνί αλαδχεηαη κέζα απφ ην πεδίν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, 

έρεη άκεζε ζρέζε ηφζν κε ηε δξακαηηθή αηζζεηηθνπνίεζε ηνπ εξεηπίνπ θαηά ηνλ 

πξψηκν Ρνκαληηζκφ, φζν θαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πιηθφ 

πνιηηηζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπιινγή κηληαηνχξσλ θαη ζνπβελίξ. Σν 

αληίθηππν απηψλ ησλ ελλνηνινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ ζην πεδίν ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο είλαη θάηη ην έρεη δηεξεπλεζεί, αλ κε ηη άιιν, εηεξνβαξψο. θνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ην δίθηπν απηψλ ησλ ζρέζεσλ κε έλαλ πην 

ηζφξξνπν ηξφπν, πξνζπαζψληαο, εθηφο ησλ άιισλ, λα ζέζεη ην δίθηπν απηφ ζε 

θίλεζε κέζσ ηνπ επηηειεζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εξκελείαο ελφο απφ ηα πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κνπζηθνχ Ρνκαληηζκνχ.  
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 Η εξγαζία νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην απφ απηά, 

εμεηάδεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ απνζπάζκαηνο ζηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία θαη νη 

πξνεθηάζεηο ηνπ ζηε ξνκαληηθή κνπζηθή. ην επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε 

αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηνπ κπαξφθ 

θαζψο θαη ε επαλεκθάληζή ηεο θαηά ηνλ πξψηκν Ρνκαληηζκφ. ην αθφινπζν 

θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, 

νδεγψληαο ζηαδηαθά ζηελ κηληαηνχξα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζνπβελίξ θαη ηεο ζπιινγήο. Σέινο, ζην θαηαιεθηηθφ θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ Παηδηθέο ζθελέο (Kinderszenen) Op. 15 ηνπ Robert 

Schumann ππφ ην πξίζκα ηεο αηζζεηηθήο πνπ παξαηέζεθε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, κέζσ κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ.  
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3.   ΑΠΟΠΑΜΑ 

3.1.  ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 χκθσλα κε ηνλ Charles Rosen,  ην ινγνηερληθφ απφζπαζκα είλαη «παηδί» ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, απνηειψληαο, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ θχξηα κνξθή έθθξαζεο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ πξψηκνπ ξνκαληηθνχ θηλήκαηνο ζηε Γεξκαλία (Rosen 1995, 48). 

Κχξηνο εθθξαζηήο, αλ φρη εκπλεπζηήο ηνπ ξνκαληηθνχ απνζπάζκαηνο είλαη ν 

Friedrich Schlegel (1772-1829), ν νπνίνο  πξψηνο πεξηέγξαςε θαη έδσζε έλαλ νξηζκφ 

ηνπ απνζπάζκαηνο ζε κηα ζεηξά απφ νκψλπκεο δεκνζηεχζεηο ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

Athenaeum ην 1798. Έλα απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα απνζπάζκαηα ηνπ Schlegel, 

ην νπνίν δίλεη έλαλ πξψην νξηζκφ ηεο δνκήο ηνπ είλαη:  

Έλα απφζπαζκα πξέπεη λα είλαη ζαλ κηθξφ έξγν ηέρλεο, πιήξεο απφ κφλν ηνπ θαη 

απνθνκκέλν      απφ ην ζχκπαλ ζαλ αρηλφο.
1      

  

Σν απφζπαζκα, φπσο εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ 

αηψλα, πξνθχπηεη απφ ηηο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο αξραίσλ αξρηηεθηνληθψλ εξεηπίσλ, νη νπνίεο επίδξαζαλ 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο σο ινγνηερληθφ είδνο 

(Thomas 2012). χκθσλα κε ηε Sophie Thomas, ζην The Encyclopedia of Romantic 

Literature, ην απφζπαζκα, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηνπ 

πξψηκνπ ξνκαληηζκνχ, δεκηνχξγεζε έλα ινγνηερληθφ είδνο, ελζσκαηψλνληαο ηε 

θηινζνθία ζηε ινγνηερλία θαη παξφιν πνπ απνηειεί έλα μερσξηζηφ είδνο ζπγγξαθήο, 

παξάιιεια ζπληζηά κία θφξκα, πνπ πεξηθιείεη θαη άιια είδε (Thomas 2012). πσο 

γίλεηαη ζαθέο απφ ηελ ίδηα ηε ιέμε «απφζπαζκα», ν φξνο αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ 

δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο αλνινθιήξσζεο ή ηεο εγθαηάιεηςεο, γηα ην ιφγν απηφ ε έξεπλα 

γχξσ απφ ην απφζπαζκα εζηηάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ινγνηερληθά θείκελα ηνπ 

                                                             
1 Firschow 1991, 45.  
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ξνκαληηζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, απνθεξχζζνληαο ηηο θιαζηθέο 

δνκέο θαη δεκηνπξγψληαο κία λέα πνηεηηθή θφξκα, φπσο απηέο πνπ ζπλαληάκε ζηα 

πνηήκαηα ηνπ William Blake, ηνπ Samuel Taylor Coleridge ή ηνπ William 

Wordsworth (Rauber 1969, 212-214).  

Οη ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο γχξσ απφ ην απφζπαζκα, βάζεη ηεο Sophie 

Thomas ζην The Encyclopedia of Romantic Literature, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε απηέο 

πνπ κειεηνχλ ην απφζπαζκα σο κία θαηεμνρήλ ξνκαληηθή θφξκα, ηθαλή λα πξνβάιεη 

ηα ηδαληθά ηεο επνρήο ηεο (Rauber 1969, 214-215), θαη ζε απηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ, σο έλα θαηλφκελν πνπ δελ 

αλήθεη θαηά‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζην ξνκαληηζκφ (McFarland 1981, 3). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αηζζεηηθή ηνπ απνζπάζκαηνο επεξεάδεηαη θαηαιπηηθά -αλ δελ 

ηαπηίδεηαη- κε απηή ηνπ εξεηπίνπ θαη  απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ έληνλνπ 

ελδηαθέξνληνο, πεξί ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα γχξσ απφ ηελ αξραηνινγία θαη φ,ηη θέξεη 

ηζηνξηθή ζπνπδαηφηεηα, παξνπζηάδνληαο κηα λέα πνιηηηζκηθή αλαγθαηφηεηα (Thomas 

2012).  
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3.2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ηελ θεληξηθή Δπξψπε ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη αιιεπάιιειεο πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο (π.ρ. 

ε Γαιιηθή  ηνπ 1789, ε Γεξκαληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1848, ε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε) έδσζαλ ην έλαπζκα γηα κηα βαζηά κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, νδεγψληαο ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο 

ηάμεο (Carew 2002, 237). Μνινλφηη ε κεηαβνιή απηή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο 

θαηά ηφπνπο ζπλζήθεο, απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνξείαο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. ε ρψξεο –φπσο ε 

Βξεηαλίαο, ε κείσζε ηεο δχλακεο ηεο κνλαξρίαο ζπλάδεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ (Carew 2002, 237). Αληίζηνηρα, ζηε Γαιιία, 

κεηεπαλαζηαηηθή αζηηθή ηάμε ζπγθξνχζηεθε κε ηελ αξηζηνθξαηία θαη ηελ εθθιεζία, 

πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ (Carew 2002, 238). 

ε αληίζεζε κε ηε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία, ε Απζηξία άξγεζε λα απνδεζκεπηεί 

ηειείσο απφ ηα παιαηφηεξα θαζεζηψηα θαη θηλήζεθε πξνο ηελ εθβηνκεράληζε κε πην 

βξαδείο ξπζκνχο. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη Γεξκαληθέο πνιηηείεο αλαζπληάζζνληαη ην 1803 

σο πλνκνζπνλδία ηνπ Ρήλνπ θάησ απφ ηε Γαιιηθή θαη Ρσζηθή επηξξνή. Έλα ρξφλν 

κεηά ν Ναπνιένληαο ζηέθεηαη απηνθξάηνξαο απφ ηνλ Πάπα θαη ην 1806 θεξδίδεη ζην 

πεδίν ηεο κάρεο ζηελ Ιέλα, ηελ Πξσζία θαη θαηαιακβάλεη ην Βεξνιίλν (Carew 2002, 

238). 

Η δηαξθήο κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ θαη γεσπνιηηηθνχ ζθεληθνχ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα είρε σο 

απφηνθν ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ πλεπκαηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ ελεκεξψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα απηνχ πνπ ζπρλά 

απνθαινχκε «ξνκαληηθφ θίλεκα» (Löwy & Sayre 1999, 137-142). Έλα απφ ηα 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ ξνκαληηθνχ θηλήκαηνο είλαη ε λνζηαιγηθή αλαπφιεζε ηνπ 
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παξειζφληνο θαη ηδηαίηεξα ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο (Löwy & Sayre 1999, 92-92). Ο 

ίδηνο ν Schlegel δειψλεη φηη: 

ια ηα πνηήκαηα ησλ Αξραίσλ εκπεξηέρνπλ ην έλα ην άιιν, έσο φηνπ ζπγρσλεχνληαη 

ζε έλα άιιν ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ πνιιά είδε θαη   κέιε. Σν θαζεηί δηεηζδχεη 

ζην άιιν θαη παληνχ ππάξρεη κφλν έλα « φινλ», ην ίδην ην πλεχκα εθθξαζκέλν κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γη‟ απηφ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ε αξραία πνίεζε 

ήηαλ νιηθή, αδηαίξεηε, ηέιεηα πνίεζε. Γηαηί δελ κπνξεί απηφ πνπ ππήξρε παιηά λα 

δεκηνπξγεζεί εθ λένπ; Βέβαηα, κε έλα άιιν ηξφπν. Αιιά γηαηί φρη κε έλα πην σξαίν 

θαη κεγαιεηψδε ηξφπν;
2
 

Η αλαπφιεζε ελφο εμηδαληθεπκέλνπ παξειζφληνο εηξήλεο θαη επεκεξίαο 

απνηειεί αληίδνην ζην ηαξαγκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ θιίκα ηεο επνρήο θαη ζπληζηά 

ηελ αθεηεξία γηα κηα «πίζηε ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο πξνο έλα εμηδαληθεπκέλν 

κέιινλ», κηα πίζηε ε νπνία πξνυπνζέηεη «ηελ εμάιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ, ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη/ή ησλ θπιεηηθψλ δηαθνξψλ» (ηψςε 2005, 23). Σν έληνλν 

ελδηαθέξνλ ηεο επξσπατθήο δηαλφεζεο γηα ην παξειζφλ ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ ζπρλά 

νξίδεηαη σο «ηζηνξηθηζκφο». Ο ηζηνξηθηζκφο δελ δηέπεηαη κφλν απφ λνζηαιγία, αιιά 

ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη πνιιέο θνξέο ηε κειέηε θαη ηε δηεξψηεζε 

κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα ζηηο πεξηζζφηεξεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, φπσο ε 

Ιζηνξία, νη Δηθαζηηθέο Σέρλεο, ε Μνπζηθή, ε Φηινζνθία θαη πνιιέο άιιεο (Löwy & 

Sayre 1999, 92-105). Έηζη –επί παξαδείγκαηη, γηα ηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο επνρήο, ε 

πεξίνδνο ηνπ Μεζαίσλα δελ απνηειεί πιένλ έλα ζθνηεηλφ θαη πνιηηηζκηθά άγνλν 

θνκκάηη ηεο Δπξσπατθήο ηζηνξίαο, αιιά κία πεξίνδν πνιπάξηζκσλ ζξχισλ θαη 

εξσηζκνχ (ηψςε 2005, 32-34). ηνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 

18
νπ

 αηψλα, ζπλαληάκε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα παιαηφηεξεο θαιιηηερληθέο κνξθέο. 

Δηδηθά ζηε κνπζηθή, εθδειψλεηαη έλα πνιχ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπλζέηεο ηεο 

                                                             
2 Όπωσ παρατίκεται ςτο ιϊψθ 2005, 53.  
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αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ. Δπαλεθηειείηαη, αλαιχεηαη, πεξηνδνινγείηαη θαη 

δηαζθεπάδεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ Giovanni Pierluigi Palestrina θαη 

ηνπ Johann Sebastian Bach. Δπηπιένλ, γίλνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζπγγξαθήο 

βηνγξαθηψλ ησλ ζπλζεηψλ, κνπζηθψλ ιεμηθψλ θαη εγρεηξηδίσλ, ζπιινγηθψλ ηφκσλ θαη 

ζεσξεηηθψλ ζπγγξακκάησλ (ηψςε 2005, 23-24). Σελ ίδηα πεξίνδν, γηα πξψηε θνξά 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ηεο Φηινζνθίαο, έλα λέν πεδίν έξεπλαο, απηφ ηεο 

αηζζεηηθήο, κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel, Arthur Schopenhauer, Friedrich Schlegel, Novalis, Johann Gottlieb Fichte, 

E.T.A. Hoffmann θ.ά. (Bowie 2002, 29-54)
3
. 

Δηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ απνζπάζκαηνο, ζα κπνξνχζε λα 

ζπζρεηηζζεί κε ηηο θνηλσληθέο θαη γεσπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ηνπ Γεξκαλφθσλνπ 

Δπξσπατθνχ ρψξνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σν φξακα πνιιψλ κηθξψλ πνιηηεηψλ 

(ην κεξηθφ), θάησ απφ ηελ ελνπνηεηηθή νκπξέια κίαο επηθξάηεηαο (ην φινλ), επηδξά 

ζηε ςπρνζχλζεζε ηεο Γεξκαληθήο δηαλφεζεο θαη εληείλεη ην αίηεκα γηα εληαία εζληθή 

ηαπηφηεηα. Καη‟ αλαινγία, ην ξνκαληηθφ απφζπαζκα πξνδίδεη ην ηέιεην θαη ην αηειέο 

ζπλάκα, ην φινλ θαη ην κέξνο (Critchley 1997, 106).  χκθσλα κε ηελ ηψςε, ην 

απφζπαζκα γηα ηνλ Schlegel απνηειεί βαζηθφ κέζν δηακφξθσζεο θαη θαηαλφεζεο 

θηινινγηθψλ έξγσλ, φπσο νη λνπβέιεο κέζσ ησλ απνζπαζκαηηθψλ κπζηζηνξεκάησλ, 

ε πνίεζε κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηε ιπξηθή πνίεζε, πνπ απνηειεί 

απηνχζηα πεγή έκπλεπζεο γηα ην ξνκαληηθφ απφζπαζκα, ε θηινζνθία σο «έλα 

απφζπαζκα ελφο επξχηεξνπ ζπιινγηθνχ γίγλεζζαη», ε έξεπλα, εθπξνζσπνχκελε απφ 

ηε βηνγξαθία σο έλα ηζηνξηθφ απφζπαζκα, ε δεκνζηνγξαθία κε ην δνθίκην , ε 

πνιηηηθή κε απνζπάζκαηα φπσο απηφ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ην νπνίν θαζφξηζε 

                                                             
3
 Για περαιτζρω ανάγνωςθ ςχετικά με τθν εδραίωςθ του πεδίου τθσ Αιςκθτικισ ςε ςχζςθ με τθ 

μουςικι. βλ. Bowie,  2002.  



13 
 

κία επνρή θαη αθφκε ε γεσγξαθία, δεκηνπξγψληαο ρσξηθά απνζπάζκαηα, φπσο ε 

Γεξκαλία (ηψςε 2005, 106). 

ε απηφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην, ε απνζπαζκαηηθφηεηα 

ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δελ έρεη αξλεηηθφ, αιιά ζεηηθφ πξφζεκν. χκθσλα κε έλα 

γλσζηφ απφθζεγκα ηνπ Friedrich Schlegel: «Πνιιά έξγα ησλ αξραίσλ είλαη 

απνζπάζκαηα: πνιιά έξγα ησλ ζπγρξφλσλ έρνπλ ήδε ζπιιεθζεί σο απνζπάζκαηα». 

Έρνληαο ν ίδηνο ζπνπδάζεη ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, πνιχ ζχληνκα έλησζε 

φηη ε «ηέιεηα» αξκνλία ηνπ θιαζηθνχ έξγνπ ήηαλ αλέθηθηε ζηελ επνρή ηνπ, νπφηε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή νκνξθηά, ε ζχγρξνλε ηέρλε δελ κπνξεί παξά λα αξθείηε ζην 

λα είλαη «ελδηαθέξνπζα». Γηα ηνλ Schlegel, ε ηδέα φηη ην «ελδηαθέξνλ» έρεη 

εληνλφηεξε δχλακε ζε ζρέζε κε ην «φκνξθν», αλνίγεη έλα λέν νξίδνληα ζηε ζέαζε 

ηεο ηέρλεο (Rosen 1995, 50). 
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3.3. ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΟ ΙΓΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΩΙΜΟΤ 

ΡΟΜΑΝΣΙΜΟΤ 

ην ζεσξεηηθφ δηάινγν ζρεηηθά κε ηε θηινζνθηθή πξνέιεπζε θαη ην ηδενινγηθφ 

πιαίζην εδξαίσζεο ηνπ απνζπάζκαηνο, ζπλαληάκε πνιιέο, άιινηε ζπλαθείο θαη 

άιινηε εηεξφθιεηεο ζέζεηο. Ωζηφζν, αμίδεη λα αζρνιεζνχκε κε απηφ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαηφπηζε θαη θαηαλφεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηνπ 

βαζηθνχ καο ζέκαηνο, δειαδή ηνπ απνζπάζκαηνο. 

πσο νη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί θηιφζνθνη ηνπ πξψηκνπ Ρνκαληηζκνχ, ν 

Schlegel αλαγλψξηδε κία θξηηηθή δηάζηαζε ζηε ινγνηερλία, εθθξάδνληαο κηα 

θαρππνςία απέλαληη ζηελ ηδέα ηνπ απηναλαθνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο, επξέσο 

δηαδεδνκέλε ζηε Γεξκαληθή δηαλφεζε ηεο επνρήο (Hall 2009, 413-429):  

Η ξνκαληηθή πνίεζε είλαη κία παγθφζκηα-πξννδεπηηθή πνίεζε. Σν πεπξσκέλν ηεο 

δελ είλαη απιψο λα μαλαελψζεη φια ηα μερσξηζηά γέλε ηεο πνίεζεο, αιιά λα ηε θέξεη 

ζε επαθή κε ηε θηινζνθία θαη ηε ξεηνξηθή. ηνρεχεη ζηελ πνίεζε θαη ζην ιφγν, θαη 

πξέπεη ζπγρξφλσο λα ηα ελψλεη, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ θξηηηθή, ηελ θαιιηηερλία θαη 

ηε θπζηθή (ελζηηθηψδε) πνίεζε. Έηζη ε πνίεζε γίλεηαη δσληαλή θαη θνηλσληθή, ελψ ε 

δσή θαη ε θνηλσλία πνηεηηθή… [Η ξνκαληηθή πνίεζε] εκπεξηέρεη ην θαζεηί πνπ είλαη 

πνηεηηθφ, απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπζηήκαηα ηέρλεο… έσο ην ζεκάδη ή ην θηιί πνπ ην 

παηδί εθπλέεη σο πνίεζε κέζα ζε έλα απιντθφ ηξαγνχδη… Απηή θαη κφλν απηή, φπσο 

θαη ην έπνο, κπνξεί λα γίλεη ν θαζξέθηεο φινπ ηνπ πεξηβάιινληνο  θφζκνπ, έλα 

είδσιν ηεο επνρήο ηεο (ζην ηψςε 2005, 51). 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα παξαηεξνχκε ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ 

ξνκαληηθψλ, λα απνδεηνχλ ηελ ελφηεηα επηκέξνπο εηδψλ πνηεηηθνχ ιφγνπ ζε κηα 

ηδεαηή νιφηεηα. Η εμηδαλίθεπζε, γεληθφηεξα, είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νπηηθή 

ησλ ξνκαληηθψλ επάλσ ζηα πξάγκαηα θαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ αλαπφιεζε ελφο ηδαληθφηεξνπ παξειζφληνο. Η αλαπφιεζε απηνχ ηνπ 
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ηδαληθνχ παξειζφληνο δεκηνπξγεί ηελ πξνζδνθία γηα έλα ηδαληθφηεξν κέιινλ, σο 

ζπλέπεηα κίαο πξνζπάζεηαο «επαλακάγεπζεο» ηνπ θφζκνπ, κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο νπνίαο θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε ε πξνζθπγή ζην κχζν (Löwy & Sayre 1999, 109). 

χκθσλα κε ηνπο Löwy θαη Sayre, «ζην καγηθφ ζηαπξνδξφκη κεηαμχ ηεο ζξεζθείαο, 

ηεο ηζηνξίαο, ηεο πνίεζεο, ηεο γιψζζαο, ηεο θηινζνθίαο, απηφο [ν κχζνο] πξνζθέξεη 

κηα αλεμάληιεηε δεμακελή ζπκβφισλ θαη αιιεγνξηψλ, θαληαζκάησλ θαη δαηκφλσλ, 

ζεψλ θαη ερηδλψλ. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα αληιήζεηο απ‟ απηφλ ηνλ 

επηθίλδπλν ζεζαπξφ: ε πνηεηηθή ή ινγνηερληθή αλαθνξά ζηνπο αξραίνπο κχζνπο, 

αλαηνιίηηθνπο ή ιατθνχο, ε «ιφγηα» ζπνπδή –ηζηνξηθή, ζενινγηθή ή θηινζνθηθή- ηεο 

κπζνινγίαο θαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κχζνπ» (Löwy & Sayre 1999, 

109-110). 

 Ο λένο απηφο κχζνο δελ είλαη «εζληθφο-γεξκαληθφο», αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νηθνπκεληθφηεηα θαη αλζξσπηζκφ. Έηζη ν Schelling εμεγεί:  

Η κπζνινγία δελ είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ αηφκνπ, νχηε θαλ ηνπ είδνπο, αιιά ελφο 

είδνπο θπξηεπκέλνπ θαη δηαπλεφκελνπ απφ έλα θαιιηηερληθφ έλζηηθην. Η δπλαηφηεηα 

κίαο κπζνινγίαο καο παξαπέκπεη ζε κία απαίηεζε αθφκε πην πςειή∙ ε αλζξσπφηεηα 

πξέπεη λα μαλαγίλεη εληαία, ηφζν γεληθά φζν θαη εηδηθά. ην κεηαμχ, κφλν κία κεξηθή 

κπζνινγία είλαη δπλαηή ε νπνία, φπσο ζην έξγν ηνπ Γάληε, ηνπ Θεξβάληεο, ηνπ 

αίμπεξ θαη ηνπ Γθαίηε, αληιεί ην πιηθφ ηεο απφ ηελ ηζηνξία: κηα νηθνπκεληθή 

κπζνινγία, εθνδηαζκέλε κ‟ έλα θαζνιηθφ ζπκβνιηζκφ, ζα ζπλερίζεη λα καο ιείπεη 

(ζην Löwy & Sayre 1999, 111). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Schlegel , ζηνλ Λόγν πεξί κπζνινγίαο (1800), νλεηξεχεηαη κηα 

νηθνπκεληθή κπζνινγία ρσξίο ζχλνξα, ε νπνία αληιεί φρη κφλν απφ ηελ επξσπατθή 

ινγνηερλία θαη ηελ αξραηφηεηα, αιιά θαη απφ ηνπο «ζεζαπξνχο ηεο Αλαηνιήο» θαη 

ηελ Ιλδία (Löwy & Sayre 1999, 110-111). 



16 
 

 Η θαηλνηνκία, πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηε λέα ζεψξεζε ηνπ Schlegel, 

ζρεηηθά κε ηνλ κχζν, είλαη ε πεπνίζεζή ηνπ φηη ε λνζηαιγία θαη ν ζαπκαζκφο γηα 

ηνπο αξρατθνχο κχζνπο δελ πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, αιιά ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο κπζνινγίαο, απειεπζεξσκέλεο απφ 

ζξεζθεπηηθφηεηα. ε αληίζεζε κε κεηαγελέζηεξνπο ζεσξεηηθνχο (π.ρ. Johann Joseph 

von Görres, Georg Friedrich Creuzer, Johann Arnold Kanne, Johann Jakob Bachofen) 

ησλ φςηκσλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ, νη νπνίνη αλαπνινχλ κελ ην παξειζφλ, αιιά 

πξνζδνθνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ παιηλφξζσζή ηνπ, ν Schlegel «ζηξέθεηαη 

απνθαζηζηηθά πξνο ην κέιινλ». Καηά ηνπο Löwy θαη Sayre «ν Schlegel 

κεηακνξθψλεη ηνλ κχζν ζε νπηνπηθή ελέξγεηα θαη επελδχεη ηε κπζνπνίεζε κε κηα 

καγηθή δχλακε» (Löwy & Sayre 1999, 112-113).  

 χκθσλα κε ηνλ Strathman, ν Schlegel πξνζπαζεί λα πξνηείλεη έλα λέν είδνο 

πνίεζεο, ην νπνίν ζα είλαη απφξξνηα ζθεπηηθηζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ «έλαλ 

εζσηεξηθφ δηάινγν αλάκεζα ζην έξγν θαη ηελ ηέρλε», ρσξίο λα επηηξέπεη ζηνλ 

αλαγλψζηε λα ηελ θαηεγνξηνπνηήζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη δεκηνπξγψληαο 

ζην έξγν κία αηέξκνλε αλαδήηεζε «ιχζεο» θαη κία ζπλερψο εμειηθηηθή πνξεία 

(Strathman 2006, 29). Αλαθεξφκελνο ζηνλ πξννδεπηηθφ θξηηηθφ παικφ κηαο ηέηνηαο  

πνίεζεο, ν Schlegel αλαθέξεη:  

Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ηχπν πνίεζεο, [ε ξνκαληηθή πνίεζε] κπνξεί λα 

πεξηπιαλάηαη αλάκεζα ζε απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεηαη θαη απηφλ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη, ειεχζεξε απφ θάζε πξαγκαηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ελδηαθέξνλ, πάλσ 

ζηα «θηεξά» ηεο πνηεηηθήο αληαλάθιαζεο, πςψλνληαο απηή ηελ αληαλάθιαζε ζε 

εθζεηηθή δχλακε, ζαλ λα ηε κεηακνξθψλεη ζε κηα αηειείσηε ζεηξά απφ θαζξέθηεο. 

Δίλαη ηθαλή λα θαηεπζπλζεί  ζηελ πην πςειήο θαη ελεξγεηηθήο κνξθήο αλάπηπμε, φρη 

κφλν απφ  κέζα πξνο ηα έμσ αιιά θαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα, γηαηί ε νξγάλσζε ησλ 

κεξψλ είλαη παξφκνηα κε ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ. Οη ππφινηπνη ηχπνη ηεο πνίεζεο 

έρνπλ ήδε ηειεηνπνηεζεί θαη κπνξνχλ ηψξα λα αλαιπζνχλ ζην έπαθξν. Ο ηχπνο ηεο 

ξνκαληηθήο πνίεζεο βξίζθεηαη αθφκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ «γίγλεζζαη». Απηφ 
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άιισζηε είλαη ε πξαγκαηηθή ηεο νπζία: δειαδή φηη πάληα ζα βξίζθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ «γίγλεζζαη» θαη πνηέ δελ νινθιεξψλεηαη…. Απηή θαη κφλν απηή  

είλαη παληνηηλή, φπσο απηή θαη κφλν απηή είλαη ειεχζεξε θαη αλαγλσξίδεη σο πξψην 

ηεο λφκν ην φηη ε ειεχζεξε ζέιεζε ηνπ πνηεηή δελ κπνξεί λα ππνζηεί ηνπο 

πεξηνξηζκνχο άιισλ λφκσλ. Η ξνκαληηθή πνίεζε είλαη ε κφλε πνίεζε, ε νπνία δελ 

είλαη απιψο θαη κφλν έλαο ηχπνο πνίεζεο: θαηά θάπνηνλ ηξφπν, φιε ε πνίεζε είλαη, ή 

πξέπεη λα είλαη, ξνκαληηθή (ζην ηψςε 2005, 52). 

 

  Με αθνξκή ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηνπ Schlegel, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε 

ηε «γέλλεζε» ηνπ απνζπάζκαηνο, κέζα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξνδίδεη 

ν ίδηνο ζηε ξνκαληηθή πνίεζε. Μία πνίεζε ελ εμειίμεη, πνπ δελ νινθιεξψλεηαη πνηέ, 

ρσξίο ηειηθφ πξννξηζκφ, κε ζαθή θαηεχζπλζε πξνο ην κέιινλ, αληιψληαο σζηφζν ην 

πιηθφ ηεο απφ ην παξειζφλ, δείρλεη λα ζθηαγξαθεί ηελ πξσηνγελή βάζε ηνπ 

ινγνηερληθνχ απνζπάζκαηνο. χκθσλα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην ξνκαληηθφ 

απφζπαζκα δείρλεη λα πξνηείλεη κία λέα νδφ, πνπ αλέθαζελ ππήξρε, κφλν πνπ ηψξα 

ζπληάζζεηαη θαη νξγαλψλεηαη κέζα ζε έλα πιαίζην. Μέζα απφ απηφ, αληαλαθιψληαη 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηδαληθά ηνπ πξψηκνπ ξνκαληηζκνχ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

φισλ ην δεηνχκελν ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, σο απαξαίηεην κέζν 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ «είλαη», ζπλνδεπφκελν βέβαηα απφ ηε κε παξαδνρή ηνπ 

αλαπάληερνπ θαη ηεο αλαπφθεπθηεο θαηάιεμεο ηεο χπαξμεο, θάηη πνπ νδεγεί κνηξαία 

ζε αλαδίπισζε. Σν ξνκαληηθφ απφζπαζκα, αθνπγθξάδεηαη θαη ηα δχν –θαη ηελ 

αηνκηθή ειεπζεξία, ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπ, θαη ηεο αλαδίπισζεο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

ηνπ λα ζπλεηηζηεί. Δπνκέλσο, θαζηζηά απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε δηακφξθσζή ηνπ, ην 

αιεζηλφ θαη ην ηδαληθφ, πξνηάζζνληάο ηα εμίζνπ, αιιά θαη αληηδηαζηέιινληάο  ηα, 

«δείρλνληαο πξνο ην άπεηξν κέρξη λα κε ζπλαηλεί πνηέ λα γπξίζεη εθεί» (Strathman 

2006, 45).  
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  ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ, ην απφζπαζκα είλαη θάηη ην ζπκπαγέο, ην νπνίν 

επηηξέπεη σζηφζν ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ δηάζπαζεο. Γειαδή, αλ θαη δνκηθά 

απηφλνκν, δίλεη ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ εληχπσζε φηη έρεη απνθνιιεζεί απφ θάηη 

κεγαιχηεξν θαη πεξηζζφηεξν απηνηειέο, επηθέξνληαο, έηζη, κηα εληχπσζε 

απνκάθξπλζεο (Rosen 1995, 51). Η απνκάθξπλζε απηή (ή απνθφιιεζε) ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη κνηξαία, φπσο είλαη ζπκβνιηθά ή ξεαιηζηηθά κνηξαία ε 

πξννπηηθή ηνπ ζαλάηνπ γηα θάζε έκβην νλ. Οη θαηαβνιέο ηνπ απνζπάζκαηνο σο 

δηαθξηηή ινγνηερληθή κνξθή εληνπίδνληαη ζηνπο Γάιινπο δηαλννχκελνπο ηνπ 17
νπ

 

αηψλα (π.ρ. François de La Rochefoucauld, Jean de La Bruyère) (Rosen 1995, 48-49). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη αθνξηζκνί ηνπ Γαιιηθνχ θιαζηθηζκνχ, νη 

νπνίνη δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αίζζεζε, πνπ αθήλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νη 

ιέμεηο, ζπκππθλψλνληαο ην λφεκά ηνπο.
4
 

 Γχν αθφκε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνκαληηθνχ απνζπάζκαηνο είλαη ε 

πλεπκαηψδεο (Wit) θαη εηξσληθή (Irony) ηνπ δηάζεζε. Kαηά ηνλ Simon Critchley 

απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο «παξαβάζεσο» ζην 

αξραηνειιεληθφ δξάκα θαη θπξίσο κε ηελ ηξαγηθή εηξσλεία, κε φ,ηη απηή κπνξεί λα 

επηθέξεη, ψζπνπ λα νδεγεζεί ν ήξσαο (ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξαγσδίαο) ή ν 

αλαγλψζηεο (ζηελ πεξίπησζε ηνπ απνζπάζκαηνο) ζηελ πξνσπηθή ηνπ θάζαξζε 

(Critchley 1997, 112). ζνλ αθνξά ζηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο Wit, ζρεηίδεηαη κε ηε 

γεξκαληθή ιέμε Witz, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ιέμε Wissen, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά απφ ηνλ Schlegel σο «έλα δηηηφ αζηείν γηα ηελ absolutes Wissen ηνπ Hegel», 

δεκηνπξγψληαο εηπκνινγηθέο ζπγγέλεηεο κε ηε κεζαησληθή αγγιηθή ιέμε witan (to 

know) (Critchley 1997, 112). Σν λνεκαηηθφ απνηχπσκα απηήο ηεο εηπκνινγηθήο 

ζπλέρεηαο δείρλεη λα νδεγεί ζηηο έλλνηεο ηεο ζνθίαο ή ηεο δηάλνηαο, νη νπνίεο 

                                                             
4
 Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποςπάςματα του Γαλλικοφ κλαςικιςμοφ βλ. Rosen 

1995, 48-49. 
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απνδίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηα ινγνηερληθά απνζπάζκαηα κε ηε ιέμε 

πλεπκαηψδεο. χκθσλα κε ηνλ Schlegel, ε αλάγθε ηνπ απνζπάζκαηνο λα δηαηεξεί 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, αιιά ρσξίο λα απνιέζεη ηελ ελφηεηά ηνπ, ραξαθηεξίδεη ηελ 

πλεπκαηψδε δηάζεζε (Wit), ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε, ζπζρεηίδνληάο ηελ κε κηα 

ρεκηθή έλσζε, απνηεινχκελε απφ εηεξφθιεηα ζηνηρεία (Critchley 1997, 113). 

  ηνλ αληίπνδα ηνπ πλεπκαηψδνπο βξίζθεηαη ε εηξσλεία. Δάλ ε δηάλνηα έρεη ηελ 

ηάζε, λα ζπλζέηεη θαη λα δεκηνπξγεί ρεκηθέο ελψζεηο δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

νπζηψλ, ηφηε ε εηξσλεία έρεη ηελ ηάζε λα ηηο δηαζπά. Η δηάζπαζε απηή επηθέξεη ηνλ 

δηαρσξηζκφ, αλ φρη ηελ ακνηβαία ζχγθξνπζε ησλ ζπληζησζψλ νπζηψλ. Η εηξσλεία 

ηνπ Schlegel, φπσο θαη γηα ηνπο ξνκαληηθνχο γεληθφηεξα, απνηειεί θχξην κέζν 

έθθξαζεο ηεο παξαδνμφηεηαο, θάηη πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζσθξαηηθή δηαιεθηηθή, ζηελ 

νπνία ε εηξσλεία ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο ζηελ αθακςία πνπ κπνξεί λα εηζέιζεη ζε 

έλαλ δηάινγν ή ζηελ αλία πνπ επηθέξεη έλαο κνλφινγνο (Critchley 1997, 114-115). 
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3.4. ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο κνπζηθήο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ 

απνζπάζκαηνο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε ζηαδηαθή επήξεηα, πνπ άζθεζε ε ινγνηερλία 

ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηελ αηζζεηηθή ηεο 

ερνπνίεζεο ζηε ινγνηερλία, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα βεξκπαιηζκνχ ζηε κνπζηθή 

(ξεηνξηθή κνπζηθή). Οη παξαπάλσ αηζζεηηθέο ηάζεηο βξίζθνπλ ηδενινγηθφ αληίθξηζκα 

ζηνπο αθνξηζκνχο ηνπ Robert Schumann, ζρεηηθά κε ηελ ηδέα πεξί «κίαο» ηέρλεο, «ε 

νπνία δηαζπάηαη ζε δηάθνξεο ηέρλεο, φπσο ην θσο ζε ρξψκαηα», θαηαζηψληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν θάζε είδνο ηέρλεο ζε «Πνίεζε», ζχκθσλα κε ηα πνηεηηθά πξφηππα ηνπ 

Jean-Paul  (Dahlhaus 2000, 19-20). Αληίζηνηρα ζηε ινγνηερλία, ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ν Charles Baudelaire, επεξεαζκέλνο απφ ην αηζζεηηθφ 

απνηχπσκα ησλ πνηεκάησλ “Vowels” θαη “Alchemy of the Verb” (1873) ηνπ Arthur 

Rimbaud, εζηηάδνληαο ζηελ «ερνπνίεζε» ηνπ θεηκέλνπ (sound poetry ή sound art) θαη 

δηακνξθψλνληαο βάζεη απηνχ έλα είδνο ιεθηηθνχ ερνηνπίνπ (Truckenbrod 1992, 91). 

Με βάζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ερνπνίεζε –αλ φρη κνπζηθνπνίεζε- ηνπ ιφγνπ, ε 

κνπζηθή σο έλα είδνο πνίεζεο, αλάγεηαη ζε έλα είδνο ιφγνπ. 

 Οη παξαπάλσ αηζζεηηθέο ηάζεηο, δείρλνπλ λα ελζσκαηψλνληαη ζην ξεχκα ηεο 

«πνηεηηθήο κνπζηθήο», ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εληάζζνληαη πνιιά απφ ηα γλσζηά 

νξρεζηξηθά θαη θσλεηηθά κνπζηθά είδε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηα νπνία εληάζζνπλ θάπνην 

είδνο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, δεκηνπξγψληαο έλα είδνο πξνγξάκκαηνο, ή απιά 

επεξεάδνληαη απφ εμσκνπζηθά ζηνηρεία, επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ελφο λένπ κνπζηθνχ 

ιπξηζκνχ (Rushton 2002, 151-153). ε απηφ ην πιαίζην, αληηπξνζσπεπηηθφηεξα 

κνπζηθά είδε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα Νπρηεξηλά, ηα Σξαγνχδηα ρσξίο ιφγηα, νη 

Μπαιάληεο, νη Κχθινη ηξαγνπδηψλ θαη πνιιά αθφκε. 
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 Μεηαμχ ησλ κνπζηθνζπλζεηψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηε 

ινγνηερλία είλαη ν Robert Schumann, o Hector Berlioz θαη ν Franz Liszt. Ωζηφζν, 

νχηε ζπλζέηεο φπσο ν Felix Mendelssohn ή ν Frederic Chopin έκεηλαλ αλεπεξέαζηνη 

απφ ηηο ινγνηερληθέο εμειίμεηο (π.ρ. ζε ζρέζε κε ηελ αλαβίσζε ηεο Κέιηηθεο θαη ηεο 

κεζαησληθήο πνίεζεο ζηηο νπβεξηνχξεο ηνπ πξψηνπ θαη ζηηο κπαιάληεο ηνπ δεχηεξνπ) 

(Rosen 1995, 79). Ωζηφζν, ζηε κνπζηθή ηνπ Robert Schumann (ηδίσο ζηα κηθξά 

πηαληζηηθά έξγα, ζηνπο θχθινπο ηξαγνπδηψλ θαη ζηηο ζπιινγέο γηα πηάλν) ζπλαληάκε 

ίζσο ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απηήο ηεο αηζζεηηθήο. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Schumann ήηαλ ηδηαίηεξα θηιηθά πξνζθείκελνο ζηνπο 

θηινινγηθνχο θχθινπο ηεο Ιέλαο ηνπ πξψηκνπ ξνκαληηζκνχ, εθηηκψληαο ηδηαηηέξσο 

ηνπο Jean-Paul (ινγνηερληθφ ςεπδψλπκν ηνπ Johann Paul Friedrich Richter) θαη ν 

E.T.A. Hoffmann. Ο Hoffmann ήηαλ απηφο πνπ πηζαλψο είρε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζηνλ Schumann, θαζψο ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο πξνζδηφξηζε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα 

ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηνπ πξψηκνπ ξνκαληηζκνχ (Rosen 1995, 51). Καηά αληηζηνηρία 

κε ην ινγνηερληθφ απφζπαζκα, ην κνπζηθφ απφζπαζκα αληαλαθιά ηνλ αηζζεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δνκηθψλ παξακέηξσλ, αλαπηχζζνληαο 

κνπζηθά είδε κε «θνηλά ζηηιηζηηθά πξφηππα», φπσο αλνηρηέο κνξθέο, θπθιηθά 

ζρήκαηα, κηθξέο δηαζηάζεηο θ.α. (ηψςε 2005, 49). 

Μεηαμχ απηψλ ησλ δνκηθψλ παξακέηξσλ ζίγνπξα εκπεξηέρεηαη ε έληνλε 

πξνηίκεζε ζηηο κηθξφηεξεο (ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζηθηζκφ) κνπζηθέο κνξθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα κηθξά θνκκάηηα γηα πηάλν, ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζε κνπζηθέο ζπιινγέο. ην πιαίζην κηαο κνπζηθήο ζπιινγήο, έλα 

κηθξφ  κνπζηθφ θνκκάηη απνθηάεη ηαπηφηεηα θαη ιεηηνπξγεί κε απηνηέιεηα, αιιά ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα θνκκάηηα ηεο ζπιινγήο 

(Hepburn 2006, 89-90). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Kevin 
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Korsyn, κηα κνπζηθή κηληαηνχξα αληηκεησπίδεηαη, σο έλα αληηθείκελν ζε έλα ζχλνιν, 

ην νπνίν απνθηά ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ, κε πξψην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ ίδην ηνλ ηίηιν ηνπ ζπλφινπ (δει. ηεο ζπιινγήο), αιιά θαη άιινπ είδνπο 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ραξαθηεξηζηηθέο κνηηβηθέο θαη ξπζκνκεισδηθέο θηλήζεηο, 

πθνινγηθά ζηνηρεία θ.α. (Korsyn 2003, 91-93). Δπί παξαδείγκαηη, ηα Νπρηεξηλά ηνπ 

Chopin εληάζζνληαη ζε κία κνπζηθή ζπιινγή, απφ ηελ νπνία αληινχλ, ήδε απφ ηνλ 

ηίηιν ηεο, θνηλά πθνινγηθά ζηνηρεία (ην νλεηξηθφ θαη ν έληνλνο ιπξηζκφο), 

ραξαθηεξηζηηθά ξπζκηθά patterns (θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ, rubato) θ.α., σζηφζν ην 

θάζε έλα απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή κνπζηθή νληφηεηα θαη πξνζεγγίδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα λπρηεξηλά ηεο ζπιινγήο.  

 Ωζηφζν, έλα κνπζηθφ απφζπαζκα παξά ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

κνπζηθψλ κηληαηνχξσλ, θαζψο ν ξφινο ηνπ είλαη ζε ζπλερή δηάδξαζε κε ην ζχλνιν, 

ζην νπνίν βξίζθεηαη, αληιεί ην πιηθφ ηνπ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ απηφ θαη 

αδπλαηεί λα ζηαζεί αλεμάξηεην, δίλνληαο ζηνλ αθξναηή ηελ αίζζεζε φηη «αησξείηαη». 

χκθσλα κε ηνλ Rosen, κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πέξα ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηελ απηνηέιεηα ελφο θνκκαηηνχ θαη ην αλάγνπλ ζε έλα κνπζηθφ 

απφζπαζκα, είλαη ε θαηαιεθηηθή ζπγρνξδία V⁷, ε νπνία ελδπλακψλεη ην αίζζεκα ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο ηνληθήο, θαη αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν 

ηεο επηζηξνθήο ζηελ έλαξμε ελφο θνκκαηηνχ (Rosen 1995, 41). ε ζρέζε κε ην 

παξαπάλσ παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή, ε έλαξμε 

ελφο θνκκαηηνχ λα βξίζθεηαη εθηφο ηεο ηνληθήο (off-tonic beginning), δίλνληαο ηελ 

αίζζεζε φηη έξρεηαη απφ θάπνην άιιν θνκκάηη (βι. παξάδεηγκα 3.1). Έλα αθφκε 

ζηνηρείν, πνπ εληείλεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ελφο θνκκαηηνχ είλαη ε ξπζκηθή 
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ζπκκεηξία, θάηη πνπ δίλεη επίζεο κηα αίζζεζε επηζηξνθήο ζηελ αξρή (θπθιηθφηεηα) 

(βι. παξάδεηγκα 3.2) (Rosen 1995, 85). 

 

 

Παξάδεηγκα 3.1. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 5 (Glückes genug), κ. 1-2. 

 

Παξάδεηγκα 3.2. Ρπζκηθή αλαγσγή ηνπ Charles Rosen γηα ην Πξεινχδην ζε ια 

ειάζζνλα, No. 2 ηνπ Frederic Chopin (Rosen 1995, 85). 

 Οινθιεξψλνληαο, δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηε ζπκκεηνρή 

κνπζηθψλ απνζπαζκάησλ ζε κνπζηθνχο θχθινπο, θαζψο απνηεινχλ έλα μερσξηζηφ 

κνπζηθφ ηδίσκα θαη ελ γέλεη έλα μερσξηζηφ κνπζηθφ είδνο. Αξρηθά, ν ξνκαληηθφο 

κνπζηθφο θχθινο, ζχκθσλα κε ηνλ John Daverio, απνηειεί έλα πνιηηηζκηθφ πξντφλ 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ηνπ γεξκαληθνχ lied θαη ηελ αηζζεηηθή 

πξνζέγγηζε, ζρεηηθά κε ηελ έλσζε ησλ ηερλψλ, θαζψο αθνινπζεί ηα πξφηππα κηαο 

κνπζηθήο ζπιινγήο, αιιά δηαθνξνπνηείηαη, ράξε ζην ινγνηερληθφ-εμσκνπζηθφ ηνπ 

πεξηερφκελν (Daverio 2009, 363). ε έλαλ θχθιν ηξαγνπδηψλ ε ζεηξά ησλ κνπζηθψλ 

κηληαηνχξσλ αθνινπζάεη ην ινγνηερληθφ-εμσκνπζηθφ ππφβαζξν ηνπ έξγνπ, 

λνεκαηνδνηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζέζεο γηα θάζε κνπζηθφ θνκκάηη. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Deborah Stein, ζην παξάδεηγκα ηνπ θχθινπ 

ηξαγνπδηψλ Χεηκεξηλό Ταμίδη (Winterreise) D. 911, Op. 89 ηνπ Franz Schubert, 

αθνινπζείηαη κε ζπλεπεία ην ςπρνγξαθηθφ ηαμίδη, φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ην 

πνηεηηθφ θείκελν, απνδίδνληαο φζν ην δπλαηψλ πηζηφηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ ηαμηδηψηε, ηεο θχζεο, αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ (ηειενινγία, ην 

αλαπφθεπθην ηνπ ζαλάηνπ) (Stein 2016, 356). Οη παξαπάλσ επηδηψμεηο 

επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο δηαδνρήο κηθξψλ κνπζηθψλ απνζπαζκάησλ, κηαο 

ζπκβνιηθήο επηινγήο, θαζψο φπσο ην ίδην ην απφζπαζκα ππνλνεί ηελ επηζηξνθή ηνπ 

εθεί απφ φπνπ ήξζε, έηζη θαη πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ ππνλνείηαη ην ηαμίδη δελ 

νινθιεξψλεηαη πνηέ, δεκηνπξγψληαο ηελ πλεπκαηψδε (Wit) θαη εηξσληθή (Irony) 

δηάζεζε, πνπ εθπνξεχεηαη ηνπ απνζπάζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Friedrich Schlegel 

(Stein 2016, 368).  

 Καηαιεθηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Korsyn, κηα κνπζηθή ζπιινγή κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί σο έλαο θχθινο ή θξππηνθχθινο, αλεμάξηεηα απφ ην ινγνηερληθφ 

θείκελν πνπ κπνξεί λα θέξεη ή κε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηε δηάηαμε ησλ ηνληθνηήησλ θαη ηελ ηνληθή καθξνδνκή, ηε κνηηβηθή θαη ξπζκηθή 

ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ, ηνλίδνληαο ην ζηνηρείν ηεο νηθεηφηεηαο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηνλ αθξναηή κέζσ ηεο επαλαιηςεκφηεηαο ελφο ξπζκηθνχ κνηίβνπ ή 

κηαο κνπζηθήο θίλεζεο, νη θαηά ηφπνπο ηνληθέο ακθηζεκίεο, πνπ εληείλνπλ ηελ 

επηζπκία ερεηηθήο νινθιήξσζεο (κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα, φπσο 

αλαθέξζεθε ηελ V⁷ ρσξίο ιχζε) θαη γεληθφηεξα νη δηακφξθσζε ελφο κνπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε πνιιέο αληηθάζεηο, πνπ ζπλερψο ππνλνκεχεη ηελ ηνληθή 

ζηαζεξφηεηα, αιιά επηζηξέθεη θαη αλαθέξεηαη ζπρλά ζε κηα παιηφηεξε εθδνρή ηνπ, 

δεκηνπξγψληαο γηα ηνλ αθξναηή έλα θιίκα νηθείνπ-αλνίθεηνπ (Korsyn 2003, 96-101). 

Υαξαθηεξηζηηθέο κνπζηθέο ζπιινγέο ππάγνληαη ζην κνπζηθφ είδνο ηνπ θχθινπ είλαη 
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ηα Πξεινύδηα Op. 28 ηνπ Frederic Chopin, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 24 κηληαηνχξεο, 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζεηξά, αλά κεγάιεο έθηεο. Η ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ησλ 

θνκκαηηψλ ζίγνπξα είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα ζεσξεζεί ην έξγν, σο έλα 

ζπκπαγέο ζχλνιν, αιιά ην γεγνλφο, φηη δελ ππάξρεη πξνθαλήο, ηνπιάρηζηνλ, 

εμσκνπζηθή αλαθνξά, θαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ δελ έρεη θάπνην ινγνηερληθφ ππφβαζξν, 

αθήλεη ην θείκελν «αλνηρηφ» ζε θάζε ελδερφκελν, αθήλνληαο ηνλ εθηειεζηή/αθξναηή 

λα κεηαθξάζεη ηνπ κνπζηθφ θείκελν απφ ηα «ζπκθξαδφκελα» (Korsyn 2003, 105). 

 Βάζεη φζσλ αλαθέξζεθαλ, ζρεκαηίδεηαη κηα ζαθήο εηθφλα γχξσ απφ ηελ 

αηζζεηηθή ηάζε ηνπ απνζπάζκαηνο ζηε κνπζηθή, ζθηαγξαθψληαο κηα ζπκπαγή 

κνπζηθή κνξθή, κηθξή ζε δηαζηάζεηο, πεξηβαιιφκελε απφ αληίζηνηρα κηθξψλ 

δηαζηάζεσλ κνξθέο, κε ξπζκηθέο θαη ηνληθέο ακθηζεκίεο, πξνηάζζνληαο ηε 

ζξαπζκαηηθφηεηά ηεο, κε ξπζκηθέο αζπλέρεηεο ή ξπζκηθή ζπκκεηξία, επηηξέπνληαο ή 

ππνλνψληαο ην ελδερφκελν επηζηξνθήο ζε θάηη πνπ πξνεγήζεθε, αιιά αλ θαη 

ζπκπαγήο, ηειηθά αλνηρηή, πξνδίδνληαο κηα αίζζεζε ερεηηθνχ ζπαξάγκαηνο. Η 

ακθηζεκία θαη νη αληηθαηηθέο δηαζέζεηο ελφο κνπζηθνχ απνζπάζκαηνο δηακνξθψλνπλ 

έλα «ζθεπηφκελν» είδνο κνπζηθήο γξαθήο θαηά ηνλ πξψηκν ξνκαληηζκφ, πνπ 

αθνπγθξάδεηαη ηα θηινζνθηθά ξεχκαηα θαη ηηο αηζζεηηθέο ηάζεηο, βάζεη ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ κεηαβνιψλ ηεο επνρήο ηνπ, σο κηα ελαιιαθηηθή θαη πην 

εζσζηξεθή πξφηαζε ζηηο κεγαιχηεξεο κνπζηθέο κνξθέο, πνπ άξρηζαλ λα αλαδχνληαη 

ηελ ίδηα πεξίνδν, ππνλνκεχνληαο σζηφζν, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

χπαξμε. 
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4. ΣΟ «ΔΡΔΙΠΙΟ» ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΣΟΤ 19
ΟΤ

 ΑΙΩΝΑ 

4.1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Η εκθάληζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ απνζπάζκαηνο δελ είλαη απζχπαξθηε, αιιά έρεη 

βαζηέο ξίδεο ζηηο ηδέεο ηεο Δπξσπατθήο θνηλσλίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα πεξί εξεηπίνπ. Οη 

θαηαβνιέο ησλ ηδεψλ απηψλ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ηνπ 16
νπ

 

θαη 17
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε ηνλ Rosen θαηά ηελ Αλαγέλλεζε, «ην εξείπην εθηηκάηαη 

ηφζν γηα ηελ εζηθή ηνπ αθξίβεηα θαη ηελ εθθεληξηθφηεηά ηνπ, φζν θαη γηα ην 

ραξαθηήξα ηνπ πνπ καξηπξάεη έλα ηεξφ παξειζφλ» (Rosen 1995, 92). Σα εξείπηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζε αλαγελλεζηαθνχο πίλαθεο πεξηβάιινπλ, σο επί ην πιείζηνλ ηε Θεία 

Γέλλεζε, σο απνκεηλάξηα κηαο εβξατθήο ζπλαγσγήο, ηα νπνία, γθξεκηζκέλα θαη 

αλνινθιήξσηα, πξνζκέλνπλ ηελ Απνθάιπςε (Rosen 1995, 92). ζνλ αθνξά ζηνλ 

17
ν
 αηψλα νη εηθαζηηθέο ηέρλεο απνπνηνχληαη ηελ εζηθή δηάζηαζε θαη ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ εξεηπίνπ πνπ αλέδεημε ε Αλαγέλλεζε, κε ηελ αξρηηεθηνληθή λα 

μεθηλά ηελ αλάπηπμε εληππσζηαθψλ ηερληθψλ ελζσκάησζεο «εξεηπίσλ» ζε 

θαηλνχξηεο θαηαζθεπέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, «πεζκέλνπο αςηδνιίζνπο ζην έξγν ηνπ 

Giulio Romano θαη ζπαζκέλα αεηψκαηα ηνπ Francesco Borromini. Οη θαιιηηέρλεο 

δείρλνπλ λα απνιακβάλνπλ ηηο κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο κηαο ζεκειησκέλεο 

απεηθφληζεο: ε ζξπκκαηηζκέλε νπηηθή έρεη ηε γνεηεία ηεο θαηλνηνκίαο∙ ε 

πξαγκαηηθφηεηα εηζβάιεη θαη είλαη εμεκεξσκέλε απφ έλα ηέρλαζκα» (Rosen 1995, 

92). 

Μέρξη ηνλ 18
ν
 αηψλα, ε ηδέα φηη ε αλαθνξά ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, αιιά 

θαη ελ γέλεη ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ, έθεξλε ζην παξφλ θάηη ην εξσηθφ ή 

εμηδαληθεπκέλν, πξνθαιψληαο δένο θαη ζαπκαζκφ, θαηαζηάιαμε ζηε ζπλείδεζε ησλ 

Δπξσπαίσλ θαιιηηερλψλ θαη δηαλννπκέλσλ. Σα ξσκατθά ή αξραηνειιεληθά εξείπηα 
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(ρσξίο λα εμαηξνχληαη ηα εξείπηα άιισλ πνιηηηζκψλ, φπσο π.ρ. ηνπ Stonehenge) 

απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο ηεο λεψηεξεο επξσπατθήο ζθέςεο θαη ζηνραζκνχ. πσο 

ππνζηεξίδεη ε Lydia Goehr, κνινλφηη ε ηδέα φηη ε παιαηφηεηα ηνπ θαιιηηερληθνχ 

έξγνπ απνηειεί εγγελέο πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππήξρε ήδε απφ ηνλ 18
ν
 

αηψλα, ν 19
νο

 αηψλαο ηελ νδήγεζε πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηνχ πνπ ε Goehr νλνκάδεη «εζθεκκέλν εξείπην» (intentional 

ruin). Σν εζθεκκέλν εξείπην αθνξά ζε εθείλν ην είδνο αληηθεηκέλσλ (έξγσλ), γηα ηα 

νπνία κπνξεί θάπνηνο λα πεη, «φηη γελλήζεθαλ γηα λα είλαη “γεξαηά” απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπο» (Goehr 2008, 136). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

εζθεκκέλνπ εξεηπίνπ, απνηεινχλ ηα  ζεκαηηθά κνηίβα ζηνπο πίλαθεο θαη ηα ζρέδηα 

ηνπ 18
νπ

 θαη ησλ αξρψλ 19
νπ

 αηψλα, κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηα 

λενθιαζηθά θείκελα ηνπ αξρηηέθηνλα Karl Friedrich Schinkel, ηα oπνία εμηδαληθεχνπλ  

ηηο θαηαζθεπέο ησλ αξραίσλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο, ή νη πίλαθεο ηνπ δσγξάθνπ Hubert 

Robert, νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ ην αξρηηεθηνληθφ εξείπην ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

(Goehr 2008, 146). 

  ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηνπ εζθεκκέλνπ εξεηπίνπ, ε παιαηφηεηα ηνπ έξγνπ 

είλαη θνξέαο ελφο παξειζφληνο, ην νπνίν απνηειεί δεηνχκελν γηα ην παξφλ. Η 

αηζζεηηθνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο αλνίγεη λένπο θηινζνθηθνχο νξίδνληεο θαη δεκηνπξγεί 

«ηζηνξηθά αληηθείκελα» πνπ απνδεηνχλ λα γίλνπλ δσηηθφ θνκκάηη ηνπ ηζηνξηθνχ 

παξφληνο, κε ην λα αλαπηχζζνληαη ζε θάηη ην νινθιεξσκέλν, αλεμάξηεην, 

ακεηάβιεην θαη άθζαξην (Goehr 2008, 137). Μέζσ απηήο ηεο λέαο νπηηθήο, ε 

ηζηνξία δελ είλαη πιένλ θάηη απφκαθξν θαη μέλν, αιιά θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ παξφληνο. χκθσλα κε ηνλ Göran Blix, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα 

γηλφηαλ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα «επαλαθνξάο» ελφο δνμαζκέλνπ παξειζφληνο, 

ζρεδφλ αλέπαθνπ, θαζψο ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο δελ αληηπξνζψπεπε ηηο 
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πξνζδνθίεο θαη ην κεγαιείν ηνπ παξειζφληνο (Kassabova 2014, 79). Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηα εξείπηα ηνπ θιαζηθηζκνχ εκθαλίδνληαη ζαλ ζθηέο, κε κεγάινπο ζπλήζσο 

φγθνπο θαη ππνβιεηηθφηεηα. ηνλ αληίπνδα, ηνλ 19
ν
 αηψλα ηα «παιαηά» αληηθείκελα 

λνεκαηνδνηνχληαη δηαθνξεηηθά θαη απνηππψλνληαη, σο έξγα ηέρλεο, απνθηψληαο 

έλαλ κνπζεηαθφ ραξαθηήξα (Rosenstein 1987, 394). 

Ωζηφζν, γηα ηνπο ξνκαληηθνχο ην εξείπην δελ εληάζζεηαη ζην παξφλ, σο έλα 

θνκκάηη ηνπ παξειζφληνο, αιιά γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ελζσκάησζήο 

ηνπ ζηελ αηζζεηηθή ηεο επνρήο ηνπο. Δλδεηθηηθφ ηνπ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε ην εξείπην είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη ν 

Charles Rosen ζρεηηθά κε ηνλ Sir John Soane, o νπνίνο ζρεδίαζε ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ηελ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο κε ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο, ζηελ πξψηε εθδνρή ην θηίξην ηεο ηξάπεδαο εκθαληδφηαλ νινθαίλνπξην θαη 

απαζηξάπηνλ, ζηε δεχηεξε εθδνρή ην θηίξην παξνπζίαδε θζνξέο κεξηθψλ ρξφλσλ, θαη 

ζηελ ηειηθή εθδνρή ε ηξάπεδα παξνπζηαδφηαλ, σο έλα εξείπην, έπεηηα απφ πνιιέο 

γελεέο (Rosen 1995, 93). 
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4.2. ΣΟ ΔΡΔΙΠΙΟ ΣΙ ΔΙΚΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΔ ΣΟΤ ΠΡΩΙΜΟΤ 

ΡΟΜΑΝΣΙΜΟΤ 

 Η αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδέεο πνπ θαηαζηάιαμαλ ζηελ επξσπατθή 

ζθέςε ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ηέρλεο θαη θχζεο. Η 

ζεσξεηηθή απηή ελαζρφιεζε δεκηνχξγεζε κεγάιεο αληηπαξαζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

πξνέθπςαλ πνηθίιεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ή νθείιεη λα είλαη «θπζηθφ», ή 

«ζετθφ», ή «απφιπην». Η ξνκαληηθή αηζζεηηθή επαλαπξνζδηνξίδεη φ,ηη ίζρπε κέρξη 

ηφηε ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην αλζξψπηλν πλεχκα. Καζψο κέρξη ηφηε ε 

εμηζνξξνπεηηθή δχλακε ηεο θχζεο επηθξαηνχζε ζηηο πεξηζζφηεξεο αηζζεηηθέο 

ζεσξίεο ην 19
ν
 αηψλα ε έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο ελζσκαηψλεηαη κε απηήλ, 

θαη δεηνχκελν πιένλ είλαη ε πξνζέγγηζή ηνπ κέζσ ησλ ηερλψλ, νη νπνίεο (δει. νη 

ηέρλεο) απνθηνχλ επίζεο πλεπκαηηθή δηάζηαζε, θαζψο ζθηαγξαθνχλ ηελ νπζία ηνπ 

θπζηθνχ, αιιά θαη ηνπ σξαίνπ (Goehr 2007, 160).  Βάζεη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, 

αληηιακβαλφκαζηε ηε δηαθνξεηηθή, αλάινγα ηελ επνρή, αηζζεηηθή ηεξάξρεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ηεο θπζηθήο νκνξθηάο.  

Η βαζηά επηξξνή ηεο θχζεο ζηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ πξψηκνπ Ρνκαληηζκνχ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα ζρέδηα θαη ηνπο πίλαθεο ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη ησλ δσγξάθσλ 

εθείλεο ηεο επνρήο. Δθεί, ε αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ απνθηά κηα ππφζηαζε πέξαλ ηεο 

πιηθήο, απηή ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, ή ηεο απνδφκεζεο θαη ηνπ καξαζκνχ 

(Kassabova 2014, 79). 
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Δηθφλα 4.1. Differentes vues dessiné d'après nature... dans les environs de Rome et de 

Naples, Hubert Robert (French, Paris 1733-1808), (Metmuseum 2017). 

 Έλαο απφ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο δσγξάθνπο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ 

είλαη ν Hubert Robert, ην έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη ζρεδφλ ηαπηηζκέλν κε ηελ απεηθφληζε 

εξεηπίσλ (βι. Δηθφλα 4.1).
5
 Σν έξγν απηφ θαίλεηαη λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο ηδέεο 

ηνπ Denis Diderot ζηελ Εγθπθινπαίδεηα, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αλαβίσζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο κέζσ ησλ εξεηπίσλ εθθξάδεη κηα ζχκεζε ηεο «κεγάιεο» 

αξρηηεθηνληθήο, σο θνξέα θνηλσληθνπνιηηηθψλ απερήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηνλ 

Diderot, ππάξρνπλ θαη ηα «όκνξθα εξείπηα» (belles ruines), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζεηηθφ αηζζεηηθφ πξφζεκν (Kassabova 2014, 78). 

ην θσο απηψλ ησλ λέσλ ηδεψλ νη πίλαθεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ Robert 

ζπλδπάδνπλ ην αλεζπρεηηθφ φξακα ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο κε απηφ ηνπ 

αβέβαηνπ παξφληνο (Kassaboba 2014, 78). Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

                                                             
5
 Ο Hubert Robert (1733-1808) ιταν γάλλοσ ρομαντικόσ ηωγράφοσ του 18

ου
  αιϊνα, ο οποίοσ 

αςχολικθκε κατά κφριο λόγο με τισ απεικονίςεισ τοπίων. Πολλοί τον  αποκαλοφν Robert des Ruines 
λόγω των πολλϊν ρομαντικϊν αναπαραςτάςεϊν του, οι οποίεσ αποτελοφνται από Ρωμαϊκά ερείπια, 
πλαιςιωμζνα από ζναν εξιδανικευμζνο περιβάλλοντα χϊρο 
(https://www.britannica.com/biography/Hubert-Robert, ανακτικθκε ςτισ 3 επτεμβρίου 2017). 

https://www.britannica.com/biography/Hubert-Robert
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ξσκατθψλ εξεηπίσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο πίλαθεο θαη ηα ζρέδηά είλαη ν ηεξάζηηνο 

φγθνο είηε ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαηαζθεπψλ, είηε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο, ή ζπλδπαζηηθά 

θαη ησλ δχν. Γεξαηά, ππεξκεγέζε δέληξα, εξεηπσκέλα ξσκατθά αλάθηνξα θαη ζηάδηα, 

ξνηφληεο, κνπζεία, λανί, ζηχινη θαη αςίδεο πξνθαινχλ δένο θαη έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε ηηο κηθξέο, ζρεδφλ ιηιηπνχηηεο αλζξψπηλεο κνξθέο.  Ο φγθνο απηφο ιεηηνπξγεί 

θαηαιπηηθά ζηελ εηθφλα θαη έρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, δεκηνπξγψληαο κλεκεηψδεηο 

κνξθέο θαη ζρέδηα. Η αλζξψπηλε κνξθή ζηέθεηαη κε δηαθξηηηθφηεηα θαη ν ξφινο ηεο 

είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, εμηζνξξνπεηηθφο. Υσξίο λα ππνλνκεχεη ην «θπζηθφ 

κεγαιείν» ή ηελ αξρηηεθηνληθή παξαθκή, ν άλζξσπνο αθνκνηψλεηαη θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζην πεξηβάιινλ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί (Rosen 1995, 93).  Η ζεκαζία 

ηνπ κλεκεηψδνπο πνπ ηφζν γνεηεχεη ηνπο εηθαζηηθνχο ηεο επνρήο είλαη δηηηή θαη 

ιεηηνπξγεί σο επί ην πιείζηνλ σο ζχκβνιν ή αιιεγνξία.
6
 Αζθαιψο ην κλεκείν είλαη 

θάηη πξνθαιεί ην ζαπκαζκφ ηνπ ζεαηή, φρη κφλν ιφγσ ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ, αιιά θαη 

ράξε ζηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ. Ωζηφζν, έλα κλεκείν πνπ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ 

εμειίζζεηαη ζε εξείπην, εμεηάδεηαη απφ ηνλ θαιιηηέρλε ζαλ έλα αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. Σν άιινηε 

θνινζζηαίν αξρηηεθηνληθφ δεκηνχξγεκα, ηψξα καξαίλεηαη θαη ζπξξηθλψλεηαη, 

ππαηληζζφκελν  ηελ αλαπφθεπθηε θζνξά πνπ απαηηεί ε θπζηθή εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ. Ο θχθινο ηεο δσήο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηά ηνπ, βίαηα ή νκαιά 

ππνηάζζεηαη ζηελ «πηψζε» θαη νδεγείηαη εθεί απ‟ φπνπ άξρηζε.   

Η θζνξά ηνπ εξεηπίνπ δελ έρεη απαξαίηεηα αξλεηηθφ πξφζεκν. ίγνπξα 

πξνθαιεί ή εληείλεη ηε λνζηαιγία γηα έλα παξειζφλ πνπ δελ βηψζεθε, έ α παξφλ πνπ 

ράλεηαη, ή έλα κέιινλ πνπ είλαη άγλσζην. Ωζηφζν, κέζα απφ απηή ηε θαηλνκεληθά 

πεζηκηζηηθή νπηηθή, ππάξρεη θαη ε απνδνρή ηεο κνίξαο, θάηη πνπ πξνζθέξεη γαιήλε 

                                                             
6
 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμβολικι-αλλθγορικι υπόςταςθ του ερειπίου αντλικθκαν από 

Spurr 2012. 
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θαη θσο. Απηή ε ηειεπηαία εθδνρή θαίλεηαη λα μερσξίδεη ζηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ 

Robert θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ νκφηερλψλ ηνπ, φπσο ησλ  C. G. A. Hasenpflug, J. A. 

Knip, Caspar David Friedrich θ.α.. Η απνδφκεζε ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπήο ή ηεο 

ίδηαο ηεο θχζεο ζπλνδεχεηαη, θαηά θχξην ιφγν, κε θσο, γιπθέο θαη απαιέο 

απνρξψζεηο απφ ηε ρξσκαηηθή γθάκα ηνπ θίηξηλνπ θαη ηνπ πνξηνθαιί, μεθνχξαζηεο 

γηα απηφλ πνπ παξαηεξεί, πξνζδίδνληαο γαιήλε θαη θάηη ην νλεηξηθφ (βι. Δηθφλα 4.2).  

 

Δηθφλα 4.2. The Bathing Pool, Hubert Robert (French, Paris 1733-1808 Paris), Oil on 

canvas, (Μetmuseum 2017). 

Η κεηαθνξά  ηεο αηζζεηηθήο ηνπ εξεηπίνπ ζην πεδίν ηεο κνπζηθήο μεθίλεζε 

πξνο ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, λα δηαθαίλεηαη ζηηο κεγάιεο γηα ηελ επνρή 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπκθσληθήο κνπζηθήο θαη θνξπθψλεηαη ζηνλ φςηκν ξνκαληηζκφ 

κε ηηο κλεκεηψδεηο ζπκθσληθέο κνξθέο ηνπ Mahler θαη ηα κνπζηθά δξάκαηα ηνπ 

Wagner. Η επίδξαζε ηνπ εξεηπίνπ ζηε κνπζηθή απνηειεί, επίζεο, έλδεημε κηαο 
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ζηξνθήο  πνπ ζεκεηψζεθε ζηε κνπζηθνζπλζεηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή ζηηο αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο ππφζηαζεο. Τπφ ην πξίζκα 

απηήο ηεο εηθαδφκελεο ππφζηαζεο, ε νπνία αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζε κεγάιεο 

κνξθέο κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα, ε αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ θηινδνμεί λα επηθέξεη 

ζπλεηξκνχο εγθαηάιεηςεο, λνζηαιγίαο, ειπίδαο ή/θαη πξνζκνλήο. Σηο ηδέεο απηέο 

εμεηάδεη ην αθφινπζν θεθάιαην. 
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4.3. Η «ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ» ΤΠΟΣΑΗ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΔΡΔΙΠΙΟΤ ΣΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ 

πσο είλαη ινγηθφ, ε ζηξνθή πξνο ηνλ θνξκαιηζκφ, πνπ ζρεδφλ ηδησκαηηθά 

ραξαθηεξίδεη ηε δηαλφεζε γχξσ απφ ηε κνπζηθή θαηά ηνλ 19ν αηψλα, δελ ήηαλ 

δχζθνιν λα εληζρχζεη ηηο ηδέεο πεξί ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ κνπζηθήο θαη 

αξρηηεθηνληθήο. Δπί παξαδείγκαηη, ν Friedrich von Schelling, εηζεγείηαη κηα 

ελδηαθέξνπζα αλαινγία αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή. Η 

κνπζηθή δνκή αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα αξρηηεθηνληθφ νηθνδφκεκα, κε φ,ηη 

ζπλεπάγεηαη απηφ: επη κέξνπο δνκηθά ηκήκαηα, ζεκέιηα, θαηαζθεπή, ζθειεηφο, ρψξνο 

θ.ν.θ. Απηή ε θηινζνθηθή αλάγλσζε αλαγλσξίδεη ζηε κνπζηθή κηα ζρεδφλ πιηθή 

δηάζηαζή ηεο, δειαδή ην πψο ηα κνπζηθά πιηθά δηαηάρζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ 

αλεμάξηεηα απφ ηε πνξεία ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ.  

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο κνξθήο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα νη 

ζεσξεηηθνί δνχιεςαλ πάλσ ζε δχν βαζηθά –θαη θαηλνκεληθά αληίζεηα- κνληέια 

κνπζηθήο κνξθήο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα θαη ην άιιν 

απφ δπλακηθή.
 7

 ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πξνζέγγηζε, πξφθεηηαη γηα έλαλ 

παξαιιειηζκφ –κε ππαηληζζφκελε εηξσλεία- ηεο αξρηηεθηνληθήο, ν νπνίνο 

απνηππψλεηαη απφ ηνλ Schelling σο «παγσκέλε κνπζηθή» (“frozen music”) θαη 

«ηππηθά ζπλίζηαηαη απφ κηα πιαηζησκέλε δνκή, επελδπκέλε κε κνπζηθφ πιηθφ ή 

ζρεηηθά αζαθή αληηθείκελα γεκάηα κε κνπζηθά επεηζφδηα». ρεηηθά κε ηε δεχηεξε 

νπηηθή (δειαδή ηε δπλακηθή ππφζηαζε ηεο κνπζηθήο), παξαηεξείηαη κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάδπζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ κέζα απφ ηελ 

                                                             
7
 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δομικά χαρακτθριςτικά τθσ «αρχιτεκτονικισ» μουςικισ αντλικθκαν 

από Zbikowski 2002, 288. 
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πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηα πιηθά πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη 

ζθηαγξαθψληαο ηελ νπζία ηεο.  

ην πιαίζην απηψλ ησλ ηδεψλ αλαθνξηθά κε ηελ εκθαηηθή πξνζήισζε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα ζηε κνπζηθή κνξθή, ε αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε θχζε 

απνθηά κηα δηαθνξεηηθή ρξνηά. πσο ζεκεηψλεη ν Michael Spitzer, o αλαδπφκελνο 

καγλεηηζκφο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ζηε κνπζηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξηπέο θαη ηα 

απνζπληεζεκέλα αλζξψπηλα νηθνδνκήκαηα κπνξνχλ λα παξαιιειηζηνχλ κε αφξαηεο 

πφιεηο ή, αθφκε πην πνηεηηθά, κε «πόιεηο θαληάζκαηα» (Spitzer 2006, 113). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, o Spitzer παξνκνηάδεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ζνλάηεο, χζηεξνπ 

χθνπο  ηνπ Beethoven, αληηκεησπίδνληάο ηεο σο έξγα πνπ θέξνπλ φια απηά ηα 

αηζζεηηθά γλσξίζκαηα θαη θπξίσο σο νιφηεηεο, ησλ νπνίσλ ην θάζε κέξνο είλαη 

πιήξσο εμαξηεκέλν απφ ην πξνεγνχκελν θαη ην επφκελν, φπσο αλαθέξζεθε ζην 

ηξίην θεθάιαην. χκθσλα κε ηνλ Spitzer, ε θιαζηθή κνξθή δελ πθίζηαηαη πιένλ 

άζηθηε, σζηφζν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, ππνλνκεχνληαο ην παιηφ κνπζηθφ χθνο θαη 

αλαδεηθλχνληαο ηε λέα αηζζεηηθή. Με βάζε απηή ηελ παξαηήξεζε, πξνηείλεηαη κηα 

θαληαζηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ κηαο ζχγρξνλεο πφιεο, απφ αξραία εξείπηα, 

φπσο απηά πξνβάιινληαη ζηε ξνκαληηθή δσγξαθηθή θαη ινγνηερλία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο γθξαβνχξεο ηνπ Giambattista Piranesi θαη ηνλ πνηεηηθφ θχθιν ηνπ 

Victor Hugo A l’arc de triumph (Spitzer 2006, 115). Ο παξαπάλσ παξαιιειηζκφο, 

νδεγεί ζπκπεξαζκαηηθά, ζηελ αλαθαηαζθεπή ηεο παξεθκαζκέλεο θιαζηθήο 

αξρηηεθηνληθήο, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα αλάδεημεο κηαο λέαο αηζζεηηθήο, ζπλνδεπφκελε 

απφ ηζηνξηθφηεηα αιιά ρσξίο λα ράλεη, ηελ επηδησθφκελε γηα ηελ επνρή, θπζηθφηεηα 

(Spitzer 2006, 115).  

H αλάγθε ηνπ 19
νπ

 αηψλα γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ θπζηθνχ κε ην ηερλεηφ, έρεη 

αδηακθηζβήηεηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 
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αλζξψπηλε παξέκβαζε ζην θπζηθφ ηνπίν. πκπεξαζκαηηθά, ε αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ 

ζθηαγξαθείηαη , φρη κφλν ζε κία πηπρή ηεο ξνκαληηθήο δηαλφεζεο, αιιά ελππάξρεη 

ζπκπιεγκαηηθά θαη ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα, παξαηεξψληαο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ην παξειζφλ, φηαλ ην εξείπην είλαη θνξέαο λνζηαιγίαο, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φηαλ ην εξείπην απνηππψλεη ηε καηαηφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο. 
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5. ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΑ 

5.1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Μηα άιιε νπηηθή πξνζέγγηζεο ηεο αηζζεηηθήο ηεο κνπζηθήο ηνπ 19
νπ

 αηψλα αθνξά 

ζην πεδίν ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, έλα ζρεηηθά πξφζθαην ηζηνξηθά επηζηεκνληθφ 

πεδίν, ζπγγελέο κε ηηο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο, ην νπνίν έρεη επεξεάζεη θαη έρεη επεξεαζηεί απφ άιιεο επηζηήκεο 

φπσο ε αξραηνινγία, ε ςπρνινγία, ε κνπζεηνινγία, ε εζλνινγία, ε ιανγξαθία, ε 

ηζηνξία θ.α.. Η εηζαγσγή ζην πεδίν ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ αθνινπζεί δελ 

απνζθνπεί ζηελ εμαληιεηηθή δηεξεχλεζή ηνπ, αιιά ζηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ ηδεψλ ηνπ, ζρεηηθψλ κε ηνπ εξκελεπηηθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ έρεη ζέζεη σο 

ζηφρν ε παξνχζα εξγαζία. 

Καηά πξψην ιφγν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

πνιπζεκία θαη ηε ζρεηηθφηεηα πνπ δηαπλέεη θαη ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε ζε θάζε ηεο 

έθθαλζε. Παξαηεξψληαο ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ πνπ καο πεξηθιείεη, αληηιακβαλφκαζηε 

φηη ηα αληηθείκελα πνπ ηνλ απαξηίδνπλ δελ απνηεινχλ «απιέο, κνλνζήκαληεο, βνπβέο 

θαη δεδνκέλεο νληφηεηεο», αιιά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην πνπ ηα πεξηβάιιεη, απνπλένπλ πνιππινθφηεηα θαη πνιπζεκία ζην λφεκά 

ηνπο θαη κεηαζρεκαηίδνληαη, αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βξίζθνληαη, πξνθαιψληαο ζρέζεηο δξάζεο-αληίδξαζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ αηφκσλ 

πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε απηά (Νάθνπ 2001, 9). 

Απφ απηήλ ηελ νπηηθή , ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρέζε ησλ 

αληηθείκελσλ κε ηνλ δσηηθφ ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα εδψιην 

θπθιαδηθήο ηέρλεο απνθηά εληειψο δηαθνξεηηθφ λφεκα, φηαλ είλαη απνκνλσκέλν 

κέζα ζηε πξνζήθε ελφο κνπζείνπ απφ απηφ πνπ απνθηά φηαλ απνηειεί κέξνο κηαο 
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ζπιινγήο θπθιαδηθψλ εδσιίσλ ζε έλα κνπζείν ή κηα γθαιεξί, θαη ζίγνπξα απφ απηφ 

πνπ απνθηά φηαλ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν  πάλσ ζην ξάθη κηαο απνζήθεο. Σα 

αληηθείκελα επηιέγνπλ λα αθεγεζνχλ κηα ηζηνξία κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηιέγνπκε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ή λα ηα εθζέζνπκε, λα ηα θνξέζνπκε ή λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

  Ο πιηθφο πνιηηηζκφο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ηνλ απαξηίδνπλ είλαη απηά πνπ 

νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο (εζληθήο, θνηλσληθήο, ηζηνξηθήο θ.ν.θ.), θαζψο 

είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ην άηνκν (απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, κέρξη 

ηνλ ηδηνθηήηε). Μέζα απφ ηα αληηθείκελα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο θαη 

λα εμαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα κηα θνηλφηεηα, κηα θνηλσλία, έλαλ πνιηηηζκφ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ν πιηθφο πνιηηηζκφο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ –αλ φρη σο ζπζηεκαηηθή 

επηζηήκε, ηνπιάρηζηνλ σο έλα πεδίν παξαηήξεζεο πεξί ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ηφηε 

πνπ αλαδχνληαη νη πεξηζζφηεξεο αλζξσπηζηηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο, νη νπνίεο ζα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ θαη ζα θαζνξίζνπλ ην ζχγρξνλν θφζκν.     

Δζηηάδνληαο ηελ παξνχζα επηζθφπεζε ζηα έξγα ηέρλεο, βξίζθνπκε αξθεηέο 

εθαπηφκελεο κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ.  χκθσλα 

κε ηελ Δηξήλε Νάθνπ ζην Μνπζεία: Εκείο, ηα πξάγκαηα θαη ν πνιηηηζκόο: 

 Η αιήζεηα ηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη ηζηνξηθή, γηαηί, κεηαμχ άιισλ, ζπλδέεηαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, 

κέζα ζην νπνίν ην έξγν δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη ηελ αιήζεηα ηνπ. 

(Νάθνπ 2001, 32)  

Η θαιιηηερληθή κνξθή ησλ έξγσλ ηέρλεο, ζπλδέεηαη κε ην λα ζηαζεξνπνηνχλ ηε κε-

θξππηφηεηα ησλ φλησλ κε ην λα απνθαιχπηνπλ ηελ αιήζεηα ηνπο κέζσ ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο (Νάθνπ 2001, 32-33). ζνλ αθνξά ζηελ αιήζεηα ηνπ 
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έξγνπ, απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

απφ ηηο αηζζεηηθέο ζεσξίεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηά ην Γηαθσηηζκφ. Δπνκέλσο ε 

θαιιηηερληθή αιήζεηα ζρεηίδεηαη κε ην αηζζεηηθφ πξίζκα πνπ ζα επηιέμεη θάπνηνο, γηα 

«λα ζπλδεζεί» κε έλα έξγν ηέρλεο.  

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ε Νάθνπ, ε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηεξίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο κνξθή, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ πιεξφηεηά ηνπο.
 8

 Σν πφζν «πιήξεο» είλαη έλα αληηθείκελν 

επεξεάδεη ηελ θνηλή γλψκε, νδεγψληαο ζηελ «θαηαζθεπή» δχν θαηεγνξηψλ, ησλ 

«θιεηζηψλ» θαη ησλ «αλνηρηψλ» κνξθψλ.  Οη «θιεηζηέο» κνξθέο ή θφξκεο είλαη 

απηέο πνπ ζα νξίδακε σο αληηθεηκεληθέο ή, ηνπιάρηζηνλ, σο έρνπζεο κηα ιεηηνπξγία ή 

ρξήζε επξέσο δηαδεδνκέλε. Γηα παξάδεηγκα, έλα πνηήξη είλαη αδηακθηζβήηεηα έλα 

ρξεζηηθφ αληηθείκελν, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πφζε πγξψλ απφ ηνλ άλζξσπν.  Οη 

«αλνηρηέο» κνξθέο ή θφξκεο είλαη απηέο πνπ ζα ραξαθηεξίδακε σο ππνθεηκεληθέο, 

δειαδή, νη κνξθέο εθείλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αληηθείκελα κε πνιπζεκία, φπσο έλα 

έξγν ηέρλεο. Παξ‟ φια απηά, ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, θαη νη «θιεηζηέο» θφξκεο 

είλαη ελ δπλάκεη «αλνηρηέο» (Νάθνπ 2001. 35).  

Δπηζηξέθνληαο ζηα έξγα ηέρλεο, δηαπηζηψλνπκε, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, 

φηη θαηά ηελ πεξίνδν εκθάληζεο ησλ αηζζεηηθψλ θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ 

εκθαλίδνληαη θαη νη έλλνηεο ηεο «γλεζηφηεηαο» θαη ηεο «πιαζηφηεηαο».
9
 Μέρξη ηα 

κηζά ηνπ 18
νπ

 αηψλα ππήξρε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα κλεκεία θαη ηελ ηζηνξία, αιιά 

ηα εξείπηα, ην ηδενινγηθφ πιαίζην ησλ νπνίσλ θαηά ην 19
ν
 αηψλα εμεηάζακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, δελ είλαη άμηα ζαπκαζκνχ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

                                                             
8
  Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πλθρότθτα των αντικειμζνων αντλικθκαν από το Νάκου 2001, 35-

37.  
9
 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πλαςτότθτα του ζργου τζχνθσ αντλικθκαν από το Νάκου 2001, 41-

42. 
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βξίζθνληαη, αιιά ιφγσ ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπο. Μέρξη θαη ηνλ 18
ν
 αηψλα, ηα εξείπηα 

αληηκεησπίδνληαλ σο εκηηειή. Η δηαβξσκέλε, ε απνζπαζκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία αλαθαιχπηνληαλ αξραία γιππηά, αγάικαηα ή εηθφλεο, πίλαθεο θ.α. δελ γνήηεπε 

αιιά απσζνχζε ηνπο ζπληεξεηέο έξγσλ ηέρλεο, νη νπνίνη δελ πξνζπαζνχζαλ λα 

δξάζνπλ αλαπιαζηηθά πάλσ ζηα έξγα, αιιά πξνζζεηηθά, δεκηνπξγψληαο κέξε (π.ρ. 

πηζαλά άθξα πνπ κπνξεί λα ιείπαλε) ή πξνζζέηνληαο ρξψκα ζε έλαλ μεζσξηαζκέλν 

πίλαθα, πξνθαιψληαο έλα απνηέιεζκα εθ δηακέηξνπ αληίζεην κε απηφ ηεο αηζζεηηθήο 

ηνπ θαιιηηερλήκαηνο (Νάθνπ 2001, 41-42).  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα θζαξκέλα θαη απνζπαζκαηηθά αληηθείκελα 

παξνπζηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ηνλ 19
ν
 αηψλα. Γειαδή, κε φξνπο πιηθνχ πνιηηηζκνχ, 

εκθαλίδεηαη κηα ζαθήο ζηξνθή ζηελ πξνηίκεζε ζηηο «αλνηρηέο» θφξκεο. Έλαο 

ζθνηεηλφο πίλαθαο κε αρλφ θσο θαη ζθηέο θάληαδε σο έλα πνιχ πην ελδηαθέξνλ 

αληηθείκελν θαηά ηνλ πξψηκν κέρξη θαη ηνλ φςηκν ξνκαληηζκφ απφ έλαλ ξεαιηζηηθφ 

πίλαθα ηνπ 17
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε ηελ Νάθνπ: 

Η παηίλα ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγεί σο θίιηξν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζε  

έξγσλ άιισλ επνρψλ ή άιισλ πνιηηηζκψλ. […] Καζψο ε παηίλα απνθξχπηεη 

πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, νη ζεαηέο βιέπνπλ ζηα παιηά έξγα δσγξαθηθήο απηά πνπ 

αλαδεηά ε θαληαζίαο ηνπο, γη‟ απηφ ίζσο θαη νη ξνκαληηθνί αγαπνχζαλ ηελ 

παηίλα ηνπ ρξφλνπ, πνπ ιεηηνχξγεζε σο έλα πέπιν πίζσ απφ ην νπνίν 

κπνξνχζαλ λα βιέπνπλ απηφ πνπ επηζπκνχζαλ λα δνπλ. Η παηίλα ηνπ ρξφλνπ 

θαζηζηά ηα έξγα πεξηζζφηεξν «αλνηρηά» ζε ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη 

αλαγλψζεηο. (Νάθνπ 2001, 43)  

Καηεπζχλνληαο ηελ παξνχζα εηζαγσγή πξνο ηελ πιηθή κηληαηνχξα, νθείινπκε 

λα εμεηάζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ ρψξνπ γηα ηα αληηθείκελα. Ο ρψξνο, φληαο κηα θπζηθή 
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δηάζηαζε, είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηφο θαη θαηαλνεηφο ζε ζρέζε κε 

άιιεο πην άπιεο έλλνηεο, φπσο ν ρξφλνο. Η έλλνηα ηνπ ρψξνπ απνθηά κεγαιχηεξε 

ζεκαζία απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηηο θηλήζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη γεληθφηεξα ησλ αηζζήζεσλ κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ηελ 

αθή θαη ηελ φξαζε (Νάθνπ 2001, 46). Μέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ ελππάξρεη ε 

έλλνηα ηεο δνκήο. Η δνκή είλαη απηή πνπ καο σζεί ζηελ επαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ κέζσ νπηηθψλ θαη θηλαηζζεηηθψλ ζπζρεηηζκψλ. 

 Ο δνκηζκφο ζεσξεί φηη αληηιακβαλφκαζηε ην ρψξν κε βάζε ελδείμεηο πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ νπηηθψλ αηζζεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ θηλαηζζεηηθψλ θαη 

απηηθψλ κλεκψλ. Κάζε έλδεημε ηνπ βάζνπο καο βνεζά λα αληηιεθζνχκε ην 

ρψξν, γηαηί δηαζπλδέεηαη κε άιιεο αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ζσκαηηθήο θίλεζεο, 

αθήο θ.ιπ. θάζε αηφκνπ. (Νάθνπ 2001, 46) 

Απφ ηελ νπηηθή ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, κηα απφ ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο 

θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ αθνξά θαη 

ηε κνπζηθή είλαη ην ζνπβελίξ. Η θαηεγνξία απηή απνηειεί ην αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αθνινπζεί.  
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5.2. ΟΤΒΔΝΙΡ 

Απφ ηελ νπηηθή κηαο αληκηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, αλαπφθεπθηεο 

αθφκε θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ πξψηε θαη πην 

θαίξηα δηάζηαζε ησλ ζνπβελίξ, απηήλ ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

χκθσλα κε ηελ Susan Stewart, ηα ζνπβελίξ, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

θέξνπλ ηε κνξθή κπηκπειφ, επεξεάδνληαη ειάρηζηα απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ πιηζκφ 

(Stewart 1993, 136). Πξφθεηηαη γηα ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά αληηθείκελα 

εθπνξεπφκελεο λνζηαιγίαο, ζπλδεδεκέλα άξξεθηα κε ηε κλήκε θαη ηελ αλάθιεζε 

κηαο αλάκλεζεο, θνξείο θάηη πνιχηηκνπ θαη παξειζνληηθνχ, αληηθείκελα πξνζσπηθά 

κε ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα, άιινηε «κνλαρηθά», μεραζκέλα ζε έλα ζπξηάξη, άιινηε 

εθηεζεηκέλα ζε ξάθηα ή βηηξίλεο ζε πεξίνπηε ζέζε, ζπγθεληξσκέλα ζε ζπιινγέο.  

Με βάζε ην Oxford English Dictionary (1971: 2924), ν φξνο «ζνπβελίξ» 

αλαθέξεηαη «ζε έλα κηθξφ αληίγξαθν θάπνηνπ πξάγκαηνο» πνπ πιένλ δελ παξίζηαηαη. 

Δίλαη θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη άπιν «ε ζχκεζε, κηα αλάκλεζε», αιιά  θαη πιηθφ, 

«κηα αλάκλεζε πνπ έρεη εθθξαζηεί ιεθηηθά∙ θάηη (ζπλήζσο έλα κηθξφ αληηθείκελν 

θάπνηαο αμίαο πνπ έρεη πξνζθεξζεί σο δψξν) πνπ ζπκίδεη έλαλ ή θάπνηνπο 

αλζξψπνπο, ηφπν, ή γεγνλφο» (Goss, 2004. 328).
10

 Σν ζνπβελίξ κεηνπζηψλεηαη κέζα 

απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο πιηθήο ηνπ θχζεο ζε πλεπκαηηθή θαη ππξνδνηείηαη απφ ην 

αίζζεκα ηεο απνπζίαο, αιιά θαη ηεο παξνπζίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο (Goss 2004, 

329). 

Απφ ςπραλαιπηηθή νπηηθή, θαηά ηνλ Freud, ην ζνπβελίξ είλαη ζπλπθαζκέλν 

κε ηελ έλλνηα ηνπ θεηηρηζκνχ, θαζψο απνηειεί έλα αληηθείκελν πνπ κηιάεη ηε γιψζζα 

ηεο επηζπκίαο ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάπνηα πιηθή ή αηζζεηηθή αμία απαξαίηεηα 

                                                             
10

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οριςμό τθσ ζννοιασ του ςουβενίρ αντλικθκαν από το Goss 2004, 
327-334. 
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(δειαδή, ρσξίο λα ζεσξείηαη πνιχηηκν απφ νηθνλνκηθή άπνςε ή 

φκνξθν/θαιαίζζεην), αιιά κε ην λα απεπζχλεηαη ζηνλ ςπρηζκφ, θάησ απφ απαηηήζεηο 

πνπ πξνηάζζεη ε λνζηαιγία γηα θάηη ή θάπνηνλ ή θάπνπ.
11

 χκθσλα κε ηε Susan 

Stewart, ζην ζνπβελίξ ζπλαληάκε ηε γέλλεζε ηνπ θξνυδηθνχ θεηηρηζκνχ: 

Έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ είλαη έλα ππνθαηάζηαην κίαο νιφηεηαο, ή έλα 

αληηθείκελν είλαη ππνθαηάζηαην γηα έλα κέξνο, κέρξη ηειηθά, θαη αληίζηξνθα, 

φιν ην ζψκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα αληηθείκελν, ππνθαηάζηαην ηνπ 

φινπ. Έηζη, έρνπκε κία ζπζηεκαηηθή κεηαηξνπή ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ 

ηε δηθή ηνπ αδπλακία, ηε δηθή ηνπ απνπζία θαη ηε δηθή ηνπ παξάιιειε 

εκπεηξία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. (Stewart 1993, 135) 

Η ηνπνζέηεζε απηή ελζαξξχλεη ην ζπζρεηηζκφ ηνπ ζνπβελίξ κε ην 

απφζπαζκα. πσο επηζεκαίλεη ε Susan Stewart, ην ζνπβελίξ είλαη πάληα εμ νξηζκνχ 

θάηη ην αλνινθιήξσην. Καη απηή ε ηδηφηεηα κε-νινθιήξσζεο δηαθξίλεηαη ζε δχν 

επίπεδα. Πξσηαξρηθά, «ην αληηθείκελν είλαη κεησλπκηθφ ζην ζεκείν ηεο δηθήο ηνπ 

απζεληηθήο νηθεηνπνίεζεο, κέζα απφ ηελ αίζζεζε φηη απνηειεί έλα δείγκα». 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ πιηθή ηαπηφηεηά ηνπ, ην ζνπβελίξ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη σο 

έλα δείγκα ηεο παξνχζαο απφζηαζεο απφ ηελ εκπεηξία, κηα εκπεηξία πνπ 

αληαλαθιάηαη απφ ην αληηθείκελν ζε εκάο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα επαλαθηεζεί εμ‟ 

νινθιήξνπ (Stewart 1993, 136). Γηα παξάδεηγκα, κηα πιαζηηθή απνκίκεζε ελφο 

κλεκείνπ αλαθαιεί ηελ αλάκλεζε ηεο «δσληαλήο» ζέαζεο ηνπ κλεκείνπ, αιιά ε 

αλάκλεζε απηή θαζεαπηή ζηε κεηαθνξά ηεο απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ «ράλεη» 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ ζπκβάληνο, ιφγσ ηεο θζνξάο 

πνπ επηθέξεη ε απφζηαζε απηνχ (ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ) απφ ηε ζηηγκή ηεο 

                                                             
11

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ φροχδικι ταυτότθτα του ςουβενίρ αντλικθκαν από το Stewart 
1993, 195. 
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αλάθιεζεο (ηεο αλάκλεζεο). πκπεξαζκαηηθά, ην ζνπβελίξ, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, είλαη έλα αληηθείκελν επηζπκίαο. Η αλαθαινχκελε αλάκλεζε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ «ιεηαίλεηαη» απφ ηελ ίδηα ηελ επηζπκία πνπ ηελ ππξνδνηεί θαη 

απνθηά κηα πην «επηιεθηηθή» ζηάζε απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ 

Stewart: 

[…] ην ζνπβελίξ νθείιεη λα παξακέλεη «μεπεζκέλν» θαη ειιηπέο, έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ κία ζπδήηεζε αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ, 

πνπ ζα εθθξάδεη ην θελφ ηεο επηζπκίαο.  (Stewart 1993, 136)  

Απφ ηελ νπηηθή ησλ ζπζηαηηθψλ γηα ην ζνπβελίξ ελλνηψλ ηεο απφζηαζεο θαη 

ηεο νηθεηφηεηαο ν αλαινγηθφο ζπζρεηηζκφο κε ην απφζπαζκα θαη ην εξείπην θαίλεηαη 

αλαπφθεπθηνο. πσο θαη ζε απηέο ηηο δχν έλλνηεο πνπ εμεηάζακε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, έηζη θαη ζην ζνπβελίξ παξαηεξνχκε ηελ επίδξαζε ελφο εμηδαληθεπκέλνπ 

παξειζφληνο, φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ έλα  αληηθείκελν. Κάηη ηέηνην έρεη σο 

απνηέιεζκα, λα εμηζνξξνπεί ηε λνζηαιγία πνπ θέξεη ην ζνπβελίξ «κε ηελ απφζηαζε 

αλάκεζα ζην παξφλ θαη ζε κία εμηδαληθεπκέλε εκπεηξία, κία εκπεηξία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ άκεζα δσληαλή» (Stewart 1993, 139).   

Η παιαηφηεηα ηνπ ζνπβελίξ αλέθαζελ πξνθαινχζε ηε λνζηαιγία κέζσ κηαο 

αλάκλεζεο, ε νπνία είλαη κηα εκπεηξία άπηαζηε ζην ρξφλν. Σν ζνπβελίξ, έρνληαο ηε 

κνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ θάπνηε άλεθε ζε έλαλ άλζξσπν πνπ πιένλ έρεη πεζάλεη, 

απνηειεί ην «δσληαλφ» απνηχπσκα ηνπ λεθξνχ ζην παξφλ. Σα «ζνπβελίξ ζαλάηνπ»,
12

 

φπσο απνθαινχληαη απφ ηε Stewart, είλαη δπλεηηθά ζνπβελίξ, θαζψο ππνγξακκίδνπλ 

«ηε θξηθηή κεηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο ζε χιε, πεξηζζφηεξν απ‟ φζν ηελ 

επηζεκαίλνπλ ηα άιια ζνπβελίξ. Δάλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζνπβελίξ είλαη λα 

                                                             
12

 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παλαιότθτα των ςουβενίρ και τα «ςουβενίρ κανάτου» 
ςτο Stewart 1993, 139-140. 
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δεκηνπξγήζεη θάηη ην ζπλερέο θαη κία πξνζσπηθή αθήγεζε ηνπ παξειζφληνο, ε 

ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζνπβελίξ ζαλάηνπ είλαη λα δηαηαξάζζνπλ θαη λα απνθεξχμνπλ 

απηή ηε ζπλέρεηα» (Stewart 1993, 140). Κάηη ηέηνην έρεη θξηθηφ, αιιά θαη ιπηξσηηθφ 

αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θαζψο κηα αζπξφκαπξε θσηνγξαθία ελφο 

απνζαλφληνο, αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ είλαη ηθαλή λα ππνγξακκίζεη ηελ απψιεηα πνπ 

πθίζηαηαη ιφγσ ηεο θπζηθήο απνπζίαο, αιιά θαη λα «ζβήζεη» πηζαλέο αξλεηηθέο 

αλακλήζεηο ζε ζρέζε κε απηφ ην πξφζσπν, επηδεηθλχνληαο κηα πην «σξαηνπνηεκέλε» 

εθδνρή ηνπ.   
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5.3. ΤΛΛΟΓΔ 

ηνλ αληίπνδα ηνπ ζνπβελίξ, ε Stewart ηνπνζεηεί ηε ζπιινγή. Η ζπιινγή, ζχκθσλα 

κε ηελ Stewart, πξνηάζζεη ην παξάδεηγκα έλαληη ηνπ δείγκαηνο θαη ηε κεηαθνξά 

έλαληη ηεο κεησλπκίαο.
13

 Η ζπιινγή δελ απνζπά ην πιηθφ ηεο απφ ην παξειζφλ, 

αθφκε θαη φηαλ ην παξειζφλ εκπεξηέρεηαη ζηε ζπιινγή. Δλ αληηζέζεη κε ην ζνπβελίξ, 

ην νπνίν αληιεί ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ απφ ην παξειζφλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπιινγήο ην παξειζφλ «δαλείδεη» απζεληηθφηεηα ζηε ζπιινγή. Η ζπιινγή σο κνξθή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα «πξνζσπηθή θιεηζηφηεηα», ε νπνία είλαη πηζαλφ λα 

νθείιεηαη ζηελ απνπζία ηζηνξηθφηεηαο ζην πεξηερφκελφ ηεο. Ωζηφζν, ην θελφ ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε. ηε ζπιινγή, ν ρξφλνο δελ είλαη θάηη πνπ 

ρξεηάδεηαη λα απνθαηαζηαζεί ζε κηα πεγή, αθφκα θαη αλ φινο ν ρξφλνο είλαη 

παξάιιεινο, καθξηά απφ ηνλ «θφζκν» ηεο ζπιινγήο.  

Απηφ πνπ πξαγκαηηθά πξνηάζζεη ε ζπιινγή είλαη ε ρξεζηηθφηεηα, έλαληη ηνπ 

ζνπβελίξ ζην νπνίν απνδίδεηαη έλα πνιχ κηθξφ ίρλνο ρξεζηηθήο αμίαο. χκθσλα κε 

ηελ Stewart: 

 Η ζπιινγή είλαη κία θφξκα ηέρλεο, φπσο αθξηβψο έλα ζεαηξηθφ έξγν, πνπ 

εκπεξηέρεη απνζπαζκαηηθά αληηθείκελα λα απνδεηά ηελ πξνζνρή ηνπ θφζκνπ 

θαη λα παξαπνηεί ην γεληθφηεξν πιαίζην. […] Η ζπιινγή παξνπζηάδεη έλαλ 

θφζκν κνλαρηθφ: γηα λα έρεη θάπνηνο έρεη θάπνηνο κία αληηπξνζσπεπηηθή 

ζπιινγή, πξέπεη λα έρεη ην κηθξφηεξν, αιιά θαη ηνλ πιεξέζηεξν αξηζκφ 

παξαγφλησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα έλαλ απηφλνκν θφζκν -έλαλ θφζκν 

                                                             
13

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ ςυλλογισ αντλικθκαν από το 
Stewart 1993, 151-154. 
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πνπ απνηειείηαη απφ πιεξφηεηα θαη ειιεηκκαηηθφηεηα. (Stewart 1993, 151-

152) 

Δλψ ην θχξην κέιεκα ηνπ ζνπβελίξ είλαη ε αλάθιεζε ηεο ζχκεζεο, ζηε 

ζπιινγή είλαη ην εληειψο αληίζεην, δειαδή ε ιήζε –μεθηλψληαο μαλά εθεί απφ φπνπ 

ηειεηψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, εμαηηίαο ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ, κηα αηέξκνλε νλεηξνπφιεζε (Stewart 1993, 152). Έλα απνθνκκέλν 

ζηνηρείν ηεο ζπιινγήο πξεζβεχεη θαη ζεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία «κηαο λέαο 

νιφηεηαο», ε νπνία απνηειεί δείγκα ηεο ίδηαο ηεο ζπιινγήο. Σν «ρσξηθφ φινλ» ηεο 

ζπιινγήο δηαδέρεηαη «απηφλνκεο αθεγήζεηο» πνπ δελ είλαη φκσο ηθαλέο λα 

δηαπεξάζνπλ ηνλ ζπκπαγή ηεο ραξαθηήξα (Stewart 1993, 152-153). 
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5.4. Η ΜΟΤΙΚΗ ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

Η κηληαηνχξα ζηε κνπζηθή αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ φ,ηη θαη ην απφζπαζκα ζηε 

ινγνηερλία.
14

 χκθσλα κε ηνλ Allan Hepburn, νη κηληαηνχξεο γηα πηάλν είλαη 

εμνξηζκνχ φ,ηη πξνδίδεη ην φλνκά ηνπο. Ωο κνπζηθά θνκκάηηα πξνδηαζέηνπλ ηνλ 

αθξναηή ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπο γηα θάηη κηθξφ πνπ έρεη ηελ ηάζε λα αθεγεζεί κηα 

ηζηνξία. Η κηληαηνχξα, σο κνπζηθή κνξθή θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, παγηψλεηαη κεηαμχ 

ησλ άιισλ κεγαιχηεξσλ, ζρεδφλ κλεκεηαθψλ, κνπζηθψλ δνκψλ, φπσο ε ζνλάηα,  ε 

κπαιάληα, ε ζπκθσλία θ.α. Οη κηληαηνχξεο γηα πηάλν κπνξεί λα κελ ππφζρνληαη ην 

ζπκθσληθφ ραξαθηήξα άιισλ δεκνθηιψλ θνκκαηηψλ ηεο επνρήο, αιιά ππαηλίζζνληαη 

θαη «ςηζπξίδνπλ» κπζηηθά ζην απηί ηνπ αθξναηή. Η ππαηληθηηθφηεηά ηνπο δελ είλαη 

απαξαίηεηα ζπλπθαζκέλε κε ην κέγεζφο ηνπο, αιιά θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αμηνπνηείηαη ε θφξκα γηα λα αλαδεηρζεί. Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ θνκκαηηνχ κπνξεί λα 

πξντδεάδεη ηνλ αθξναηή γηα έλα κηθξφ κνπζηθφ θνκκάηη ζε 

ρνξεπηηθνχο/παξαδνζηαθνχο ζπρλά ξπζκνχο θαη αθνχζκαηα, αιιά απφ ηηο αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνλ Robert Schumann θαη ηνλ Frederic 

Chopin, ε κηληαηνχξα απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θνκκαηηνχ, κηθξνχ ζε κέγεζνο, 

πνπ είλαη φκσο επαξθέο γηα απηά πνπ ρξεηάδεηαη λα εηπσζνχλ (βι. θεθ. 3.4.). Η 

κνπζηθή κνξθή ηεο κηληαηνχξαο καξηπξά ζε κεγάιν βαζκφ ηα γλσξίζκαηα εθείλα 

πνπ κπνξνχλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ πιηθή, θαζψο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηαπηίδεηαη, 

αιιά θαη ιεηηνπξγεί σο έλα αληηθείκελν.
15

       

Η επηινγή ηνπ ζνπβελίξ, κέζα απφ ηνλ πιηθφ κηθξφθνζκν, δελ είλαη ηπραία. 

Σν 19
ν
 αηψλα παξαηεξείηαη έληνλα, κεηαμχ άιισλ, ην θαηλφκελν ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ 

                                                             
14

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ μινιατοφρεσ για πιάνο αντλικθκαν από το Hepburn 2006, 89-105. 
15

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υλικι υπόςταςθ τθσ μινιατοφρασ βλ. Hepburn 2006, 
97. 
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πεξηεγεηηζκνχ». Ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ήηαλ ηδηαίηεξα ζχλεζεο λεαξνί 

άληξεο λα «ζθξαγίδνπλ» ηελ ελειηθίσζή ηνπο κε ηαμίδηα ζπλήζσο ζε ρψξεο πνπ 

παξνπζίαδαλ εμσηηθφ ελδηαθέξνλ. πσο αλαθέξζεθε ζην ηέηαξην θεθάιαην, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ηζηνξηθά κλεκεία θαη ηα εξείπηα γλψξηζε ηδηαίηεξε έμαξζε εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Η ζαθήο απηή πξνηίκεζε γηα πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

εμσηηθή γνεηεία ζθηαγξαθεί κηα παιηλδξφκεζε κεηαμχ παξειζφληνο θαη παξφληνο, 

θαη ππνδεηθλχεη κηα αλαδπφκελε αλάγθε γηα αλεμαξηεηνπνίεζε θαη απνζηαζηνπνίεζε 

ησλ λεφηεξσλ απφ ην «παιαηφ» θαη «μεπεζκέλν». Σα ηαμίδηα απηά δελ είραλ ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ζήκεξα. Οη ηαμηδηψηεο ήηαλ πεξηεγεηέο πνπ 

επέιεγαλ λα ηαμηδέςνπλ, ζπλήζσο κφλνη, γηα λα ζπιιέμνπλ εκπεηξίεο.
16

 Η θιαζηθή 

παηδεία εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο 

πνιχπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξννξηζκνί φπσο ε Ιηαιία θαη ε 

Διιάδα θάληαδαλ ηδαληθνί, γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ θιαζηθνχ αηζζήκαηνο. Γλσζηνί 

ξνκαληηθνί ινγνηέρλεο, φπσο ν Byron ηαμίδεςαλ κε παξφκνηα θίλεηξα.  

ζνλ αθνξά ζηνλ κνπζηθφ ρψξν, κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

αλαθαηαηάμεηο θαη ηε ζηαδηαθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο ζηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε, νη κνπζηθνί φληαο πιένλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, βηνπνξίδνληαλ θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηηο εθηειέζεηο ησλ έξγσλ ηνπο θαη φρη απφ ηε ζχλζεζε απηή 

θαζεαπηή. Η πεξηνδείεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο ήηαλ θάηη ην 

ζχλεζεο θαη κηα απφ ηηο πνιχ γλσζηέο πηαλίζηξηεο θαη ζπλζέηξηεο πνπ αθνινχζεζε 

ζνιηζηηθή θαξηέξα βάζεη απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ ε Clara Wieck Schumann (ηψςε 

2005, 69-74). Σα πξψηα ρξφληα ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ Robert Schumann, ππήξρε 

ζπρλά κεγάιε απφζηαζε, θάηη πνπ ππξνδνηνχζε ηελ αλακνλή γηα ηελ πνιππφζεηε 

ζπλάληεζε ηνπ δεπγαξηνχ, απνηειψληαο πεγή κνπζηθνζπλζεηηθήο έκπλεπζεο γηα έλα 

                                                             
16

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον περιθγθτιςμό το 19
ο
 αιϊνα αντλικθκαν από το Harlan 2009, 421-

453. 
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απφ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπ Schumann, ηηο Παηδηθέο Σθελέο 

(Kinderszenen) Op. 15 ηνπ 1838 (ηψςε 2005, 109).  

Ο 19
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πνιιέο θαη κεηαμχ ηνπο εηεξφθιεηεο 

ηνκέο, πνπ εηζήγαγε ζηε δπηηθή θνπιηνχξα.
17

 Μεηαμχ άιισλ, παξαηεξείηαη έληνλε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηέρλεο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Η 

εκθάληζε εθδνηηθψλ νίθσλ ππήξρε ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, αιιά κεηά ηνπ 

Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο, αλαπηχζζνληαη εθηελψο θαη κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο. 

Η άλνδνο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ πηάλνπ, σο απαξαίηεην εθφδην 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, δίλεη πξνβάδηζκα ζηε ζχλζεζε θαη έθδνζε παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ θαη εγρεηξηδίσλ, δεμηνηερληθψλ ζπνπδψλ θ.α.
18

 Απφξξνηα απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη ν ζηαδηαθά απμαλφκελνο αξηζκφο κεηαγξαθψλ θαη δηαζθεπψλ 

γλσζηψλ θνκκαηηψλ γηα νηθηαθή ρξήζε, δίλνληαο ψζεζε ζηελ παξαγσγή 

παξαθξάζεσλ (paraphrases), θνκκαηηψλ ζνπβελίξ (souvenir pieces) θαη 

απνζπαζκάησλ (extracts) γηα απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ. Παξαδείγκαηα πνπ 

παξέρνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πηαληζηηθψλ κεηαγξαθψλ γηα «θαηαλάισζε 

ζαινληνχ» (salon consumption), απεπζχλνληαη ζηελ θνηλή κλήκε, δεκηνπξγψληαο κα 

εληαία αηζζεηηθή πξνηίκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ξεπεξηφξην (popularization). Η 

επηηπρία πνπ ζεκείσζε ην «ξεπεξηφξην κηληαηνχξαο» απνηεινχκελν απφ 

απνζπάζκαηα θαη ζπιινγέο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηκέξνπο αλαγλψξηζε πνιιψλ 

ζπλζεηψλ βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ ζπλζεηηθψλ ηνπο ζηπι. 

Σα κνπζηθά ζνπβελίξ, ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ «νηθνγέλεηα» ηεο 

κηληαηνχξαο, δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο ιφγσ ηεο ακθηηαιαληεπφκελεο 

                                                             
17

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ τζχνθσ και τθν εμφάνιςθ των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων αντλικθκαν από το ιϊψθ 2005, 69-75. 
18

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εδραίωςθ του «οικιακοφ» ρεπερτορίου για πιάνο το 19
ο
 αιϊνα 

αντλικθκαν από το Morelli 1987, 19-25. doi: http://www.jstor.org/stable/932859  

http://www.jstor.org/stable/932859
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπο κεηαμχ παξειζφληνο θαη παξφληνο, φζνλ αθνξά ζηνλ 

εμσκνπζηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ζηε ξνπή ηνπο πξνο ην κνπζηθφ ηδίσκα ηεο 

δεμηνηερληθήο ζπνπδήο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κνπζηθνχ ζνπβελίξ 

απνηειεί ην Souvenirs: Trois morceaux dans le genre pathétique, Op. 15 ηνπ Charles-

Valentin Alkan.
19

 ην ελ ιφγσ έξγν, ε ηερληθή αξηηφηεηα, πνπ νθείιεη ν εθηειεζηήο 

λα επηδείμεη, παξακεξίδεηαη απφ ηνλ αθξναηή γηα ράξε ηεο κεισδηθήο γξακκήο πνπ 

δηαθαίλεηαη άιινηε ζην δεμί θαη άιινηε ζην αξηζηεξφ ρέξη. Η κεισδία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο ηίηινπο ησλ ηξηψλ θνκκαηηψλ (“Aime-moi”, “Le vent”, “Morte”) 

απνθαιχπηεηαη, γηα λα αθεγεζεί θάηη πνπ έρεη πηα παξέιζεη.  

Δπηπιένλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε κηληαηνχξα γηα πηάλν, σο κνπζηθή κνξθή 

επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη ην/απφ ην πεξηερφκελφ ηεο. Η κνπζηθή κνξθή, σο έλα 

θνηλσληθφ πξντφλ -φζνλ αθνξά ηα επηθξαηέζηεξα αηζζεηηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε 

επνρήο- δελ θαζνξίδεη απφιπηα ηνλ ήρν, αιιά ππνβαζηάδεη θαη ζεκαηνδνηεί ην 

κνπζηθφ λφεκα κε βάζε ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ (Meyer 

1956, 158). Οη «ζσζηέο» δνκηθέο αλαινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή 

ξπζκηθήο αγσγήο θαη ηνληθνχ πξνθίι ζα ζκηιεχζνπλ θαη ζα απνδψζνπλ έλα κνπζηθφ 

λφεκα, δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζα πξνέθππηε απφ έλαλ δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

παξαπάλσ παξακέηξσλ (Meyer 1956, 161-162). Η κνπζηθή κηληαηνχξα απνδεηά, 

φπσο ην ινγνηερληθφ απφζπαζκα θαη ην εξείπην, ηελ ελφηεηα θαη ηελ επηηπγράλεη 

κέζσ ηεο κνξθήο ηεο, πξνβάιινληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηε δνκηθή θιεηζηφηεηα θαη ηελ πλεπκαηψδε ππαηληθηηθφηεηα. Ωζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνλ Hepburn, ε κηληαηνχξα δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απηή 

θαζεαπηή σο κηα κνπζηθή κνξθή, αιιά θπξίσο σο έλα είδνο πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα 

αξθεηά εθηελή ζεηξά κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ «άκνξθσλ εηδψλ, 

                                                             
19

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζργο Trois morceaux dans le genre pathétique, Op. 15 του Charles-
Valentin Alkan αντλικθκαν από το Waeber 2007, 60-114. 
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φπσο ην impromptu, ην πξεινχδην, ην intermezzo, ή ην ηξαγνχδη ρσξίο ιφγηα 

(Hepburn 2006, 93). πκπεξαζκαηηθά, νη κηληαηνχξεο γηα πηάλν, σο είδνο, θαίλεηαη λα 

πξνδίδνπλ ηελ αδξάλεηα ελφο πξάγκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Hepburn 

παξαιιειίδνληαη πεξηζζφηεξν κε έλα αληηθείκελν, παξά κε κηα ηζηνξία ή αθήγεζε. 

Δπηπιένλ, «φπσο έλα κπηδνχ ζε κηα ζήθε, έηζη κηα κηληαηνχξα πξνβάιιεη πξνβάιεη 

ηελ θαηάζηαζή ηεο σο θάηη ην ζπιιεθηηθφ, σο έλα αληηθείκελν κειέηεο» (Hepburn 

2006, 97). Η ελ ιφγσ ηνπνζέηεζε δείρλεη λα αληαλαθιά κε δηαχγεηα ηνλ θαηλνκεληθά 

απιφ, αιιά επί ηεο νπζίαο πεξίπινθν ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο κηληαηνχξαο.  
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5.5. Η ΤΛΛΟΓΗ ΜΟΤΙΚΩΝ ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΩΝ  

Η πξνβιεκαηηθή πνπ αθνινπζήζεθε, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε κηαο κηληαηνχξαο ζε κηα 

ζπιινγή, απνθηά έλαλ ίζσο πην πεξίπινθν ραξαθηήξα ζηε κεηαθνξά ηεο, φζνλ 

αθνξά ζε κηα κνπζηθή κηληαηνχξα ζε κηα κνπζηθή ζπιινγή. Η αδπλακία ή νη 

επηθπιάμεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, έγθεηηαη ζπλήζσο ζηε ζπκπιεγκαηηθή ή πβξηδηαθή 

θχζε κηαο κνπζηθήο ζπιινγήο, πνπ άιινηε παξαπέκπεη ζε έλα ζχλνιν θνκκαηηψλ, 

φπσο ηα Νπρηεξηλά ηνπ Chopin, πνπ ν ηίηινο ηνπο πξνδίδεη ηελ «ηδηφηεηά» ηνπο, αιιά 

δελ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, άιινηε ζε έξγα φπσο νη κνπζηθνί θχθινη (βι. 

θεθάιαην 3), πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα μεθάζαξα εμσκνπζηθφ ζηνηρείν θαη 

άιινηε ζε έξγα φπσο ηα Πξεινύδηα Op. 28 ηνπ Chopin, ηα νπνία εκθαλίδνπλ κηα 

πνιιαπιή θαη πνιππινθφηεξε κνπζηθή ηαπηφηεηα. Η παξαηήξεζε απηή εληζρχεηαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε αξθεηά κεγάιν φγθν ζπιινγψλ –φρη κφλν θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα- 

θαη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη. ε αληηζηνηρία κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

πιηθήο κηληαηνχξαο ζε κηα πιηθή ζπιινγή, ζηε κνπζηθή δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

εθαξκνγή ζε θάζε πεξίπησζε, θαζψο κηα κνπζηθή ζπιινγή κπνξεί λα απνηειείηαη 

απφ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ηφκνπο. Έλα επηπιένλ θψιπκα ζηελ νξηνζέηεζε ηεο 

κνπζηθήο ζπιινγήο δείρλεη επίζεο λα είλαη ε πνιπκνξθία, φζνλ αθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κνπζηθέο ζπιινγέο απφ  κηληαηνχξεο 

παξνπζηάδνληαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηελ πξνθιαζηθή 

(αλαγελλεζηαθή, κπαξφθ) αθφκε κνπζηθή, δηακνξθψλνληαο έλα είδνο κνπζηθήο 

παξάδνζεο (Hepburn 2006, 95). χκθσλα κε ηνλ Kevin Korsyn,
20

 κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δηαθξηηά θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα, πνπ 

ππάγνληαη ζε κία ζπιινγή, ζε αληηδηαζηνιή κε έλα κηθξφ θνκκάηη πνπ «ζηέθεηαη» 

απηφλνκν. 

                                                             
20

  Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δομικά χαρακτθριςτικά μίασ μουςικισ ςυλλογισ αντλικθκαν από 
Korsyn 2003, 91-123. 
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Μηα κνπζηθή ζπιινγή είζηζηαη λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: α) ζεκαηηθή ζπλάθεηα, θάηη πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

έθδειν απφ ηνλ ηίηιν ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ηα Νπρηεξηλά ηνπ Chopin, θαζηζηνχλ 

ζαθή ηνλ νλεηξηθφ ηνπο ραξαθηήξα ήδε απφ ηνλ ηίηιν-ραξαθηήξα, πνπ ηνπο έρεη 

δνζεί, β) έλα ξπζκηθφ ή κεισδηθφ κνηίβν κε ηηο φπνηεο παξαιιαγέο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί∙ ε επαλαιεςηκφηεηα ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην κνηίβν απηφ, 

ζεκαηνδνηεί έλαλ θνηλφ ηφπν θαη κία ελνπνηεηηθή ζρέζε γηα φια ή ηα πεξηζζφηεξα 

θνκκάηηα κίαο ζπιινγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ελαξθηήξην κνηίβν ζηηο Παηδηθέο 

Σθελέο ηνπ Schumann Op. 15. No. 1, γ) ε ηνληθή νξγάλσζε, δειαδή ε ζεηξά κε ηελ 

νπνία εκθαλίδνληαη νη κηληαηνχξεο αλάινγα κε ηελ ηνληθφηεηα ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη, φπσο ηα Πξεινύδηα ηνπ Chopin, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε δηαδνρηθέο έθηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαθαίλνληαη θαη ζε ζπιινγέο άιισλ επνρψλ, φπσο ζηηο 

ζνπίηεο, αιιά ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κπαξφθ ζπιινγψλ ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ, είλαη ε πηζηή νξγάλσζε θαη αθνινπζία ησλ θνκκαηηψλ ηεο ζπιινγήο 

βάζεη ελφο πξνηχπνπ, κε ηηο φπνηεο παξεθθιίζεηο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αλά 

πεξίπησζε, αιιά ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ππάγνληαη ζε έλα εδξαησκέλν 

κνξθνινγηθφ πιαίζην, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζηπιηζηηθφ χθνο ηεο επνρήο. χκθσλα κε 

ηνλ Korsyn, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηνχλ ζεκειηψδε ελνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη 

άιισλ κνπζηθψλ κνξθψλ, φπσο ε ζπκθσλία θαη ε ζνλάηα. Δπί παξαδείγκαηη, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κνηίβα ηεο 5
εο

 Σπκθωλίαο ηνπ Beethoven  ή ηεο Σπκθωλίαο ζε Σνι 

Ειάζζνλα ηνπ Mozart ζεκαηνδνηνχλ ηα δχν έξγα αληίζηνηρα θαη δεκηνπξγνχλ ζε 

θάζε πεξίπησζε κία αίζζεζε ερεηηθήο νηθεηφηεηαο απφ κέξνο ζε κέξνο. Ωζηφζν, ην 

πην ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ηνλ Korsyn, είλαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο «ε πηζηή 

ελδερφκελε εζσηεξηθή ζπλνρή, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κία κνηηβηθή επαλάιεςε, 

κπνξεί παξαδφμσο λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε ζπλάθεηαο νδεγψληαο ην θνκκάηη αιινχ, 
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νδεγψληαο ζε έλα ρεηκαξξψδεο ξεχκα εμσκνπζηθψλ ζρέζεσλ» (Korsyn 2003, 97). ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε κνπζηθή ζπιινγή δεκηνπξγεί κηα ακθηζεκία ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο, ππνλνψληαο θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θαηλνκεληθά δηαπγή θαη 

ζεηξηαθφ ηεο ραξαθηήξα, δεκηνπξγψληαο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ.   

Παξά ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ δηαηξέρεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο 

κηληαηνχξαο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηαχηηζεο κε ηελ πιηθή κηληαηνχξα. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε δείρλεη λα είλαη ε πιεξφηεηα ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο πιηθήο ζπιινγήο, κε βαζηθφηεξν φισλ, έλα θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Μηα ζπιινγή, φπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, δελ είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα φινλ. Δίλαη θάηη 

ζπκπαγέο, πνπ σζηφζν δελ λνεκαηνδνηείηαη απφ ηα θνκκάηηα ηεο. Η ίδηα ε ζπιινγή 

είλαη απηή πνπ κε ηνλ ηίηιν ηεο δίλεη ή κπνξεί θαη λα κελ δίλεη ην λφεκα ηνπ 

εθάζηνηε θνκκαηηνχ. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ζεκαληηθφηεξν ζε θάζε 

πεξίπησζε είλαη ην φηη ε κνπζηθή ζπιινγή δελ αληιεί ην πιηθφ ηεο απφ θάηη πέξαλ 

ηεο ίδηαο ηεο ηε κνπζηθή.    

ζνλ αθνξά ζην κνπζηθφ θχθιν, φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ πξψηκν 

ξνκαληηζκφ (βι. θεθάιαην 3),  παξαηεξνχληαη κε δπζθνιία εθαπηφκελεο αλάκεζα ζε 

απηφλ θαη κηα πιηθή ζπιινγή. Η παξαηήξεζε απηή δεκηνπξγεί κηα αληίθαζε, θαζψο 

φληαο έλα κνπζηθφο θχθινο κηα ζπιινγή απφ θνκκάηηα, ην  ινγνηερληθφ/εμσκνπζηθφ 

ηνπ ππφβαζξν αλαηξεί, απηήλ ηε θαηλνκεληθά αξρηθή ηνπ ηδηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη ινγνηερληθέο θαηαβνιέο ηνπ κνπζηθνχ θχθινπ πξνηάζζνπλ κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ 

πνπ ησλ απαξηίδνπλ κηα αθεγεκαηηθφηεηα, πνπ δελ επηηξέπεη ηε δηάζπαζή ηνπ, 

θαηαηάζζνληάο ην σο έλα βαζκφ ζε έλα «πλεπκαηηθφ» θαηαζθεχαζκα. Δλ αληηζέζεη, 

κηα κνπζηθή ζπιινγή πνπ αθνινπζεί ηνλ ραξαθηήξα κηαο πιηθήο ζπιινγήο δελ 
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ππνηάζζεηαη ζε κηα εζσηεξηθή αθήγεζε απαξαίηεηα θαη ηα θνκκάηηα ηεο 

αληηκεησπίδνληαη σο αληηθείκελα.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ε κνπζηθή ζπιινγή απφ κηληαηνχξεο 

δείρλεη λα δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ζε έλα αξθεηά απηναλαηξνχκελν ζεσξεηηθφ 

πεδίν, ζην νπνίν κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιιαπιέο θαη αληηθξνπφκελεο ίζσο 

πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έλαο 

αλαινγηθφο ζπζρεηηζκφο θαη κε ηηο ηξεηο έλλνηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε απηή ηελ 

εξγαζία, απφζπαζκα, εξείπην, κηληαηνχξα, πξνζεγγίδνληαο θξηηηθά κηα κνπζηθή 

ζπιινγή, σο έλα πβξηδηαθφ παξάγσγν ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

θνκκαηηψλ ηεο. ην επφκελν θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζην έξγν 

Παηδηθέο Σθελέο (Kinderszenen) Op. 15 ηνπ Robert Schumann.  
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 6. ΑΠΟΠΑΜΑ, ΔΡΔΙΠΙΟ, ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΑ: ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ (KINDERSZENEN) Op.15 ΣΟΤ ROBERT 

SCHUMANN 

6.1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν έξγν Παηδηθέο ζθελέο ηνπ Robert Schumann απνηειείηαη απφ δεθαηξία κηθξά 

θνκκάηηα γηα πηάλν. Οη ηίηινη ηνπο έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

ζθηαγξαθψληαο άιινηε κηα αηκφζθαηξα ζηε ζθαίξα ηνπ νλείξνπ (π.ρ. αξ. 7, 

Ολεηξνπόιεζε [Träumerei]), άιινηε απνηππψλνληαο κία εηθφλα (π.ρ. αξ. 3, 

Τπθιόκπγα [Hasche-Mann] θαη άιινηε απνδίδνληαο έλαλ ζηνραζηηθφ-θηινζνθηθφ 

ραξαθηήξα (π.ρ. αξ. 13, Ο πνηεηήο κηιάεη [Der Dichter Spricht]. Ωζηφζν, παξά ηνλ 

θαηλνκεληθά πξνγξακκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ε ζεψξεζή ηνπο σο πξνγξακκαηηθά, 

(φπσο, γηα παξάδεηγκα, είλαη νη Εηθόλεο από κία έθζεζε [Pictures of an exhibition] 

ηνπ Modest Mussorgsky) είλαη κάιινλ αδφθηκε, δεδνκέλνπ φηη νη ηίηινη ησλ 

θνκκαηηψλ πξνζηέζεθαλ κεηά ηε ζχλζεζή ηνπο. Δπηπιένλ, κηα ηέηνηα ζεψξεζε ζα 

ήηαλ αζπλεπήο κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Schumann απέλαληη ζηε ζρέζε 

ηεο κνπζηθήο κε ηε γιψζζα (Taylor 1990, 166). H ζηάζε απηή είλαη θπξίσο θξηηηθή, 

θαζψο, φπσο θαη ν ίδηνο επηζεκαίλεη ζηα ζεσξεηηθά ηνπ θείκελα, νη ηίηινη, φζν 

ελδηαθέξνληεο θαη ππαηληθηηθνί κπνξεί λα δείρλνπλ, δελ παχνπλ λα είλαη έλαο 

ελδεηθηηθφο νδεγφο αθξφαζεο, πνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ αθξναηή λα πεξηεγεζεί απφ ην 

έλα θνκκάηη ζην άιιν (Taylor 1990, 167-168). 

 ηελ πεξίπησζε ησλ Παηδηθώλ ζθελώλ κπνξεί λα κελ έρνπκε ζαθή αλαθνξά 

ζε έλα ινγνηερληθφ θείκελν ή ζε κία εηθαζηηθή έθζεζε, φπσο ζην έξγν ηνπ 

Mussorgsky, αιιά ζίγνπξα έρνπκε, ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, εμσκνπζηθφ 

πεξηερφκελν. Σν κνπζηθφ θείκελν δελ δξα παξάιιεια ή κε αθνξκή ην πνηεηηθφ αιιά 
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ε ίδηα ε κνπζηθή γίλεηαη πνηεηηθή θαη κε απηή ηελ αθνξκή δίλεηαη ν αληίζηνηρνο 

ηίηινο απφ ηνλ ζπλζέηε ζε θάζε θνκκάηη (Polansky 1978, 126-127). Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

βαζηθφο ξφινο ησλ ηίηισλ ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή είλαη απηφο ελφο ινγνηερληθνχ 

ράξηε, ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ απνζπαζκαηηθέο ελδείμεηο, ζξαχζκαηα ιφγνπ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ζην απηί θαη ηε ζθέςε ηνπ αθξναηή.  

 ε κία επνρή, πνπ έρεη ζρεδφλ ηαπηηζηεί κε ηελ άλνδν ηεο δεμηνηερληθήο 

εθηέιεζεο, ν Schumann δεκηνπξγεί έλα έξγν κέηξηαο δπζθνιίαο απφ άπνςε ηερληθήο 

γηα ηνλ εθηειεζηή, πξνδηαζέηνληαο γηα θάηη επράξηζην θαη «θξέζθν», αιιά 

παξάιιεια απαηηψληαο απφ απηφλ ηδηαίηεξε κνπζηθή σξηκφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ. Ο Schumann, ππέξκαρνο ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ ηερλψλ (βι. θεθάιαην 3), ζπλζέηεη κηθξά κνπζηθά θνκκάηηα, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία, δηαπλένληαη απφ κηα νκηιεηηθή δηάζεζε –θάηη πνπ 

καξηπξάεη θαη ν ηίηινο ηνπ ηειεπηαίνπ θνκκαηηνχ ηεο ζπιινγήο, Ο πνηεηήο κηιάεη 

(Der Dichter spricht) (Taylor 1990, 161). 

 πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηά ηε ζχλζεζε ησλ 

θνκκαηηψλ, ν Schumann βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε απφ ηελ Clara, θάηη πνπ ηνλ γέκηδε 

λνζηαιγία θαη πξνζκνλή γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπ: 

 Έρσ αλαθαιχςεη φηη ηίπνηε δελ νμχλεη ηε θαληαζία πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλακνλή 

θαη ηνλ πφζν γηα θάηη, θαη ηνχηε είλαη ε δηθή κνπ πεξίπησζε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Καζψο 

πεξίκελα γξάκκα ζνπ ζπλέζεζα έλα έξγν γεκάην κε δηάθνξα πξάγκαηα… Ίζσο ήηαλ κηα 

«ερψ» απ‟ φηη κνπ είρεο πεη θάπνηε, φηη δειαδή κεξηθέο θνξέο ζνπ θαίλνκαη ζαλ παηδί. πσο 

θαη λα‟ ρεη, κνπ ήξζε μαθληθά κία έκπλεπζε θαη έγξαςα, έηζη ζηα γξήγνξα, πεξίπνπ ηξηάληα 

κηθξά θνκκάηηα, απφ ηα νπνία επέιεμα ηα δψδεθα θαη ηα νλφκαζα Παηδηθέο Σθελέο. Θα ζνπ 

αξέζνπλ, αλ θαη γηα ηελ ψξα πξέπεη λα μεράζεηο φηη είζαη βηξηνπφδα. ια εμεγνχληαη απφ 

ηνπο ηίηινπο ηνπο θαη είλαη φζν πην εχθνια γίλεηαη (ηψςε 2005, 109). 
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 χκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ηα θνκκάηηα απνηεινχλ, θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν, πξνζσπηθέο αθηεξψζεηο ηνπ ζπλζέηε πξνο ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη είλαη 

εκπλεπζκέλα απφ ζπλαηζζήκαηα κειαγρνιίαο, πξνζκνλήο, αλάκλεζεο, αιιά θαη 

ραξάο, παηρληδηάξηθεο δηάζεζεο θαη ειπίδαο. Οξηζκέλα θνκκάηηα (π.ρ. αξ. 4 θαη 7) 

πξνδίδνπλ έλα πην εχζξαπζην θαη εζσηεξηθφ άθνπζκα, άιια (π.ρ. αξ. 2 θαη 3) έλαλ 

πην απνθαζηζηηθφ θαη εμσζηξεθή ραξαθηήξα, ελψ θάπνηα άιια (π.ρ. αξ. 1, 11 θαη 13) 

παιηλδξνκνχλ κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ. Σελ επακθνηεξίδνπζα απηή δηάζεζε κπνξεί λα 

δηαθξίλεη θαλείο φρη κφλν απφ ην έλα θνκκάηη ζην άιιν, αιιά αθφκε θαη ζην ίδην ην 

θνκκάηη, φηαλ θαηά ηελ πξφνδφ ηνπ αθνχεη θαλείο ειάζζνλ άθνπζκα λα δηαδέρεηαη 

(ζπρλά αδηακεζνιάβεηα) ην κείδνλ, ε ππθλή πθή ηελ αξαηή, ή ην δσεξφ tempo ηελ 

αξγή ξπζκηθή αγσγή. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε θνκκάηη θαίλεηαη λα εθδηπιψλεη ηε 

δηθή ηνπ ηδηαίηεξε δφθηκε αθήγεζε, θνξηηζκέλε απφ εμσκνπζηθνχο ζπλεηξκνχο θαη 

αλαθνξέο ζε απφςεηο θαη γεγνλφηα ηνπ βηνγξαθηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηνπ 

ζπγθεηκέλνπ. θνπφο ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Παηδηθώλ ζθελώλ πνπ 

αθνινπζεί είλαη λα δηεξεπλήζεη πεξηπησζηνινγηθά ηηο δνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

εμππεξεηνχλ θαη ηηο αλαθνξέο απηέο απφ ηελ νπηηθή ησλ ηξηψλ ελεκεξσκέλσλ 

ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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6.2. KINDERSZENEN Op. 15: ΤΛΛΟΓH  Ή ΚΤΚΛΟ; 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαθνξέο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ 

θχθινπ ζηα θεθάιαηα 5 θαη 3 αληίζηνηρα, αληηιακβαλφκαζηε φηη κηα κνπζηθή 

ζπιινγή, φπσο νη Παηδηθέο ζθελέο Op.15 ηνπ Robert Schumann, ππνλνεί είηε ζην 

ζχλνιφ ηεο σο έξγν,  είηε πεξηπησζηνινγηθά κέζσ νξηζκέλσλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, 

ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ ελφο κνπζηθνχ θχθινπ. Η παξαπάλσ παξαηήξεζε 

δείρλεη λα ηζρπξνπνηείηαη ήδε απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ δηαηξέρεη ηα θνκκάηηα. Ο 

ηίηινο Παηδηθέο Σθελέο νξίδεη ηε ζεκαηνινγία θαη «αγθαιηάδεη» ην θάζε θνκκάηη, ην 

νπνίν κε ηνλ δηθφ ηνπ ηίηιν αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ. πσο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, 

ν εμσκνπζηθφο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ κε ηηο ελίνηε πξνγξακκαηηθέο αλαθνξέο 

πξνδίδεη κία εηθνλνπνηεηηθή ππφζηαζε ζε απηφ, θάηη πνπ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε κηα 

ζεκαηηθή νκνηνγέλεηα.  

Δπηπξφζζεηα,  ε ελνπνηεηηθή απηή δηάζεζε ηνπ έξγνπ δείρλεη λα εληείλεηαη 

ράξε ζηε κνηηβηθή ζπλάθεηα ζρεδφλ ζε φια ηα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ην ζπγθνπηφκελν θαη παξεζηηγκέλν ξπζκφ θαη ηηο 

«κεγάιεο» ελαξθηήξηεο ρεηξνλνκίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελαξθηήξηα ρεηξνλνκία ηνπ 

πξψηνπ θνκκαηηνχ ζε ζνι κείδνλα (βι. παξάδεηγκα 6.1)
21

 κε ηελ ηξίηε ηεο 

ζπγρνξδίαο ζηελ επάλσ θσλή θαη ηε βεκαηηθή-παξεζηηγκέλε θίλεζε θαηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο δείρλεη λα εηζάγεη ηνλ αθξναηή ζην έξγν, δεκηνπξγψληαο ηελ 

αίζζεζε πξεινπδίνπ.  Δπίζεο, ζην δεχηεξν θνκκάηη ζε ξε κείδνλα (βι. παξάδεηγκα 

6.2) ζηα κέηξα 3-4 ζεκεηψλεηαη αλάινγε θαηηνχζα βεκαηηθή θίλεζε, σο πξντφλ 

δηάζπαζεο, ελψ ζην ηξίην θνκκάηη ζε ζη ειάζζνλα (βι. παξάδεηγκα 6.3) ην 

ελαξθηήξην κνηίβν ηνπ έξγνπ δηαλζίδεηαη ζην βαζηθφ ζέκα ηνπ θνκκαηηνχ, αιιά θαη 

                                                             
21

 Όλα τα μουςικά αποςπάςματα ζχουν αντλθκεί από Schumann, Robert. Kindrszenen Op.15. Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1880. http://imslp.org/wiki/Kinderszenen,_Op.15_(Schumann,_Robert) 

http://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
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ζηελ πιήξσζε ηνπ ζηα κέηξα 9-16, σο επίζεο δηαλζηζκέλε «απάληεζε» ησλ κέηξσλ 

9-14 ηνπ πξψηνπ θνκκαηηνχ, δεκηνπξγψληαο κεηαμχ ησλ δχν έλαλ ελνπνηεηηθφ 

ζχλδεζκν, ζαλ λα απνηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο. 

  

Παξάδεηγκα 6.1. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 1, κ. 1-2. 

Παξάδεηγκα 6.2. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 2, κ. 1-5. 

Παξάδεηγκα 6.3. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 3, κ. 1-15. 
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ρεηηθά κε ηε κνηηβηθή ζπλάθεηα πνπ δηαπλέεη ην έξγν, παξαηεξνχκε φηη ε 

ελαξθηήξηα θίλεζε εμαθνινπζεί λα ππνλνείηαη είηε δηαλζηζκέλε, είηε κεγεζπκέλε θαη 

ζηα επφκελα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηέηαξην θνκκάηη  ζε ξε 

κείδνλα (βι. παξάδεηγκα 6.4) ην θζνγγηθφ πιηθφ ηεο ελαξθηήξηαο θξάζεο είλαη ίδην 

κε απηφ ηνπ ελαξθηήξηνπ κνηίβνπ ζην πξψην θνκκάηη. Παξνκνίσο, ζην πέκπην 

θνκκάηη ζε ξε κείδνλα (βι. παξάδεηγκα 6.5) ην ελαξθηήξην κνηίβν δείρλεη λα 

δηαλζίδεηαη ζε κνξθή αξπηζκνχ ζε πξψηε αλαζηξνθή. 

 

Παξάδεηγκα 6.4. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 4, κ. 1-2. 

 

Παξάδεηγκα 6.5. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 5, κ. 1-2. 

 Πέξα φκσο απφ ηε κνηηβηθή ζπλάθεηα ηνπ έξγνπ, έλαο αθφκε ελνπνηεηηθφο 

παξάγνληαο κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ δείρλεη λα είλαη ε ηνληθή δηάηαμε ησλ θνκκαηηψλ, 

θαζψο θαη ε ηνληθή καθξνδνκή. Ήδε απφ ηε κεγαιχηεξε εηθφλα ηνπ έξγνπ κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο νκάδεο θνκκαηηψλ, νη νπνίεο νξγαλψλνληαη βάζεη ησλ 

δηαζηεκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ηνληθνηήησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλ ζεσξήζνπκε φηη νιφθιεξν ην έξγν θηλείηαη ζηα φξηα ηεο ζνι 
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κείδνλα, ε νπνία είλαη ε αξρηθή θαη ε ηειηθή ηνληθνηήηα παξαηεξνχκε φηη, κεηαμχ 

ηνπ πξψηνπ ζε ζνι κείδνλα, ηνπ δεχηεξνπ ζε ξε κείδνλα θαη ηξίηνπ θνκκαηηνχ ζε ζη 

ειάζζνλα έρνπκε έλα δηάζηεκα ηεηάξηεο κεγάιεο κε ηξίηε κηθξή, ζαλ αξπηζκφο ηεο 

I⁶. ηε ζπλέρεηα, ην ηέηαξην θαη ην πέκπην θνκκάηη  βξίζθνληαη ζηε ξε κείδνλα, ην 

έθην ζε ια κείδνλα θαη ην έβδνκν ζε θα κείδνλα. ηελ πεξίπησζε απηή ζρεκαηίδεηαη 

κία ζπγρνξδία ηεηάξηεο θαζαξήο θαη ηξίηεο κεγάιεο ηεο V⁶ ηεο αξρηθήο ηνληθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ην φγδνν θνκκάηη βξίζθεηαη ζε θα κείδνλα, ην έλαην ζε λην κείδνλα θαη ην 

δέθαην ζε ζνι# ειάζζνλα, φπνπ ζρεκαηίδεηαη κία ζπγρνξδία ηεηάξηεο θαζαξήο θαη 

ηξίηεο κηθξήο ζαλ αξπηζκφο ηεο bVII⁶. Σέινο, κεηαμχ ηνπ έλαηνπ, ηνπ δέθαηνπ θαη 

ηνπ ελδέθαηνπ θνκκαηηνχ ζε κη ειάζζνλα παξαηεξείηαη κία θάζνδνο ζε ηξίηεο ( 

C→g#→e ) ζαλ αξπηζκφο IV⁶ απμεκέλεο ζηελ αξρηθή ηνληθφηεηα. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα δηαζηεκαηηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ αλά νκάδεο, θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη θαηά ηελ αθξφαζή 

ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα αίζζεζε νηθείνπ. Η αίζζεζε νηθεηφηεηαο νθείιεηαη ζίγνπξα 

θαη ζηε ζπλεπή ρξήζε θνηλνχ κνηηβηθνχ θαη θζνγγηθνχ πιηθνχ, ζηα νπνία 

αλαθεξζήθακε πξσηχηεξα.  

 Γεληθφηεξα, νη ζπρλέο αλαθνξέο ζε θάηη πνπ πξνεγήζεθε ή ε εκθάληζε ελφο 

ζηνηρείνπ πνπ ζα εκθαληζηεί ζηε ζπλέρεηα δηαλζηζκέλν ή κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

δεκηνπξγεί απηή ηελ αίζζεζε νηθεηφηεηαο, ζηελ νπνία ζπρλά αλαθεξφκαζηε θαη ίζσο 

λα ζθηαγξαθεί ην θεληξηθφ δεηνχκελν ηνπ έξγνπ. Σν έξγν Παηδηθέο ζθελέο κπνξεί λα 

απνηειεί έλα κνπζηθφ θχθιν, θαζψο ππάξρεη έλα ζεκαηηθφ, εμσκνπζηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν ηεξείηαη κε ζπλέπεηα, ράξε ζηελ αθεγεκαηηθφηεηα, ε νπνία επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ ηίηισλ, ησλ ζπρλψλ κνηηβηθψλ θαη θζνγγηθψλ αλαθνξψλ, ησλ 

δηαζηεκαηηθψλ ζρέζεσλ, ζρεκαηίδνληαο κηα ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ, 

ησλ ζπρλψλ ελαιιαγψλ γξήγνξσλ θαη αξγψλ ξπζκψλ θαζψο θαη ζπγθνπηφκελσλ-
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παξεζηηγκέλσλ ξπζκψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ιπξηθέο θξάζεηο θαη «κεγάιεο» 

ρεηξνλνκίεο.  

 Οη Παηδηθέο ζθελέο ηνπ Robert Schumann ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κηα 

ζπιινγή απφ ζνπβελίξ ηεο παηδηθήο αζσφηεηαο, κηαο παηδηθφηεηαο πνπ 

αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ ελειηθίσζε, πνπ παξακεξίδεηαη θαηά ηελ εθεβεία, αιιά φηαλ 

ράλεηαη αλεπηζηξεπηί απνηειεί κηα γιπθηά αλάκλεζε, πνπ λνζηαιγείηαη, 

δεκηνπξγψληαο κηα παιηλδξφκεζε αλάκεζα ζην πξηλ θαη ην ηψξα, ην ηψξα θαη ην 

κεηά. ηνλ αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ελνπνηνχληαη ζεκαηνινγηθά 

ζπαξάγκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαζψο ππαηλίζζεηαη ηε ηειεζθφξεζε ελφο 

αλέθηθηνπ φινλ, παξά ηα θαηά ηφπνπο απνζπαζκαηηθά/εξεηπηαθά ζηνηρεία ησλ 

θνκκαηηψλ. ην επφκελν ππνθεθάιαην ζα πξνζεγγίζνπκε πεξηπησζηνινγηθά 

θνκκάηηα ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ απνζπάζκαηνο, ηνπ εξεηπίνπ 

θαη ηεο πιηθήο κηληαηνχξαο (ζνπβελίξ).  
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6.3. ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΝ, ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΑΠΟΚΟΙΜΟΤΝΣΑΙ ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΔ ΠΟΤ ΜΙΛΟΤΝ: ΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΩΙΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

πσο αλαθέξζεθε ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη Παηδηθέο ζθελέο ηνπ Robert 

Schumann ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ έλα θνπηί απφ ζνπβελίξ, ηα νπνία παξά ηε 

ζεκαηηθή ηνπο ζπλάθεηα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηα απνκνλψζεη έλα-έλα θαη λα ηα 

επεμεξγαζηεί αλεμάξηεηα. ια ηα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ αληινχλ ην ζεκαηηθφ ηνπο 

ππξήλα απφ ην φινλ ηνπ έξγνπ. Ωζηφζν, ην θάζε έλα μερσξηζηά ζεκαηνδνηεί ή/θαη 

θσηίδεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο εληαίαο ζεκαηνινγίαο, δηαηεξψληαο φκσο ηνπο 

δεζκνχο ηνπ κε ηα ππφινηπα, απνηειψληαο κηα κνλαδηθή ςεθίδα, πνπ ζα δψζεη ηε 

«κεγάιε» εηθφλα ηνπ έξγνπ. ρεηηθά κε απηή ηελ παξαηήξεζε, κπνξνχκε λα 

αλαηξέμνπκε ζην πέκπην θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη ιφγνο ζηηο πιηθέο κηληαηνχξεο. Σα 

θνκκάηηα ησλ Παηδηθώλ ζθελώλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζνκνηαζηνχλ κε μερσξηζηά 

εθζέκαηα κηαο πιηθήο ζπιινγήο είηε ζε κνπζείν, είηε ζε κία αζηηθή πξνζήθε, ησλ ν 

νπνίσλ ραξαθηήξαο αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα απφ ην ρψξν θαη ηε ζέζε πνπ 

βξίζθνληαη. Η ζαθήο επηξξνή ησλ ινγνηερληθψλ θαη δνθηκηαθψλ θεηκέλσλ ηνπ Jean-

Paul, ηνπ E.T.A. Hoffmann, ησλ αδεξθψλ Schlegel θαη πνιιψλ αθφκε δηαλννχκελσλ 

ηεο επνρήο δηαθαίλεηαη φρη κφλν ζηα θηινινγηθά θείκελα ηνπ Schumann, αιιά θαη 

ζηε κνπζηθή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζε έθηαζε κνπζηθψλ 

ηνπ έξγσλ, πέξα ησλ θχθισλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ ζπιινγψλ γηα πηάλν, φπσο ε 

Φαληαζία ζε Νην κείδνλα, Op. 17. ην πιαίζην απηφ, ε κεηαθνξά ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

απνζπάζκαηνο ζηε κνπζηθή ηνπ ήηαλ ζρεδφλ αλαπφθεπθηε. 

 ηελ πξνζπάζεηα λα αλαζχξνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα, πνπ πξνδίδνπλ 

έλαλ πην απνζπαζκαηηθφ ή/θαη  εξεηπηαθφ ραξαθηήξα ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 
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γεληθφηεξε ελφηεηα πνπ δηαπλέεη ην έξγν, ζα πξνζεγγίζνπκε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

θνκκαηηψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα κνπζηθνχ απνζπάζκαηνο δείρλεη λα είλαη ην ηέηαξην θνκκάηη ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν Τν παηδί πνπ παξαθαιάεη (Bittendes Kind) ζε ξε κείδνλα. ην ελ ιφγσ 

κνπζηθφ θνκκάηη, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έλαξμή ηνπ εθηφο ηνληθήο κε V⁷ (off-

tonic beginning), πξνηάζζνληαο κηα αίζζεζε μεθηλήκαηνο απφ ηε κέζε, ιφγσ ηεο 

ηνληθήο ακθηζεκίαο πνπ πξνθχπηεη. Ωο εθ ηνχηνπ, ν αθξναηήο κέλεη κεηέσξνο θαη 

επηζπκεί λα αθνχζεη ηε ζπλέρεηα ή ηελ θαηάιεμε, θαζψο ιφγσ ηεο ζπλεπνχο 

επέθηαζεο ηεο A⁷  σο V/V (ζηελ αξρηθή ηνληθφηεηα ηνπ έξγνπ ζε ζνι κείδνλα) θαη 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 7
ε
 (ε λφηα ζνι είλαη ην ςειφηεξν φξην ηεο επάλσ 

θσλήο) αλαθπθιψλεηαη ζπλερψο ην αίζζεκα ηνπ αληθαλνπνίεηνπ. Η ηνληθή 

ακθηζεκία είλαη κηα αξθεηά ζπλήζεο πξαθηηθή ήδε απφ ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εληείλεηαη ε αλάγθε ακθηζβήηεζεο θαη αλαζεψξεζεο 

ηεο ηνληθήο κνπζηθήο, θαζψο θαη ηνπ νληνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ. Η 

αλάγθε γηα «ιχζε» ηεο 7
εο

 κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηνλ ηίηιν Τν παηδί πνπ 

παξαθαιάεη. Η πξψηε δίκεηξε κνπζηθή θξάζε ηνπ θνκκαηηνχ δείρλεη λα έρεη 

θεληξηθφ ξφιν, θαζψο εκθαλίδεηαη ζπλνιηθά ηέζζεξηο θνξέο κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν, εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία πνπ θαηαιήγεη κε ηελ 7
ε
 ζηελ επάλσ θσλή λα 

αησξείηαη, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ελφο αλαπάληεηνπ εξσηήκαηνο (βι. παξαδείγκαηα 

6.6 θαη 6.7) Η γεληθφηεξε αίζζεζε, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ ηνληθή ακθηζεκία, 

ηελ εκθαηηθή επέθηαζε ηεο V⁷, ηελ επίκνλε παξνπζία ηεο λφηα ξε ζην κεζαίν ηκήκα 

ηνπ θνκκαηηνχ ζηα κ. 5-8 (βι. παξάδεηγκα 6.8) θαη ηελ έληνλε «θξαζενινγία», είλαη 

απηή ελφο εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην νκηιεηή θαη 

ζπλνκηιεηή (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην παηδί), δεηψληαο θάηη 

παξαθιεηηθά, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεη θάπνηα απάληεζε. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
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θνκκαηηνχ ππάξρεη κηα πησηηθή δηάζεζε κέζα απφ ηελ ελαιιαγή V⁷-I, σζηφζν ε 

ηέιεηα απζεληηθή πηψζε γηα ηε ξε κείδνλα δελ πξαγκαηνπνηείηαη.   

 

Παξάδεηγκα 6.6. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 4, κ. 1-2. 

Παξάδεηγκα 6.7. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 4, κ. 12-17. 

Παξάδεηγκα 6.8. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 4, κ. 1-11. 

 ηε ζπλέρεηα, κηα πεξίπησζε κνπζηθνχ εξεηπίνπ απνηππψλεηαη ζην δσδέθαην 

θνκκάηη ηνπ έξγνπ κε ηίηιν Παηδί πνπ ην παίξλεη ν ύπλνο (Kind im Einschlummem) ζε 
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κη ειάζζνλα. ε απηφ ην κνπζηθφ θνκκάηη καο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπλαληήζνπκε 

κεξηθά απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αηζζεηηθήο ηνπ εξεηπίνπ, φπσο 

αλαπηχρζεθε ζην θεθάιαην 4. Σν θνκκάηη ήδε απφ ηελ έλαξμή ηνπ ππνβάιιεη ηνλ 

αθξναηή ζε φ,ηη ηνλ έρεη πξνδηαζέζεη ν ηίηινο ηνπ, δειαδή, ηελ «πξνεηνηκαζία» ηνπ 

χπλνπ. Ο ζπγθνπηφκελνο θαη παξεζηηγκέλνο ξπζκφο, ν νπνίνο ελαιιάζζεηαη 

ζπκκεηξηθά κεηαμχ ησλ δχν ρεξηψλ, ηα κηθξά θξεζέληη-ληεθξεζέληη θαη νη ήπηεο 

δπλακηθέο p-pp θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ, ζα κπνξνχζαλ λα παξαπέκπνπλ 

ζε θνπληζηή πνιπζξφλα ή ζε λαλνχξηζκα (βι. παξάδεηγκα 6.9). Ωζηφζν, ζην ελ ιφγσ 

κνπζηθφ θνκκάηη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο εηθνλνπιαζηηθέο, κνηηβηθέο θαη πθνινγηθέο 

αλαθνξέο δείρλεη λα είλαη ην ηνληθφ πιαίζην, ζην νπνίν θηλείηαη. Η κη ειάζζνλα 

ηνληθφηεηα, ζηελ νπνία θηλείηαη, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί σο vi ζηελ ζνι κείδνλα, 

δειαδή ηελ αξρηθή ηνληθφηεηα ηνπ έξγνπ, κεηαβαίλνληαο φκσο ζην έλαην κέηξν 

κέζσ ρξσκαηηθήο θίλεζεο ζην κπάζν ζηελ νκψλπκε κη κείδνλα, «θσηίδνληαο» ηνλ 

αξρηθά ζθνηεηλφ ραξαθηήξα ηνπ θνκκαηηνχ (βι. παξάδεηγκα 6.10). Η δξακαηηθφηεξε 

σζηφζν αλαηξνπή ζηε κνπζηθή επηθάλεηα δείρλεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα έμη 

ηειεπηαία κέηξα, φπνπ έρεη επηζηξέςεη ήδε απφ ην κέηξν 25 ε αξρηθή ηνληθφηεηα ηεο 

κη ειάζζνλα κε ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ θνκκαηηνχ, ην νπνίν ζα αξρίζεη ζην κέηξν 27 

ζηαδηαθά λα απνζπληίζεηαη κέζσ κίαο δηαηνληθήο αιπζίδαο θαηηνχζαο 2
εο

 (βι. 

παξάδεηγκα 6.11). Η πξνθείκελε «απνζχλζεζε» πξνθχπηεη απφ ηε ζηαδηαθή 

«εγθαηάιεηςε» ηεο αιπζίδαο ζην κέηξν 30 ζε iv 
 

 , ε νπνία αησξείηαη γηα δχν 

νιφθιεξα κέηξα κέρξη ηέινπο θαη έλαληη ηεο ιχζεο ζε I ή V-I, ηζρπξνπνηείηαη κε ηελ 

πξψηε ηεο ζπγρνξδίαο (ια) ζην κπάζν. Σν παξάδεηγκα απηφ κνπζηθήο εγθαηάιεηςεο 

δεκηνπξγεί κηα έληερλε αλαινγία κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ εξεηπίνπ. Ο ζπγθνπηφκελνο 

ξπζκφο θαη ηα παξεζηηγκέλα ξπζκηθά κνηίβα δεκηνπξγνχλ ηελ επηδησθφκελε 

απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπ εξεηπίνπ, αιιά ε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ηεο ηνληθφηεηαο 
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επηθέξεη ηελ νπζηαζηηθή θζνξά, πνπ ραξαθηεξίδεη έλα εξείπην, κεηαηξέπνληάο ην ζε 

έλα «ηνληθφ εξείπην». Σελ ελ ιφγσ δηαηνληθή αιπζίδα ππνζηεξίδεη έλα ζηαδηαθφ 

ritardando ζε ζπλδπαζκφ κε diminuendo, ηα νπνία δηαηξέρνπλ ηα πέληε ηειεπηαία 

κέηξα (δειαδή απφ ηνλ δεχηεξν θξίθν ηεο αιπζίδαο), επηηείλνληαο ηελ απνζχλζεζε 

ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε, βπζίδνληαο καο ζρεδφλ ζηε ζησπή θαη δεκηνπξγψληαο –

βάζεη ηνπ ηίηινπ- ζηνλ αθξναηή ηελ ππνςία, φηη ην παηδί φλησο θνηκήζεθε.   

Παξάδεηγκα 6.9. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 12, κ. 1-6. 

Παξάδεηγκα 6.10. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 12, κ. 7-12. 

Παξάδεηγκα 6.11. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 12, κ. 25-32. 

 Σειεπηαίν θαη ίζσο ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απνζπαζκαηηθφηεηαο 

απνηειεί ην δέθαην ηξίην θαη ηειεπηαίν θνκκάηη ησλ Παηδηθώλ ζθελώλ κε ηίηιν Ο 

πνηεηήο κηιάεη (Der Dichter spricht) ζε ζνι κείδνλα. ρεηηθά κε ηε «δηαθνξνπνίεζή» 
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ηνπ απφ ηα ππφινηπα δψδεθα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ, ν Adorno ππνζηεξίδεη φηη ηα 

ππφινηπα θνκκάηηα απνηεινχλ έλα είδνο απεηθφληζεο, ελψ ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ 

έξγνπ φρη, «θάηη πνπ ν Schumann επηζεκαίλεη κε ηηο δηαθνξέο ηνπ» (Taylor 1990, 

173). εκαληηθφηεξν γλψξηζκα ηνπ θνκκαηηνχ είλαη ε ηνληθφηεηα, ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, πξνζθέξνληαο ηελ πξψηε έλδεημε απηναλαθνξηθφηεηαο, θαζψο είλαη ε ίδηα 

κε απηή ηνπ πξψηνπ θνκκαηηνχ, επνκέλσο θαη φινπ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλαο θχθινο απφ κηληαηνχξεο. Ωζηφζν, αλ θαη πηνζεηεί ηελ 

αξρηθή ηνληθφηεηα, ε έλαξμε ηνπ θνκκαηηνχ είλαη εθηφο ηνληθφηεηαο (off-tonic 

beginning) ζε V 
 
, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηέηαξηνπ θνκκαηηνχ, ζαλ λα ζπλερίδεη 

ηε ζχλδεζε κε ηελ πξνδεζπφδνπζα (PD) ζπγρνξδία ελφο πξνεγνχκελνπ θνκκαηηνχ 

(βι. παξάδεηγκα 6.12). ζνλ αθνξά ζηνλ ξπζκφ θαη ζηελ πθή ηνπ, ππάξρνπλ 

ζηαζεξά αζπλέρεηεο ζαλ λα επηδηψθεηαη έλαο επηκέξνπο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ 

θνκκαηηνχ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα. ηε κνπζηθή επηθάλεηα ε ελ ιφγσ 

απνζπαζκαηνπνίεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηε ζπλερνχο ρξήζεο κεγάισλ αμηψλ, 

παχζεσλ  θαη θνξφλσλ. Οη κηθξέο, πεξηεθηηθέο κνπζηθέο θξάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ξεηζηηαηίβν ζην κέηξν 12 (βι. παξάδεηγκα 6.13) εληείλνπλ ηελ νκηιεηηθή δηάζεζε ηνπ 

έξγνπ, δηθαηψλνληαο κε έλαλ παξάδνμν ηξφπν ηνλ αξθεηά ζηνραζηηθφ ηίηιν ηνπ 

θνκκαηηνχ θαη απνδνκψληαο ηελ ελφηεηά ηνπ ή ηελ ελφηεηα ηεο ίδηαο ηεο κνπζηθήο, 

δίλνληαο ηεο κηα ξεηνξηθή δηάζηαζε. Απνκνλψλνληαο ην ξεηζηηαηίβν ζην κέηξν 12 

(βι. παξάδεηγκα 2.13) ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε κηα «εθηφλσζε» ξπζκηθήο 

«αθακςίαο» πνπ επηθξαηεί ζηα πξψηα κέηξα, ε νπνία σζηφζν απνδπλακψλεηαη κέζσ 

ηνπ θαηαιεθηηθνχ ritenuto ζηελ vi (PD) ζπγρνξδία, πνπ ηελ αθήλεη κεηέσξε κέρξη 

ηελ αηθλίδηα επηζηξνθή ηεο ζηελ off-tonic έλαξμε ηνπ θνκκαηηνχ. Σν παξφλ κνπζηθφ 

θνκκάηη, παξνπζηάδεη πέξαλ ηεο νηθείαο ηνληθφηεηαο ηνπ, αξθεηά απηναλαθνξηθά 

ζηνηρεία, ελδπλακψλνληαο ηε ζρέζε ηνπ κε ην ππφινηπν έξγν, φπσο ην κνηηβηθφ πιηθφ 
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ησλ κέηξσλ 8-12 (βι. παξάδεηγκα 6.13) ζαλ κία αλάκλεζε ηεο κνηηβηθήο θίλεζεο ηνπ 

πξψηνπ θνκκαηηνχ, αιιά θαη ν παξεζηηγκέλνο ξπζκφο ησλ κέηξσλ 7-8 (βι. 

παξάδεηγκα 6.12) παξαπέκπεη ζην πλεχκα ηνπ δεχηεξνπ θνκκαηηνχ. Οη αλαθνξέο 

απηέο δείρλνπλ λα απνδπλακψλνπλ ηνλ θαηλνκεληθά απηνηειή ηνπ ραξαθηήξα θαη ην 

εληάζζνπλ ζην πιαίζην ηνπ θχθινπ, κεηαηξέπνληάο ην ζε έλα κνπζηθφ απφζπαζκα.  

Παξάδεηγκα 6.12. Schumann, Kinderszenen Op.15, No. 13, κ. 1-8. 

Παξάδεηγκα 6.13. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 13, κ. 9-12. 

Καηαιεθηηθά, ην δέθαην ηξίην θαη ηειεπηαίν θνκκάηη ησλ Παηδηθώλ ζθελώλ Οp. 15, 

παξά ηε θαηλνκεληθά θιεηζηή  κνξθή ηνπ, θαζψο νινθιεξψλεηαη ζε IV-V⁷-I (βι. 

παξάδεηγκα 6.14), ππνλνκεχεηαη θαη απφ ηε ξπζκηθή αζπλέρεηα (ζηαδηαθφ ritardanto, 

δηαθνπηφκελνο ξπζκφο), αιιά θαη απφ ηελ πέκπηε ηεο ζπγρνξδίαο, πνπ αθήλεηαη 

ππαηληθηηθά ζηελ επάλσ θσλή ηνπ ηειεπηαίνπ κέηξνπ, επηηξέπνληαο ην ελδερφκελν 

επηζηξνθήο ζηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ. 
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Παξάδεηγκα 6.14. Schumann, Kinderszenen Op. 15, No. 13, κ. 18-25. 
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7. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

Η θξηηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη άιισλ έξγσλ, πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηελ επήξεηα ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπσο γηα παξάδεηγκα Οη 

κνπζηθέο ζηηγκέο (Moments Musicaux) D. 780 ηνπ Franz Schubert ή ηα Carnaval Op. 

9 θαη Papillons Op. 2 ηνπ Robert Schumann.  

 Μηα άιιε πηζαλή θαηεχζπλζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αθνξά 

ζηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη νη ζρεηηθέο κε 

απηφ πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξφνδν ηνπ 19
νπ 

αηψλα, 

αιιά θαη θαηά ηε κεηάβαζε ζηνλ 20
ν
 αηψλα. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηήο 

ηεο κεηάβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζπιινγέο θνκκαηηψλ ηνπ πξψηκνπ 

κνληεξληζκνχ, φπσο ην Έμη κηθξά θνκκάηηα γηα πηάλν Op. 19 ηνπ Arnold Schönberg, 

ηα νπνία εκπίπηνπλ ζε αλάινγν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ε ελαζρφιεζε κε απηά ζα 

απνθάιππηε, αλ θαη πψο δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηφ. 
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