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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ιδέα της συγγραφής της παρούσας διατριβής γεννήθηκε μέσα από την μελέτη μιας 

σειράς βιβλίων και συγγραμμάτων που ανήκουν στην κατηγορία Performance 

Practice.  Τα έργα αυτά αφορούσαν τις πρακτικές ερμηνείας της μουσικής διαφόρων 

εποχών και τεχνοτροπιών. Στηριζόμενα σε κείμενα που γράφηκαν από τον 17
ο
 αιώνα 

έως και σήμερα καθώς και σε μαρτυρίες σύγχρονων καλλιτεχνών, συμβάλλουν στην 

γενική μόρφωση του εκτελεστή βοηθώντας τον έτσι στην επίτευξη μιας ιστορικά 

ενημερωμένης ερμηνείας. Θεώρησα ότι η συγγραφή ενός έργου που θα 

πραγματευότανε την ερμηνεία της Όπερας θα αποτελούσε αφ’ ενός ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τους τραγουδιστές, τους πιανίστες-συνοδούς, τους μαέστρους, τους 

μουσικούς της ορχήστρας και τους χορωδούς, εφ’ ετέρου ένα εγχειρίδιο που θα 

χρησιμοποιηθεί στην διδασκαλία της πιανιστικής συνοδείας και μουσικής 

προετοιμασίας.  

Θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σωτήρη Παπούλκα ο οποίος 

μου προσέφερε απλόχερα τις γνώσεις του, τις οποίες αποκόμισε από την πολυετή του 

καριέρα ως τραγουδιστής σε μεγάλα θέατρα σε όλον τον κόσμο, καθώς και τα μέλη 

της τριμελούς επιτροπής: τον κύριο Χρήστο Σαμαρά, καθηγητή του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και της κυρίας Στάμου Λελούδας, αναπληρώτριας 

καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας για τις πολύτιμες συμβουλές τους με τις οποίες συνέβαλλαν στην 

συγγραφή της διατριβής. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βράνο Γεώργιο, 

αναπληρωτή καθηγητή του ΜΕΤ και διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος εργάστηκε επί σειρά δεκαετιών πάνω στην Όπερα από την 

θέση του συνοδού-προετοιμαστή και του μαέστρου, ο οποίος με προθυμία μου 

παραχώρησε συνεντεύξεις μέσα από τις οποίες αποκομίστηκαν σημαντικά στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην διατριβή.   
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Στη μνήμη του πατέρα μου, στην σύζυγο μου και στα αγοράκια μου Δημήτρη και 

Αντώνη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αν και η Όπερα γεννιέται περί το 1600, οι κανόνες που διέπουν τη μουσική της 

προετοιμασία διατυπώνονται ήδη από την εποχή της Αναγέννησης. Κατά την εποχή 

Baroque και την Κλασική περίοδο, οι κανόνες και οι πρακτικές ερμηνείας 

ακολουθούν αυτούς που διέπουν την Ρητορική Τέχνη, όπως αυτή διαμορφώθηκε από 

τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους ρήτορες. Έτσι διαμορφώθηκε το «ομιλητικό 

ύφος» που χαρακτηρίζει την ερμηνεία της όπερας της εποχής από το 1600 μέχρι και 

τα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Κυρίαρχη μορφή στην κλασική εποχή είναι ο Mozart, το 

λυρικό έργο του οποίου αποτελεί την αφετηρία δύο μεγάλων σχολών του 

Ρομαντισμού: Η ιταλική του όπερα (Οι Γάμοι του Φίγκαρο, Έτσι κάνουν Όλες) 

εξελίσσεται στο «Ιταλικό Belcanto» των Rossini, Bellini και Donizetti το οποίο 

κατόπιν οδηγείται στο δραματικό ύφος του G. Verdi και στον Βερισμό, ενώ από το 

γερμανικό του Singspiel (Μαγικός Αυλός, Αρπαγή από το Σεράι) γεννιέται η εθνική 

γερμανική όπερα με εκπρόσωπο τον C. M. von Weber ο οποίος εισάγει την 

τεχνοτροπία του Λιντ του F. Schubert στην όπερα. Τις αρχές της πρακτικής της 

ερμηνείας που διέπουν την όπερα του Weber, υιοθετεί ο R. Wagner που δημιουργεί 

το δικό του πλατύ «Τραγουδιστικό Ύφος» που κυριαρχεί στην Ρομαντική εποχή. Στο 

έργο του R. Strauss ακολουθούνται οι πρακτικές ερμηνείας του Wagner, αλλά στις μη 

δραματικές όπερες του παρατηρείται μια επιστροφή στις πρακτικές που συναντώνται 

στον Mozart.        

Η προετοιμασία της γαλλικής όπερας κατά την εποχή Μπαρόκ και την Κλασική 

εποχή ακολουθεί ένα πιο αυστηρό ύφος που στηρίζεται στο σταθερό tempo και στον 

περιορισμό του αυτοσχεδιασμού με την λεπτομερή καταγραφή των μουσικών 

στολιδιών. Κατά τον 19
ο
 αιώνα ακολουθούνται πρακτικές που εφαρμόζονται στην 

Ιταλία ενώ προς τα τέλη αυτού, κάνουν την εμφάνιση τους οι βαγκνερικές επιρροές.  

Η γέννηση των εθνικών σχολών οδηγεί την μουσική προετοιμασία στην μελέτη των 

ιδιαίτερων παραδοσιακών και λαϊκών μουσικών ιδιωμάτων της κάθε χώρας.  

Τέλος ο 20
ος

 αιώνας παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλομορφία τεχνοτροπιών που 

γεννήθηκαν από την ανάγκη για την δημιουργία νέων και περισσότερο εκφραστικών 

μέσων. Οι νέες εκφραστικές απαιτήσεις οδήγησαν τους συνθέτες στην αναζήτηση 

νέων οργανικών τεχνικών καθώς και στην χρήση όλων των δυνατοτήτων παραγωγής 

ήχου από την ανθρώπινη φωνή. H Sprechstimme («Ομιλιτική Φωνή») αποτελεί το 

αποκορύφωμα της εξέλιξης της φωνητικής τέχνης του 20
ου

 αιώνα καθώς πρόκειται 

για μια τεχνητή επινόηση των συνθετών και όχι απλώς για την χρήση των ήδη 

γνωστών δυνατοτήτων παραγωγής ήχου από το ανθρώπινο σώμα.       
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ABSTRACT 

 

 

 

Although Opera was born around 1600, the rules governing the musical preparation 

were already formulated by the Renaissance. During the Baroque and Classical 

periods, the performance practices follow the rules that govern the Rhetoric Art, as 

shaped by the ancient Greek and Latin orators. Thus the "speaking style" was formed, 

which characterizes the interpretation of the opera from 1600 until the late 18
th

 

century. Mozart’s figure dominates the Classical era; his lyrical work is the starting 

point of two major schools of Romanticism: his Italian operas (Le Nozze di Figaro, 

Cosi fan tutte) evolve to the "Italian Belcanto” of Rossini, Bellini and Donizetti which 

later leads to the dramatic style of G. Verdi and Verismo. From his German Singspiel 

(Magic Flute, Abduction from the Seraglio) the German national opera is born, with 

the representative C. M von Weber, who introduced the style of Schubert's Lied in the 

opera. The principles of the performance practice governing Weber’s opera were later 

adopted by R. Wagner who created his own "Singing Style" that dominates the 

Romantic era. Wagner's interpretation practices influence the work of R. Strauss, but 

in his non-dramatic operas a return to practices found in Mozart are observed.  

The preparation of the French Baroque and Classical opera follows a more austere 

style based on a fixed tempo and limited improvisation with a detailed notation of 

musical ornaments. In the 19th century, the Italian practices are followed and, to this 

end, the Wagnerian influences make their appearance. 

The birth of National schools leads the musical preparation to the study of the specific 

traditional and folk musical styles of each country. 

Finally, the 20
th

 century presents a great diversity of styles born from the need to 

create new and more expressive means. The new requirements of expression led 

composers to the searching of new instrumental techniques and the use of all sound 

production capabilities of the human voice. Sprechstimme is the culmination of the 

development of vocal art of the 20
th

 century as it is an artificial invention by the 

composers and does not refer to the use of the already known sound production 

capabilities of the human body. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Η προετοιμασία και παραγωγή ενός μελοδράματος είναι μια από τις πιο σύνθετες και 

πολύπλοκες διαδικασίες στον χώρο της Τέχνης. Περιλαμβάνει την συμμετοχή όχι 

μόνο της Μουσικής αλλά και άλλων Τεχνών όπως το Θέατρο, ο Χορός και οι 

Εικαστικές Τέχνες. Η κάθε μια από τις Τέχνες αυτές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της Όπερας, συμβάλλοντας η κάθε μια με τον δικό της τρόπο στην επιτυχία της 

παράστασης. Μια επιτυχημένη παραγωγή προϋποθέτει, πέρα από την άρτια μουσική 

εκτέλεση, καλή σκηνοθεσία, σκηνογραφία, χορογραφία καθώς και ικανοποιητικές 

υποκριτικές ικανότητες των τραγουδιστών. 

Για τον λόγο αυτό οι διευθύνσεις των Μουσικών Θεάτρων κάνουν τον 

προγραμματισμό έως και δύο χρόνια πριν από την πρεμιέρα ώστε να εξασφαλιστεί 

έτσι η καλύτερη δυνατή επιλογή των συνεργατών και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

της αποτυχίας. Είναι επομένως σημαντικό να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις σε κάθε 

ένα από τα παρακάτω στάδια
1
: 

 Η επιλογή του έργου: Σε κάθε Μουσικό Θέατρο υπάρχει ο Δραματουργός 

(Dramaturg) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιλογή αυτή. Στα καθήκοντά 

του περιλαμβάνονται η σφυγμομέτρηση του κοινού της περιοχής και η 

διερεύνηση των μουσικών προτιμήσεών του. Ψάχνει να βρει πρωτότυπα 

έργα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των νέων ακροατών ενώ παράλληλα 

μελετάει στατιστικά το ιστορικό των παραστάσεων και προσπαθεί να 

εντοπίσει τυχόν σημεία που θα δέχονταν βελτιώσεις, τα στοιχεία δε αυτά 

χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση των επόμενων παραγωγών.To 

κοινό είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το ρεπερτόριο και 

γεωγραφικά έχει παρατηρηθεί ότι η προτίμησή του μεταβάλλεται, γεγονός 

που έχει σχέση με την ιδιοσυγκρασία, τα βιώματα και τα μουσικά 

ακούσματα των λαών. Έτσι για παράδειγμα παρατηρείται σαφής προτίμηση 

του κοινού των πρώην ανατολικών χωρών στην Ιταλική και Γαλλική Όπερα 

(πέρα φυσικά από τις Εθνικές Σχολές) ενώ στην Κεντρική Ευρώπη το κοινό 

δείχνει μεγαλύτερη τάση προς την Γερμανική
2
. 

 Αφού γίνει η επιλογή του έργου, ο Γενικός Μουσικός Διευθυντής του 

Θεάτρου αναλαμβάνει να επιλέξει και να καλέσει τους συντελεστές: 

μαέστρο, σκηνοθέτη, σολίστες, σκηνογράφο και χορογράφο. Πολλοί από 

αυτούς μπορεί να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του Θεάτρου ενώ οι 

υπόλοιποι θα πρέπει να μετακληθούν. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 

διαδικασία αφού θα πρέπει να βρεθούν οι  σολίστες οι οποίοι έχουν 

ερμηνεύσει στο παρελθόν τους συγκεκριμένους ρόλους με επιτυχία, ενώ το 

ίδιο σημαντική είναι η αναζήτηση και εξεύρεση όλων των υπολοίπων 

συντελεστών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί στο ίδιο ή σε 

                                                 
1
 Παπούλκας Σ. : Προφορική μαρτυρία 23/11/2012 

2
 Παπούλκας Σ. : Προφορική μαρτυρία 23/11/2012 
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παρόμοια έργα. Για το σκοπό αυτό έρχεται σε συνεργασία με καλλιτεχνικά 

γραφεία, χρησιμοποιεί τις προσωπικές του γνωριμίες ή πραγματοποιεί 

ακροάσεις. Όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν μοναδικό στόχο να βρεθούν 

«οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις», σε συνάρτηση πάντα 

βέβαια με τις οικονομικές δυνατότητες του Θεάτρου. Ο προϋπολογισμός της 

παράστασης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των καλλιτεχνών που 

πρόκειται να μετακληθούν. Έτσι ένα θέατρο με μεγάλη οικονομική άνεση 

έχει περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη 

παραγωγή από ένα άλλο που τα οικονομικά του δεν του επιτρέπουν να 

καλέσει τους καλλιτέχνες που θα ήθελε και είναι αναγκασμένο να κάνει 

υποχωρήσεις ως προς την ποιότητα αυτών. Ως η ιδανική κατάσταση 

αναφέρεται από τον σολίστα Σωτήρη Παπούλκα αυτή που επικρατούσε 

στην Όπερα του Ντύσσελντορφ στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η πόλη 

γνώριζε τεράστια οικονομική ανάπτυξη και το θέατρο είχε την δυνατότητα 

να απασχολεί 250 σολίστες την ίδια περίοδο που η Σκάλα του Μιλάνου και 

η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης απασχολούσαν γύρω στους 40. 

Ο γενικός μουσικός διευθυντής είχε την δυνατότητα να επιλέξει έναν 

σολίστα ανάμεσα από τους πολλούς που διέθετε και για τον σκοπό αυτό 

διοργάνωνε εσωτερικές ακροάσεις περίπου έξι μήνες πριν από την πρεμιέρα. 

Το υψηλό επίπεδο των διαγωνιζομένων και η υγιής άμιλλα μεταξύ τους είχε 

ως αποτέλεσμα το θέατρο να αποκτήσει διεθνή φήμη και οι παραστάσεις 

του να θεωρούνται από τις καλύτερες του κόσμου.     

 Η μουσική προετοιμασία του έργου: διαρκεί από 4 με 6 εβδομάδες έως και 

12 μήνες πριν από την πρεμιέρα ανάλογα με την δυσκολία του έργου και τον 

πολιτιστικό φορέα. Περιλαμβάνει την μουσική διδασκαλία των ρόλων από 

τους μουσικούς προετοιμαστές (Γερ. Korrepetitors, Αγγλ. Correpetitors) οι 

οποίοι παίζοντας στο πιάνο το έργο φροντίζουν για την πιστή απόδοση του 

μουσικού κειμένου και του λιμπρέτο, την προετοιμασία της χορωδίας και 

της ορχήστρας. 

 Όταν όλοι κατέχουν το μουσικό τους μέρος είναι η στιγμή για να 

ξεκινήσουν οι σκηνικές πρόβες. Σ’ αυτές γίνεται η θεατρική απόδοση του 

έργου υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη και με την συνοδεία του πιάνου. 

 Ιταλιάνα: Είναι η πρώτη μουσική πρόβα στην οποία συμμετέχουν όλοι οι 

συντελεστές: σολίστες, χορωδία και ορχήστρα. Χρονικά είναι συνήθως η 

κατάλληλη στιγμή για να στηθούν τα σκηνικά 

  Μετά την Ιταλιάνα αρχίζουν οι σκηνικές πρόβες με την ορχήστρα όπου το 

έργο αποκτά την τελική του μορφή. Συνήθως σε μια πρόβα δουλεύονται μία 

με δύο πράξεις. Στο σημείο αυτό αναλαμβάνει και ο υπεύθυνος σκηνής ο 

οποίος διευθετεί την κίνηση των τραγουδιστών πίσω από την σκηνή. 

Καθορίζει δηλαδή τα σημεία και τον χρόνο εισόδου και εξόδου του κάθε 

σολίστα και της χορωδίας στην σκηνή, τα χρονικά σημεία του ανοίγματος 

και κλεισίματος της αυλαίας, ενώ είναι αυτός που θα δώσει σήμα στον 

μαέστρο να ξεκινήσει στην αρχή της κάθε πράξης ή και κάθε σκηνής. 

 Προγενική πρόβα: Το έργο εκτελείται από την αρχή ως το τέλος με την 

δυνατότητα για κάποιες τελευταίες διορθώσεις είτε από τον σκηνοθέτη είτε 

από τον μαέστρο. 

 Γενική πρόβα: Σ’ αυτήν γίνεται εκτέλεση του έργου όπως ακριβώς θα γίνει 

στην παράσταση. Οι σολίστες και οι χορωδοί φορούν τα κοστούμια ενώ τα 
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σκηνικά και ο φωτισμός είναι ήδη στημένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα 

διορθώσεων και πολλές φορές είναι ανοιχτή για το κοινό. 

 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μουσική προετοιμασία γίνεται από τους μουσικούς 

προετοιμαστές
3
. Είναι οι μουσικοί που όχι μόνο κατέχουν την τεχνική του πιάνου και 

την τέχνη της πιανιστικής συνοδείας αλλά διαθέτουν και πλήθος άλλων δεξιοτήτων. 

Παρακάτω γίνεται  περιγραφή της εργασίας του μουσικού προετοιμαστή και 

αναλύονται όλες οι ικανότητες οι οποίες πρέπει να διαθέτει. 

 Παίζει στο πιάνο την πιανιστική μεταγραφή (spartito) συνοδεύοντας τους 

σολίστες και την χορωδία. Αυτό προϋποθέτει άρτια πιανιστική τεχνική αλλά 

και ικανότητα να ακολουθεί τους τραγουδιστές στο tempo, την αναπνοή, την 

φρασεολογία  καθώς και στις ρυθμικές ελευθερίες που τυχόν αυτοί/ές 

εφαρμόζουν, εφόσον βέβαια αυτές συνάδουν με το πνεύμα και το στιλ του 

έργου. Δεν αρκεί η κατά γράμμα απόδοση του πιανιστικού κειμένου αλλά 

απαιτείται ευελιξία και καλή γνώση της ενορχήστρωσης ώστε να 

αναδιαρθρώνει το πιανιστικό κείμενο δημιουργώντας ένα ηχητικό 

αποτέλεσμα που να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αίσθηση της 

συμφωνικής ορχήστρας.  

 Πραγματοποιεί την διδασκαλία των τραγουδιστών. Κατά την διάρκεια των 

μουσικών προβών με πιάνο ακούει και διορθώνει τους σολίστες σε θέματα 

φρασεολογίας, άρθρωσης, τονικότητας, χρωματίσματος, δυναμικής και ύφους 

της εποχής. Απαιτείται δηλαδή να χειρίζεται άψογα τις κύριες γλώσσες στις 

οποίες είναι γραμμένος ο κύριος όγκος των μελοδραμάτων όπως είναι η 

Ιταλική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Αγγλική. Επίσης θα πρέπει να 

γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες του ύφους της κάθε εποχής: Για παράδειγμα 

προτείνει τα μουσικά στολίδια και κατευθύνει τον αυτοσχεδιασμό του 

σολίστα σε ένα έργο της εποχής Μπαρόκ ή επεμβαίνει όταν σε μια δραματική 

άρια ανοίγει το χρώμα της φωνής. Είναι απαραίτητη επομένως η γνώση των 

βασικών αρχών της φωνητικής τέχνης. 

 Συχνά του ζητείται να τραγουδήσει κάποια φωνή καθώς παίζει, όταν 

απουσιάζει  κάποιος τραγουδιστής από την πρόβα. Πρόκειται για μια 

δεξιότητα που αποκτάται μετά από επίπονη και μακροχρόνια εξάσκηση.            

 Παίζει πιάνο κατά την διάρκεια των σκηνικών προβών και ταυτόχρονα 

διευθύνει τις εισόδους των φωνών. 

 Ενίοτε, σε μικρότερα θέατρα, προετοιμάζει τη χορωδία. 

 Παίζει κατά την διάρκεια της παράστασης πληκτροφόρα όργανα που τυχόν 

υπάρχουν στην ενορχήστρωση όπως το τσέμπαλο σε ένα έργο εποχής 

Μπαρόκ, τσελέστα ή ακόμα και Glockenspiel, καμπάνες και αμόνι (όπως στο 

χορικό των Τσιγγάνων στην Όπερα Τrovatore  του G.Verdi) 

 Παίζει πιάνο σε ρεσιτάλ των τραγουδιστών, αφιερώματα και συναυλίες που 

οργανώνει το Θέατρο. 

 Διευθύνει όλες ή μέρος των παραστάσεων.  

 

Ο προετοιμαστής είναι επομένως μουσικός με πολύπλευρη μόρφωση και δεξιότητες 

και η εκπαίδευσή του απαιτεί πολλά χρόνια σπουδών. Στις Μουσικές Ακαδημίες της 

                                                 
3
 Στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης ο όρος «προγυμναστές» 
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Ευρώπης και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, η Μουσική Προετοιμασία 

(Korrepetition) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών της Διεύθυνσης 

Ορχήστρας που διαρκούν από οχτώ έως δέκα εξάμηνα.  

 

ΣΤΟΧΟΙ:  Κατά την 20ετή μου εργασία ως συνοδός μονωδών και χορωδιακών 

σχημάτων διαπίστωσα μεγάλες αποκλίσεις κατά την διδασκαλία της όπερας τόσο 

μεταξύ των μαέστρων, όσο και μεταξύ των δασκάλων φωνητικής. Οι αποκλίσεις 

αυτές αφορούσαν όχι μόνο θέματα προφοράς των γλωσσών, φωνητικής 

τοποθέτησης ή την αντιμετώπιση του αυτοσχεδιασμού, αλλά κυρίως θέματα ύφους 

και πρακτικών ερμηνείας των διαφόρων σχολών της όπερας. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα 

της δημιουργίας ενός συγγράμματος που θα συγκέντρωνε τις γνώσεις που υπάρχουν 

πάνω στο θέμα της Μουσικής Προετοιμασίας είτε μέσα από την βιβλιογραφία, είτε 

μέσα από μαρτυρίες καταξιωμένων καλλιτεχνών. Στόχος δεν είναι μόνο η 

παράθεση πληροφοριών και οδηγιών αλλά το να δοθούν οι κατευθύνσεις στον 

ερευνητή να εμβαθύνει τις γνώσεις του πάνω στην τέχνη αυτή.  

Η έρευνα που έχει γίνει μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα αυτό αφορά την μελέτη 

συγκεκριμένων παραμέτρων της μουσικής προετοιμασίας όπως το τέμπο ή το 

φωνητικό ύφος κάποιου συνθέτη ή κάποιας σχολής της όπερας. Η παρούσα εργασία 

φιλοδοξεί να περικλείσει  όλο το φάσμα της όπερας από την γέννηση της μέχρι 

σήμερα. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ:  Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1 έως 3) της 

εργασίας πραγματεύεται τα τρία θέματα που αφορούν την μουσική προετοιμασία:   

 

1. Πιανιστική συνοδεία: Αφορά την τέχνη της συνοδείας των τραγουδιστών 

από το πιάνο. Δίνονται επίσης οδηγίες διαχείρισης της πιανιστικής 

μεταγραφής  (spartito) και οι αρχές του Συνεχούς Βάσιμου.   

2. Διδασκαλία των τραγουδιστών: Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πρέπει 

να έχει στην κατοχή του ο μουσικός προετοιμαστής για να ανταπεξέλθει 

στον ρόλο του όπως η γνώση όλων των ειδών της φωνής, τα φωνητικά 

ρεγκίστρα, η τεχνική της αναπνοής, η άρθρωση του ήχου, η προφορά των 

γλωσσών, η χρήση του vibrato και του portamento, το χρωμάτισμα, η 

ανάλυση των δραματικών χαρακτήρων κλπ. Στην προετοιμασία της 

χορωδίας δίνεται έμφαση στην ομοιογένεια του ήχου καθώς και στην 

προπαρασκευή της χορωδίας με τρόπο ώστε να ανταποκριθεί στα 

διαφορετικά φωνητικά στυλ.     

3. Ρετσιτατίβο: Περιλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες που έχει η μουσική 

προετοιμασία του ρετσιτατίβο: Δίνεται μεγάλη σημασία στον επιτονισμό και 

στην φύση του ως απαγγελία, μελετώντας την σημασία των σημείων στίξης, 

των τονισμών και της ρητορικής παύσης. Κατόπιν αναλύονται οι τεχνικές 

συνοδείας του και το κεφάλαιο κλείνει με την τεχνική της διεύθυνσης του. 

 

Τα τρία αυτά πρώτα κεφάλαια στηρίχθηκαν στην ανάλυση της βιβλιογραφίας, αλλά 

και της επαγγελματικής μου εμπειρίας. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν αξιολογήθηκαν 

και στην συνέχεια τα συμπεράσματα που εξήχθησαν εφαρμόστηκαν σε αποσπάσματα 

που επέλεξα από την οπερατική φιλολογία: Στο πρώτο κεφάλαιο χρησιμοποίησα το 

Juden-Quintet από την Σαλώμη του R. Strauss στο οποίο ανέλυσα την διαχείριση του 

spartito παραθέτοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποδοθεί η 
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ορχηστρική αίσθηση μέσα από το πιάνο. Στο δεύτερο κεφάλαιο χρησιμοποίησα 

αποσπάσματα από έργα των Mozart, Strauss, Puccini και Verdi για την ανάδειξη της 

σημασίας του επιτονισμού καθώς και της επίδρασης της μελέτης των δραματικών 

χαρακτήρων στην μουσική προετοιμασία. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφω την τεχνική 

διεύθυνσης του ρετσιτατίβο “Die Weisheitslehre dieser Knabe”  από τον Μαγικό Αυλό 

του Mozart εφαρμόζοντας τις αρχές συνοδείας και προετοιμασίας του ρετσιτατίβο 

όπως παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό.      

 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια μελετώνται οι διαφορετικές απαιτήσεις στην μουσική 

προετοιμασία που γεννά η κάθε εποχή: Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η όπερα της 

εποχής Baroque, και στο πέμπτο αυτή της κλασικής εποχής. Αφού αναφέρονται τα 

γενικά χαρακτηριστικά του ύφους της ερμηνείας της κάθε εποχής, στην συνέχεια 

αναλύονται οι επί μέρους παράμετροι: Tempo, Aυτοσχεδιασμός, Kαλλωπισμός, 

Άρθρωση, Φωνητικό Ύφος καθώς και οι ορχηστρικές τεχνικές. Στο έκτο και 

τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των νέων πρακτικών ερμηνείας που 

υιοθετούνται κατά τον 19
ο
 αιώνα. Αφού μελετηθούν οι γενικές αλλαγές στο ύφος της 

ερμηνείας, αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι κανόνες που διέπουν την μουσική 

προετοιμασία στις σχολές όπερας που δημιουργούνται στην Ιταλία (Ιταλικό Belcanto, 

το ύφος της ερμηνείας της όπερας του Verdi, Βερισμός), στην Γερμανία (Εθνική 

γερμανική όπερα, Wagner, R. Strauss), στην Γαλλία (Grand Ópera, Ópera Comique, 

Λυρικό Δράμα) και στις Εθνικές Σχολές με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρωσία. Τέλος 

γίνεται αναφορά στις τεχνοτροπίες που δημιουργούνται κατά τον 20
ο
 αιώνα και 

αναλύονται οι ιδιαίτερες φωνητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην όπερα.  

Η συλλογή του υλικού γίνεται μέσα από την βιβλιογραφία, καθώς και από μαρτυρίες 

καταξιωμένων καλλιτεχνών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη των 

ηχογραφήσεων άλλοτε επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

μελέτη του υλικού ενώ άλλοτε αποκλίνουν από αυτά, κάτι που οδήγησε στην 

σύγκριση και επαναξιολόγηση τους.         

 

Πρωτογενής είτε πρωτότυπη έρευνα πραγματοποιήθηκε στα παρακάτω θέματα: 

 

 

1) Την αναπροσαρμογή του spartito με βάση το ορχηστρικό κείμενο 

 

2) Τα χαρακτηριστικά της κατάλληλης φωνής για το χορωδιακό τραγούδι.  

 

3) Την προσέγγιση της ανάλυσης των δραματικών χαρακτήρων μέσω των 

ιδιαιτεροτήτων του έργου, της παράδοσης και της παράστασης. 

 

4) Την προσέγγιση του φωνητικού ύφους του Weber μέσω του φωνητικού ύφους του 

Lied του F. Schubert. 

 

5) Την διερεύνηση του φωνητικού ύφους της Ρωσικής όπερας και την ανίχνευση των 

στοιχείων του Belcanto σε αυτό. 

 

6) Την απόδοση των σημείων της στίξης στον λόγο, με βάση τους κανόνες της 

ρητορικής κατά την ερμηνεία του Ρετσιτατίβο. 
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7) Την ανίχνευση στοιχείων του Belcanto σε άλλες τεχνοτροπίες. 

 

8) Την μελέτη του ομηλιτικού ύφους στον Βερισμό. 

 

9) Την μελέτη των χορευτικών φορμών και του tempo rubato στην Γαλλική     

Ρομαντική Όπερα. 

 

10) Τον διαχωρισμό των εννοιών Sprechgesang και Sprechstimme. 
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ΚΕΦ.1 Η ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 

 

 

 1.1 H αναπροσαρμογή της πιανιστικής μεταγραφής (Spartito) 

 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, όλες οι όπερες είναι μεταγραμμένες για πιάνο. Η 

μεταγραφή αυτή (ιτ.: Spartito, γερμ.: Klavierauszug) είναι μια σύμπτυξη της 

ορχηστρικής παρτιτούρας σε δύο πεντάγραμμα ώστε να μπορεί να παιχτεί από το 

πιάνο και όπως είναι ευνόητο, είναι απαραίτητη για τη μουσική προετοιμασία και 

διδασκαλία των σολιστών και της χορωδίας. 

Στην προσπάθειά τους οι συνθέτες να μεταφέρουν όλη την ενορχήστρωση στο πιάνο, 

δημιουργούν πολλές φορές μια αντι-πιανιστική και πυκνή παρτιτούρα η οποία δεν 

είναι λειτουργική, δεν υποστηρίζει δηλαδή τους τραγουδιστές στην εκμάθηση του 

ρόλου τους, παρέχοντας τους την ακουστική αίσθηση της ορχήστρας, αλλά 

επιφορτίζει τον πιανίστα με επιπλέον τεχνικές δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν πρέπει να 

διευθύνει από το πιάνο  ή να τραγουδήσει ταυτόχρονα με το παίξιμο του πιάνου.  

 Η διαχείριση του Spartito είναι μια διεργασία που περιλαμβάνει την επεξεργασία του 

με τέτοιον τρόπο ώστε να δώσει στον τραγουδιστή τα στοιχεία που θα ακούσει  από 

την ορχήστρα προσαρμόζοντας το ταυτόχρονα στις τεχνικές δυνατότητες του 

πιανίστα.   

   Για την αναπροσαρμογή του Spartito ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες και 

περιορισμοί: 

 Οι αλλαγές στις νότες πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

αλλοιωθεί η αρμονία. Οι συγχορδίες δηλαδή θα πρέπει να παίζονται στην 

σωστή αναστροφή ανεξάρτητα από το ποιες νότες θα παραληφθούν. 

 Πρέπει να περιλαμβάνονται βασικά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα τα 

οποία πρέπει να ακούσει ο τραγουδιστής πριν από την είσοδό του ή κατά 

την διάρκεια της άριας. 

 Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι δυναμικές της ορχήστρας: Όπως είναι 

ευνόητο, μια ορχήστρα είναι πολύ πιο ηχηρή από ένα πιάνο, πράγμα που 

σημαίνει πως θα πρέπει και η συνοδεία να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του 

τραγουδιστή να παράγει μεγαλύτερο φωνητικό όγκο από ότι θα έβγαζε αν 

στην παράσταση τον συνόδευε ένα πιάνο.  

 Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένα πλούσιο ηχόχρωμα που θα μοιάζει με 

αυτό της ορχήστρας. Βασικός «σύμμαχος» σε αυτήν την προσπάθεια είναι 

το πεντάλ  καθώς και το βαθύ και γεμάτο άγγιγμα των πλήκτρων (“touché”).  

 

Πέραν όμως από τους παραπάνω περιορισμούς υπάρχουν και πολλές δυνατότητες 

απλοποίησης  του μουσικού κειμένου. Στα παραδείγματα που ακολουθούν δίνονται 

οδηγίες για την αντιμετώπιση διαφόρων πιανιστικών τεχνικών δυσκολιών. 

 

 Όταν υπάρχουν τετράφωνες ή πεντάφωνες συγχορδίες, αυτές μπορούν να 

μετατραπούν σε τρίφωνες. 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακάτω συγχορδία:  
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Παράδειγμα:1.1.1 

   
 

θα μπορούσε να εκτελεστεί:  

 

Παράδειγμα: 1.1.2 

 
Με τον τρόπο αυτό περικλείεται όλη η έκταση της συγχορδίας. Είναι σημαντικό να 

ακουστούν η ψηλότερη και χαμηλότερη νότα. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί σύγχυση    

στον τραγουδιστή όταν θα ακούσει την ίδια συγχορδία από την ορχήστρα. Αυτό είναι 

πολύ χρήσιμο κυρίως σε πολύ γρήγορες εναλλαγές συγχορδιών όπως συμβαίνει στην 

πρώτη πράξη της όπερας Τόσκα του Puccini: 

 

Παράδειγμα 1.1.3 

  
 

To δεξί χέρι θα μπορούσε να παίξει τις συγχορδίες ως εξής: 

 

 

Παράδειγμα 1.1.4 
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 Το tremolo των εγχόρδων γίνεται με γρήγορη επανάληψη της ίδιας νότας: 

 

 

Παράδειγμα: 1.1.5 

 
Οι γρήγορες επαναλήψεις του δοξαριού πάνω στην ίδια νότα είναι αρκετά εύκολες. 

Στο πιάνο όμως είναι αρκετά δύσκολες ιδιαίτερα σε γρήγορο ρυθμό. Έτσι είναι 

προτιμότερο να παιχτούν όπως στο παρακάτω παράδειγμα :   

 

Παράδειγμα : 1.1.6 

   
      

 Στο επόμενο παράδειγμα (W. A. Mozart: Le Nozze di Figaro, Finale της δεύτερης 

πράξης)  τα πνευστά και τα έγχορδα παίζουν  γρήγορες επαναλαμβανόμενες νότες. 

 

 

 

Παράδειγμα:1.1.7 

   
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το δεξί χέρι θα μετατραπεί και θα γίνει: 

 

Παράδειγμα:1.1.8 

 

                Allegro molto 

 
Στο  Juden Quintet της όπερας Σαλώμη του R.Strauss στο παράδειγμα 1.8, τα 

δέκατα έκτα παίζονται όπως στο παράδειγμα 1.9:   
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Παράδειγμα: 1.1.8 

 

 
 

Παράδειγμα: 1.1.9 

 
 

 Οι παράλληλες τρίτες εμφανίζονται πολύ συχνά και οι εκτέλεσή τους απαιτεί 

πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία όταν είναι γρήγορο το Tempo.Στην περίπτωση αυτή 

παίζεται η πάνω φωνή: 

 

 

Παράδειγμα:1.1.10 

 

W.A.Mozart: Le nozze di Figaro. Finale από την δεύτερη πράξη 

 

 
Θα εκτελεστεί: 

 

 
 

καθώς και το αριστερό χέρι του παραδείγματος 1.1.6 θα παιχτεί:  

 

 
 

Το tremolo παρατηρείται πολύ συχνά και στην πιανιστική παρτιτούρα και 

χρησιμοποιείται για να αποδώσει το tremolo των εγχόρδων. Παραπάνω δόθηκε ο 

τρόπος που εκτελείται όταν αυτό εφαρμόζεται σε μια νότα. Όταν όμως εφαρμόζεται 

σε ένα αρμονικό διάστημα ή σε μια συγχορδία, τότε λαμβάνεται υπ΄όψιν η εποχή 

στην οποία γράφηκε το έργο. Κατά την Κλασική περίοδο το tremolo εκτελείται με 

επαναλαμβανόμενα δέκατα έκτα σε μέτρο 4/4 ενώ σε μέτρο Alla Breve με όγδοα.  
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Παράδειγμα 1.1.11 

 

 
 

 
Από τον δέκατο ένατο αιώνα και μετά το tremolo αλλάζει μορφή. Οι εναλλαγές στο 

δοξάρι γίνονται πιο γρήγορες, πιο πυκνές και χάνουν τον αυστηρό και εντελώς 

μετρημένο χαρακτήρα τους ενώ παρατηρείται και η χρήση του σε αργά μέρη. Έτσι η 

εκτέλεσή του γίνεται με την χρήση τριακοστών δευτέρων. 

 

Παράδειγμα 1.1.12 

 
 

Αν και στην σημειογραφία έχει καθιερωθεί η χρήση των τριακοστών δευτέρων δεν 

σημαίνει ότι πρέπει να μετρηθούν έτσι. Η επανάληψη είναι όσο το δυνατό 

γρηγορότερη μιμούμενη το ρούλο των τυμπάνων.  

  

Επειδή οι γρήγορες επαναλήψεις είναι πολύ δύσκολες υπάρχει η δυνατότητα οι 

μεσαίες νότες να ηχήσουν μόνο κάθε φορά που αλλάζει η αρμονία. Εξακολουθεί να 

ισχύει όμως ότι η ψηλότερη και η χαμηλότερη νότα πρέπει να ακουστούν : 

 

Παράδειγμα 1.1.13 

 
 Όταν και τα δύο χέρια παίζουνε unisono γρήγορα περάσματα τότε αυτά 

μπορούν να παιχτούν είτε μόνο από το ένα είτε το αριστερό να διπλασιάζει τις 

βασικές νότες του περάσματος:  

 

Παράδειγμα 1.1.14 

                              Allegro 
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 Θα μπορέσει να εκτελεστεί:  

 

Παράδειγμα 1.1.15 

 

 
 

 

1.1.2 H μελέτη της ενορχήστρωσης και η αναπροσαρμογή του Spartito 

 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η επιτυχημένη αναπροσαρμογή της πιανιστικής παρτιτούρας 

είναι αυτή που μεταφέρει στον τραγουδιστή την πλήρη αίσθηση του συμφωνικού 

ακούσματος. Τα παραδείγματα που δόθηκαν,  εξυπηρετούν στην ελάφρυνση των 

τεχνικών δυσκολιών του κειμένου ενώ παράλληλα ενισχύουν την αίσθηση αυτή. Ένα 

τόσο ευρύ θέμα όμως, όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με κανόνες 

και παραδείγματα. Απαιτούνται επίσης η κριτική σκέψη, η εμπειρία  και η 

εφευρετικότητα από τον πιανίστα, που αποκτούνται μέσα από την συνεχή και 

μακροχρόνια μελέτη του οπερατικού ρεπερτορίου.  

   Η γνώση και η μελέτη της ενορχήστρωσης του έργου είναι ο καλύτερος οδηγός που 

θα καταστήσει τον προετοιμαστή ικανό να αποδώσει το ορχηστρικό ηχόχρωμα που 

επιθυμεί ο συνθέτης: Μέσα στην ορχηστρική παρτιτούρα φαίνεται ξεκάθαρα το ποια 

θέματα πρέπει να ακουστούν καθώς επίσης και ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων 

μελωδικών και ρυθμικών σχημάτων που τα συνοδεύουν. Για να γίνουν πιο κατανοητά 

τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ένα μικρό απόσπασμα από το 

Judenquintet της όπερας Σαλώμη του R. Strauss. Παρακάτω δίνεται το ορχηστρικό 

κείμενο (Full Score) του έργου ( απόσπασμα νούμερο 201) και η μεταφορά αυτής στο 

πιάνο.  
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Παράδειγμα: 1.1.16.  R. Strauss: Σαλώμη, Judenquintet (Ορχηστρικό κείμενο) 
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Παράδειγμα: 1.1.17 R. Strauss: Σαλώμη, Judenquintet (Spartito) 

 

 

Η ανάλυση του ορχηστρικού κειμένου δείχνει ότι κυριαρχούν δύο μελωδικά και 

ρυθμικά σχήματα:  
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Θέμα  Α: 

 

  
                                                                                                           

το οποίο εμφανίζεται με την μορφή ostinato και λειτουργεί ως leit-motiv σε όλη 

την έκταση του κουιντέτου, και το : 

 

Θέμα Β : 

 

 
  

το οποίο λειτουργεί ως κρίκος αρμονικής αλυσίδας και ο ρόλος του είναι καθαρά 

συνοδευτικός. Η βαρύτητα που δίνει ο συνθέτης στο πρώτο θέμα φαίνεται από 

τον τρόπο που ενορχηστρώνει τα δύο θέματα. Το πρώτο παίζεται από το μπάσο 

κλαρινέτο, το Αγγλικό κόρνο, το Heckelphon, τρία φαγκότα, το πρώτο κόρνο, τα 

πρώτα βιολιά τις βιόλες και τα τσέλα, ενώ από το τέταρτο μέτρο εισέρχονται 

σταδιακά τα τρομπόνια και τα υπόλοιπα κόρνα. Από την άλλη μεριά το θέμα Β 

εμφανίζεται μόνο στο φλάουτο πίκολο, τα όμποε και τα δεύτερα βιολιά ενώ στο 

τρίτο μέτρο μπαίνει ακόμα ένα κλαρινέτο και τέλος, στο πέμπτο μέτρο μπαίνουν 

και τα δύο φλάουτα. Μια δεύτερη ματιά μας οδηγεί στην παρατήρηση ότι τα 

όργανα που υποστηρίζουν το πρώτο θέμα, εκτός του ότι είναι από την φύση και 

κατασκευή τους πολύ πιο ηχηρά, παίζουν και στις πιο ηχηρές τους περιοχές.  

Εύκολα λοιπόν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την κυριαρχία του πρώτου θέματος 

στην σκέψη του συνθέτη και την πρόθεσή του να το αναδείξει έναντι του 

δευτέρου, χωρίς καν να ακούσει την μουσική.  

  Αντίθετα στο spartito τα πράγματα είναι παραπλανητικά. Όλα τα όργανα που 

παίζουν το πρώτο θέμα παίζουν στην ίδια οκτάβα, οπότε η μεταφορά τους στο 

πιάνο γίνεται σε μια φωνή στο αριστερό χέρι, γεγονός που καθιστά αδύνατο να 

αποδοθεί από το πιάνο η δύναμη και η ένταση που δίνει η ορχήστρα. Επιπλέον το 

δεύτερο θέμα δίνεται στο δεξί χέρι σε υψηλότερη οκτάβα και ο δεξιοτεχνικός του 

χαρακτήρας είναι εύκολο να αποσπάσει την προσοχή του πιανίστα, ο οποίος 

πιθανόν να αντιμετωπίσει το πρώτο ως συνοδεία. Το αποτέλεσμα είναι η 

απόκλιση του πιανιστικού ηχητικού αποτελέσματος και της λειτουργικότητας των 

θεμάτων της συνοδείας από το ηχητικό αποτέλεσμα της ορχήστρας. Έτσι μπορεί 

να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στον τραγουδιστή όταν αυτός θα κάνει πρόβα 

με την ορχήστρα, επειδή το κύριο θέμα που άκουγε από το πιάνο όταν 

τραγουδούσε, μόλις και μετά βίας ακούγεται από την ορχήστρα. Το πρόβλημα θα 

λυθεί αν το αριστερό χέρι παίξει με οκτάβες το πρώτο θέμα ενώ δεν θα ήταν 

υπερβολή να παραλειφθεί τελείως το δεύτερο θέμα. Στην περίπτωση αυτή η 

χρήση οκτάβων περιττεύει.    

   Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η αναπροσαρμογή του spartito οδηγεί σε 

μια πιο πιστή μεταφορά του ορχηστρικού κειμένου στο πιάνο, όταν όμως αυτή 

είναι προϊόν λεπτομερούς μελέτης της ενορχήστρωσης. 
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1.2 Το Συνεχές Βάσιμο (Basso continuo) 

 

Στην Όπερα του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα το Συνεχές Βάσιμο (Basso Continuo) 

χρησιμοποιείται εκτεταμένα όχι μόνο στην  μουσική προετοιμασία, αλλά και στην 

ίδια την παράσταση, επειδή το τσέμπαλο έχει ενεργό συμμετοχή στην ορχήστρα της 

εποχής αυτής. Η ελλιπής σημειογραφία της μουσικής της περιόδου αυτής καθιστά 

απαραίτητη την καλή γνώση των αρχών του Συνεχούς Βάσιμου από τον μουσικό 

προετοιμαστή αφού έχοντας στα χέρια του μόνο μια γραμμή μπάσου καλείται να 

δημιουργήσει μια ζωντανή και πλούσια συνοδεία μια άριας ή ενός recitativo. 

Η πολυπλοκότητα των πολυφωνικών χορωδιακών έργων της εκκλησιαστικής 

μουσικής του 16
ου

 αιώνα δημιούργησε την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων για την 

οργανική συνοδεία τους. Έτσι τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα πήρε την τελική του 

μορφή το Συνεχές Βάσιμο ως μια τεχνική συνοδείας βασιζόμενη στον αρμονικό 

σκελετό του έργου. 

Την πρώτη τεκμηριωμένη  μορφή του Συνεχούς Βάσιμου αποτελούσαν οι γραμμές 

του μπάσου του εκκλησιαστικού οργάνου (Organ basses)
4
. Οι μελωδικές αυτές 

γραμμές έδωσαν την λύση στην ανάγκη των οργανιστών να βρούνε έναν τρόπο να 

συνοδέψουν την Εκκλησιαστική Μουσική. Οι οργανίστες είχαν να αντιμετωπίσουν 

τρία προβλήματα:  

1) Την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της εκκλησιαστικής φωνητικής μουσικής  η 

οποία εκτελούνταν από δύο ή και τρείς χορωδίες, 

2) Τη συχνή απουσία των τραγουδιστών και συνεπώς την ανάγκη οι οργανίστες να 

καλύψουν το μέρος τους και 

3) Την έντονη πολυφωνική γραφή των έργων η οποία δυσκόλευε τον καθορισμό της 

αρμονικής δομής μόνο από την χορωδιακή παρτιτούρα. Δημιουργήθηκε επομένως η 

ανάγκη για μια καταγεγραμμένη συνοδεία ώστε ο οργανίστας να αποφεύγει την 

χρονοβόρα διαδικασία της μεταφοράς της πολυφωνικής παρτιτούρας στο όργανο.    

Η πρώτη καταγεγραμμένη γραμμή βάσιμου  ήταν αυτή του 40φωνου μοτέτου του 

Alessandro Striggio: Ecce beatem luce (1568) γραμμένο για τον γάμο του Δούκα 

Wilhelm του Ε’ της Βαβαρίας. Στο χειρόγραφο εξηγείται  ότι το βάσιμο προέρχεται 

από τις χαμηλότερες φωνητικές γραμμές  του έργου με σκοπό να υποστηρίξει την 

Αρμονία και πρέπει να εκτελείται από όργανο, τσέμπαλο, λαούτο ή βιόλες. 

Τυπωμένες μελωδικές γραμμές βάσιμου για όργανο βρίσκονται από το τέλος του 16
ου

 

αιώνα  και συναντώνται με τα ονόματα “partitura”, “spartitura”, καθώς και  basso 

generale, basso per l’organo, basso principale και basso sequente. H πρώτη από 

αυτές ανήκει σε μια έκδοση του Vincenti μιας συλλογής από μοτέτα για διπλή 

χορωδία του Giovanni Croce: Sparditura delli motetti a otto voci (Βενετία 1594). Σ’ 

αυτήν, το βάσιμο της κάθε χορωδίας γράφεται σε δύο ξεχωριστά πεντάγραμμα, το 

ένα πάνω από το άλλο και η  παράθεση διέσεων ή υφέσεων πάνω από τις νότες 

προδίδει τις μείζονες ή τις ελάσσονες συγχορδίες.  

  Πολλά βάσιμα οργάνου συνέχιζαν να εκδίδονται κατά τα μέσα του 17
ου

 αιώνα και 

ανήκουν στο είδος του basso sequente, εξάγονται και εξαρτώνται δηλαδή από την 

φωνητική γραμμή του μπάσου και έχουν παύσεις στα μέτρα που αυτός δεν 

τραγουδάει.  

                                                 
4
  Βλ. G. Buelow: “A History of Baroque Music” σελ. 22-25. 
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   Κατά την εμφάνιση της Όπερας στις αρχές του 17
ου

 αιώνα οι τεχνικές του basso 

continuo έχουν πάρει την τελική τους μορφή και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στο 

νέο μουσικό είδος. Κύριο όργανο είναι το τσέμπαλο με την προαιρετική συμμετοχή 

του βιολοντσέλου ενώ συχνή είναι και η χρήση του λαούτου και της θεόρβης ενώ 

είναι δυνατός και ο οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω. 

 

 

1.2.2 H τεχνική του Συνεχούς Βάσιμου 

 

Το 1619 ο Michael Praetorius στο έργο του Syntagma Musicum  αφιερώνει σαράντα 

σελίδες από τον τρίτο τόμο του έργου ώστε να δώσει λεπτομερείς οδηγίες για την 

εκτέλεση του  “General Bass”
5
 όπως το κατονομάζει. Στο παράδειγμα 1.2.1 φαίνεται 

ένα ουσιαστικό παράδειγμα του μπάσου από το δεύτερο μέρος του μοτέτου του Wir 

glauben συμπληρωμένο από τον ίδιο όπου προτείνει τον τρόπο εκτέλεσής του. Η 

επεξεργασία είναι αρκετά συντηρητική ως προς την διάνθηση  και το αυτοσχεδιασμό. 

Αποτελεί όμως μια σημαντική μαρτυρία για το πώς αντιμετώπιζαν οι θεωρητικοί της 

εποχής εκείνης το θέμα της συνοδείας, ενώ ιστορικά είναι η πρώτη μέθοδος 

διδασκαλίας προς τους μαθητευόμενους συνοδούς. 

 

Παράδειγμα 1.2.1: M. Ρraetorius: “Wir glauben”, Motet.  

 

                                                 
5
 Βλέπε: M.Praetorius: “Syntagma Musicum” (1619)  Τρίτος τόμος, σελ. 144    
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Ακολούθησαν πολλά βιβλία του 17

ου
 και 18 αιώνα που πραγματεύονται το 

Συνεχές Βάσιμο. Όμως στην συντριπτική τους πλειοψηφία διδάσκουν μόνο τον 

τρόπο κατασκευής των συγχορδιών και τους κανόνες σύνδεσης μεταξύ τους χωρίς 

να δίνουν κατευθύνσεις για τον αυτοσχεδιασμό και την διάνθηση, βασικά 

συστατικά για την δημιουργία μιας όμορφης και ζωντανής συνοδείας. Παρόλα 

αυτά μπορεί κανείς να βρει αρκετές πληροφορίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο 

Tomas Mace έχει άριστες συμβουλές να δώσει και χρήσιμα παραδείγματα να 

δείξει όπως θα φανεί παρακάτω. Σύμφωνα μ’ αυτόν, ο εκτελεστής θεόρβης θα 

πρέπει να έχει την ικανότητα να δημιουργήσει μια πλούσια συνοδεία έχοντας  ως 

βάση μόνο την γραμμή του μπάσου. Όσα γράφει μπορούν να εφαρμοστούν και 

στα υπόλοιπα όργανα που χρησιμοποιούνται στο Συνεχές Βάσιμο και ιδιαίτερα 

στα πληκτροφόρα τα οποία έχουν περισσότερες δυνατότητες από τη θεόρβη και 

το λαούτο. 

  Στο έργο Musick’s Monument (1676) ο Tomas Mace αναφέρει ότι ο 

ολοκληρωμένος εκτελεστής της θεόρβης πρέπει να γνωρίζει σύνθεση τόσο καλά 

ώστε να μπορεί να τοποθετεί, να συνδέει και να συνδυάζει  σύμφωνες συγχορδίες 

με διάφωνες καθώς και να δημιουργεί και να εκτελεί όλα τα είδη των πτώσεων
6
. 

Στην συνέχεια δίνει το παρακάτω παράδειγμα το οποίο βασίζεται στην πολύ απλή 

γραμμή του μπάσου:  

 

                                                 
6
 Βλέπε Tomas Mace: : “Musick’s Monument”  (1966), σελ 217  
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πάνω στο οποίο καταγράφει τέσσερεις διαφορετικές εκδοχές αυτοσχεδιασμού. 

Στις πρώτες δύο που είναι δίφωνες χρησιμοποιεί πιο λιτή γλώσσα με ρυθμικά 

σχήματα στα οποία κυριαρχούν τα όγδοα, ενώ τα δύο τελευταία  είναι τρίφωνα 

και σαφώς πιο διανθισμένα. 

 

Παράδειγμα 1.2.2   T. Mace: Musick’s Monument 

 

 

 

 
 

 



 31 

 

 
Ο ίδιος έγραψε τα παραδείγματα αυτά για εκπαιδευτικούς σκοπούς θέλοντας να δείξει 

ότι ο εκτελεστής του Συνεχούς Βάσιμου έχει στην διάθεσή του όλα τα καλλωπιστικά 

στοιχεία που διδάσκεται στην αρμονία: ξένους φθόγγους, διαφωνίες και λύση αυτών, 

αλλοιωμένες νότες, μιμήσεις και η δημιουργία μιας όμορφης και πλούσιας συνοδείας 

εξαρτάται από την ικανότητά του να χειρίζεται και να συνδυάζει τα στοιχεία αυτά.   

Στο τέλος του έργου Pieces de Clavecin του D’Anglebert (1689) δίνονται επίσης 

χρήσιμες οδηγίες. Ο D’Anglebert  προτείνει πολύ γεμάτες συγχορδίες όταν αυτές 

παίζονται από το τσέμπαλο ή το εκκλησιαστικό όργανο
7
: 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Jean Henry D’Anglebert: “Pieces de Clavecin”. Kεφάλαιο: “Le principes de l’Accompaniament” 

(1696). Σελ.1  
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Παράδειγμα 1.2.3  

 

  
 

Υποστηρίζει επίσης την χρήση όλων των μουσικών στολιδιών της εποχής και 

κυρίως του arpeggio, το οποίο ο ίδιος προτιμάει να καταγράφεται πλήρως : 

 

Παράδειγμα: 1.2.4   

 

 
Το 1747  ο Jean Baptiste Antoine Forqueray, ένας διάσημος βιολίστας, 

δημοσίευσε μια συλλογή έργων για viola da gamba τα οποία τυπώθηκαν με 

ενάριθμο μπάσο με σκοπό αυτό να  παιχτεί από τσέμπαλο ή από μια δεύτερη 

βιόλα ή και από τα δύο. Στον πρόλογο ο συνθέτης γράφει: « Πρόθεσή μου για να 

γράψω αυτά τα έργα είναι να ικανοποιήσω τρείς ανθρώπους ταυτόχρονα και να 

διαμορφώσω ένα κοντσέρτο για δύο βιόλες και τσέμπαλο. Προτίμησα να γράψω 

μια πολύ εύκολη γραμμή για το μπάσο (δεύτερη βιόλα) για να αποφευχθεί η 

σύγχυση με την χαμηλή περιοχή του τσέμπαλου την οποία διάνθησα όσο το 

δυνατόν περισσότερο». 
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  Σύγχρονες εκδόσεις των έργων καταγράφουν πλήρως το μέρος του τσέμπαλου, 

το οποίο δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παιχτεί είτε με οποιαδήποτε 

από τις δύο βιόλες  είτε και από τις δύο μαζί: 
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Το 1753 ο Francesco Geminiani  εξέδωσε  το έργο  The Art of the 

Accompaniment.  To έργο είναι γραμμένο σε δύο τόμους. Από τον πρώτο αξίζει 

να σημειωθούν δύο παράγραφοι. Μια από την Εισαγωγή και μια από το κεφάλαιο 

«Εξηγήσεις για τα παραδείγματα»
8
 : 

                                                 
8
 Βλέπε Francesco Geminiani: “The Art of the Accompaniment or a new and well digested method to 

learn to perform the Thorough Bass with Property and Elegance: (1753) 

Πρώτος τόμος :σελ 1 και 2.  Δεύτερος Τόμος: Σελ. 1 και  23-27 
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Στην τέταρτη παράγραφο της Εισαγωγής εξηγεί ότι η τέχνη της συνοδείας 

περιλαμβάνει την τέχνη της Αρμονίας: τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εκτίθενται 

οι συγχορδίες και οι νότες από τις οποίες αυτές αποτελούνται, καθώς και ο τρόπος 

με τον οποίο κατανέμονται έτσι ώστε να δώσουν στον ακροατή την απόλαυση 

μιας συνεχούς και αδιάκοπης μελωδίας. Αυτή η Αρχή θεωρείται από τον 

συγγραφέα η βάση της μεθόδου του, η οποία όπως λέει ο ίδιος «μαθαίνει στον 

μαθητή πώς να ζωγραφίζει με την Αρμονία που κρατάει κάτω από τα δάχτυλά 

του, διαφοροποιημένα και ευχάριστα τραγούδια». Στην ίδια παράγραφο αναφέρει 

ότι ο μαθητής της συνοδείας πρέπει να μάθει τους κανόνες της Σύνθεσης γιατί οι 

τελευταίοι είναι οι ίδιοι και στις δύο τέχνες.  

   Στο κεφάλαιο που δίνει εξηγήσεις για τα παραδείγματα, ο Geminiani παρατηρεί 

ότι ο μικρής διάρκειας και κοφτός ήχος του τσέμπαλου και των νυκτών οργάνων 

είναι ασύμβατος με την  συνεχόμενη μελωδία που συνοδεύει. Έτσι προτείνει στον 

μαθητή να μην εξαντλήσει την αρμονία με την ταυτόχρονη τοποθέτηση των 

δακτύλων στα πλήκτρα αλλά να παίζει τις νότες από τις οποίες αποτελείται η 

συγχορδία διαδοχικά. 

  Από τον δεύτερο τόμο αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω: 

Στην παράγραφο 4 της Εισαγωγής αναφέρεται στα παραδείγματα που παραθέτει 

και τα χαρακτηρίζει ως «Συνθέσεις πάνω στο μπάσο» επειδή είναι πολύ 

διανθισμένα. Ο ίδιος θέτει το ερώτημα, αν αυτός ο αυθαίρετος τρόπος συνοδείας 

είναι κατάλληλος για κάθε έργο και στυλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει την 

δυσανασχέτηση του τραγουδιστή  ή του εκτελεστή του οργάνου που συνοδεύεται 

ο οποίος μπορεί να νιώσει ότι διακόπτεται και η ομορφιά της ερμηνείας του 

επισκιάζεται. Η απάντηση που δίνει είναι ότι ο καλός συνοδός είναι αυτός που 

μπορεί να παίξει όλα τα είδη των βάσιμων με όλους τους τρόπους, ώστε να είναι 

ικανός, σε κάθε περίσταση, να δώσει ζωή στο έργο και να χαροποιήσει τον 

τραγουδιστή ή τον εκτελεστή. Εάν παίζει για την δική του προβολή και 

ευχαρίστηση, χάνει αμέσως την αίσθηση της αποστολής του και την συνοδεία 

αυτή  ο Geminiani την χαρακτηρίζει «άρρωστη»
9
.  

Ολόκληρος ο δεύτερος τόμος του έργου αποτελείται από παραδείγματα που 

εκθέτουν πολλές παραλλαγές πάνω στο ίδιο μπάσο οι οποίες  παρουσιάζουν 

προοδευτικότητα στην διάνθηση και η μελέτη τους αποτελεί την καλύτερη βάση 

πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο μελλοντικός συνοδός ώστε να αποκτήσει 

την ικανότητα να δημιουργήσει μια πλούσια συνοδεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Βλ. Francesco Geminiani: “The Art of the Accompaniment or a new and well digested method to 

learn to perform the Thorough Bass with Property and Elegance: (1753) 2
ος

 τόμος, σελ.1 
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Παράδειγμα 1.2.5 

 
 

 

 

 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα δίνεται το θέμα του μπάσου με την αρίθμησή του και 

ο βασικός αρμονικός σκελετός που θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες παραλλαγές. 

Όπως παρατηρείται παρακάτω (παράδειγμα 1.2.6) αυτός παραμένει σταθερός 

καθώς το θέμα αναπτύσσεται: Η χρήση των στοιχείων καλλωπισμού, των 

αυτοσχέδιων περαμάτων (passage) και των μουσικών στολιδιών γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί η πρωτογενής ακολουθία των συγχορδιών. Ο 

εκτελεστής καλείται να δείξει την συνθετική του ικανότητα και ταλέντο 

αυτοσχεδιάζοντας μέσα στα αυστηρά πλαίσια που του δίνει η αρίθμηση. Στο 

δεύτερο θέμα του παρ. 1.2.6 (Εx 2) παρατηρείται ότι είναι δυνατό να παραλλαχθεί 

και να διανθισθεί ακόμα και το ίδιο μπάσο κάτι που στα πρώτα βήματα της 

εξάσκησης θα πρέπει να αποφεύγεται και να εφαρμόζεται μόνο όταν ο γίνει 

κτήμα ο αρμονικός σκελετός του κομματιού.   
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Παράδειγμα: 1.2.6   
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 40 

 

 



 41 

 

 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα (Ex. 3), προτείνεται στoν 

μαθητευόμενο εκτελεστή να ξεκινήσει την μελέτη του τοποθετώντας κάθετες 

συγχορδίες πάνω από το μπάσο για να μάθει καλά πρώτα τον αρμονικό σκελετό 

του έργου. Στην συνέχεια να πειραματιστεί με λίγο μικρότερες αξίες όμως τα 

όγδοα, αλλά και με σταθερά μοτίβα.  Στο τρίτο στάδιο είναι που θα μπορέσει να 

αφεθεί ελεύθερος και να χτίσει την συνοδεία του με γρήγορες νότες και μουσικά 

στολίδια καθώς και να βγάλει μέσα από την σύνθεση της συνοδείας τον 

προσωπικό του χαρακτήρα και να αποκτήσει την δική του τεχνοτροπία.  

Ένα θαυμάσιο παράδειγμα καταγεγραμμένης συνοδείας βρίσκεται στην δεύτερη 

άρια της καντάτας Amore Tradititore
10

.  Η αρχή του πρώτου μέρους και το 

κλείσιμο του δευτέρου φαίνονται παρακάτω. Ο Arnold Dolmetsch
11

  προτείνει ότι 

σε έργα με καταγεγραμμένη την συνοδεία στο τσέμπαλο, όπως στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο αυτοσχεδιασμός και καλλωπισμός περιορίζεται στην 

προσθήκη στολιδιών. Έτσι παροτρύνει τον τσεμπαλίστα να παίξει τις μεγάλης 

διάρκειας συγχορδίες με arpeggio, τα όγδοα να παίζονται άνισα μεταξύ τους, να 

προσθέσει τρίλλους καθώς και μια appoggiatura από κάτω πριν την τελευταία 

νότα του τραγουδιού.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Βλέπε “Bachgesselschaft” Δεύτερο έτος, 2
ος

  τόμος, σελ 97 
11

 Βλέπε: Arnold Dolmetsch: “ The Interpretation of the Music of the 17
th

 and 18
th  

Centuries”  . σελ 

361  
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Παράδειγμα: 1.2.7 
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1.3  Η συνοδεία με ταυτόχρονο μαρκάρισμα των φωνών και η συνοδεία υπό 

διεύθυνση  

 

 Μια πρόσθετη δεξιότητα που αβαπτύσουν οι μουσικοί πρετοιμαστές είναι η 

ικανότητα να τραγουδούν καθώς παίζουν. Πολλές φορές συμβαίνει κάποιος σολίστας 

να απουσιάζει από την πρόβα για οποιονδήποτε λόγο. Τότε είναι ο προετοιμαστής  

αυτός που θα αναπληρώσει την φωνή που λείπει, με σκοπό να παρέχει στους 

παρόντες τραγουδιστές την όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του έργου. Σε μια 

σκηνή μιας όπερας, όπου παίρνουν μέρος πολλοί τραγουδιστές, ο κάθε ένας 

εξαρτάται απ τον άλλον. Πριν την είσοδό του έχει την ανάγκη να ακούσει ακριβώς 

την ατάκα που προηγείται για να μπορέσει να πάρει τόνο και ρυθμό για να μπορέσει 

να μπει σωστά στην δική του ατάκα. Ακόμα όμως και όταν τραγουδάει ταυτόχρονα 

με έναν άλλον σολίστα, έχει ανάγκη να ακούσει την άλλη φωνή για να μπορέσει να 

πετύχει το ακριβές τονικό ύψος της μελωδικής του γραμμής. 

    Ο προετοιμαστής αναπληρώνει αυτό το κενό μαρκάροντας την φωνή του απόντα  

(αποφεύγεται η λέξη «τραγουδώντας» γιατί η λέξη «τραγούδι» περικλείει και την 

έννοια της σωστής φωνητικής τοποθέτησης). Δεν έχει σημασία αν έχει ωραία φωνή ή 

σωστή φωνητική τοποθέτηση ή ακόμα και σε ποια οκτάβα τραγουδάει. Αυτό που 

ενδιαφέρει είναι το σωστό τονικό ύψος, η φρασεολογία και φυσικά η καθαρή 

άρθρωση του κειμένου. Έτσι όταν πάρει στα χέρια του το spartito για πρώτη φορά, 

παράλληλα με την εκμάθηση του μέρους του πιάνου, μαθαίνει και τον κάθε ρόλο 

τόσο καλά όσο θα το μάθουνε και οι ίδιοι οι τραγουδιστές.  

Η ικανότητα να μπορεί να μαρκάρει κάποιος παίζοντας ταυτόχρονα αποκτιέται με την 

πολυετή εξάσκηση. Στο πρώτο στάδιο της μελέτης, ο πιανίστας προφέρει τις 

συλλαβές μιλώντας, χωρίς τονικό ύψος. Στην συνέχεια μαθαίνει  την μελωδία χωρίς 

το πιάνο και το δέσιμο φωνής με το πιάνο έρχεται στο τέλος. Με βάση τη διεθνή 

πρακτική, στα μουσικά θέατρα η ικανότητα αυτή απαιτείται από τον πιανίστα. Κατά 

τις  ακροάσεις, ζητείται συνήθως από τους υποψήφιους συνοδούς, το Finale από την 

δεύτερη πράξη της όπερας Οι γάμοι του Φίγκαρο του W. A. Mozart καθώς και ένα 

από τα παρακάτω: το Quintet από την Κάρμεν του G.Bizet, η πρώτη σκηνή της 

πρώτης πράξης της Bohème του Puccini, το Judenquintet από την Σαλώμη και το 

Vorspiel από τον Rosenkavalier του R. Strauss. Από την μελέτη των παραπάνω 

αποσπασμάτων προκύπτει ότι δίνεται μεγάλη σημασία, πέρα από την εξαιρετική 

πιανιστική τεχνική, στην ικανότητα του πιανίστα να τραγουδάει γρήγορες νότες με 

πυκνό κείμενο αλλά και –ιδιαίτερα στο Judenquintet– δύσκολα διαστήματα και 

μελωδικές γραμμές συχνά χωρίς τονικό κέντρο. 

 

Η συνοδεία υπό διεύθυνση:  Κατά την διάρκεια των μουσικών αλλά κυρίως των  

σκηνικών προβών, ο μαέστρος της παράστασης είναι παρών και διευθύνει. Ο 

πιανίστας έχει μια επιπρόσθετη μέριμνα: να μεταδώσει στους τραγουδιστές τα 

μηνύματα που θα πάρει από τα χέρια του μαέστρου και να τον ακολουθεί πιστά στον 

ρυθμό, τις κορώνες και τις ρυθμικές αλλαγές καθώς και τις δυναμικές που ζητάει 

μέσω της κινησιολογίας του. Η ικανότητα αυτή είναι για πολλούς το πιο δύσκολο να 

αποκτηθεί. Οι τεχνικές δυσκολίες πρέπει να υπερνικηθούν σε τέτοιο βαθμό από τον 

πιανίστα ώστε να μπορεί να παίζει χωρίς να έχει την προσήλωσή του ούτε στην 

παρτιτούρα αλλά και ούτε στα πλήκτρα. Μόνο έτσι θα καταφέρει να συντονιστεί με 
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την κίνηση του μαέστρου και μαζί  να δώσουν στους σολίστες και την χορωδία την 

μουσική ροή και την δραματουργία του έργου.   

Το ερώτημα που τίθεται κατά την διάρκεια των σκηνικών προβών είναι: Ποιανού  

είναι ο πιανίστας; Το ερώτημα αυτό όσο και αν φαίνεται κωμικό είναι ζωτικής 

σημασίας για την εξέλιξη της πρόβας αλλά και της παράστασης. Ο άπειρος ή ο 

προσκολλημένος στην παρτιτούρα πιανίστας, μπορεί να παρασυρθεί από τους 

σολίστες και να τους ακολουθεί αγνοώντας τον μαέστρο. Αυτό θα ήταν 

καταστροφικό για την παράσταση αφού οι τραγουδιστές θα αποκτούσαν την 

πεποίθηση ότι μπορούν να τραγουδούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σύνολο ή ότι 

μπορούν να εφαρμόσουν την οποιαδήποτε ρυθμική ελευθερία θέλουν, χωρίς να 

λάβουν υπόψη τους ότι η ορχήστρα είναι ένα πολυπληθές σύνολο που δεν μπορεί να 

συγχρονιστεί ακολουθώντας τους μόνο δια της ακοής. Η γόνιμη συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μαέστρων και σολιστών μόνο ωφέλιμη μπορεί να 

αποδειχθεί όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για την επιτυχία της ίδιας της 

παράστασης. 
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2. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ 

 

Κατά την διάρκεια των μουσικών προβών με πιάνο, ο μουσικός προετοιμαστής είναι 

αυτός που θα ελέγξει και θα διορθώσει τυχόν λάθη των μονωδών που αφορούν την 

τονικότητα, την δυναμική, τον ρυθμό, την φρασεολογία, την άρθρωση, το 

χρωμάτισμα, το ύφος, την προφορά της γλώσσας και την απόδοση του ρόλου. Στόχος 

των προβών αυτών είναι να καταστεί ο σολίστας έτοιμος να αποδώσει το μουσικό 

κείμενο και το libretto, πριν την έναρξη των σκηνικών προβών, κατά την διάρκεια 

των οποίων σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, θα εργαστεί πάνω στην σκηνική 

απόδοση του έργου. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται όλες οι έννοιες και ικανότητες 

που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο μουσικός προετοιμαστής ώστε να ανταπεξέλθει 

με επιτυχία στην αποστολή του, παρέχοντας στον σολίστα την εγγύηση της πιστής 

απόδοσης του μουσικού και λογοτεχνικού κειμένου. 

 

2.1  Τα είδη των φωνών και οι εκτάσεις τους. 

 

Η γνώση των χαρακτηριστικών των ειδών της φωνής βοηθά τον προετοιμαστή να 

καταστεί ικανός να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο της δυνατότητές της χωρίς 

να καταβάλλει τον τραγουδιστή με λανθασμένες παρατηρήσεις που θα οδηγούσαν 

στην καταπόνηση της φωνής του αλλά και στην μη ορθή απόδοση του επιθυμητού 

από τον συνθέτη ύφους. Στο υποκεφάλαιο αυτό παραθέτονται όλα τα είδη των 

φωνών, τα χαρακτηριστικά τους και οι εκτάσεις τους, όπως συναντώνται στο γνωστό 

οπερατικό ρεπερτόριο ενώ δίνονται και παραδείγματα από ρόλους που αντιστοιχούν 

στο κάθε  ένα από αυτά
12

. 

 

 Σοπράνο Κολορατούρα (Coloratura f
3
):  Εξαιρετικά ευέλικτη φωνή η οποία 

μπορεί να τραγουδήσει με φυσικότητα σε ακραία υψηλές περιοχές και να 

χρωματίσει την μελωδία με περίτεχνους καλλωπισμούς. Διακρίνεται σε 

λυρική και δραματική κολορατούρα —η δεύτερη έχει μεγαλύτερη ένταση. 

Χαρακτηριστικοί ρόλοι:  

 

      Alcina (G. F. Haendel: Alcina),  

 

      Violetta (G. Verdi: La Traviata),  

 

      Βασίλισσα της Νύχτας (W. A. Mozart: Μαγικός Αυλός) 

 

 Λυρική Σοπράνο (Lirico c
3
): Ζεστή και μεστή φωνή, δυνατή αλλά λίγο 

βαθύτερη και όχι τόσο ευέλικτη όσο η κολορατούρα. Πρέπει να μπορεί να 

τραγουδήσει όμορφο και μελωδικό legato. Χαρακτηριστικοί ρόλοι:  

 

      Abigeil (G.Verdi: Nabucco) 

 

      Pamina (W. A. Mozart: Μαγικός Αυλός) 

   

      Mimi (G. Puccini: La Bohème) 

                                                 
12

 Βλέπε: Ank Reiders: “Atlas der gesangs Kunst” σελ. 78-81 



 47 

 

      Margarita (C. Gounod: Faust) 

 

 Λυρική Σουμπρέτα (Soubrette d
3)

 :  Πρόκειται για μια νεανική και ελαφριά 

φωνή, ιδανική για τον ρόλο της αφελούς δεσποινίδας που είναι ανά πάσα 

στιγμή έτοιμη να μπλέξει σε ερωτικές περιπέτειες. Οι περισσότερες λυρικές 

σοπράνο περνούν από αυτό το στάδιο μέχρι να ωριμάσει το ηχόχρωμά τους. 

Χαρακτηριστικοί ρόλοι:  

 

      Susanna (W. A. Mozart: Οι γάμοι του Φίγκαρο)  

 

      Adele (J. Strauss: Die Fledermaus)  

 

      Papagena (W. A. Mozart: Μαγικός Αυλός) 

 

 

 Σπίντο (Spinto): Έχει το λυρισμό της λυρικής σοπράνο, αλλά είναι πιο 

σκοτεινή και έχει γεμάτη την χαμηλή περιοχή στην οποία μπορεί να επιτύχει 

μεγαλύτερη δραματικότητα. 

 

 Δραματική Σοπράνο (Drammatico c
3
 / d

3
): Βαθύτερη από τις υπόλοιπες 

αλλά υπερέχει σε φυσική δύναμη και δραματικότητα ενώ διαθέτει παράλληλα 

και λυρικότητα. Ειδικά οι λεγόμενες «Βαγκνερικές» μπορούν να 

τραγουδήσουν τόσο δυνατά ώστε να ακούγονται πάνω από μια πλήρη 

ορχήστρα.  

 

      Elsa (R. Wagner: Lohengrin) 

 

      Tosca (G.Puccini: Tosca)  

 

      Ariadne (R. Strauss: Ariadne aus Naxos)  

 

      Desdemona (G. Verdi: Oθέλλος) 

 

 Eλαφριά Mezzo Soprano (b
2
 / h

2
): Πρέπει να χειρίζεται με άνεση και 

πλαστικότητα τις κολορατούρες:  

 

      Dorabella (W.A.Mozart: Cosi fan tutte)  

 

      Cherubino (W.A.Mozart: Οι γάμοι του Φίγκαρο)  

 

     Octavian (R. Strauss: Rosenkavalier) 

 

 Δραματική Mezzo Soprano ( a
2 

b
2
)  Πρόκειται για φωνή με ιδιαίτερα σκούρο 

χρώμα που χρησιμοποιείται κυρίως για υποστηρικτικούς ρόλους. Εξαίρεση η 

Κάρμεν του G. Bizet και ο Κουρέας της Σεβίλλης του G. Rossini όπου η Mezzo 

Soprano έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλοι ρόλοι:  
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     Ortrud (R.Wagner: Lohengrin) 

 

     Amnesis (G.Verdi: Aida) 

 

 Δραματική Άλτο (as
2 

):  

 

      Dalida (C.Saint-Saëns: Σαμψών και Δαλιδά) 

 

      Erda (R. Wagner: Siegfried)  

 

      Κλυταιμνήστρα (R. Strauss: Ηλέκτρα) 

 

 Λυρικός-ελαφρύς Τενόρος (Lirico-leggiero c
2
): Διαθέτει δεξιοτεχνία και 

άνεση στις υψηλές νότες τις οποίες έχει την δυνατότητα να εκτελεί αβίαστα 

και ελαφριά. Εκτελεί με χαρακτηριστική ευκολία στολίδια και καλλωπισμούς:  

 

      Nemorino (G.Donizetti: Το Ελιξίριο του Έρωτα)  

 

      Lindoro (G. Rossini: Η Ιταλίδα στο Αλγέρι) 

 

      Fendon (G.Verdi: Falstaff) 

 

 Λυρικός Τενόρος (Lirico c
2
 ): Διαθέτει ζεστή χροιά χωρίς βάρος, αλλά και 

ένταση να ακουστεί πάνω από την ορχήστρα:  

 

      Alfredo (G.Verdi: La Traviata) 

 

      Rodolfo (G. Puccini: La Bohème)  

 

      Belmonte (W.A.Mozart: Αρπαγή από το Σεράι)  

 

 Λυρικός spinto Τενόρος (c
2
):  Φωνή παρόμοια με του λυρικού αλλά λίγο 

βαρύτερη, η οποία μπορεί να αποδίδει πιο πιστά την δραματική ένταση:  

 

      Cavaradosi (G.Puccini: Tosca) 

 

      Manrico (G.Verdi: Il Trovatore) 

 

      Don Jose (G.Bizet: Carmen) 

 Δραματικός Τενόρος (c
2
): Πλούσια, δυνατή και συγκινητική φωνή ιδανική να 

ενσαρκώσει επικούς ήρωες.  

Oθέλλος (G.Verdi: Οθέλλος),  

Radamez (G.Verdi: Aida),  

Calaf (G.Puccini: Turandot).  
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Στην γερμανική ρομαντική όπερα χρησιμοποιείται ο Ηρωικός Τενόρος 

(Helden-tenor) με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά πιο σκοτεινή χροιά που 

μπορεί να αποδώσει τις χαμηλές νότες με την φυσικότητα ενός βαρυτόνου:   

      Lohengrin (R. Wagner: Lohengrin) 

      Τριστάνος ( R. Wagner: Τριστάνος και Ιζόλδη) 

 Λυρικός Βαρύτονος (a
1
):  Είναι ο τύπος φωνής που βρίσκεται μεταξύ 

τενόρου και μπάσου. Καθώς οι ρόλοι για λυρικό βαρύτονο είναι γραμμένοι 

στην ψηλή του περιοχή, διακρίνεται από μια λυρικότητα στο χρώμα ενώ στον 

αντίποδα υπάρχει ο τύπος του δραματικού βαρυτόνου:  

      Figaro (G. Rossini: Ο Κουρέας της Σεβίλλης) 

      Dr. Malatesta (G. Donizetti: Don Pasquale) 

      Mandruka (R. Strauss: Arabella) 

 Μπασο-βαρύτονος (g
1 

):  Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, είναι η φωνή η 

οποία κινείται μεταξύ της περιοχής του βαρυτόνου και του πραγματικού 

βαθύφωνου. Διαθέτει την λυρικότητα του βαρυτόνου ενώ έχει και αρκετά 

γεμάτη χαμηλή περιοχή: 

      Figaro (W.A.Mozart: Οι γάμοι του Φίγκαρο) 

      Escamillo (G. Bizet: Carmen)  

      Scarpia (G. Puccini: Tosca) 

      Rigoletto (G. Verdi: Rigoletto) 

 Δραματικός Βαρύτονος (g
1
):  Έχει τα χαρακτηριστικά του Μπασο-

βαρύτονου με την διαφορά ότι το χρώμα του είναι περισσότερο δραματικό και 

ερμηνεύει πιο δυναμικούς ρόλους όπως:  

      Igor (A.Borodin: Πρίγκιπας Ιγκόρ) 

      Klingsor (R.Wagner: Parsifal)  

      Caspar (C.M.Weber: Ελεύθερος Σκοπευτής) 

      Zaccaria (G.Verdi: Nabucco)  

      Boris (M.Mussorgsky: Boris Godunov)  

 Μπάσος (e
1 

f
1
)  spinto: Ο τύπος αυτός αναφέρεται σε νεανικούς ρόλους, 

ανεξάρτητα από την ηλικία του ερμηνευτή. Ως φωνή χαρακτηρίζεται από την 

ευλυγισία  και την άνεση στα γρήγορα και δεξιοτεχνικά περάσματα:  
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      Leoporello, Masetto (W.A.Mozart: Don Giovanni)  

      Colline (G.Puccini: La Boheme) 

 Κωμικός Μπάσος (Buffo) : Είναι μια λυρική φωνή με άνετη κολορατούρα 

και δυναμική διάθεση. Στην όπερα συνήθως αναλαμβάνει τον ρόλο του 

ανταγωνιστή  του πρωταγωνιστικού ρόλου, ή ενός φαιδρού χαρακτήρα στην 

εποχή του Bel Canto: 

      Don Pasquale (G. Donizetti: Don Pasquale)  

      Dulcamara (G.Donizetti: Το ελιξίριο του Έρωτα) 

      Don Alfonso (W.A.Mozart: Cosi fan tutte) 

      Don Magnifico (G. Rossini: Σταχτοπούτα) 

 Δραματικός Μπάσος:  Αντίστοιχη του κωμικού μπάσου, η φωνή του 

δραματικού μπάσου έχει πιο δραματικό χαρακτήρα και χρησιμοποιείται για 

ηρωικούς ρόλους.  

      Ferando (G.Verdi: Il Trovatore) 

      Daland (R.Wagner: Ιπτάμενος Ολλανδός) 

      Khan Konchak (A. Borodin: Πρίγκιπας Ιγκόρ)  

 Λυρικός Μπάσος profondo: H βαθύτερη από τις ανδρικές φωνές, όπως 

άλλωστε προκύπτει από το προσωνύμιο profondo (βαθύς). Χαρακτηρίζεται 

από έναν ήρεμο και συμπαγή τόνο, χωρίς υπερβολικό vibrato  και 

χρησιμοποιείται για πατρικούς ή αρχοντικούς ρόλους: 

      Rocco (L.v.Beethoven: Fidelio) 

      Osmin (W.A.Mozart: Αρπαγή από το Σεράι) 

      Baron Ochs (R.Strauss: Rosenkavalier) 

 Δραματικός Μπάσος profondo: Όπως και η προηγούμενη κατηγορία 

αποτελεί την βαθύτερη αντρική φωνή με την διαφορά του δραματικότερου 

χαρακτήρα και του πιο έντονου vibrato. Στην όπερα οι δραματικοί βαθύφωνοι 

υποδύονται συνήθως τους ρόλους των «κακών», στραταρχών κτλ :  

      Hagen (R.Wagner: Το λυκόφως των Θεών) 

      Marke (R.Wagner: Τριστάνος και Ιζόλδη) 

      Hunding (R. Wagner: Βαλκυρίες) 

      Nettuno (C. Monteverdi: Il Ritorno di Ulisse in patria)     
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 Κόντρα-τενόρος (Countertenor): Είναι η αντρική φωνή που έχει έκταση 

αντίστοιχη με αυτήν μιας μεσοφώνου ή μιας δραματικής υψιφώνου ή πιο 

σπάνια μιας υψιφώνου. Αποτελεί σπάνιο είδος αφού ένας άντρας με 

φυσιολογική  ενδοκρινική ωρίμανση δεν μπορεί να τραγουδήσει σε τόσο 

ψηλές περιοχές, δεδομένου ότι οι ορμόνες μεγεθύνουν τον λάρυγγα κάνοντας 

την φωνή πιο χαμηλή κατά την εφηβεία. Οι κόντρα τενόροι χρησιμοποιούν 

είτε την φυσιολογική τους φωνή (φυσικοί κόντρα τενόροι) είτε την τεχνική 

του falsetto, συχνά αναμιγνύοντας και τις δύο φωνές: 

Rinaldo (G.F. Handel: Rinaldo) 

Prince Orlofski (J.Strauss: Die Fledermaus) 

Sorceress (H. Purcell: Διδώ και Αινείας)  

Giulio Cesare (G.F.Handel: Giulio Cesare)   

 

2.2 Οι περιοχές της έκτασης της φωνής (registri) 

 

Όλες οι νότες της έκτασης της φωνής δεν παράγονται με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με 

το ύψος της νότας χρησιμοποιείται και διαφορετικός μηχανισμός για την παραγωγή 

της. Με τον όρο «περιοχή» εννοείται μια σειρά από συνεχείς και ομοιογενείς νότες, 

που παράγονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο μηχανισμό
13

. Ανάλογα λοιπόν με 

τον τρόπο αυτόν, διακρίνονται τρεις περιοχές
14

:  

 Η θωρακική, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή των χαμηλότερων 

νοτών της έκτασης της φωνής, 

 Η μεσαία, για την μεσαία περιοχή και 

 Η κεφαλική, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή των υψηλότερων 

νοτών της έκτασης (περιλαμβάνει και το Falsetto στις αντρικές φωνές). 

Η ύπαρξη των περιοχών δίνει ανομοιογένεια στην χροιά. Ο ίδιος τραγουδιστής ηχεί 

διαφορετικά στις χαμηλές από ότι στις ψηλές νότες και αυτό δημιουργεί μεγάλο 

πρόβλημα στην ομοιογένεια της μουσικής φράσης. Το πρόβλημα αυτό γίνεται 

εντονότερο όταν μια μουσική φράση κινείται στην περιοχή όπου η φωνή περνάει από 

τη μια περιοχή στην άλλη
15

, όπως γίνεται στο παράδειγμα 2.2.1: Πρόκειται για την 

πρώτη φράση από την άρια Celeste Aida από την ομώνυμη όπερα του G.Verdi. Οι 

                                                 
13

 Βλ. Ank Reiders: “Atlas der Gesangs Kunst” σελ. 86 
14

 Βλ. V.Fuchs: “The Art of Singing and the Voice Technique” σελ. 
15

 Οι παιδαγωγοί ονομάζουν αυτήν την περιοχή «πέρασμα» (passaggio). Είναι μια περιοχή που 

διαφέρει από τραγουδιστή σε τραγουδιστή και εκτείνεται σε μια απόσταση από ένα έως τέσσερα 

ημιτόνια.   Βλέπε: http://www.ncvs.org/ncvs/tutorials/voiceprod/tutorial/voluntary.html  
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συλλαβές : “Ce-le-ste A-i” κινούνται στη μεσαία περιοχή ενώ η συλλαβή: “da” στην 

κεφαλική: 

 

Παράδειγμα 2.2.1 

                               
 

 
 

 

Την λύση δίνει η ανάμειξη των ρεγκίστρων, δηλαδή η ικανότητα των τραγουδιστών 

να παράγουν τις νότες που αντιστοιχούν σε κάποιο ρεγκίστρο, με την χρήση του 

μηχανισμού παραγωγής ενός άλλου. Έτσι η ομοιογένεια στην χροιά του ήχου θα 

επιτευχθεί εάν η σοπράνο χρησιμοποιήσει την κεφαλική αντήχηση από την αρχή της 

φράσης. 

 

Falsetto: O όρος συχνά παρερμηνεύεται. Πρόκειται για ένα είδος «ψευδοφωνής», ένα 

registro της ανδρικής φωνής το οποίο είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του 

τραγουδιστή να αποδώσει απαλές, μαλακές νότες που είναι πάνω από την έκταση της 

φωνής του. Δεν έχει εξηγηθεί ποτέ το γιατί οι μεγάλοι δάσκαλοι της φωνητικής 

τέχνης όπως οι Μ. Garcia, Stockhausen κ.ά.  χρησιμοποίησαν τον όρο falsetto για να 

προσδιορίσουν τη μεσαία περιοχή της γυναικείας φωνής. 

  Ο όρος falsetto
16

 παραπέμπει σε κάτι πλαστό, ψεύτικο και αφύσικο. Ο 

επιτυχέστερος ορισμός είναι αυτός που βρίσκεται στο λεξικό Webster
17

: « Πλαστή, 

τεχνητή φωνή. Η ανδρική φωνή που είναι τοποθετημένη πάνω από την φυσική 

φωνή». Η  πρώτη χρήση του falsetto πιθανολογείται ότι έγινε από τους τραγουδιστές 

της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στην οποία η παρουσία  γυναικείων φωνών δεν 

ήταν αποδεκτή και τα μέρη των σοπράνο αποδίδονταν από μικρά αγόρια. Η 

πολυπλοκότητα όμως του πολυφωνικού a cappella στυλ του δέκατου έκτου αιώνα, 

κατέστησε πολύ δύσκολο για τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στις μουσικές απαιτήσεις. 

Έτσι οι τενόροι ανέλαβαν να τραγουδήσουν τις υψηλότερες νότες, πράγμα που το 

κατάφεραν τραγουδώντας μόνο με αυτόν τον αφύσικο τρόπο, το falsetto. 

                                                 
16

 Ο R.Wagner χρησιμοποιεί επίσης το όρο : Fistelstimme. Βλέπε V.Fuchs: “The Art of  Singing and 

the Voice Technique” σελ. 144 
17

 Βλέπε  V.Fuchs: “ The Art of  Singing and the Voice Technique” σελ. 140 
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  Το falsetto ηχεί αφύσικα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται με διακριτικότητα και 

καλαισθησία. Στο κανονικό τραγούδι οι φωνητικές χορδές πάλλουν καθ’ όλο το 

μήκος τους ενώ στο falsetto πάλλεται μόνο το άκρο της χορδής. Το γεγονός ότι ο 

παραγόμενος ήχος μοιάζει με εκείνο της γυναικείας ή παιδικής φωνής, οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για κατάλοιπο της προ-εφηβικής ηλικίας. Το θέμα ανήκει 

στην επιστήμη της Λαρυγγολογίας. Παρακάτω δίνονται οι βασικές αρχές που διέπουν 

την χρήση του falsetto
18

:     

1. Το falsetto υπάρχει μόνο στις ανδρικές φωνές και δεν αναφέρεται ποτέ σε 

σχέση με τις γυναικείες. 

2. Στο falsetto γίνεται χρήση ενός εντελώς διαφορετικού μηχανισμού από 

κείνον της παραγωγής του κανονικού ήχου. Ο ίδιος φθόγγος δεν μπορεί να 

αποδοθεί και με τους δύο μηχανισμούς. 

3. Ένας κεφαλικός φθόγγος μπορεί να τραγουδηθεί από τραγουδιστές και των 

δύο φύλων. Ο ήχος παράγεται από την μερική ή ολική συνήχηση των 

παλμών του κρανίου και των κοιλοτήτων του.  

 

Οι νότες που τραγουδιούνται falsetto είναι γενικά αδύναμες. Ένα piano ή 

pianissimo που μπορεί να αναπτυχθεί σε forte είναι ένας γνήσιος κεφαλικός 

φθόγγος και όχι falsetto. Ο ρόλος του στην όπερα, όπως αυτός του έχει δοθεί από 

τους συνθέτες είναι κυρίως η δημιουργία κάποιων ακουστικών θεατρινισμών: Ο 

Verdi το ζητά από τον Falstaff (στην πρώτη πράξη της ομώνυμης όπερας), όταν 

αυτός μιμείται την  κυρία Ford, επειδή κάνει την αντρική φωνή να ακούγεται σαν 

γυναικεία. Το σχετικό μέρος είναι γραμμένο σε τόσο ψηλή περιοχή ώστε κανένας 

βαρύτονος δεν μπορεί να το αποδώσει με την φυσική του φωνή:  

 

 

       Παράδειγμα: 2.2.2 G.Verdi: Falstaff.   Πρώτη πράξη 

 

  

           
  

 

Ο Puccini χρησιμοποιεί το ίδιο τρικ στην La Boheme (τέταρτη πράξη), όταν ο 

βαρύτονος Marcello μιμείται κοροϊδευτικά το τραγούδι και τον χορό της 

Musetta:    

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Βλέπε Gloria Bennet: “Breaking Through: From Rock to Opera- The basic Technique of Voice” σελ 

30  
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Παράδειγμα 2.2.3: G.Puccini: La Boheme.  Τέταρτη πράξη  

 

  
 

Οι μπάσοι και οι βαρύτονοι καταφεύγουν στο falsetto όταν δεν αισθάνονται σιγουριά 

στο κεφαλικό registro. Συνήθως το χρησιμοποιούν σε κωμικές σκηνές, ενώ οι τενόροι 

κάνουν χρήση του falsetto σε σοβαρές άριες και ντουέτα, και μερικές φορές για την 

δημιουργία πολύ εντυπωσιακών εφέ στις ψηλές νότες. 

 

 

 

2.3 Η Άρθρωση του Ήχου 

 

 

Με τον όρο άρθρωση εννοείται η θέση και η κίνηση των μερών της φωνητικής  οδού, 

δηλαδή των αρθρωτών, για την διαμόρφωση των ήχων της ομιλίας και του 

τραγουδιού, δηλαδή των φθόγγων
19

. 

Από την έννοια της άρθρωσης εξαιρείται η παραγωγή της φώνησης στο λάρυγγα. 

Φωνητική οδός ονομάζεται ο δίαυλος διέλευσης του αέρα από το λάρυγγα 

(γλωσσίδα) προς το εξωτερικό περιβάλλον διαμέσου του στόματος και της μύτης, ενώ 

αρθρωτές ονομάζονται τα μέρη της φωνητικής οδού που µε τη θέση ή την κίνησή 

τους μεταβάλλουν τη ροή του αέρα και συμβάλλουν έτσι στη διαμόρφωση των ήχων. 

Τα βασικά στοιχεία της άρθρωσης είναι το legato, το portamento, το staccato, το 

marcato και o τονισμός (accent). Τα στοιχεία αυτά αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο 

στο οποίο παρουσιάζονται, πέρα από την τεχνική εκτέλεσής τους, όλες οι πιθανές 

δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ο τραγουδιστής κατά την εκτέλεσή τους ενώ 

προτείνονται και λύσεις για την  αντιμετώπισή τους. 

 

Legato: Είναι η απρόσκοπτη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων φθόγγων. Όταν εκτελείται 

το legato ο λάρυγγας δεν «πηδάει πάνω-κάτω»
20

 αλλά γλιστράει από την μια θέση 

στην άλλη. Οι νότες πάνω στο ίδιο φωνήεν δεν διακόπτονται από ενδιάμεσο “h”, 

πρέπει να έχουν το ίδιο ηχόχρωμα και να παράγονται από τον ίδιο μηχανισμό 

παραγωγής ήχου.  

Μια μουσική φράση δηλαδή που εκτελείται legato, θα πρέπει να αποτελείται από 

νότες των οποίων το ηχόχρωμα δεν αλλάζει κατά την διάρκειά της, έτσι ώστε να 

διατηρηθεί η επιθυμητή ομοιογένεια. Αυτό είναι ευκολότερο για τον τραγουδιστή να 

το πετύχει όταν οι νότες αυτές ανήκουν στην ίδια περιοχή. Οι περισσότερες φράσεις 

όμως εκτείνονται σε περιοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερα του ενός registri. 

Στην περίπτωση αυτή η ομοιογένεια επιτυγχάνεται με την βοήθεια της κεφαλικής 

αντήχησης η οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και σε χαμηλότερες νότες από 

                                                 
19

 Βλέπε : Αθανάσιος Πρωτόπαπας: «Εισαγωγή στην Φωνητική». Σελ 8.  

http://www.ilsp.gr/homepages/protopapas/pdf/Protopapas_phon-notes_2003.pdf 
20

 Βλέπε Ank Reinders: “Atlas der Gesangs Kunst” σελ. 81   
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αυτές που αντιστοιχούν στην κεφαλική περιοχή, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.2. 

Οι τραγουδιστές αναμιγνύουν την υφή και το χρώμα των δυο registri με τον ίδιο 

τρόπο ακριβώς που δύο μέταλλα συγχωνεύονται κατά την διάρκεια της τήξης
21

. Όταν 

η τραγουδίστρια που ερμηνεύει την άρια της Κάρμεν φτάνει στην φράση: 

 

Παράδειγμα: 2.2.4 

                   
η πρώτη νότα χρειάζεται την μίξη της κεφαλικής αντήχησης, ούτως ώστε το Φα δίεση 

να αποδοθεί με ευκολία, χωρίς πίεση ή σφίξιμο. 

   Όταν ο τενόρος τραγουδά την άρια “Μ’ appari” από την όπερα Martha του Flotov, 

πρέπει, κατά τον Fuchs
22

, να χρησιμοποιήσει την σωστή μίξη των registri, από την 

πρώτη νότα, διαφορετικά η φράση θα ακουστεί ανομοιογενής: 

 

Παράδειγμα 2.2.5 

 

 
 

   

Εάν χρησιμοποιήσει το ίδιο χρώμα για το:   και το:   

και το:   θα μπορέσει να τραγουδήσει ολόκληρη την φράση με μαλακό 

legato και με μια αναπνοή. Το καλό legato διευκολύνει τις μεγάλες φράσεις και 

βοηθάει να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια, όπως για παράδειγμα νότες που δεν 

συνταιριάζονται. Ο κάθε φθόγγος πρέπει να συνεχίσει να ηχεί μέχρι να τον διαδεχθεί 

ο επόμενος. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτελείται με ταχύτητα αστραπής, χωρίς να 

διακόπτεται η αναπνευστική ροή. Ταυτόχρονα ο ήχος της κάθε νότας πρέπει να 

ελέγχεται προτού δώσει την θέση του στον επόμενο.  

                                                                  

 

Portamento: To Portamento έχει άμεση σχέση με το legato: Ενώ στο legato έχουμε 

την απαλή σύνδεση δύο φθόγγων, στο portamento η φωνή γλιστράει από μια νότα 

προς μια άλλη διαμέσου των απειροστών διαβαθμίσεων του τόνου που υπάρχουν 

μεταξύ των νοτών αυτών.  Αυτή η νωθρή ανέλιξη της φωνής έχει την δυνατότητα να 

προσδώσει πολύ εκφραστικότητα εάν χρησιμοποιηθεί με μέτρο, αλλά εάν γίνει 

τρόπος τραγουδιού το αποτέλεσμα είναι αξιοθρήνητο, διότι καταλήγει σε 

νηματοποίηση του ήχου
23

. 

                                                 
21

 Βλέπε V.Fuchs: “ The Art of  Singing and the Voice Technique” σελ 149 
22

 Βλέπε V.Fuchs: “ The Art of  Singing and the Voice Technique” σελ 149 
23

 Βλέπε V.Fuchs: “ The Art of  Singing and the Voice Technique” σελ 154 
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   Εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές να συνενωθούν, το portamento στο τραγούδι είναι 

όπως στο βιολί. Η ψηλότερη νότα πρέπει πάντα να αποδίδεται δυνατότερα από την 

χαμηλή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ανιούσα ή κατιούσα κίνηση του portamento. H 

χρήση του απαιτεί μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να ηχήσει αντιαισθητικά. Το 

portamento όπως και το messa di voce που θα μελετηθεί παρακάτω, κατακτώνται 

μόνο με την βοήθεια της κεφαλικής αντήχησης και του ελέγχου της αναπνοής. 

    Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σωστής απόδοσης του portamento υπάρχει στην 

άρια του Don Ottavio από τον Don Giovanni του W. A. Mozart: 

 

Παράδειγμα 2.2.6. Άρια του Don Ottavio.    W.A.Mozart: Don Giovanni  

    

             
Ο σκελετός της μελωδίας είναι: 

 

                
 

 

Στα ακόλουθα παραδείγματα μπορεί να γίνει ένα ελαφρό portamento όταν όλη η 

φράση τραγουδιέται messa di voce: 

 

Παράδειγμα 2.2.7   Άρια του Radamez (G.Verdi: Aida) 

 

                                           
  

                          Άρια του Don Ottavio (W.A.Mozart: Don Giovanni) 

                                         
 

Ευρεία χρήση του portamento γίνεται στο κλείσιμο μιας καντέντσας και μετά από την 

κορώνα, όταν αυτή οδηγεί στην είσοδο της ορχήστρας. Αν γίνει με τον σωστό παλμό 

βοηθάει τον μαέστρο να προετοιμάσει την εισαγωγική του κίνηση ώστε η ορχήστρα 

να μπει συγχρονισμένη και στο σωστό tempo: 
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Παράδειγμα: 2.2.8  G.Verdi: La Traviata. 2
η
 πράξη. Ντουέτο Alfredo - Germond   

                                                                  

 

                                 

 
 

Το portamento από την κορώνα στο φα προς το σι ύφεση δίνει σιγουριά και ασφάλεια   

και στον τραγουδιστή και στον μαέστρο. Για να γίνει με τον σωστό τρόπο θα πρέπει η 

κατεύθυνση από την συλλαβή της κορώνας: “-so-”προς την τελική συλλαβή: “-lar” να 

γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ρυθμού που 

ακολουθεί. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο τραγουδιστής την στιγμή που εκτελεί το 

portamento καταφέρει να δώσει με τον εσωτερικό του παλμό, το τέμπο στον μαέστρο 

καθώς επίσης και όταν αρθρώσει έντονα το σύμφωνο της τελευταίας συλλαβής: “l” . 

Η σύγχρονη αντίληψη και άποψη για την εκτέλεση της μουσικής του 17
ου

 και 18
ου

 

αιώνα συνιστά την αποφυγή του portamento. Πολλοί μαέστροι, εκτελεστές και 

παιδαγωγοί  μάλιστα το απαγορεύουν εντελώς. Παρόλα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες για 

την χρήση του, σε διατριβές που πραγματεύονταν την τεχνική του τραγουδιού, στις 

οποίες γίνεται μελέτη του portamento σε όλες του τις μορφές, από τις αρχές ακόμα 

του 17
ου

 αιώνα: το  “strascino” και το “cercar della nota” του Caccini, αναπτύχθηκε 

στο portamento του Corri και το “port de voix” του Garcia
24

.  

 

Staccato: Είναι η τεχνική του τραγουδίσματος σύντομων νοτών με μικρές στιγμές 

παύσης μεταξύ αυτών. Είναι δηλαδή ακριβώς το αντίθετο του δεσίματος μαλακών 

τόνων (legato). Επιτυγχάνεται με την απότομη πίεση των κοιλιακών μυών προς το 

διάφραγμα η οποία μετατρέπεται σε μια ενισχυμένη υπογλωττιδική πίεση
25

.   Το 

staccato είναι χρήσιμο και για τις ψηλές αλλά και για τις χαμηλότερες φωνές και η 

σωστή εκτέλεσή του φανερώνει πολλά πράγματα για την φωνή: τέλεια ατάκα, έλεγχο 

της αναπνοής, αυθεντικότητα του τόνου, ακρίβεια του τονικού ύψους και ευελιξία της 

φωνής. Για την σωστή εκτέλεση του staccato απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 

χαλαρός και ανοιχτός λαιμός ώστε ο αέρας να μπορεί να περνάει αβίαστα από μέσα 

                                                 
24

 Βλέπε Martha Elliott: “Singing in Style: A Guide to Vocal Performance Practices” σελ 141.  
25

 Βλέπε Ank Reinders: “Atlas der Gesangs Kunst” σελ 89. 
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του. Το διάφραγμα αναπηδά έτσι ώστε κανείς να μπορεί να αισθανθεί τους μύες της 

λεκάνης, και διαστέλλεται συνεχώς κατά την πορεία προς το τέλος της φράσης
26

.  

  Βασικό μέλημα του μουσικού προετοιμαστή είναι να μην αφήσει τον τραγουδιστή 

να βαραίνει το staccato και να τον κατευθύνει να παράγει σύντομες, λαμπερές και 

ανάλαφρες νότες. Ακόμα και πολύ ψηλές νότες όπως είναι το f
3 

 στην άρια της 

Βασίλισσας της Νύχτας από τον Μαγικό Αυλό του W.A.Mozart (Παρ.2.2.9), δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως το κέντρο της φράσης και ο τραγουδιστής πρέπει να 

μην  φτάνει με όλη του την φωνή σ’ αυτές. Αυτό θα δημιουργούσε σφίξιμο στον 

λαιμό και καταστροφή της χροιάς, ενώ μακροχρόνια μπορεί να μειώσει την διάρκεια 

ζωής της φωνής. Το πόσο σημαντική είναι μια νότα και πόσο αξίζει της προσοχής του 

τραγουδιστή, δεν καθορίζεται από το ύψος της, αλλά από τον λειτουργικό της ρόλο 

μέσα στην φράση. Επομένως, επιστρέφοντας στο παράδειγμα, οι νότες που θα πρέπει 

να τους δοθεί ώθηση από το διάφραγμα, είναι τα πρώτα όγδοα του κάθε μέτρου και 

στο f
3
 θα πρέπει να φτάσει, όπως ακριβώς ένας  υαλοκαθαριστήρας φτάνει  στο 

ψηλότερο σημείο του τζαμιού και φεύγει αμέσως. Ο τραγουδιστής θα πρέπει να 

στηριχτεί μόνο στην κεφαλική αντήχηση και στην διαφραγματική του στήριξη για να 

όμορφο staccato χωρίς να καταπονήσει την φωνή του.    

 

Παράδειγμα: 2.2.9 W.A.Mozart : Μαγικός Αυλός. Άρια της Βασίλισσας της Νύχτας   

 

 

 
 

 

 

Το marcato και ο τονισμός (accent): Οι δύο αυτοί όροι συχνά συγχέονται όχι μόνο 

από τους τραγουδιστές αλλά και από τους εκτελεστές οργάνων. Ο Manuel Garcia
27

, 

ένας από τους πιο γνωστούς παιδαγωγούς του 19
ου

 αιώνα περιγράφει τον τρόπο 

παραγωγής του  marcato: « Εφαρμόζουμε συγκεκριμένη έμφαση σε κάθε νότα, χωρίς 

να ξεχωρίσουμε την μια από την άλλη, δίνοντας πίεση στους πνεύμονες και 

                                                 
26

 Βλέπε Gloria Bennet: “Breaking Through: From Rock to Opera- The basic Technique of Voice” σελ 

36 
27

  Manuel Patricio Rodríguez García (1805-1906): Ισπανός τραγουδιστής και παιδαγωγός, γνωστός 

και για την εισαγωγή της χρήσης του λαρυγγοσκοπίου στην μελέτη της ανατομίας του φωνητικού 

οργάνου.  
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διαστέλλοντας  τον φάρυγγα ως εάν θα επαναλαμβάναμε το ίδιο φωνήεν σε κάθε νότα 

του περάσματος»
28

.  Από την περιγραφή του βγαίνει το συμπέρασμα πως μια νότα 

που εκτελείται marcato έχει την ίδια ένταση καθ’ όλη την διάρκειά της και δεν 

εκτελείται δυνατότερα από τις άλλες. 

  Αντίθετα η τονισμένη νότα είναι δυνατότερη από τις υπόλοιπες ενώ κατά την 

διάρκειά της η ένταση μπορεί να μεταβάλλεται ή όχι ανάλογα με την εποχή στην 

οποία ανήκει το έργο: Όπως θα μελετηθεί παρακάτω, στην εποχή Μπαρόκ και στην 

Κλασική περίοδο ο τονισμός είναι σύντομος και η ένταση ελαττώνεται κατά την 

διάρκεια της νότας ενώ στην ρομαντική και την σύγχρονη εποχή η ένταση αυτή δεν 

μεταβάλλεται καθόλου.   

 

2.4 Η Αναπνοή 

 

Η τεχνική της αναπνοής είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της φωνητικής τέχνης. Από 

την σωστή αναπνοή εξαρτώνται όχι μόνο η σωστή φωνητική τοποθέτηση, αλλά και ο 

χαρακτήρας και η τονική ακρίβεια του παραγόμενου ήχου, ενώ η σωστή διαχείριση 

και οικονομία του αέρα, εγγυώνται την ομοιογένεια της φράσεως από την αρχή έως 

το τέλος της. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο χαρακτήρας της αναπνοής και η 

σημασία του στην σωστή απόδοση της μουσικής φράσης. 

 

Η συνήθης διαδικασία της αναπνοής εκτελείται σε δύο φάσεις
29

: 

 

1. Εισπνοή – 2. Ατάκα 

  

 Η αναπνοή όμως στο τραγούδι εκτελείται σε τρείς φάσεις: 

 

                                             1. Εισπνοή – 2. Αναμονή - 3. Ατάκα 

 

Το γιατί είναι εύκολο να γίνει κατανοητό. Εάν θέλουμε να πετάξουμε μια μπάλα ή να 

πυροβολήσουμε, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε τον στόχο και να 

εξοικονομήσουμε δυνάμεις, εάν διαθέσουμε έναν ελάχιστο χρόνο για προετοιμασία. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο τραγούδι: Η αναμονή είναι η πολύ σύντομη 

χρονική στιγμή κατά την οποία ο τραγουδιστής θα ελέγξει την ατάκα του, την 

τονικότητα και την τοποθέτηση της φωνής του και  θα σκεφτεί την οικονομία του 

αέρα στην φράση που ακολουθεί
30

. 

  Η εισπνοή και η ατάκα είναι άμεσα συνδεδεμένες. Όσον αφορά την πρώτη, ο 

γενικός κανόνας της φωνητικής τέχνης είναι ότι αυτή γίνεται με το τρόπο που 

αναπνέει κανείς όταν βλέπει ή ακούει μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό σημαίνει ότι η 

ποσότητα του αέρα ποτέ δεν είναι υπερβολική και ο αέρας περνάει από την μύτη 

απευθείας στο διάφραγμα ενώ διατηρείται η χαλαρότητα και πλαστικότητα του 

τελευταίου. Ο χαρακτήρας όμως της εισπνοής καθορίζεται από την ατάκα που 

ακολουθεί: για μια αργή και legato μουσική φράση απαιτείται μια απαλή και 

απλωμένη εισπνοή ενώ για να εκφέρει μια γρήγορη και staccato νότα ή φράση η 

εισπνοή είναι σύντομη και κοφτή. 
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Η κατάλληλη στιγμή για αναπνοή: Η στιγμή αυτή γενικά καθορίζεται από την 

μουσική φράση, αλλά και κάποιες φορές από το κείμενο. Ο φθόγγος ή η λέξη που 

έπεται της αναπνοής είναι αυτό που κυρίως ενδιαφέρει. Η παύση πριν από μια 

ασήμαντη λέξη πρέπει να αποφεύγεται. Ο καλός ομιλητής γνωρίζει ότι τίποτα δεν 

προσδίδει περισσότερη έμφαση σε μια λέξη ή φράση, όσο μια «παύση εντυπώσεων». 

   Για πολλούς λόγους είναι δυνατό ο τραγουδιστής να αισθανθεί έλλειψη αναπνοής 

προτού ολοκληρώσει μια legato φράση, με συνέπεια η τελευταία του νότα να μην έχει 

λάμψη. Ο έμπειρος τραγουδιστής σκόπιμα θα αρχίσει την επόμενη νότα με το ίδιο 

ακριβώς χρώμα, ποιότητα και όγκο και θα την αναπτύξει στην διάρκεια της φράσης, 

χωρίς ποτέ να δώσει στο ακροατήριο να αντιληφθεί πόσο έχει αντλήσει από τα 

αποθέματά του. Ο λιγότερο πεπειραμένος θα αρχίσει με μια μεγάλη εντυπωσιακή 

νότα, πράγμα που θα διακόψει την συνοχή της φράσης
31

.   

  

  Σε legato φράσεις η παύση για αναπνοή πρέπει να γίνεται τόσο επιδέξια, ώστε να 

περνά απαρατήρητη, όπως και η αλλαγή στο δοξάρι ενός βιολονίστα. Ο έμπειρος 

τραγουδιστής  εισπνέει στην κατάλληλη στιγμή και όχι όταν βρεθεί στην έσχατη 

ανάγκη. «Ο ενήλικας τρώει την καθορισμένη ώρα των γευμάτων, το μωρό κλαίει 

όταν πεινάσει»
32

. Ο τραγουδιστής πρέπει να αναπνέει μετά από την τελευταία νότα 

μιας φράσης και όχι πριν από την πρώτη νότα της επόμενης, ακριβώς όπως μια 

δακτυλογράφος αυτόματα αφήνει διάστημα μετά από την τελευταία λέξη που 

πληκτρολόγησε και όχι πριν από την λέξη που ακολουθεί. 

 

Η αναπνοή στην άρια – Η βοήθεια από τον συνθέτη: Μερικές φορές ο συνθέτης 

προνοεί ώστε να δώσει χρόνο στον τραγουδιστή να εισπνεύσει. Ο R. Wagner για 

παράδειγμα, ήταν ένας από τους συνθέτες που σπάνια άφηνε τον τραγουδιστή 

αβοήθητο. Παράδειγμα η πρώτη εξαγγελία του Telramund από την όπερα Lohengrin: 

 

 Παράδειγμα: 2.3.1.    R. Wagner: Lohengrin. Πρώτη πράξη 

 

 

 
 

Παρατηρείται πως η δομή της φράσης είναι τέτοια ώστε  να υπάρχουν αρκετές 

παύσεις και κατ’ επέκταση ευκαιρίες για αναπνοή.  

Σε άλλες περιπτώσεις όμως, ο τραγουδιστής πρέπει να δράσει κατά την δική του 

κρίση: Στην περίφημη άρια της Κοντέσας Dove sono από τους Γάμους του Φίγκαρο, ο 

Fuchs μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο η σοπράνο παίρνει χρόνο για να αναπνεύσει 

στην διάρκεια μιας χαριτωμένης κίνησης
33

. Παρατηρούμε ότι αυτό επιτυγχάνεται  

αφαιρώντας μέρος της διάρκειας της τελευταίας πριν την αναπνοή νότας:  
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Παράδειγμα: 2.3.2   W.A.Mozart: Οι Γάμοι του Φίγκαρο. Άρια “ Dove sono” 

     

    

 

 
 

 

 

 

2.5 To Vibrato 

 

Είναι η ρυθμική και παλμική δόνηση ενός φθόγγου, η οποία διέπεται από τους νόμους 

της Ακουστικής. Είναι απόκτημα μιας σωστά γυμνασμένης και υγιούς φωνής και 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τεχνική της αναπνοής: μια χαλαρή αναπνοή και μια 

σωστή τοποθέτηση της φωνής δίνει ένα λαμπερό και υγιές vibrato. Αντίθετα η 

υπερβολική δύναμη στην εκπνοή μπορεί να οδηγήσει στην έντονη και βεβιασμένη 

παλμική κίνηση των φωνητικών χορδών δηλαδή στο tremolo, το οποίο μπορεί για τα 

μουσικά όργανα να είναι απλά μια τεχνική και ένα εφέ, για το τραγούδι αποτελεί 

μεγάλο μειονέκτημα και είναι δείγμα λανθασμένης τεχνικής ή κόπωσης ή γήρατος.     

  Το vibrato είναι αισθητό κυρίως σε μεγάλες νότες ή κορώνες, κυρίως στο τέλος μιας 

φράσεως. Ζεσταίνει τον ήχο και δίνει ζωή στην νότα ενώ η χρήση του διαφέρει 

ανάλογα με το είδος της φωνής και το Στυλ
34

: Η φωνητική μουσική πριν από το 1800 

απαιτούσε λιγότερο vibrato  από την μουσική του 19
ου

 αιώνα. Αλλά ακόμα και στην 

φωνητική μουσική του ιδίου αιώνα η χρήση του μεταβάλλεται ανάλογα με το 

μουσικό είδος. Έτσι σε ένα lied ο τραγουδιστής θα εφαρμόσει λιγότερο vibrato από 

ότι σε μια όπερα. 

 Λόγω του γεγονότος ότι η κάθε φωνή έχει το δικό της χαρακτηριστικό vibrato, αυτό 

είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν το είδος της μουσικής για το 

οποίο είναι κατάλληλη η φωνή. Μια μεγάλη φωνή με ευδιάκριτο vibrato κρίνεται 

κατάλληλη για τα έργα των Verdi, Puccini, Wagner, ενώ μια μικρότερη φωνή με 

λιγότερο vibrato είναι προτιμότερη για να αποδώσει έργα εποχής Μπαρόκ και κυρίως 

ρόλους νεαρών γυναικών και εραστών. Μια μικρή φωνή με πολύ vibrato είναι 

ακατάλληλη τόσο για το lied όσο για την όπερα Μπαρόκ
35

.  
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2.6 Το Χρωμάτισμα 

 

 

Μεμονωμένες νότες ή ολόκληρες φράσεις μπορούν να τραγουδηθούν με ένα πιο 

ανοιχτό ή πιο σκούρο χρώμα. Ακόμα και ένας ολόκληρος ρόλος μπορεί να 

αντιμετωπιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακριβώς όπως ένας ζωγράφος ή σκηνογράφος 

αποφασίζει για την απόχρωση που ταιριάζει στην γενική ατμόσφαιρα ενός έργου
36

. Ο 

βαρύτονος που τραγουδά τον ρόλο του Φίγκαρο στον Κουρέα της Σεβίλλης, 

χρησιμοποιεί συνήθως ένα χρώμα φωτεινότερο από εκείνο που θα χρησιμοποιούσε 

για να τραγουδήσει τους τέσσερεις σατανικούς ισότιμους ρόλους στα Παραμύθια του 

Χόφμαν του Όφενμπαχ. Θα δώσει ανάλογο χρώμα προσέχοντας να μην επηρεαστεί 

ούτε η φωνή του ούτε η τεχνική του. Το χρωμάτισμα βοηθάει τους 

συμπρωταγωνιστές ( πχ Aida και Radamez) να συνηχήσουν αρμονικά. Φυσικά αυτή η 

προσπάθεια δεν συνίσταται για σπουδαστές που η φωνή τους βρίσκεται ακόμα στο 

στάδιο της διάπλασης. Οι μαέστροι και μουσικοί προετοιμαστές που παροτρύνουν 

νέους εκτελεστές να χρωματίσουν υπερβολικά, είναι δυνατό να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην φωνή τους. Η σωστή χρήση του ηχοχρωματισμού προϋποθέτει μια 

«ειδική αίσθηση»
37

   που αποκτάται με την πείρα. Οι μεγάλοι συνθέτες διαθέτουν 

αυτό το αισθητήριο: Ο Μότσαρτ τονίζει την σκοτεινή διάθεση που κυριαρχεί στην 

άρια σε Μι ύφεση της Ελβίρας στον Don Giovanni, χρησιμοποιώντας σκουρόχρωμα 

ξύλινα πνευστά. 

   

 

2.7 Η Άρθρωση και η Προφορά της γλώσσας 

 

 

Με τον όρο «Άρθρωση» εννοείται η διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι ήχοι 

που παράγονται από τις φωνητικές χορδές και στην συνέχεια με την συνδρομή των 

υπόλοιπων οργάνων της φώνησης, δηλαδή της γλώσσας, των χειλιών, της κάτω 

γνάθου και της μαλακής υπερώας μετατρέπονται σε φθόγγους, συλλαβές και λέξεις
38

. 

Η άρθρωση των φθόγγων και ο τρόπος με  τον οποίο εκφωνεί κανείς τους φθόγγους 

και τις λέξεις λέγεται «Προφορά». Ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης και την 

ικανότητα της χρησιμοποίησης του σωστού τόνου, ρυθμού και τονισμού μιας λέξης 

σε μια ομιλούμενη γλώσσα. Η καθαρή προφορά συνίσταται στην καθαρή απόδοση 

όλων των συλλαβών χωρίς ένρινους ήχους. Οι ιδιορρυθμίες της Προφοράς (που 

καθορίζονται από την αρθρωτική βάση της μητρικής γλώσσας) αποκαλύπτονται όταν 

η ομιλία γίνεται σε γλώσσα ξένη
39

. Στην διδασκαλία των τραγουδιστών από τον 

μουσικό προετοιμαστή, ο έλεγχος της καθαρής άρθρωσης και της σωστής προφοράς 

της γλώσσας είναι από τα βασικότερα μελήματα. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι 

κανόνες εκείνοι που διέπουν την σωστή και καθαρή άρθρωση όπως ισχύουν για όλες 

τις γλώσσες, και αναλύεται ειδικότερα η προφορά των τεσσάρων βασικών γλωσσών 
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που συναντώνται στην Όπερα: της Ιταλικής, της Γερμανικής, της Αγγλικής και της 

Γαλλικής. 

 

    

Τα φωνήεντα:  Όταν παράγεται ένα φωνήεν, υπάρχουν κατά κύριο λόγο τέσσερεις 

διαστάσεις (ή χαρακτηριστικά) που συμμετέχουν στην παραγωγή του
40

: 

1. το πόσο κλειστά είναι τα σαγόνια 

2. το πόσο προς τα πίσω ή προς τα μπρος είναι τοποθετημένη η γλώσσα 

3. το αν τα χείλη είναι τραβηγμένα στις γωνίες, ή χαλαρά, ή σχηματίζουν κύκλο (και 

πόσο έντονα το κάνουν) και 

4. το αν η μαλακή υπερώα του στόματος κλείνει τη στοματική κοιλότητα, με 

αποτέλεσμα ο αέρας να έρχεται από τη μύτη. 

Αυτές είναι οι τέσσερεις διαστάσεις του χώρου των φωνηέντων. Η 4η διάσταση δεν 

υπάρχει στην ελληνική γλώσσα αλλά σε γλώσσες όπως η Γαλλική και η Πορτογαλική 

οι οποίες έχουν ένρινα φωνήεντα. Πρακτικά κάθε φωνήεν μπορεί να μετατραπεί σε 

ένρινο κλείνοντας τη δίοδο προς τη στοματική κοιλότητα με τη μαλακή υπερώα (το 

πίσω μέρος του ουρανίσκου). Οι τέσσερεις αυτές διαστάσεις καθορίζουν το 

χρωμάτισμα, το πόσο στρόγγυλο είναι το εκφερόμενο φωνήεν καθώς και την μίξη 

των φωνηέντων όπως συμβαίνει σε γλώσσες όπου υπάρχουν τα «μη καθαρά» 

φωνήεντα: πχ τα φωνήεντα με “ü” στην Γερμανική γλώσσα ή το γράμμα “a” στην 

Αγγλική που προφέρεται ως “ae”, με αποτέλεσμα να δίνονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προφοράς που χαρακτηρίζουν την κάθε γλώσσα όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

Τα σύμφωνα: Ο τρόπος παραγωγής των συμφώνων, δηλαδή το πόσο εμπρός ή πίσω 

στην στοματική κοιλότητα παράγονται καθώς και ποιοι αρθρωτές συμμετέχουν στην 

παραγωγή τους διακρίνει τα σύμφωνα στις παρακάτω κατηγορίες
41

:  

 Διχειλικά: για την προφορά-τους χρησιμοποιούνται τα δύο χείλη, όπως για τα 

ελληνικά p, b, και m. Σημείωση: τα σύμβολα φ και β που υπάρχουν στη 

στήλη αυτή, που ενώ είναι ελληνικά γράμματα, δεν αντιστοιχούν σε 

ελληνικούς φθόγγους. 

 Χειλοδοντικά: προφέρονται με το κάτω χείλος να ακουμπά στα πάνω δόντια, 

όπως στα ελληνικά “f” (όπως «φ»), και “v” (όπως «β»). 

 Οδοντικά: προφέρονται τοποθετώντας τη γλώσσα μεταξύ των δοντιών. 

Πρόκειται για τους δύο ελληνικούς φθόγγους θ και δ 

 Φατνιακά: προφέρονται με τη γλώσσα να ακουμπά στα φατνία των δοντιών, 

δηλαδή στο άνω-εσωτερικό μέρος-τους, κοντά στην οδοντική ρίζα. 

Σημείωση: για τα ελληνικά σ και ζ η γλώσσα δεν ακουμπά στα φατνία αλλά 

τραβιέται πίσω. Για το λόγο αυτόν τα δύο αυτά σύμφωνα αποτελούν 

ξεχωριστή κατηγορία, και λέγονται «συριστικά». 
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 Μεταφατνιακά: η γλώσσα τραβιέται πιο πίσω, ενώ τα δόντια ενώνονται· 

επίσης, τα χείλη σχηματίζουν κύκλο. Πρόκειται για τα ∫ και ʒ, που υπάρχουν 

σε πολλές γλώσσες, όπως στην αγγλική (“ship” και “casual”, αντίστοιχα), στη 

ρωσική (“шапка” και “жизнь”, αντίστοιχα), και πολλές άλλες, όχι όμως στη 

νεοελληνική κοινόλεκτο. Υπάρχουν πάντως στην κρητική διάλεκτο της 

ελληνικής, σε λέξεις όπως «παχύς» ([pa·'∫is]) και «γη» ([ʒi]), αντίστοιχα· 

όπως και στην κυπριακή διάλεκτο. 

 Ανακεκαμμένα: η γλώσσα ακουμπάει με τη μύτη της τη στοματική κοιλότητα 

ακόμα πιο πάνω από τα φατνία των δοντιών, και για να το κάνει αυτό 

κάμπτεται, εξ ου και ο όρος «ανακεκαμμένα». Τα σύμφωνα αυτά είναι πολύ 

συχνά σε ινδικές διαλέκτους, και όποιος έχει ακούσει Ινδούς να μιλούν 

αγγλικά θα έχει προσέξει την ιδιαιτερότητα της προφοράς τους· η 

ιδιαιτερότητα αυτή οφείλεται στην αντικατάσταση πολλών συμφώνων της 

αγγλικής, ιδίως των r, t, και d, με τα αντίστοιχα ανακεκαμμένα. 

 Ουρανικά: Τα ουρανικά σύμφωνα από φωνητική άποψη είναι αυτά που 

σχηματίζονται όταν η μέση (ράχη) της γλώσσας ακουμπά τον ουρανό της 

στοματικής κοιλότητας (ενώ για τα κ, γ, και χ, δηλ. τα k, γ, και x αντίστοιχα, 

το πίσω μέρος της γλώσσας ακουμπά τη μαλακή υπερώα του στόματος –βλέπε 

επόμενη κατηγορία).  

 Υπερωικά: εδώ ανήκουν οι φθόγγοι που παράγονται από τα κ, γκ, χ και γ 

όταν ακολουθούνται από κεντρικά ή οπίσθια φωνήεντα a, ο, ή u. Η γλώσσα 

ακουμπά με την πίσω πλευρά τη μαλακή υπερώα του στόματος, που βρίσκεται 

πάνω από τη σταφυλή (βλ. επόμενη κατηγορία). Εδώ ανήκει και το ρινικό ŋ 

της ελληνικής λέξης «άγχος», της αγγλικής “ring”, κλπ. Αυτή είναι η 

τελευταία κατηγορία όπου υπάρχουν σύμφωνα της νέας ελληνικής· πιο πίσω 

στο στόμα δεν παράγονται νεοελληνικοί φθόγγοι. 

 Σταφυλικά: για την παραγωγή-τους ενώνεται η σταφυλή με το πίσω μέρος 

της γλώσσας. Η σταφυλή είναι το μικρό σαρκώδες μόρφωμα που κρέμεται 

από τον ουρανίσκο, και το βλέπουμε στο βάθος της στοματικής κοιλότητας 

αμέσως μόλις ανοίξουμε το στόμα στον καθρέφτη. Σαν σταφυλικό προφέρεται 

το r στη γερμανική (όπου είναι «τριβόμενο»), και στη γαλλική γλώσσα (όπου 

είναι παλλόμενο)· το τελευταίο σ’ εμάς τους Έλληνες ακούγεται σαν «έντονο 

γάμμα». 

 Φαρυγγικά: παράγονται ακόμα πιο πίσω, με τη γλώσσα ν’ αγγίζει το σημείο 

όπου βρίσκεται η είσοδος του φάρυγγα. Είναι πολύ συχνά στις σημιτικές 

γλώσσες (π.χ. στην αραβική, όπου το φαρυγγικό τριβόμενο άηχο σύμφωνο 

μας ακούγεται σαν ένα «πολύ έντονο χ»). 

 Γλωττιδικά: παράγονται με τη γλωττίδα που είναι η περιοχή πάνω από τις 

φωνητικές χορδές, όπου αρχίζει ο λάρυγγας. Γλωττιδικό σύμφωνο είναι το h 

που είναι ο αρχικός ήχος της αγγλικής λέξης “horse”. Επίσης ο ίδιος ήχος 

ήταν η δασεία των αρχαίων ελληνικών, που συμβολιζόταν στην Κλασική 

Εποχή με το κεφαλαίο γράμμα Η (όταν δεν υπήρχαν τα πεζά γράμματα), και 

αργότερα, στους ελληνιστικούς χρόνους, με ένα μισοφέγγαρο πάνω από το 

αρχικό φωνήεν: «ἁ». Ο ίδιος ήχος υπήρχε επίσης σαν δεύτερο συνθετικό στην 

προφορά των «δασέων» γραμμάτων θ, φ, και χ. 
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Πέρα όμως από τις γενικές αρχές της παραγωγής και εκφοράς των φωνηέντων και 

συμφώνων, η κάθε γλώσσα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν αυτό που ονομάζεται «Προφορά». Η γνώση των στοιχείων αυτών από τον 

τραγουδιστή και τον προγυμναστή είναι απαραίτητη ώστε να ο μεν να είναι ικανός να 

αποδώσει πιστά το libretto, ο δε για να μπορέσει να ελέγξει και να διορθώσει τον 

πρώτο. 

Παρακάτω παρατίθεται η αντίστοιχη προφορά στα ελληνικά και στο Διεθνές 

Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet IPA)
42

. Ας σημειωθεί ότι η 

προφορά στα ελληνικά δεν είναι ακριβής, εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των δύο 

γλωσσών, και αυτός είναι ο λόγος αναγκαίας παράθεσης του Διεθνούς Φωνητικού 

Αλφαβήτου. 

 

Σύμβολα του ΙΡΑ
43

: 

ʃ : Είναι το παχύ σ. 

ʒ : Συμβολίζει το παχύ ζ. με το d γίνεται  dʒ και προφέρεται παχύ ντζ. 

Ð: προφέρεται δ. 

ʍ: Είναι ένας ήχος που ακούγεται ως γου αλλά με ανεπαίσθητο το γ. 

ɑ : Συμβολίζει το ανοιχτό α. Σχηματίζεται στο πίσω μέρος του στόματος.  

ɛ :  Μοιάζει με το ε αλλά παράγεται λίγο χαμηλότερα στο στόμα. 

ɜ :  Έχει το άκουσμα άφωνου φωνήεντος.    

ʌ : Ανοιχτό φωνήεν που παράγεται στο μέσο του στόματος και έχει μια ανεπαίσθητη 

αίσθηση του α.  

ɔ : Προφέρεται όπως το  ʌ  αλλά με τα χείλια πιο στρόγγυλα.  

ə :  Παρουσιάζεται σε πολλές μορφές και σχηματίζεται στο κέντρο του στόματος. Τις 

περισσότερες φορές δίνει την εντύπωση ενός άφωνου ε.   

ʊ : Κλειστό φωνήεν που μοιάζει με το u αλλά σχηματίζεται πιο κοντά στο κέντρο του 

στόματος.  

æ : Συμβολίζει ένα φωνήεν μεταξύ α και ε. Σχηματίζεται μεταξύ μεσαίας και 

χαμηλής περιοχής του μπροστινού μέρους του στόματος.  
u : Προφέρεται ως κλειστό ου και σχηματίζεται στο πίσω μέρος του στόματος.  
i : Αντιπροσωπεύει το γράμμα e ή τον συνδυασμό ea. Ηχεί ως ένα κλειστό ι που 

σχηματίζεται στο επάνω και μπροστινό μέρος του στόματος.  

                                                 
42

 Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (συντομογραφία: ΔΦΑ, αγγλικά: International Phonetic 

Alphabet) είναι ένα σύστημα φωνητικής μεταγραφής που δημιουργήθηκε από τους γλωσσολόγους για 

να αναπαριστά διακριτά, με ακρίβεια και λεπτομέρεια καθέναν από τη μεγάλη ποικιλία ήχων (φθόγγων 

και φωνημάτων) που χρησιμοποιούνται από τις ομιλούμενες ανθρώπινες γλώσσες. Είναι 

διαμορφωμένο για να αποτελεί τον πρότυπο τρόπο καταγραφής όλων των ανθρώπινων γλωσσών. 

Χρησιμοποιεί σύμβολα από τις διάφορες εκδοχές του λατινικού αλφαβήτου και από το ελληνικό 

αλφάβητο, αλλά πολλά σύμβολα και διακριτικά σημεία δε συναντιούνται έξω από το ΔΦΑ. Για την 

περιγραφή μιας συγκεκριμένης γλώσσας όμως χρησιμοποιείται ένα μικρός μόνο αριθμός από αυτά.Το 

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο είναι χρήσιμο ιδιαίτερα στους γλωσσολογικούς κλάδους της φωνητικής 

και της φωνολογίας. 
43

 Βλέπε http://www.eslport.com/2010/11/us-english-pronunciation-lesson  

http://www.eslport.com/2010/11/us-english-pronunciation-lesson
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ɪ :  Χρησιμοποιείται για το γράμμα i. Παράγεται χαμηλότερα και πιο πίσω στο στόμα 

από το σύμβολο “i”. 

Παρακάτω δίνονται οι βασικές αρχές της προφοράς της Ιταλικής, της Γερμανικής, της 

Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας. Για την περιγραφή των φωνημάτων 

χρησιμοποιείται το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο αλλά για την καλύτερη κατανόηση 

όπου χρειαστεί γίνεται και αντιστοιχία με τους Ελληνικούς φθόγγους. 

 

                                                 2.7.1 Η Ιταλική Γλώσσα 

 

Τα Ιταλικά είναι λατινογενής γλώσσα, άμεση διάδοχος της διαλέκτου της 

Φλωρεντίας, ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και ομιλείται 

από περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους κυρίως στην Ιταλία. Η «Επίσημη Ιταλική» 

συνυπάρχει στην Ιταλία μαζί με ένα μεγάλο αριθμό από ιδιώματα νέο-λατινικά που 

εμφανίζει η Ιταλική γλώσσα και τοπικές διαφοροποιήσεις, εξαιτίας της επίδρασης 

που ασκούν πάνω της οι τοπικές διάλεκτοι. Όπως πολλές γλώσσες που γράφονται με 

το Λατινικό αλφάβητο, τα Ιταλικά έχουν διπλά σύμφωνα. Ωστόσο, αντίθετα με, για 

παράδειγμα, τα Γαλλικά και τα Ισπανικά, τα διπλά σύμφωνα προφέρονται ως μακρά 

στα Ιταλικά. Από τις Ρομανικές γλώσσες τα Ιταλικά θεωρούνται γενικά πως είναι η 

γλώσσα με την πιο στενή ομοιότητα με τα Λατινικά υπό όρους λεξιλογίου, αν και τα 

Ρουμανικά συντηρούν πιο στενά τη γραμματική των Κλασικών Λατινικών και τα 

Σαρδηνιακά είναι τα πιο συντηρητικά υπό όρους φωνολογίας. 

Ανάλυση της Φωνολογίας της Ιταλικής Γλώσσας 

 

Φωνήεντα: Γενικά τα φωνήεντα στην Ιταλική γλώσσα είναι καθαρά και προφέρονται 

όπως τα Ελληνικά. Εξαίρεση αποτελούν τα e και ο τα οποία άλλοτε προφέρονται 

ανοιχτά και άλλοτε κλειστά. Οι τονισμένες συλλαβές είναι πάντοτε μακρές.   

 

Σύμφωνα:  Σχεδόν όμοια με τα Ελληνικά με εξαιρέσεις που θα παρατεθούν 

παρακάτω όπου θα αναλυθεί το κάθε γράμμα χωριστά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στα διπλά σύμφωνα ο διαχωρισμός των οποίων είναι πολύ σημαντικός. Θα 

πρέπει δηλαδή να ακούγονται ενισχυμένα (κατά την ιταλική έκφραση “rafforzate”) 

όπως δηλαδή όταν μια λέξη που τελειώνει με ένα σύμφωνο ακολουθείται από μια 

άλλη που ξεκινάει με το ίδιο σύμφωνο όπως γίνεται στις λέξεις: «Αεροπορικός-

στόλος». Πχ  Abbiamo, donna, appartamento κ.ά. 

 

 Τονισμός: Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι ιταλικές λέξεις τονίζονται στην 

παραλήγουσα. Οι εξαιρέσεις βέβαια είναι πολυάριθμες και η εκμάθησή τους 

επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την συνεχή εξάσκηση και εμπειρία. Ο τόνος στην 

γραφή χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 

 

 Για να φανεί ότι τονίζεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης. Πχ attivita´ , avro׳ 

 Για να διακριθούν οι λέξεις που έχουν την ίδια ορθογραφία αλλά 

διαφορετική σημασία:  



 67 

                                               Da (από)      dà (δίνει)  

 

                                               La (η)           là (εκεί) 

 

e (και)          è (είναι)  

  Για να διακριθούν οι λέξεις που έχουν την ίδια ορθογραφία αλλά διαφορετική 

σημασία ανάλογα με το πού πέφτει ο τονισμός: àncora (άγκυρα) ancòra 

(ακόμη) 

 

Προφορά των γραμμάτων και συνδυασμοί: 

 

Α,a (συμβολισμός ΔΦΑ: a):  Προφέρεται καθαρό όπως το Ελληνικό α. 

 

Β,b (b): Προφέρεται ως συμπαγές μπ, χωρίς δηλαδή να ξεχωρίζει το μ από το π.  

C,c (k, tʃ): Μπροστά από a, o, u προφέρεται k: 

Πχ:Poco, gioca, cura, pacco. 

Μπροστά από e και i προφέρεται tʃ. H προφορά του είναι παχιά με έντονα κλειστή 

αίσθηση. 

 

D,d (d): Προφέρεται χωρίς να ξεχωρίζει το ν από το τ. 

 

E,e (e):  Καθαρό ε συνήθως ανοιχτό. 

 

F,f (f). 

 

G,g (ʤ, g):  Μπροστά από a, o, u ή σύμφωνο προφέρεται g. Μπροστά από e και ι 

προφέρεται ʤ  επίσης με πολύ παχιά προφορά. Πχ, gentile, giovane, gia, leggere. 

gl: Μπροστά από a, e, o, u προφέρεται ως γκλ: Gloria, glabro, inglese, glucosio 

gli + σύμφωνο: προφέρεται γκλι: glissando. 

gli+φωνήεν: προφέρεται λιι (ʎ). Το ι έχει την αίσθηση του διπλού φωνήεντος: 

famiglia, bagliore. 

gn: Προφέρεται νι (ɲ) με το ι ανεπαίσθητο: bagno, ogni, sognatore. 

 

H,h: Δεν προφέρεται. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα C και G. 

Ch: Προφέρεται k, πχ. Cherubino, chilometro. 

Gh: Προφέρεται g, πχ ghilranda. 

 

I,I (i) : Προφέρεται «ι» ενώ όταν είναι άτονο και βρίσκεται μπροστά από φωνήεν δεν 

πρέπει να έχει την αίσθηση του γ. 

 

J,j: Δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αντικαταστάθηκε από το Ι. 

 

L,l (l): Προφέρεται λ. Βλέπε επίσης gl. H γλώσσα πρέπει να είναι μπροστά ώστε να 

ακουστεί με λεπτότητα, όπως το αγγλικό. 

 

M,m (m). 
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N,n ( n). 

 

O,o (o): Είναι συνήθως κλειστό. 

 

P,p (p). 

 

Q,q (k): Προφέρεται κ και ακολουθείται πάντα από u: quercia. 

 

R,r (r): Προφέρεται όπως το Ελληνικό αλλά είναι λίγο πιο ηχηρό. 

 

S,s (s ή z): Προφέρεται σ λεπτό: aspetto, salotto, ενώ πολλές φορές ακούγεται ως «ζ»: 

rosa, musica. 

Sc: Μπροστά από a,o,u,h,l,r προφέρεται σκ: Scarpia, nascondo .Μπροστά από e,i 

προφέρεται ως παχύ ʃ (όπως το Αγγλικό sh): scena, fascino. 

 

T,t (t): Αρθρώνεται πολύ μπροστά στα δόντια. 

 

U,u (u): Προφέρεται ου καθαρό. Μπροστά από φωνήεν όμως είναι πιο άφωνο και 

κλειστό: nuovo, uomo. 

 

V,v (v): Προφέρεται β έντονα αρθρωμένο. 

 

W,w: Δεν υπάρχει στο Ιταλικό αλφάβητο. Χρησιμοποιείται μόνο σε λέξεις που 

προέρχονται από άλλες γλώσσες. 

 

Y,y: Δεν υπάρχει στο Ιταλικό αλφάβητο και σε λέξεις άλλων γλωσσών προφέρεται ι 

ή γ. 

 

Z,z (ʦ ή ʣ): Προφέρεται τσ : stanza, grazie ή τζ : azzuro, pranzo. 

 

 

 

2.7.2 Η Γερμανική Γλώσσα 

 

Η Γερμανική Γλώσσα ανήκει στην ομάδα των Δυτικών Γερμανικών Γλωσσών που 

περιλαμβάνει επίσης τα Αγγλικά, τα Ολλανδικά και τα Αφρικάανς. Αποτελείται από 

πολλές επί μέρους διαλέκτους οι οποίες εξελίχθηκαν στο χρόνο παράλληλα μεταξύ 

τους αλλά σήμερα η κοινή και επίσημη μορφή είναι η Hochdeutsch η οποία είναι και 

αυτή που θα απασχολήσει τον τραγουδιστή και τον μουσικό προγυμναστή.    

Η εξέλιξη της Hochdeutsch αρχίζει κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., όταν ολόκληρη η 

γερμανική ομοφυλία υπέστη την πρώτη σημαντική φθογγική μεταβολή. Κατά την 

περίοδο αυτή, τα ελληνολατινικά σύμφωνα υπόκεινται σε συνεχείς μετατροπές, από 

τις οποίες θα προκύψουν οι συμπαγείς ηχηροί ήχοι των συμφώνων, που 

χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως τη γερμανική ομοφυλία. Στη φωνητική αυτή μετατροπή 

συμμετείχαν όλοι οι γερμανικοί λαοί, και κυρίως οι Γότθοι, Σκανδιναβοί, Ισλανδοί 

και οι Τεύτονες (Αγγλοφρίζιοι, Φραγκοσάξωνες, Βορειοτεύτονες, Νοτιοτεύτονες). 

Περί τα τέλη του 6ου μ.Χ. αιώνα επήλθε η δεύτερη φθογγική μεταβολή, μόνο όμως 

στη γλώσσα των Τευτόνων. Η μεταβολή αυτή, εκδηλώθηκε αρχικά στη βόρεια 
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Ιταλία, όπου είχε εγκατασταθεί το γερμανικό φύλο των Λομβαρδών (ή 

Λογγοβάρδων), ενώ η μεταβολή αυτή επεκτάθηκε στη συνέχεια μέσω των Άλπεων 

στη γειτονική Αυστρία, τη νότια και κεντρική Γερμανία, σταματώντας στη βόρεια 

(επονομαζόμενη και «Κάτω», λόγω του χαμηλού υψομέτρου όσο πλησιάζουμε τη 

θάλασσα στα βόρεια) Γερμανία. Η στάση αυτή στη βόρεια Γερμανία, είχε ως 

αποτέλεσμα η φθογγική μετατροπή να μην επεκταθεί ούτε στους Γότθους ούτε στους 

Σκανδιναβούς αλλά ούτε και στους εκείθεν του Ρήνου εγκατεστημένους 

Αγγλοφρίζιους και Φραγκοσάξωνες. Η μη ενιαία φθογγική μεταβολή οδήγησε στην 

παρουσία δύο κυρίαρχων γλωσσικών συστημάτων την εποχή εκείνη: της «Άνω 

Γερμανικής» (Hochdeutsch) και της «Κάτω Γερμανικής» (Niederdeutsch). Από το 

πρώτο σύστημα προέκυψε η σημερινή γερμανική γλώσσα που μιλιέται και γράφεται 

στη Γερμανία και την Αυστρία και σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας, ενώ από το 

δεύτερο σύστημα, σχηματίσθηκαν οι υπόλοιπες γερμανικές γλώσσες 

(αγγλοσαξωνικές και σκανδιναβικές). 

Ειδικότερα όσον αφορά την εξέλιξη της κυρίως Γερμανικής (Hochdeutsch), 

διακρίνουμε τρεις περιόδους: 

1) Την περίοδο της Παλαιάς Άνω Γερμανικής (die Althochdeutsche Periode), από το 

800-1.100 μ.Χ. 

2) Την περίοδο της Μέσης Άνω Γερμανικής (die Mittelhochdeutsche Periode-ντι 

Μίτελχοχντόιτσε Περιόντε), από το 1.100-1.350 μ.Χ. 

3) Την περίοδο της Νέας Άνω Γερμανικής (die Neuhochdeutsche Periode-ντι 

Νόιχοχντόιτσε Περιόντε), από το 1.350 μ.Χ. έως σήμερα. 

Η τελευταία περίοδος της Νέας Άνω Γερμανικής υποδιαιρείται στην Προλουθηρική 

και Μεταλουθηρική περίοδο. Κατά την πρώτη περίοδο, και πιο συγκεκριμένα στα 

τέλη του 800 μ.Χ., ακούγεται για πρώτη φορά η λέξη Deutsch (ντόιτς), λέξη 

προερχόμενη από τη γοτθική λέξη Thinda, η οποία σήμαινε το λαϊκό, το δημώδες ή 

απλούστερα, το λαό. Η ετυμολογία συναντάται και σε λατινικά χειρόγραφα του 6ου 

και 7ου αιώνα μ.Χ. όπου ο όρος Deutsch αναφέρεται ως “Theotisca” ή “Teutisca”. 

Αργότερα, το 12ο αιώνα, ο όρος έγινε αποδεκτός ως εθνικό όνομα των Τευτόνων 

(Γερμανών), ενώ προστέθηκε σε αυτόν και το συνθετικό Land (γη, τόπος, περιοχή, 

χώρα) σχηματίζοντας τον όρο Deutschland για να δηλώσει τη γη, τη χώρα των 

Γερμανών, δηλαδή τη Γερμανία. 

Κατά τον 11ο αιώνα, υπό την επίδραση των Σταυροφοριών, επήλθε αξιοσημείωτη 

ζύμωση μεταξύ των γερμανικών φύλων, η οποία επέδρασε θετικά στην υπό 

διαμόρφωση εθνική γλώσσα των Γερμανών. Την περίοδο αυτή, δηλαδή την περίοδο 

της Μέσης Άνω Γερμανικής, σημειώθηκε νέα μετατροπή των τελικών συμφώνων (το 

σύμφωνο στο οποίο τελειώνει μια λέξη, αν τελειώνει σε σύμφωνο), καθώς και των 

φωνηέντων. 

Η τρίτη γλωσσική περίοδος στη Γερμανία αρχίζει με τον σχηματισμό διαφόρων 

διαλέκτων, από τις οποίες τελικώς τέσσερις απορρόφησαν σχεδόν όλες τις άλλες. Ο 

Λούθηρος και το έργο του άσκησαν τεράστια επιρροή στη γλωσσική ενότητα και 
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ομογενοποίηση των Γερμανών. Ο εξέχων αυτός αναμορφωτής μετέφρασε την Αγία 

Γραφή σε μια από τις τέσσερις κυρίαρχες διαλέκτους και παράλληλα άσκησε έντονη 

πολιτική δράση, με αποτέλεσμα να επιβληθεί η διάλεκτός του έναντι των τριών 

άλλων, σε σημείο που να θεωρηθεί ως η εθνική και φιλολογική γλώσσα των 

Γερμανών τόσο στη γραφή όσο και στην ομιλία. 

Το 1578, η γλώσσα που επέβαλε ο Λούθηρος εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο με την 

έκδοση της πρώτης γερμανικής γραμματικής του Clays, έργο που θα ακολουθήσουν 

οι συνοπτικές γραμματικές του Schottel, του Bödiger κ.ά. Την ίδια εποχή, ένα νέο 

πνεύμα αρχίζει να πνέει και ανάμεσα στη γερμανική γραφειοκρατία, η οποία αρχίζει 

σταδιακά να αντικαθιστά τη γλώσσα των βιβλίων με την ευλύγιστη γλώσσα του 

λαού. Τους επόμενους αιώνες, οι μεγάλοι Γερμανοί συγγραφείς εδραίωσαν ακόμα 

περισσότερο το έργο του μεγάλου αναμορφωτή. Σήμερα, η γερμανική κατακλύζεται 

από αμέτρητες διαλέκτους, γνωστές υπό τη γενική ονομασία Plattdeutsch. Παρόλες 

τις αναρίθμητες διαλέκτους όμως, η γλώσσα που γράφουν και μιλούν όλες οι τάξεις 

του λαού, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία, είναι η Γερμανική του 

Λούθηρου. 

 

Το γερμανικό αλφάβητο και η φωνολογία 

Το γερμανικό αλφάβητο είναι ως προς την γραφή, ίδιο με το αγγλικό, η ονομασία 

όμως και η προφορά των γραμμάτων διαφέρει. 

A,a (Συμβολισμός ΔΦΑ: a): Καθαρό a. Πχ, grau (γκράου) = γκρι. 

B,b (b ή p): Προφέρεται b αλλά όταν συναντάται στο τέλος της λέξης προφέρεται p. 

Πχ, gelp (γκελπ) = κίτρινος. 

C,c (k, s ή ʦ): Συναντάται σε λέξεις δανεισμένες από άλλες γλώσσες.  

D,d (d):  Προφέρεται όπως το ντ στη λέξη ντόρος, όπου το ν ακούγεται ενιαίο με το τ, 

όχι όπως στη λέξη πέντε (πέν-τε), όπου το ν και το τ προφέρονται 

χωριστά.Προφέρεται ως t όταν βρίσκεται στο τέλος της λέξης και όταν το 

ακολουθούν -s, -t, π.χ. Abend (άμπεν-τ) = βράδυ, nirgends (νίργκεν-τς) = πουθενά, 

Stadt (στατ) = πόλη ενώ είναι σχεδόν άηχο όταν το συναντάμε ως -nd, π.χ. endlich 

[έν-τλιχ, δεν ακούγεται δηλαδή ως d (ενιαία n και t) αλλά ως ελαφρύ t, endlos (έν-

τλος) = ατελείωτα. 

E,e (e): Προφέρεται με ελαφρώς κλειστό το στόμα. 

F,f (f): Προφέρεται φ. 

G,g (g): Γενικά προφέρεται g αλλά όταν η λέξη τελειώνει σε –ig τότε προφέρεται χ. 

πχ traurig (τράουριχ) = λυπημένος. Στο τέλος της λέξης και πριν από τα σύμφωνα t, d 

προφέρεται k.     
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Η,h (χ): Προφέρεται χ όταν βρίσκεται στην αρχή της λέξης, πχ Herr (Χερ) = κύριος, 

ενώ στο τέλος της λέξης ή ανάμεσα από δύο φωνήεντα δεν προφέρεται, πχ. sehen 

(ζέεν) = βλέπω, Kuh (κού) = αγελάδα. 

I,I (i): Προφέρεται i, πχ. Links (Λίνκς)=αριστερά. 

J,j: Στις Γερμανικές λέξεις προφέρεται γι, πχ. Jochann (Γιόχανν). Στις δάνειες λέξεις 

μπορεί να εμφανιστεί ως z ή dz. 

K,k (k): Π.χ. Kunst (Κούνστ) = Τέχνη. 

L,l (l): Π.χ. Leben (Λέμπεν) = Ζωή. 

M,n (m): Π.χ. mein (μάιν) = δικό μου. 

N,n (n): Π.χ. nein (νάιν) = όχι. 

Ο,ο (ο): Π.χ. komm (κόμμ) = έλα. 

P,p (π): Π.χ. Post (πόστ) = Ταχυδρομείο. 

Q, q (k): Ακολουθείται πάντα από το φωνήεν u και προφέρονται ως κβ, π.χ. Quelle 

(κβέλε) = πηγή. 

R,r (ρ): Στην ομιλία συνηθίζεται να προφέρεται με τον σταφυλίτη μύ του λαιμού 

δίνοντας έτσι την αίσθηση του φθόγγου γ όπως συμβαίνει και στην Γαλλική γλώσσα. 

Στο τραγούδι όμως, είτε πρόκειται για την Όπερα έιτε για το Lied, προφέρεται 

καθαρό ρ, όπως το Ελληνικό.    

S,s (s): Προφέρεται ζ όταν βρίσκεται ανάμεσα από φωνήεντα, όταν είναι στην αρχή 

της λέξης με φωνήεν να το ακολουθεί, και τέλος όταν πριν το s υπάρχουν τα 

σύμφωνα m, n, l, r. Π.χ. lesen (λέζεν)=διαβάζω, Sahne (ζάνε)=σαντιγί, Linse (λίνζε) = 

φακή, also (άλζο) = λοιπόν. Προφέρεται σ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, π.χ. aus 

(άους)=από, Fest (φεστ) = γιορτή. Επίσης προφέρεται σ όταν είναι είναι διπλό ss (ß). 

T, t (t): Π.χ. bieten (μπίτεν) = προσφέρω. 

U, u (ου): Π.χ. Mutter (Μούτερ) = Μητέρα. 

V, v: Προφέρεται φ όταν η λέξη είναι γερμανικής προέλευσης, π.χ. Volk (φολκ) = 

λαός, viel (φιλ)=πολύ, καθώς και στο τέλος δάνειων λέξεων π.χ. brav (μπράφ) = 

φρόνιμος. Προφέρεται β όταν βρίσκεται στην αρχή ή την μέση δάνειων λέξεων π.χ. 

November (Νοβέμπερ) = Νοέμβριος.  

W, w (β); Προφέρεται πάντα β. Π.χ. Wagen (Βάγκεν) = Όχημα. 

X, x (x): Π.χ. Axt (Αξτ) = Τσεκούρι. 
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Υ, y: Προφέρεται γι όταν σχηματίζει συλλαβή με φωνήεν και βρίσκεται πριν από 

αυτό, π.χ. Yacht (γιαχτ) = γιοτ. Προφέρεται ι όταν σχηματίζει μόνο του συλλαβή ή 

ακολουθεί κάποιο σύμφωνο στην ίδια συλλαβή, π.χ. Ägypten (Εγκίπτεν) = Αίγυπτος. 

Z, z (ʦ): Π.χ. Zeit (Τσάιτ) = Χρόνος, ώρα.  

 

Η Γερμανική γλώσσα χαρακτηρίζεται από τους πολλούς συνδυασμούς φωνηέντων 

και συμφώνων καθώς και τα διαλυτικά (umlaut) που μπαίνουν στα γράμματα a u και 

o τα οποία φαίνονται παρακάτω:  

 

Ä, ä (æ): Προφέρεται αι και είναι μακρό φωνήεν, π.χ. Käse (Καίζε) = τυρί. 

 

Ö, ö (œ): Είναι ένας φθόγγος μεταξύ του ο και του ε. Η παραγωγή του επιτυγχάνεται 

με την τοποθέτηση των χειλιών μπροστά ενώ το στόμα είναι μισόκλειστο.  

 

Ü, ü (y): Είναι ένας φθόγγος μεταξύ ου και ι.  

 

Ie (i): Προφέρεται η (μακρό), π.χ. Liebe (Λήμπε) = Aγάπη. 

 

Ei (aɪ): Προφέρεται άι, π.χ. meine (μάινε) = δική μου 

 

Eu και äu (ɔʏ): Προφέρονται όι, με το ο στρογγυλοποιημένο ως το τέλος του ήχου. 

Π.χ. Euro (Όιρο) = Ευρώ, Häuser (Χόιζερ)= Σπίτια.   

Ch (ç): Ύστερα από ä, ö, ü, äu, eu, ei, ai, ay, e, i, καθώς και στη συλλαβή -chen 

προφέρεται όπως ο φθόγγος χ στη λέξη χέρι, π.χ. echt (εχτ) = γνήσιος. Ύστερα από a, 

o, u, au προφέρεται όπως το χ στη λέξη «χύμα» (με το σταφυλίτη μυ του λαιμού 

δηλαδή η προφορά), π.χ. machen (μάχεν) = κάνω, kochen (κόχεν) = μαγειρεύω. Στις 

δάνειες λέξεις, όταν βρίσκεται στην αρχή, συνήθως προφέρεται κ, αλλά σε κάποιες 

άλλες δάνειες έχει ιδιαίτερη προφορά, π.χ. Chaos (κάος) = χάος, Chronik (κρόνικ) = 

χρονικό, αλλά Сhef (σεφ) = σεφ. 

Chs (ξ):  Π.χ. sechs (ζεξ) = έξι. 

Ck (k): Π.χ. Blick (Μπλικ) = Ματιά. 

Ph (f): Συναντάται στις δάνειες λέξεις, π.χ. Philosoph (φιλοζόφ)=φιλόσοφος. Στις 

αμιγώς Γερμανικές λέξεις χρησιμοποιείται το f. 

Η κατάληξη –er: το r προφέρεται πολύ πλατιά και μέσα στη στοματική κοιλότητα, 

έτσι ώστε όλη η συλλαβή να ακούγεται ως απαλό -έα (αν τονίζεται το e) ή α (αν το e 

δεν τονίζεται), με το α να προφέρεται και στις δυο περιπτώσεις λίγο χαμηλότερα από 

τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης, π.χ. Puder (πούντα) = σκόνη, schwer (σ (ʃ )βέα) = 

δύσκολο. Στο τραγούδι προφέρεται καθαρό –ερ. 
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Η κατάληξη –r (α):  Στην καθομιλούμενη, η κατάληξη -r, προφέρεται πολύ πλατιά και 

μέσα στη στοματική κοιλότητα, έτσι ώστε να ακούγεται ως απαλό α
44

, το οποίο 

προφέρεται λίγο χαμηλότερα από τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης, π.χ. nur (νούα) = 

μόνο. 

Sch (ʃ): έχει εκτεταμένη χρήση και προφέρεται ως παχύ σίγμα. Κατά την περιγραφή 

της προφοράς των γερμανικών λέξεων συμβολίζεται και με σ (έντονο σ), π.χ. Tisch 

(τισ) = τραπέζι, Schade (σάντε) = κρίμα, mischen (μίσεν) = ανακατεύω, αναμειγνύω. 

Sp (ʃp ή sp): όταν βρίσκονται στην αρχή της λέξης ή σε σύνθετη λέξη, το s 

προφέρεται ως παχύ σίγμα, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το s προφέρεται ως απλό 

σίγμα. Θα το συμβολίζουμε επίσης με σ (έντονο σ) στην πρώτη περίπτωση, στην 

προφορά των λέξεων στα ελληνικά στη γραμματική αυτή, π.χ. Spiel (σπιλ) = παιχνίδι, 

Beispiel (μπάισπιλ) = παράδειγμα (σύνθετη γερμανική λέξη). 

 

St (ʃt ή st): όταν βρίσκονται στην αρχή της λέξης ή σε σύνθετη λέξη, το s προφέρεται 

ως παχύ σίγμα (ʃ), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το s προφέρεται ως απλό σίγμα. Π.χ. 

Stau (στάου) = μποτιλιάρισμα. 

 

Th (t):  Tο συναντάμε μόνο σε δάνειες λέξεις και προφέρεται t, π.χ. Theater (τεάτερ) 

= θέατρο. 

 

Η κατάληξη –tion: Αποτελεί συχνή κατάληξη στα γερμανικά. Προφέρεται τσ όπως 

στη λέξη τσάι (οδοντικά), π.χ. Nation (Νατσιόν) = έθνος, Information (Ινφορματσιόν) 

= πληροφορία. 

 

 

Γενικές παρατηρήσεις: Στην γερμανική γλώσσα ιδιαίτερη σημασία έχει το χρώμα 

των φωνηέντων ορισμένα από τα οποία παρουσιάζουν μερικές ιδιαιτερότητες. Το a 

είναι μακρό και όχι πολύ ανοιχτό. Το e όταν είναι στην πρώτη συλλαβή δίνει την 

εντύπωση ενός ανοιχτού ι. Το o προφέρεται κλειστά και με ελαφριά τάση να γίνει ου.  

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Η Αγγλική Γλώσσα 

 

 

Ανήκει στην ομάδα των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και έχει τις καταβολές της στην 

γλώσσα των αρχαίων φυλών ( Άγγλων, Σαξόνων και Ιούτων) που μετανάστευσαν τον 

5
ο
 και 6

ο
 αιώνα από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στην Βρετανία. Η σύνθετη 

αλληλοεπίδραση των γερμανικών φυλών που μετανάστευσαν στην Βρετανία με τα 
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Κελτικά φύλα (Βρετανούς και Γάλλους) που διέμεναν στην Βρετανία οδήγησε στην 

διαμόρφωση πολλών διαλέκτων που είχαν ως βάση τις γλώσσες των παλαιών 

φυλών
45

. 

Με την διείσδυση του Χριστιανισμού τον 6
ο
 αιώνα το Λατινικό αλφάβητο 

αντικατέστησε τις αρχαίες γερμανικές καταβολές και η επίδραση της λατινικής 

γλώσσας έγινε εντονότερη. Με την εισβολή των Σκανδιναβών και με την οικονομική 

υποταγή της Βρετανίας στον Δανό Βασιλιά το 1016 σημαντικός αριθμός λέξεων αλλά 

και φωνητικών ιδιωμάτων εισήλθαν στην Αγγλική γλώσσα τα οποία συνέβαλαν  στην 

εξέλιξη της σύγχρονης γλώσσας. 

Η κατάκτηση της Βρετανίας από τους Νορμανδούς είχε ως αποτέλεσμα την 

διείσδυση πολλών γαλλικών λέξεων στο λεξιλόγιο. Με την καθιέρωση της διαλέκτου 

του Λονδίνου ως εθνικής γλώσσας της Βρετανίας τον 14
ο
 αιώνα και με την χρήση 

αυτής στο Κοινοβούλιο, την Εκκλησία και στις κοινωνικές εκδηλώσεις 

παραγκωνίστηκαν οι τοπικές διάλεκτοι και τέθηκαν τα θεμέλια της γλώσσας με την 

μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.  

Στο δεύτερο μισό του 17
ου

 και το πρώτο του 18
ου

 αιώνα εκδίδεται πλήθος βιβλίων με 

κανόνες γραμματικής και ορθοφωνίας όπου οι συγγραφείς συστηματοποίησαν τους 

γραμματικούς κανόνες άλλοι ξεκινώντας με βάση την βελτιωμένη γραμματική και 

άλλοι την γλώσσα της καθημερινότητας. 

Η καθαρολογική τάση (Purismus) του 18
ου

 αιώνα κατευθύνθηκε ενάντια στην 

διείσδυση νεολογισμών στον προφορικό λόγο (π.χ. διακεκομμένων λέξεων) και των 

περιττών δανεισμών στην λογοτεχνική γλώσσα
46

.   

 

Το Αγγλικό Αλφάβητο και η Φωνολογία 

 

Η προφορά της Αγγλικής γλώσσας παρουσιάζει την μεγαλύτερη δυσκολία για τους 

Έλληνες τραγουδιστές λόγω του ότι δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των 

περισσότερων αγγλικών φωνημάτων με ελληνικά.   

 

A, a (ɑ ή æ): Ανάλογα με την θέση που έχει μέσα στην λέξη προφέρεται με 

διαφορετικό τρόπο. Έτσι προφέρεται α στην λέξη cat (=γάτα) και æ στην λέξη can 

(=μπορώ). Όταν στην επόμενη συλλαβή ακολουθεί το e τότε προφέρεται έι, π.χ. make 

(μέικ) = κάνω. Το ίδιο συμβαίνει όταν ακολουθεί το y, π.χ pay (πέι) = πληρώνω. 

Προφέρεται ο όταν ακολουθεί l, π.χ. talk (τοκ) = μιλώ. Όταν ακολουθούν τα 

γράμματα w ή u προφέρεται επίσης ο, π.χ. law (λόου) = νόμος, automatic (οτομάτικ) 

= αυτόματος. Ο συνδιασμός του με το i δίνει ένα άκουσμα που μοιάζει με αυτό του ea 

στην λέξη head (βλ. γράμμα E,e) αλλά είναι λίγο πιο ανοιχτό, π.χ. air (ɛə-ρ) = 

αέρας.Τέλος συνατάται ως ʊ, δηλαδή ένα κλειστό u που σχηματίζεται στο κέντρο του 

στόματος, όταν προηγείται το ο, π.χ. goat (γκoʊτ) = κατσίκα.   
 

B, b (b): Προφέρεται μπ συμπαγές χωρίς να διαζωριστούν τα δύο σύμφωνα.  

 

C, c (k ή s): Πριν από τα γράμματα e, i και y προφέρεται s, ενώ πρίν από a, o , u ή 

από σύμφωνο προφέρεται k. Όταν ένα επίθετο καταλήγει σε –ial τότε προφέρεται ʃ 

(παχύ s όπως το sh που θα δούμε παρακάτω), π.χ. social (σόσιαλ) = κοινωνικός.  
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D,d (d): Προφέρεται συμπαγές ντ. 

 

E, e (ε ή i): Προφέρεται ε π.χ. στην λέξη end και i π.χ. στην eleven (ιλέβεν) = έντεκα. 

Προφέρεται επίσης i μακρό όταν είναι διπλό, π.χ. feel (φήλ) = αισθάνομαι. Όταν 

ακολουθείται από το a αποκτά το πιο κλειστό και άφωνο άκουσμα ɪər όπως στην λέξη 

hear (χɪər) = ακούω, ενώ αλλού ακούγεται ως ένα ανοιχτό e που είναι κοντινό στο 

ελληνικό αι, π.χ head (χαίντ) = κεφάλι. Στο τέλος της λέξης ανεξάρτητα από το αν  

προηγείται σύμφωνο ή φωνήεν δεν προφέρεται, π.χ. lake (λέικ) = λίμνη, dye (ντάι) = 

πεθαίνω. Τέλος ο συνδιασμός του με το w του δίνει την προφορά ιου (ju) όπου το ι 

είναι πολύ σύντομο σε διάρκεια και οδηγεί στο ου, π.χ. few (φ (ju) ιου) = λίγοι.    

 

F, f (f): Όμοιο με το ελληνικό φ. 

 

G, g (g ή dʒ): Μπροστά από τα γράμματα a, o, u προφέρεται g (γκ). Όταν 

ακολουθείται από e, i, y τότε προφέρεται παχύ ντζ (dʒ). Στο τέλος της λέξης είναι γκ 

όταν δεν ακολουθεί φωνήεν. Δεν προφέρεται όταν συνδυάζεται με το h, π.χ. night 

(νάιτ) = νύχτα. 

 

H, h (h): Είναι ελαφρύ και μαλακό χ που σχηματίζεται στο πισω μέρος της 

στοματικής κοιλότητας κοντά στην σταφυλή.   

 

I, i (ɪ, aɪ, ɜ): Προφέρεται i στις περισσότερες λέξεις, π.χ. trip (τριπ) = εκδρομή. Όταν 

ακολουθείται από r αποκτά έναν ήχο που μοιάζει με άφωνο ε (ɜ), π.χ. girl (γκε(ɜ)ρλ) = 

κορίτσι. Όταν στην επόμενη συλλαβή το φωνήεν είναι e τότε προφέρεται αι (aɪ), π.χ. 

bike (μπάικ) = μοτοσυκλέτα.   

 

J, j (dʒ): Προφέρεται παχύ τζ (dʒ), π. χ. jaw (τζ(dʒ)όου) = σαγόνι. 

 

K, k (k): Προφέρεται όπως το ελληνικό κ. Δεν προφέρεται όταν ακολουθείται από n, 

π.χ. know (νόου) = γνωρίζω. 

 

L, l (l): Το αγγλικό l σχηματίζεται με την γλώσσα μπροστα στα δόντια και αποκτά 

έτσι μια λεπτή υφή. Όταν όμως ακολουθείται από a  και ο, τότε ο ήχος που παράγεται 

είναι σκληρός, όπως στην λέξη large (λάρτζ) = πλατύς. Δεν προφέρεται όταν 

ακολουθείται από k, π.χ. talk (τοκ) = μιλώ.   

 

M, m (m): Προφέρεται όπως το ελληνικό μ. 

 

N,n (n ή ŋ): Προφέρεται όπως το ελληνικό ν. Όταν όμως ακολουθείται από g ή k τότε 

αποκτά έρρινο χαρακτήρα όμοιο με αυτό που συναντούμε στην γαλλική γλώσσα, π.χ. 

singer (σιν (ŋ) κερ) = τραγουδιστής.   

O, o (ɔ, oʊ, u, aʊ, ɒ, ο): Πριν από το u προφέρεται είτε ως κλειστό και άφωνο ο (ɔ) 

όπως στην λέξη thought (=σκέφτηκα) είτε ως άφωνο αου (aʊ) όπως συμβαίνει στην 

λέξη loud (= δυνατός ως προς την ένταση του ήχου). Προφέρεται aʊ και όταν 

ακολουθείται από w: how (χάου(aʊ)) = πως. Ως διπλό φωνήεν είναι u, π.χ. food 

(φουντ) = φαγητό. Συναντάται πολλές φορές ως άφωνο όου (oʊ) όταν βρίσκεται στην 

τελευταία συλλαβή ή σε μονοσύλλαβες λέξεις, π.χ. no (νόου) = όχι, όταν αυτό 
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βρίσκεται στην παραλήγουσα ενώ στην λήγουσα υπάρχει το e, π.χ. code (κόου (oʊ) 

ντ) = κώδικας. Πολύ συχνά ακούγεται ως άφωνο α (ɒ) κυρίως σε μονοσύλλαβες 

λέξεις, π.χ. pod (πɒντ)  = φλούδα. Τέλος προφέρεται όπως το ελληνικό ο σε λέξεις 

όπως John (Ντζ (dʒ) oν) = Γιάννης και mirror (μίρορ) = καθρέφτης.  

 

P, p (p): Προφέρεται όπως το ελληνικό π. 

 

Q, q (k): Προφέρεται όπως το ελληνικό κ και συνήθως ακολουθείται από u, π.χ. 

Quality (κουόλιτι) = ποιότητα.   

 

R, r (r): Προφέρεται όπως το ελληνικό ρ. 

 

S, s (s): Προφέρεται όπως το ελληνικό σ, ενώ όταν ακολουθείται από h αποκτά πιο 

παχιά υφή που συμβολίζεται με το ʃ. 

 

T, t (t): Σε σχέση με το ελληνικό τ, το αγγλικό t απαιτεί πιο έντονη τοποθέτηση της 

γλώσσας στα δόντια.  

 

U, u (u, ju): Παραπάνω δόθηκε η προφορά του ως u σε συνδιασμό με τα φωνήεντα a 

και ο. Προφέρεται ιου (ju) στις υπόλοιπες περιπτώσεις, π.χ. cute (κιου (ju) τ) = 

χαριτωμένος.   

 

V, v (β): Προφέρεται όπως το ελληνικό β. 

 

W, w (hw): Παραπάνω δίνονται οι συνδιασμοί του με τα φωνήεντα a, e, o. Όταν 

ακολουθείται από h αποκτά προφορά που μοιάζει με το ελληνικό γου, αλλά με σχεδόν 

μηδαμινή χρήση του ουρανίσκου.  

 

X, x (ks): Προφέρεται όπως το ελληνικό ξ. 

 

Y, y (ai, i): Προφέται όπως το ελληνικό άϊ, όπως στην λέξη why (γου (hw) άϊ) = γιατί, 

και ως ι  όπως συμβαίνει στην λέξη boy (μπόι) = αγόρι.  

 

Z, z (ʒ ): Προφέρεται όπως το ελληνικό ζ. 

 

 

 

 

 

2.7.4 Η Γαλλική Γλώσσα 
 

Η Γαλλική Γλώσσα ανήκει στις Ρωμανικές γλώσσες και προήλθε από την εξέλιξη της 

λαϊκής Λατινικής γλώσσας στην περιοχή της Γαλατίας που κατέκτησαν οι Ρωμαίοι 

τον 1
ο
 αιώνα μ.Χ

47
. Από την γαλατική γλώσσα παρέμεινε ένα πολύ μικρό ποσοστό 

του λεξιλογίου ενώ ο κύριος όγκος του προέρχεται από την γλώσσα των Φράγκων 

που κατέκτησαν την Γαλλία τον 5
ο
 αιώνα. Η επίδραση του γαλατικού υποστρώματος 

                                                 
47

 Βλέπε Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. Τόμος 6 σελ 504  
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και του γερμανικού επιστρώματος εξηγούν μερικές ιδιομορφίες της ηχητικής και τη 

γραμματικής δομής της γαλλικής γλώσσας. Τον 16
ο
 αιώνα καθιερώνεται η εθνική 

γαλλική και με διάταγμα του 1539 εκτοπίζονται όλες οι τοπικές διάλεκτοι καθώς και 

η λατινική. Τον 17
ο
 αιώνα καθιερώνεται η φιλολογική γλώσσα η οποία διατηρείται 

έως και σήμερα. Το γαλλικό αλφάβητο βασίζεται στο λατινικό και ξεχωρίζει για την 

συχνή χρήση διακριτικών σημείων και την αφθονία συνδυασμών γραμμάτων, που 

έχουν την ίδια προφορά. Με την βοήθεια άφωνων γραμμάτων και με άλλους τρόπους 

ξεχωρίζουν στην γραφή λέξεις και γραμματικοί τύποι που προφέρονται με τον ίδιο 

τρόπο.  

 

Η προφορά της Γαλλικής Γλώσσας 

 

Τόνοι :  Με τους τόνους δεν εντείνεται φωνή αλλά τροποποιείται η προφορά των 

φωνηέντων. Υπάρχουν τρείς τόνοι: 

 

H οξεία   (   ʹ  ) : Μπαίνει μόνο στο e και το καθιστά κλειστό(fermé). Τότε αυτό 

προφέρεται όπως και το ελληνικό «ε».πχ cité, éte 

H βαρεία (  ` ) : Όταν μπαίνει στο e το καθιστά ανοιχτό. Σπανιότερα συναντάται πάνω 

στα a και u. 

H περισπωμένη   ( ˆ ) : Μπαίνει σε όλα τα φωνήεντα εκτός από το y. Κάνει τα 

φωνήεντα μακρά. Πχ âme, gîte, apôtre. 

 

 

Ορθογραφικά σημεία:  

 

H απόστροφος (  ’  ) : Αντικαθιστά όπως και στα ελληνικά φωνήεν που εκθλίβεται. 

Π.χ l’ home 

Τα διαλυτικά ( ¨  ) : Τίθενται πάνω στα φωνήεντα e, i, u, για να προφερθούν χωριστά. 

Πχ Noël, maïs. Στο τέλος των λέξεων το ë μένει άφωνο. Τίθεται δε για να προφερθεί 

η συλλαβή που προηγείται. Πχ ciguë aiguë.   

H υποστιγμή ( , ) : Μπαίνει κάτω από το c προ των φωνηέντων a, o, u, για να 

προφερθεί ως «σ». Διαφορετικά προφέρεται «κ». 

Το ενωτικό ( - ) : Χρησιμεύει για την ένωση δύο ή περισσότερων λέξεων σε μια 

σύνθετη: l’ arc-en-ciel.     

 

 

 

 

 

H Συνεκφώνηση 

La Liaison 

 

Είναι ένα χαρακτηριστικό της γαλλικής γλώσσας και πρόκειται για την συμπροφορά 

του τελικού συμφώνου μιας λέξεως μα το αρχικό φωνήεν της επόμενης ή με το 

φωνήεν της επόμενης που είναι μετά από το αρχικό h. 

Πχ: nous avons ( νου-ζ-αβόν),  les hommes ( λε-ζ-όμ) 
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Η Φωνολογία του γαλλικού αλφαβήτου  

 

                                                          Φωνήεντα 

 

Α,a 

 Προφέρεται όπως το ελληνικό «α». Μπροστά από m,n προφέρεται έρρινα, δηλαδή η 

μαλακή υπερώα κλείνει την στοματική κοιλότητα και ο αέρας εξέρχεται από την 

μύτη. Στις λέξεις Août, Saoêne και toast δεν προφέρεται. 

Ai :  Όπως ο ελληνικός δίφθογγος «αι». Όταν ακολουθεί «l»  τότε προφέρεται «αιγ» 

πχ travail (τραβάιγ). Το «γ» πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι ακολουθείται από «ι». 

 Au και  eau : Προφέρονται «ο». 

Ay:   Όταν προηγείται συμφώνου, προφέρεται αι-ι. Πχ paysan ( παι-ι-ζάν). Εφ’ όσον 

προηγείται φωνήεντος προφέρεται αι-γι. Πχ crayon (κραγιόν) ενώ στο τέλος της 

λέξεως προφέρεται «ε» ανοιχτό. Πχ Bellay (Μπελλέ). 

 

Ε.e  

Υπάρχουν τρία είδη: 

Άφωνο (muet): Δεν προφέρεται καθόλου, όταν αποτελεί συλλαβή με απλό ή σύνθετο 

φωνήεν. Πχ soie (σουά) jean (ζαν). Στο τέλος των λέξεων μόλις ακούγεται: carte 

(καρτ), porte (πορτ) 

Κλειστό (fermè): Είναι κοντινό στο ελληνικό «ε». 

Ανοιχτό ( ouvert): Προφέρεται με πιο ανοιχτό το στόμα. 

 

Ei: Προφέρεται ως ανοιχτό «ε». La Seine (Λα Σεν), la peine (Λα πεν). 

Eu, oeu: Προφέρονται ως ένας ήχος μεταξύ ο-ε (στο Δφα: œ) όπως ακριβώς το 

γερμανικό ö. Πχ Coeur (κœρ) 

 

I,i 

Είναι καθαρό φωνήεν όπως το ιταλικό και το ελληνικό. Σε ορισμένες λέξεις δεν 

προφέρεται. Πχ encoignure (ενκονιούρ) 

 

Ο,ο 

Προφέρεται κλειστό, με ελαφριά τάση προς το «ου». 

Oe και oi: Προφέρονται «ουά». Πχ, roi (ρουα),  poêle (πουάλ). 

 

U,u 

Είναι φθόγγος ενδιάμεσος μεταξύ «ου» και «υ». Προφέρεται «ου» όταν προηγούνται 

τα σύμφωνα q, g και ακολουθεί a σε λέξεις που προέρχονται από ξένες γλώσσες. Πχ 

equation (εκουασιόν), Lingual (λενγκουάλ). Συναντάται ως «ο» σε ξένες επίσης 

λέξεις. Πχ maximum (μάξιμομ) 

  Δεν προφέρεται μετά από τα σύμφωνα c,g,q όταν το φωνήεν που ακολουθεί δεν έχει 

διαλυτικά. Πχ cueillir (κεγίρ), longue (λονκ), quoi (κουά) 

 

Y,y   

Προφέρεται «ι». Μεταξύ δύο φωνηέντων γίνεται διπλό «ι» (γι). Πχ crayon (κραγιόν) 
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Σύμφωνα 

 

 

Β,b 

Δεν προφέρεται στο τέλος της λέξης.Πχ plomb (πλον) 

 

C,c 

Προφέρεται «σ» με τα φωνήεντα e, i, y και ως «κ» με τα a, o, u ενώ στην λέξη second 

και τα παράγωγά της είναι «γκ». 

Ch: Προφέρεται σ δασύ και παχύ και το αγγλικό “sh”. Πχ., Achille (Ασίλ) chamber 

(σαμπρ) ενώ σε λέξεις δανεισμένες από την ελληνική είναι «κ».  

 

D,d 

Στο τέλος των λέξεων δεν προφέρεται.  

 

G,g 

Με e, i, y είναι «ζ» δασύ ενώ με τα υπόλοιπα φωνήεντα «γκ». 

Gn: Όπως στα ιταλικά είναι «νιι» σαν το «νιο» της λέξεως Νιόνιος. 

 

H,h 

Δεν προφέρεται. Πχ l’homme ( λ’ομ) 

 

L,l 

Προφέρεται με την λεπτότητα του αγγλικού “l”. Όταν προηγείται i, προφέρεται «γ» 

αφήνοντας την αίσθηση ότι ακολουθεί ‘Ι’ μετά. 

Πχ. Merveille ( μερβέιγ-ι). Εξαίρεση αποτελούν οι λέξεις που αρχίζουν από “ill”  και 

οι λέξεις millo, ville και tranquile 

 

P,p 

Μαζί με το h προφέρεται «φ». Πχ Phillipe (Φιλλίπ) 

 

R,r 

Στον πεζό λόγο είναι σταφυλικό σύμφωνο δίνοντας την αίσθηση του «γ». Όμως στο 

οπερατικό τραγούδι αρθρώνεται ως καθαρό «ρ» επειδή αυτό είναι πιο ηχηρό και 

συντελεί έτσι στο να ακουστεί ευκρινώς το κείμενο σε μια μεγάλη αίθουσα. Κατά την  

εκτέλεση του lied οι τραγουδιστές δεν ακολουθούν κάποιον κανόνα και το προφέρουν 

άλλωτε ως σταφυλικό και άλλωτε ως καθαρό «ρ».   

 

Q,q 

Μαζί με το u προφέρεται «κ». Πχ, quarte (καρτ), quantite (καντιτέ). Σε εξαιρέσεις 

προφέρεται «κουα»: equation (εκουασιόν)  

 

S,s 

Μεταξύ φωνηέντων προφέρεται «ζ». Πχ, la rose ( λα ρόζ) 

 

T,t 

Προφέρεται «σ» στις καταλήξεις: 
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-tial: impartial (εμπαρσιάλ)   

-tiel: potential (ποτενσιέλ)   

-tie: bèotie (μπεοσί)           

-tien: Eguptien (εζυπσιέν)       

-tieux: ampitieux (αμπισιέ)    

-tion: superstition (σουπερστισιόν)   

Th: Αντικαθιστά το ελληνικό «θ» αλλά προφέρεται «τ».Πχ Theologie (τεολοζί) 

 

Χ,x 

Προφέρεται ξ, αλλά στις λέξεις Auxere και Auxonne είναι «σ». (Ωσέρ, Ωσόν) 

  

 

2.8  Η ανάλυση των δραματικών χαρακτήρων  και του κειμένου        

 

Ο κάθε δραματικός χαρακτήρας μιας όπερας και γενικότερα ενός θεατρικού έργου 

πρέπει να ερμηνευτεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όσον αφορά το ύφος, το 

ηχόχρωμα και την άρθρωση του ήχου. Ο τρόπος αυτός εξαρτάται από την κοινωνική 

θέση του χαρακτήρα, την ψυχολογική και σωματική του κατάσταση, την ατομική του 

ιδιοσυγκρασία, αλλά και από την θέση του κοινωνικού συνόλου απέναντι στο άτομό 

του ή την ιδιότητά του. Οι παραπάνω παράμετροι μεταβάλλονται πολλές φορές μέσα 

στο έργο, ανάλογα με την εξέλιξη της δραματικής πλοκής του και συνεπώς 

επηρεάζουν και τον τρόπο ερμηνείας όπως θα φανεί παρακάτω. Στην ενότητα αυτή 

μελετάται η εξάρτηση της μουσικής ερμηνείας από την ανάλυση των δραματικών 

χαρακτήρων και των στοιχείων εκείνων που βγαίνουν από την μελέτη του κειμένου 

τα οποία όπως θα φανεί παρακάτω καθορίζουν την έκφραση και την διάθεση της 

κάθε στιγμής του έργου. Έτσι θα πρέπει η μουσική προετοιμασία να κινηθεί γύρω 

από τρείς παραμέτρους:  

 

Το έργο – η Παράδοση – η Παράσταση 

 

 

1) Το έργο και πιο συγκεκριμένα η εξέταση των κοινωνικών και οικονομικών 

συνθηκών και των θρησκευτικών και κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούσαν την 

εποχή που αυτό γράφτηκε  καθώς και της συνολικής ατμόσφαιρας που θέλει να δώσει 

ο συγγραφέας. Η απόδοση των χαρακτήρων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την 

εποχή που γράφηκε το έργο και όχι αυτήν στην οποία αναφέρεται. Αυτό γιατί οι 

συγγραφείς αντλούσαν την έμπνευσή τους από τις σύγχρονές τους κοινωνικές και 

πολιτικές καταστάσεις και γεγονότα, καθώς και την αισθητική της εποχής τους. Έτσι 

για παράδειγμα στην Όπερα Il Trovatore του G.Verdi, το έργο διαδραματίζεται στον 

Ισπανικό Μεσαίωνα αλλά η μουσική και το δράμα ακολουθεί την αισθητική του 

Ρομαντισμού. 

 Την ίδια αφομοίωση από την αισθητική της εποχής δέχτηκαν και οι δραματικοί 

χαρακτήρες των θεατρικών έργων. Δεδομένου ότι τα έργα δημιουργήθηκαν κάτω από 

συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες αλλά και με σκοπό να περάσουν 

συγκεκριμένα μηνύματα στο κοινό, οι χαρακτήρες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής. Για παράδειγμα στο «Χορικό των  

σκλάβων Εβραίων» της όπερας  Nabucco του G.Verdi, το ιταλικό κοινό ταυτίστηκε 
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με τους καταπιεσμένους και απάτριδες Εβραίους, αφού το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε 

το 1842 όταν η Ιταλία ήταν ακόμα υπό κατοχή.        

 

2) Η Παράδοση η οποία έχει καθιερώσει στερεότυπες οδούς για την ερμηνεία του 

κάθε έργου αλλά και για τους δραματικούς χαρακτήρες του. Η δημιουργία των 

παραδόσεων συνήθως οφείλεται στους ερμηνευτές που κατάφεραν να πείσουν κοινό 

και κριτικούς για την ορθότητα της άποψής τους πάνω στο έργο και τον ρόλο. Αυτό 

όμως έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρεβλώσεις που όχι μόνο 

δεν έχουν καμία λογική βάση αλλά αλλοιώνουν και την εικόνα του δραματικού 

χαρακτήρα. Έτσι για παράδειγμα σήμερα ο ρόλος της Αΐντα, μιας νεαρής κοπέλας με 

αδύναμο χαρακτήρα, έχει καθιερωθεί να αποδίδεται από βαριές δραματικές σοπράνο. 

Αντίθετα υπάρχουν παραδόσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση όπως συμβαίνει 

στις όπερες του G. Puccini. Ο μουσικός προετοιμαστής Luigi Ricci
48

 o οποίος για μια 

δεκαετία δούλεψε δίπλα στον συνθέτη συμμετέχοντας σε παραγωγές όλων σχεδόν 

των έργων του, κατέγραψε όλες τις οδηγίες που έδινε ο Puccini στους μαέστρους και 

τραγουδιστές
49

. Οι οδηγίες αυτές ακολουθήθηκαν πιστά από μεταγενέστερους 

ερμηνευτές με αποτέλεσμα οι απόψεις και επιθυμίες του συνθέτη να μεταφέρονται 

αναλλοίωτες ως σήμερα σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου.  

Σε κάθε περίπτωση η μουσική προετοιμασία οφείλει να αντιμετωπίσει την Παράδοση 

με σεβασμό και η οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή θα πρέπει αποσκοπεί στην 

καλύτερη ανάδειξη του έργου και όχι στην ικανοποίηση της προσωπικής 

ιδιορρυθμίας του ερμηνευτή.        

 

3) Η Παράσταση και οι ανάγκες που δημιουργούνται από την απόδοση των 

χαρακτήρων από τον σκηνοθέτη. Σε πολλά έργα οι χαρακτήρες δεν είναι στερεότυποι 

και αυτό δίνει στον σκηνοθέτη την ευελιξία να τους προσδώσει χαρακτηριστικά που 

δεν υπαγορεύονται ούτε από το libretto ούτε από την Παράδοση. Για παράδειγμα 

στην παράσταση της οπερέτας του Θ. Σακελλαρίδη Ο Βαφτιστικός, που δόθηκε τον 

Απρίλιο του 2011 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο σκηνοθέτης Α. Ευκλείδης 

προσέδωσε στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Βιβίκας χαρακτηριστικά μιας δαιμονικής 

γυναίκας, την οποία τρέμουν όλοι οι φίλοι της και ο σύζυγός της, σε αντίθεση με τις 

περισσότερες παραστάσεις του έργου, όπου παρουσιαζόταν ως μια συναισθηματική 

και πληγωμένη από τον έρωτα κοπέλα. Η μουσική απόδοση των μουσικών της μερών 

και αριών όπως είναι ευνόητο έχασε τον λυρικό της χαρακτήρα ενώ η σοπράνο που 

ερμήνευσε τον ρόλο έδωσε σκουρότερο χρώμα στην φωνή της και ιδιαίτερη ώθηση 

στις χαμηλές της νότες με αποτέλεσμα να ακουστεί ως soprano spinto. Η μουσική 

προετοιμασία δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνεται στην άποψη που έχει ο σκηνοθέτης 

για τον κάθε χαρακτήρα του έργου όταν όμως αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις  

δύο πρώτες παραμέτρους. 

 

 

Η κατηγοριοποίηση των δραματικών χαρακτήρων έχει απασχολήσει πολύ τους 

μελετητές της Τέχνης του Θεάτρου. Όσον αφορά όμως την μουσική προετοιμασία μια 
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γενική κατάταξη των χαρακτήρων σε κατηγορίες δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή 

συμπεράσματα για το πώς πρέπει αυτοί να αποδίδονται μουσικά, αφού αυτό είτε 

μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή, είτε υπάρχουν πολλές παραλλαγές σε κάθε έναν 

από αυτούς. Έτσι για παράδειγμα αν και υπάρχει η γενική άποψη ότι ένας βασιλιάς 

θα πρέπει να τραγουδάει με χαρακτήρα maestoso αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλους τους αντίστοιχους ρόλους, αφού άλλη αντίληψη υπάρχει για τους βασιλείς τον 

17
ο
 αιώνα και άλλη τον 20

ο
. Το ίδιο συμβαίνει και για τους χαρακτήρες των 

υπηρετών οι οποίοι αλλάζουν όχι μόνο μέσα στον χρόνο αλλά παρουσιάζουν μεγάλες 

διακυμάνσεις ως προς το ύφος ακόμα και μέσα στην ίδια εποχή όπως θα φανεί 

παρακάτω. Επομένως η απόδοση του κάθε χαρακτήρα πρέπει να γίνεται με βάση την 

ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα της προσωπικότητάς του, όπως αυτή προκύπτει από 

το libretto και τις αναλύσεις των θεωρητικών πάνω στο συγκεκριμένο έργο, σε 

συνάρτηση με το κοινωνικό περιβάλλον και την πλοκή του δράματος μέσα στα οποία 

ζει και δρα.   

 

 H ανάλυση ορισμένων δραματικών χαρακτήρων σε διάφορες στιγμές του ρόλου τους 

θα βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση των παραπάνω:   

  Ως πρώτο παράδειγμα παρατίθενται οι δύο κύριοι γυναικείοι χαρακτήρες της όπερας 

Οι Γάμοι του Φίγκαρο,  η Susana και η Κόμισσα, των οποίων οι αντιθέσεις δίνονται 

με ευφυή τρόπο
50

. 

  Η Susanna είναι στην πραγματικότητα η ηρωίδα της ιστορίας: πολυδιάστατη, 

πολύπλοκη και ευφυέστατη. Προέρχεται από την Commedia dell ’Arte και όπως η 

Rosina του Κουρέα της Σεβίλλης του Beaumarchais είναι ένας πνευματικός 

χαρακτήρας, οξυδερκής, τολμηρός και πανούργος που απέχει κατά πολύ από τον 

τυπικό χαρακτήρα της υπηρέτριας των θεατρικών έργων της εποχής. Ακτινοβολεί με 

την σιγουριά και την παντογνωσία της είτε στους διαλόγους της με την κοντέσα, είτε 

όταν στην τρίτη πράξη προσπαθεί να αποφύγει να γίνει θύμα του ασελγούς κόντη. H   

αίσθηση του χιούμορ που διαθέτει δεσπόζει σε όλες της τις πράξεις και αποδεικνύει 

ότι είναι ο μοναδικός χαρακτήρας που μπορεί να ξεδιαλύνει τα προβλήματα όλων 

όπως και τα δικά της. 

  Η Susanna γίνεται η αυθεντία της ειρωνείας όταν στο Finale της δεύτερης πράξης 

βγαίνει από την ντουλάπα και με προσποιητή ανειλικρίνεια λέει: «Γιατί τόση έπαρση? 

Ένα υψωμένο σπαθί. Για να σκοτώσει την υπηρέτρια? Παρ’ όλα αυτά είμαι μόνο 

εγώ». Από την αρχή του έργου η Susanna δείχνει την διαισθητική ευφυΐα και 

διορατικότητά της κατευθύνοντας  την προσοχή του Figaro στο καπέλο της, και 

φυσικά, ανοίγοντάς του τα μάτια για τα απώτερα κίνητρα του Count όταν αυτός 

έβαλε το δωμάτιό τους δίπλα στο διαμέρισμά τους. Αλλά είναι στην τελευταία πράξη 

που ο Mozart της παρέχει την αισθηματική και απαλή άρια: “Deh viene non tardar” 

όπου προσπαθεί να παρασύρει τον Figaro εκθέτοντάς του τα βαθειά της 

συναισθήματα. Πρόκειται για μια θαυμάσια στιγμή της όπερας όπου ο χρόνος 

σταματάει και η ίδια ονειρεύεται ένα όμορφο  μέλλον  με τον νέο της σύζυγο παρόλο 

που ο ίδιος πιστεύει ότι δεν του είναι πιστή. 

  Η Κόμισσα (Countess) είναι ο άλλος σημαντικός χαρακτήρας της όπερας, 

μελαγχολική και  ψυχικά τραυματισμένη από τις απιστίες του συζύγου της, αποπνέει 

μια βαθειά πνευματική και ηθική παρουσία. Αν και η αξιοπρέπειά της έχει πληγωθεί, 

σε καμία στιγμή του έργου δεν σκέφτεται να ανταποδώσει την απιστία στον Κόμη 
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(Count). Υποσυνείδητα κατανοεί και δικαιολογεί την κρίση ηλικίας που αυτός 

περνάει, αλλά συνειδητά δεν θα δεχτεί τις ερωτοτροπίες του.    

  Ο Mozart έδωσε στην Κόμισσα δύο μεγάλες άριες, οι οποίες με καυστικότητα αλλά 

και βαθιά αξιοπρέπεια εκφράζουν εγκαρτέρηση  : “Dove sono” και “ Porgi amor”. Τα 

λόγια του Da Ponte
51

 αποτελούν την  εγκάρδια έκφραση μιας αληθινά αγνής και 

αριστοκρατικής γυναίκας, αλλά η υποβλητική δύναμη της μουσικής του Mozart είναι 

αυτή που αντικατοπτρίζει τα αληθινά συναισθήματα και το γνήσιό της πάθος
52

. 

  Έχοντας επομένως υπ’ όψιν την παραπάνω ανάλυση του δραματικού χαρακτήρα της 

Susanna, είναι πλέον ξεκάθαρο το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο ερμηνευτής για τον 

τρόπο ερμηνείας όχι μόνο σκηνικά αλλά και μουσικά: Ως συμπέρασμα θα μπορούσε 

να εξαχθεί ότι για τον ρόλο αυτό είναι καταλληλότερο το ανοιχτό χρώμα από το 

σκούρο, ενώ απαιτείται ελαφριά και ευέλικτη φωνή με έντονη θεατρικότητα, με 

εξαίρεση στιγμές όπως αυτή στην άρια “Deh viene non tardar” όπου όπως 

αναφέρθηκε έχει πολύ πιο σκεπτικιστικό και dolce χαρακτήρα.   Αντίθετα για τον 

ρόλο της Κόμισσας η φωνή θα πρέπει να είναι πιο ζεστή με περισσότερη 

εσωτερικότητα.   

    Πέρα όμως από την γενική αντιμετώπιση του ρόλου καθ’ όλο το έργο, θα πρέπει να 

εξεταστεί και η κάθε επί μέρους στιγμή ως προς την  ψυχική και σωματική 

κατάσταση καθώς και την συμμετοχή του χαρακτήρα στην σκηνική δράση:  Για 

παράδειγμα στην τρίτη πράξη, o Κόμης με τα λόγια : “ Crudel! perche finora farmi 

languir cosi?” («Σκληρή! Γιατί με βασανίζεις έτσι;», παρ. 2.8.1) παραπονιέται στην 

Susana για την στάση που έχει απέναντί του. Η λέξη “Crudel” (Σκληρή) δείχνει τον 

θυμό και το παράπονό του αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τραγουδηθεί με 

υπερβολική σκληρότητα γιατί έτσι θα χαθεί η δεσποτική παρουσία του  Conte που 

διέπει ολόκληρο το έργο. Επιπλέον στην συνέχεια του ντουέτου της ζητάει να 

ξαναβρεθούνε, γεγονός που φανερώνει τον πόθο του γι’ αυτήν παρόλο τον θυμό του 

αλλά και μια διστακτικότητα να εκφράσει πλήρως την αγανάκτησή του. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν όλα τα ανάμεικτα συναισθήματά του την 

συγκεκριμένη στιγμή, σε συνδυασμό με την κοινωνική του θέση και την 

προσωπικότητά του είναι πλέον ξεκάθαρος ο τρόπος που πρέπει να ερμηνευτεί η 

φράση αυτή:  Έτσι από πλευράς δυναμικής δεν υπάρχει  λόγος να είναι δυνατότερη 

από mf, από πλευράς άρθρωσης  ένα όχι έντονο marcato είναι το καταλληλότερο ενώ 

ένα ελαφρώς ανοιχτό χρώμα της φωνής είναι αυτό που θα δώσει το επιθυμητό 

ηχόχρωμα. Η απάντηση της Susanna: “Signor, la donna ognora tempo ha di dir di si” 

(Κύριε μια γυναίκα θέλει τον χρόνο της να πει το «ναι»)  πρέπει να αποδοθεί με 

ανάλαφρο τραγούδι με έντονα  θηλυπρεπές και προσποιητά αθώο ύφος.      
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Παράδειγμα 2.8.1                 

   

 
    

    

  Το επόμενο παράδειγμα είναι από την όπερα Don Carlos του G.Verdi. Στην τέταρτη 

πράξη του έργου ο ιεροεξεταστής μιλάει με αυστηρότητα στον βασιλιά  Φίλιππο της 

Ισπανίας, ενθαρρύνοντάς τον να σκοτώσει τον ίδιο του τον γιό με τα λόγια: “ La pace 

dell’ impero i div al d’un ribelle”  («H ειρήνη της αυτοκρατορίας αξίζει το αίμα ενός 

γιού»). 
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Παράδειγμα 2.8.2 G. Verdi: Don Carlos, τέταρτη πράξη  

     

 
 

 
 

 

 

 

Στο πρόσωπο του ιεροεξεταστή οι Ισπανοί έτρεφαν μεγάλο σεβασμό αλλά και φόβο. 

Η δύναμη που είχε στην κοινωνία συγκρινόταν με αυτή του βασιλιά. Έτσι με 

αγέρωχο ύφος στέκεται ατρόμητος μπροστά του ως ισάξιός του και επομένως η 

συγκεκριμένη φράση θα τραγουδηθεί με έντονο marcato, σκούρο χρώμα και έντονη 

άρθρωση.  

 

 

   Η πνευματικότητα και η μεγαλοπρέπεια που αρμόζει σε έναν ιερέα δεν απαντάται 

στην προσευχή του Sagrestano, ιερέα χαμηλότερου βαθμού στον ναό που εργάζεται 

ως ζωγράφος ο Cavaradosi, στην όπερα Tosca του G.Puccini. H ακαταστασία που 

βρίσκει στον ναό καθώς και η αναπηρία του στον ώμο του προκαλούν νευρικότητα 

ώστε η προσευχή του να μην έχει την απαραίτητη κατάνυξη (Παράδειγμα 2.8.3): 
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 Παράδειγμα : 2.8.3 G.Puccini: “Tosca”  Πρώτη πράξη 

 
 

Ο Sagrestano ως χαρακτήρας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νευρικός, πιστός 

στην εργασία του και στον Θεό —μια πίστη που φτάνει στα όρια της 

θρησκοληψίας— αλλά και καλοκάγαθος χωρίς όμως ιδιαίτερη ευφυΐα. 

Συνεπώς  η προσευχή του θα τραγουδηθεί με νευρικότητα, ανοιχτό χρώμα και 

έντονη άρθρωση. 

Πέραν της γενικής αντιμετώπισης του ρόλου σε όλη την διάρκεια του έργου, η 

μουσική προετοιμασία έχει να κάνει και με τις επί μέρους στιγμές του έργου οι 

οποίες χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής: Σημαντικές λέξεις που πρέπει να δοθούν 

εμφατικά, επιφωνήματα, κορυφώσεις, είναι στοιχεία που θα δώσουν ζωντάνια και 

θεατρικότητα στο κείμενο ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την εκφραστικότητα της 

μουσικής.   

Για παράδειγμα στο τραγούδι της σαμπάνιας στην δεύτερη πράξη της οπερέτας “Die 

Fledermaus” του J.Strauss, στην λέξη “stosst an” (κατά το ελληνικό «εβίβα») ο 

τραγουδιστής πρέπει να εκμεταλλευτεί τις παύσεις  με τέτοιο τρόπο ώστε να 

σχηματίσει staccato νότες, που θα δώσουν την ζωντάνια και την διάθεση που 

επικρατεί την στιγμή της οινοποσίας (Παράδειγμα 2.8.4). Ιδιαίτερα στη οπερέτα, η 

θεατρικότητα και η σκηνική δράση πρέπει να αντικατοπτρίζονται στον τρόπο του 

τραγουδιού.        
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Παράδειγμα 2.8.4 : J. Strauss “Die Fledermaus”   Δεύτερη πράξη 

 
 

 

 

Στο Finale της δεύτερης πράξης ο Κόμης φωνάζει με έκπληξη και θυμό το όνομα 

του Cherubin: 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2.8.5 W. A. Mozart: Le nozze di Figaro. Δεύτερη πράξη 

 

 

 
 

Ο ίδιος ο συνθέτης μάλιστα δίνει οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να εκφέρει o 

Κόμης την λέξη “Cherubin”, ζητώντας αυτό να τραγουδηθεί “con fuoco” (avec 

colère). 
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Το σημαντικότερο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την ενότητα αυτή είναι το 

εξής: Η όπερα πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα ως θεατρικό έργο και έπειτα ως 

μουσικό. Η δραματική πλοκή και η γενική ατμόσφαιρα, είναι οι παράγοντες που θα 

κατευθύνουν την μουσική ερμηνεία. Ο ρόλος της μουσικής είναι να συνοδέψει την 

σκηνική δράση εντείνοντας τα συναισθήματα τα οποία  ο λιμπρετίστας θέλει να 

προκαλέσει καθώς και να περιγράψει την προσωπικότητα και την ψυχοσύνθεση των 

δραματικών χαρακτήρων. Για να εκπληρώσει η μουσική προετοιμασία την αποστολή 

της αυτή, η προσέγγιση του έργου γίνεται σε δύο διαστάσεις: Πρώτα πρώτα 

εξετάζεται η δραματουργία και η μεγάλη γραμμή του έργου. Σ’ αυτήν εξάγονται 

συμπεράσματα για το ύφος αυτού στο σύνολό του, γίνεται το ψυχογράφημα των 

χαρακτήρων και καθορίζεται η γενική κατεύθυνση προς στην οποία θα πορευθεί η 

μουσική ερμηνεία. Κατόπιν εξετάζονται οι επί μέρους διακυμάνσεις στα 

συναισθήματα και την ατμόσφαιρα, καθώς και οι μεταβολές στον ψυχικό κόσμο των 

χαρακτήρων, όπως αυτά εξελίσσονται  κατά την πορεία της σκηνικής δράσης. Οι 

προσωπικές απόψεις των εκτελεστών ως προς την μουσική απόδοση, είναι δυνατόν 

να γίνουν αποδεκτές όταν δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις επιταγές του συγγραφέα, 

όπως αυτές προκύπτουν από το libretto, και με την παράδοση. Οι δύο τελευταίες 

παράμετροι έχουν δημιουργήσει πολύ στενά πλαίσια, μέσα στα οποία μπορούν να 

ελιχθούν αρχιμουσικοί και σκηνοθέτες, ώστε να μπορέσουν να προσθέσουν κάτι από 

την  προσωπική τους προσέγγιση στο έργο.              

  

 

2.9 Η προετοιμασία της χορωδίας  

 

Ένα σημαντικό τμήμα της μουσικής προετοιμασίας είναι και η προετοιμασία της 

χορωδίας. Κατά τις πρόβες ο αρχιμουσικός εργάζεται πάνω σε όλα τα θέματα που 

αφορούν την φωνητική τέχνη και που αναλύθηκαν στα προηγούμενα υποκεφάλαια: 

Άρθρωση, προφορά της γλώσσας, αναπνοή, χρωμάτισμα, vibrato, χρήση των registri, 

ενώ έχει δύο πρόσθετα μελήματα που είναι η ομοιογένεια του ήχου καθώς και η 

απόδοση του στυλ:   
   Για την επίτευξη ενός ομοιογενούς ήχου, βασικός παράγοντας είναι η σύσταση της 

χορωδίας. Τα μέλη ενός επαγγελματικού φωνητικού συνόλου επιλέγονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε το ηχόχρωμα της φωνής τους να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερα μεταξύ 

τους. Με την εξέλιξη της χορωδιακής επιστήμης και τέχνης καθιερώθηκαν  και τα 

κριτήρια για την καταλληλότητα μιας φωνής, ώστε αυτή να μπορεί να συμμετέχει και 

να συμβάλει στην παραγωγή ενός ζεστού, καθαρού αλλά και ομοιογενούς ήχου από 

την χορωδία. Πιο συγκεκριμένα μια φωνή θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

 Ο όγκος της  πρέπει να είναι μέτριος. Οι μεγάλες φωνές ξεχωρίσουν από 

το σύνολο ενώ οι μικρές δεν συμβάλουν στην απόδοση πολλών από τα 

μουσικά στυλ, όπως πχ στις όπερες του R. Wagner. 

 Η τεχνική πρέπει να κατέχεται σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμα και οι ψηλές 

νότες να μπορούν να αποδοθούν με χαλαρότητα και στρογγυλεμένο ήχο. 

Το οποιοδήποτε σφίξιμο σ’ αυτή την περιοχή αλλοιώνει εντελώς την χροιά 

της φωνής και προκαλεί τονική αστάθεια με αποτέλεσμα αυτή να 

ξεχωρίζει μέσα στο σύνολο και να δημιουργούνται διακροτήματα. 
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 Να έχει κατακτήσει την χρήση του κεφαλικού ρεγκίστρου: Όσο ψηλότερα  

αντηχεί η φωνή, τόσο απαλύνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

χροιάς της.   

 Το βιμπράτο πρέπει να είναι λίγο έως ανεπαίσθητο. Το πολύ βιμπράτο 

εμποδίζει το να ακουστεί καθαρά το κείμενο. Το ίδιο πρόβλημα 

δημιουργείται από το τραγούδισμα μια μελωδικής γραμμής από φωνές με 

διαφορετικό μεταξύ τους βιμπράτο.  

 Πέραν της κατοχής της φωνητικής τέχνης και τεχνικής, απαιτούνται 

εξαιρετική ακοή και σολφέζ, για την απόδοση μιας ξεκάθαρης αρμονίας.    

 

Οι φωνές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια είναι περισσότερο οι λυρικές. Μια 

δραματική φωνή δύσκολα θα μπορέσει να συμμετέχει σε σύνολο χωρίς η 

ιδιαιτερότητά της χροιάς της να γίνει αντιληπτή. 

  Πέρα από τη σωστή επιλογή των χορωδών σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, ο 

αρχιμουσικός ή ο διευθυντής της χορωδίας φροντίζει ώστε όλοι να δίνουν στις νότες 

το ίδιο χρωμάτισμα, να εκφέρουν τα φωνήεντα με το ίδιο στρόγγυλο στόμα και να 

χρησιμοποιούν το ίδιο ρεγκίστρο. Εφαρμόζοντας όλα τα παραπάνω θα μπορέσει να 

κατακτηθεί η ομοιογένεια στον ήχο, που είναι από τα σημαντικότερα (για πολλούς το 

σημαντικότερο) ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός φωνητικού συνόλου. 

 

Η απόδοση του στυλ από την χορωδία είναι το δεύτερο αντικείμενο που απασχολεί το 

κεφάλαιο αυτό. Σε ένα Θέατρο η χορωδία αποτελείται γενικά από σταθερά μέλη, τα 

οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κάθε παράστασης. Οι ίδιοι 

χορωδοί που θα συμμετέχουν σε ένα ρομαντικό έργο, είναι δυνατό σε πολύ σύντομο 

διάστημα ή ακόμα και ταυτόχρονα να συμμετέχουν και σε ένα έργο μπαρόκ. Αυτό 

είναι κάτι που φαντάζει αρκετά εύκολο για την ορχήστρα, η οποία έχει την ευελιξία 

να προσαρμόζει τον ήχο της σε διαφορετικά στυλ, παρουσιάζοντας έργα 

διαφορετικών εποχών ακόμα και στην ίδια συναυλία. Για την χορωδία όμως 

απαιτείται προετοιμασία με ειδικές ασκήσεις και ειδικό τρόπο εκτέλεσης, οι οποίες θα 

την καταστήσουν ικανή να αποδώσει το κατάλληλο για την κάθε εποχή ηχόχρωμα. Οι 

προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής και ενεργοποίησης του 

διαφράγματος, οι οποίες είναι γενικές και αφορούν όλα τα στυλ, και κατόπιν  

φωνητικές γκάμες που διαφέρουν μεταξύ τους  ανάλογα με την εποχή του έργου. 

  Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν οι διευθυντές χορωδίας Ehmann και 

Haasemann
53

 δίνοντας σαφείς οδηγίες και προτάσεις για την προετοιμασία του 

κατάλληλου για την κάθε εποχή χορωδιακού ήχου, οι οποίες θα περιγραφούν και θα 

αναλυθούν αμέσως παρακάτω: 

    

Μπαρόκ: 

 

Χαρακτηριστικά της χορωδιακής μουσικής του Μπαρόκ είναι η λαμπρότητα, η 

στενότητα, η έντονη και αδιάκοπη ροή της μουσικής, ο ξεκάθαρος διαχωρισμός των 

χρωμάτων, το martellato
54

 και η μεγάλη ευελιξία στις γρήγορες νότες. Όλα αυτά 
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προϋποθέτουν ένα πολύ ελαφρύ, ευέλικτο και πλαστικό διάφραγμα με την 

ενεργοποίηση του οποίου ξεκινά η πρόβα: 

 

Άσκηση πρώτη: Ενεργοποίηση του διαφράγματος και προετοιμασία για το martellato. 

Γίνεται με την χρήση μιας γνωστής μελωδίας: Το διάφραγμα ωθεί ρυθμικά τον αέρα 

να εξέλθει, πάνω στο ρυθμικό σχήμα της μελωδίας, ενώ αυτός εξέρχεται από το 

στόμα με το σύμφωνο ss. Στις παύσεις ο χορωδός αναπνέει δίνοντας χώρο στο σώμα 

του, ώστε ο αέρας να εισέλθει και να βυθιστεί μέσα του με την μορφή μιας «μπάλας». 

 

Άσκηση δεύτερη: Σύνδεση της κίνησης του διαφράγματος με τον ομιλούμενο ήχο. 

Πάνω σε ένα φωνήεν πχ το ε, ο χορωδός μιμείται το βέλασμα της κατσίκας (H χρήση 

του συμφώνου μ στην αρχή βοηθάει στην σωστή τοποθέτηση της φωνής. Δηλαδή 

Με-ε-ε) . Αυτό προκαλεί πολύ γρήγορες επαναληπτικές κινήσεις του διαφράγματος 

και του δίνει την ταχύτητα που χρειάζεται για την εκτέλεση του martellato.   

 

 Άσκηση τρίτη: Παραγωγή λαμπερού τόνου από την μάσκα. 

Η χορωδία χρησιμοποιεί τον συνδυασμό  n-j(i)-ä και κατόπιν η άσκηση μεταφέρεται 

στα φωνήεντα e και i. To στόμα ανοίγει στρόγγυλα, έτσι ώστε να φαίνονται οι 

κοπτήρες. To n βοηθάει την φωνή να τοποθετηθεί στην μάσκα ενώ τα j και a βοηθούν 

τον αέρα να εξέλθει από την σκληρή υπερώα και τα δόντια.  

     
 Άσκηση τέταρτη: Προετοιμασία για το martellato 

 Με αιχμηρή και έντονη κίνηση του διαφράγματος σε κάθε νότα, αλλά με 

χαλαρά τα τοιχώματά του:  

   

   

 
  

 

 Στην συνέχεια η ώθηση του διαφράγματος δίνεται ανά δύο νότες: 
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 Οι νότες δένονται ανά δύο. Η πίεση από το διάφραγμα ασκείται μόνο στην 

πρώτη από αυτές:  

 

 
   

 Τέλος οι νότες τραγουδιούνται δεμένες ανά τέσσερεις. Η διαφραγματική 

ώθηση ασκείται στην πρώτη από αυτές: 

 

 
 

Άσκηση πέμπτη: Ταχύτητα στα περάσματα:  

 Οι γρήγορες νότες είναι χαρακτηριστικό της εποχής Baroque. Η άσκηση αυτή 

δίνει ευελιξία στις γρήγορες νότες. Η διαφραγματική ώθηση είναι δυνατή στις 

κύριες νότες και ελαφρύτερη στις ενδιάμεσες. 

 

 

 
 

 

 Στην παρακάτω άσκηση η πίεση του διαφράγματος ασκείται στην αρχή του 

κάθε χρόνου του μέτρου. Είναι σημαντικό να μην αυξάνεται η πίεση αυτή 

καθώς ανεβαίνει η μελωδική γραμμή. 

 

 
 

Άσκηση έκτη: Επίτευξη του piano σε γρήγορες νότες: 

Η άσκηση στην αρχή εκτελείται forte. Στο πρώτο μέτρο οι νότες είναι marcatto και 

σε κάθε μια από αυτές ασκείται απότομη πίεση από το διάφραγμα, με σκοπό την 
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ενεργοποίησή του,  ενώ στο δεύτερο μέτρο το ίδιο σχήμα εκτελείται legato με ώθηση 

μόνο στο πρώτο όγδοο του μέτρου: 

 

 

 
 

Στην συνέχεια η ίδια άσκηση εκτελείται piano αρκετές φορές με συνεχώς 

αυξανόμενη ταχύτητα. 

Μια λανθασμένη συνήθεια των χορωδιών είναι ότι εκτελούν το piano αργά και με 

αμέλεια. Η παρακάτω άσκηση που είναι μια παραλλαγή της προηγούμενης, εξασκεί 

τους χορωδούς να σκέφτονται έγκαιρα το piano που ακολουθεί. Έτσι ενώ το πρώτο 

μέτρο θα εκτελεστεί forte το δεύτερο θα τραγουδηθεί subito piano. Η μεταφορά της 

μελωδικής γραμμής σε άλλα τονικά ύψη και η χρήση άλλων φωνηέντων ενδείκνυται. 

 

 

 
 

 Άσκηση έβδομη: Σύνδεση staccato και martelatto: 

 Το παρακάτω απόσπασμα είναι ένας «κανόνας γέλιου»
55

. Τα όγδοα τραγουδιούνται 

staccato ενώ τα δέκατα έκτα martelatto. Οι νότες που σημειώνονται με tenuto είναι 

αυτές που θα δεχτούν την πίεση του διαφράγματος:  

 

 
 

Κλασική περίοδος 

 

Στόχος των ασκήσεων είναι η προετοιμασία της χορωδίας για έναν ήχο λαμπερό, 

λεπτό, κινημένο, ευαίσθητο, με ευρύτερη έκταση σε σχέση με αυτόν του Baroque, 

προς τα πάνω και προς τα κάτω. 

 

Άσκηση πρώτη: Ενεργοποίηση του διαφράγματος: 

Με εκρηκτικό χτύπημα του διαφράγματος, ο αέρας που εισήλθε με την μορφή μικρής 

μπάλας, ξεπηδά από το στόμα το οποίο αρθρώνει τα παρακάτω σύμφωνα: 

 

«Κ», «Σ», «Φ» και «Π» 
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 Η παλάμη τοποθετείται στο διάφραγμα και ελέγχει την εκτίναξή του σε κάθε 

σύμφωνο. 

 

 

 

Άσκηση δεύτερη: Οργάνωση της υφιστάμενης ποσότητας αέρα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του τραγουδιού: 

 Ο χορωδός εισπνέει και εκπνέει σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ενώ 

μεταξύ εισπνοών και εκπνοών, αφήνει μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με αυτό 

δημιουργείται στο σώμα του μεγάλη «πείνα για αέρα» (Lufthunger)
56

. Ως 

φυσικό επακόλουθο, όταν γίνει η εισπνοή, το σώμα ανοίγει περισσότερο για 

να υποδεχτεί τον αέρα. Κατά την εκπνοή με δύο έντονες ωθήσεις από το 

διάφραγμα και με ένα παχύ «φ» από το στόμα ο αέρας εξέρχεται. Οι ωθήσεις 

αυτές μπορούν σταδιακά να γίνουν 3,4,5 ή 6. 

 Ο χορωδός ουρλιάζει σαν σειρήνα, καθώς το στόμα εκφέρει ένα παχύ «β» 

από μια οποιαδήποτε χαμηλή νότα σε μια ψηλότερη. Εδώ η διαφραγματική 

δραστηριότητα είναι μικρή. Η άσκηση επαναλαμβάνεται και με άλλα 

σύμφωνα. 

 

Άσκηση τέταρτη:  Ενεργοποίηση των αντηχείων του σώματος και το χτίσιμο του 

legato. 

Ο χορωδός τραγουδάει μια μελωδική γραμμή πάνω σε διαφορετικά σύμφωνα. Αυτό 

γίνεται γιατί τα σύμφωνα βοηθούν στο να δραστηριοποιηθούν οι εσωτερικές 

κοιλότητες του σώματος και του κεφαλιού που δρουν ως αντηχεία της φωνής: 

 

  

  
 

 

 

  Στην συνέχεια μπορεί να ανοίξει ο ήχος με την χρήση συνδυασμών συμφώνων και 

φωνηέντων: 

 
 

Στις μελωδικές γραμμές που εκτελούνται legato δεν πρέπει να αλλάξουν τα 

ρεγκίστρα. 

 

Άσκηση πέμπτη: Τα ένρινα φωνήεντα της Γαλλικής γλώσσας: 
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Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο για την προφορά της Γαλλικής γλώσσας, αυτή 

περιέχει φωνήεντα τα οποία αντηχούνε στην μύτη και τα μπροστινά αντηχεία της 

μάσκας. Αυτά σχηματίζονται με το κλείσιμο της αναπνευστικής οδού προς την 

στοματική κοιλότητα από την γλωττίδα, οπότε ο αέρας εξέρχεται αναγκαστικά από 

την μύτη. Η χρήση των συμφώνων αποτελεί ναι επιπλέον βοήθεια ώστε να 

ενεργοποιηθούν τα αντηχεία της μάσκας. Οι ασκήσεις εκτελούνται με το στόμα όχι 

πλατιά ανοιχτό: 

 

 
 

 Άσκηση έκτη: Απόκτηση ταχύτητας και ευελιξίας στις κολορατούρες: 

Οι κολορατούρες αν και είναι γρήγορες, ωστόσο πρέπει να έχουν την ελαφρότητα 

που έχει το martelatto στην εποχή Baroque. Στις παρακάτω ασκήσεις, οι νότες που 

σημειώνονται με tenuto είναι αυτές που θα δεχτούν την ώθηση του διαφράγματος, 

ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι να χαμηλώνει η δυναμική καθώς η μελωδική γραμμή 

κινείται ανοδικά. Πρέπει να εκτελούνται σε σταδιακά αυξανόμενο τέμπο, ενώ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα φωνήεντα: 

 

 

Άσκηση 1. 

 
 

Άσκηση 2. 

 
 

 

Οι κολορατούρες εκτελούνται με χαλαρότητα και ελαφριά, όταν προηγείται νότα 

μεγάλης διάρκειας, στην οποία ο χορωδός θα ασκήσει ένα μικρό decrescendo: 
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Άσκηση έβδομη: Staccato και προήγηση: 

Με το staccato και την προήγηση επιτυγχάνεται η σύνδεση της λειτουργίας του 

διαφράγματος με την υψηλή τοποθέτηση της φωνής. Η άσκηση αυτή εκτελείται 

με απότομη και σύντομη  πίεση του διαφράγματος σε κάθε νότα και όχι με το 

χτύπημα της γλωττίδας: 

 

 
 

Άσκηση όγδοη: Σύνδεση της χαμηλής περιοχής της έκτασης της φωνής, με την 

υψηλή: 

Για την ομοιογένεια του ηχοχρώματος η άσκηση εκτελείται με την μίξη των 

ρεγκίστρων (βλέπε παράγραφο 2.2). Σημαντικό είναι να μην εκτελεστεί η ψηλότερη 

νότα δυνατότερα από τις υπόλοιπες. Επίσης αυτή θα πρέπει αυτή να τοποθετηθεί στην 

ίδια θέση με την προηγούμενη: 

 

 
 

 

 

Ρομαντική περίοδος 

 

 

Στόχος της παρακάτω προετοιμασίας είναι η προπαρασκευή της χορωδίας έτσι ώστε 

να αποδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηχοχρώματος, του όγκου του ήχου και 

της φρασεολογίας της ρομαντικής χορωδιακής μουσικής. Ο χορωδιακός ήχος της 

εποχής αυτής είναι ζεστός, πλατύς, εκφραστικός, με έντονες δυναμικές αντιθέσεις και 

άμεσα συσχετιζόμενος με τις αρμονικές συνηχήσεις. 

 

Άσκηση πρώτη: Ενεργοποίηση του διαφράγματος. 

Ο μεγάλος όγκος φωνής που απαιτείται στην φωνητική μουσική του ρομαντισμού, 

προϋποθέτει έντονη διαφραγματική δραστηριότητα. Μια πολύ καλή άσκηση που θα 

βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο τεχνητός αναστεναγμός ο οποίος 

προκαλεί και την επιθυμητή χαλάρωση των τοιχωμάτων του. Στην συνέχεια ο 

χορωδός παίρνει αργές εισπνοές που μοιάζουν με αυτές που παίρνει κάποιος την ώρα 

που κοιμάται. Αφού κρατηθεί ο αέρας στο διάφραγμα για ελάχιστα δευτερόλεπτα, 

εκπνέεται βίαια ενώ τα χείλια σχηματίζουν ένα ελαφρύ «φ». 

 

Άσκηση δεύτερη: Η ενεργοποίηση των αντηχείων. 
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 Με τα χείλια χαλαρά, το στόμα αρθρώνει τις συλλαβές  m-uh-m-uh-m-uh με 

τον τρόπο του βογγητού, απότομα μιμούμενοι μια «μακρινή βροντή»
57

 . Η 

τοποθέτηση των χεριών μπροστά στο πρόσωπο βοηθά στον έλεγχο του 

παλμού των αντηχείων της μάσκας. Η άσκηση επαναλαμβάνεται με την χρήση 

και άλλων φωνηέντων.  

 Στην συνέχεια ο χορωδός κλείνει τα μάτια ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση 

και η χαλάρωση του ύπνου. Πάνω σε μια νότα τραγουδάει τις συλλαβές bim 

bam bum όπου το b είναι πολύ σύντομο και απότομο μιμούμενο το γλωσσίδι 

της καμπάνας. Με αυτόν τον τρόπο η φωνή εκσφενδονίζεται στα αντηχεία της 

μάσκας όπου με ένα πλατύ m συλλαμβάνεται και περιστρέφεται. 

 

   

      

 
 

Άσκηση τρίτη: Αφύπνιση της Αρμονικής αίσθησης: 

Στην αρχή με κλειστό στόμα με το σύμφωνο m, η κάθε φωνή της χορωδίας εκφέρει 

μια νότα από μια τετράφωνη συγχορδία. Ξεκινώντας pp δυναμώνει και φτάνει στο mf  

και πάλι σβήνει, τείνοντας το αρχικό pp. To ίδιο γίνεται και με τον συνδυασμό ng. 

Μετά την ενεργοποίηση του διαφράγματος και αντηχείων που επιτυγχάνεται με τα 

παραπάνω σύμφωνα, η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί και με την χρήση φωνηέντων: 

  

 
 

Άσκηση τέταρτη: Αύξηση του πλάτους και του εύρους του ήχου. 

Ο χορωδός πάνω σε μια νότα εναλλάσσει τα φωνήεντα u, o και a. Η εισπνοή είναι 

πολύ αργή και με τα χέρια ελέγχει ώστε να αισθανθεί τον αέρα και στα πλαϊνά 

τοιχώματα του διαφράγματος. Με αργή επίσης εκπνοή και οικονομία του αέρα, 

εκτελείται ένα πολύ σταδιακό crescendo. 

 

 
Κατ’ επέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μέτρα και να γίνει και ένα 

diminuendo: 
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Άσκηση πέμπτη: Μεταβολή της Δυναμικής σε μια legato μελωδική γραμμή. 

Η άσκηση αυτή προσφέρει όπως και οι προηγούμενη διεύρυνση του διαφράγματος 

και του ήχου. Πάνω στο φωνήεν u ο χορωδός, εκτελεί έναν τεχνητό αναστεναγμό 

χωρίς τονικό ύψος ( όπως σημαίνει η γερμανική λέξη seufzen του παραδείγματος). 

Με  ένα glissando, ο αναστεναγμός οδηγείται στην πρώτη νότα της μελωδικής 

άσκησης. Σημαντικό είναι να μην αλλάξει η τοποθέτηση της φωνής κατά το 

glissando:  

 

 
 

 

Μοντέρνα και Avant-garde χορωδιακή μουσική. 

 

Κατά τον εικοστό αιώνα, οι συνθέτες εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες της 

φωνής. Πέρα από το τραγούδι, είναι δυνατό να ζητηθεί από τον χορωδό ο 

οποιοσδήποτε ήχος που μπορεί να παραχθεί από το φωνητικό όργανο. Έτσι 

συναντάται πολύ συχνά το τσίριγμα, ο αναστεναγμός, το σφύριγμα, η ομιλία κ.ά.  

Χαρακτηριστικά της χορωδιακής μουσικής του αιώνα, είναι το ευρύ φάσμα των 

συναισθηματικών καταστάσεων, από την υπέρμετρη ευαισθησία έως την κτηνωδία, 

το μεγάλο εύρος ηχοχρωμάτων, η πολυπλοκότητα των συνηχήσεων και των 

μελωδικών γραμμών, καθώς και οι ακραίες δυναμικές αντιθέσεις. Η προπαρασκευή 

της χορωδίας επομένως είναι δύσκολο να ακολουθήσει κάποια συνολική κατεύθυνση 

αλλά καθορίζεται από το ύφος του εκάστοτε έργου. Παρόλα αυτά οι Ehmann και 

Hassemann κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα πλάνο προετοιμασίας που ισχύει για το 

σύνολο των χορωδιακών έργων του 20
ου

 αιώνα, στο οποίο ο διευθυντής της χορωδίας 

μπορεί να στηριχθεί, και να χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του μέρος αυτού ή το 

σύνολό του, στην προσπάθειά του να επιτύχει τον κατάλληλο για τις ανάγκες του 

έργου ήχο.      

 

Άσκηση πρώτη: Ενεργοποίηση του διαφράγματος έχοντας σαν βάση την αναπνοή. 

Με το στέρνο σε όρθια στάση λαμβάνεται μια έντονη εισπνοή. Με το ίδιο έντονη 

εκπνοή, ο αέρας εξέρχεται μέσω του συμφώνου  f τηρώντας τα παρακάτω ρυθμικά 

σχήματα:  

 
 

και 
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  Στην συνέχεια, με την εντατικοποίηση του διαφραγματικού παλμού, ο χορωδός 

εξελίσσει ένα crescendo: 

 

   
 

Καθώς εξελίσσεται η ενεργοποίησή του, το διάφραγμα αποκτά την ευελιξία να 

εκτελέσει γρηγορότερα ρυθμικά σχήματα: 

 

  

 
 

Άσκηση δεύτερη: Σύνδεση του διαφραγματικού παλμού με τον ομιλούμενο ήχο 

 Τα φωνήεντα εκφέρονται χωρίς τονικό ύψος. Το κάθε ένα από αυτά παρέχεται 

από την ξαφνική και απότομη κίνηση του διαφράγματος, χωρίς όμως να 

διακόπτεται η ροή του αέρα, όπως ακριβώς συμβαίνει με το γαύγισμα του 

σκύλου: 
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 Από μια ψηλότερη τονισμένη νότα, ξεκινάει ένας ήχος παρόμοιος με αυτόν 

του ουρλιαχτού και στην συνέχεια με glissando πέφτει σε μια άλλη επίσης 

τονισμένη.  

 

Η κατεύθυνση αλλάζει συνεχώς, ενώ τα τονικά ύψη των κορυφαίων και χαμηλότερων 

φθόγγων είναι τυχαία: 

   

 
 

 Με ανοιχτό το στόμα στην θέση του α, ο χορωδός εισπνέει και εκπνέει 

δυνατά. Στις επόμενες αναπνοές κλείνει λίγο το στόμα ώστε να σχηματίσει 

ένα ο , και τέλος κλείνει ακόμα περισσότερο αρθρώνοντας ένα χ.   

 

 Παραγωγή παλλόμενων ήχων συνδεδεμένων με τον παλμό του διαφράγματος, 

βοηθάει στην σύνδεση αυτού με την μάσκα, καθώς και στο να αποκτήσει 

ευελιξία. Ο χορωδός εκτελεί την άσκηση,  έχοντας την αίσθηση του φόβου 

που προκαλείται όταν βρίσκεται σε ένα κλεισμένο δωμάτιο
58

: 

 

 
 

                                                 
58

 Βλέπε Ehmann, Haasemann: “ Handbuch der chorischen Stimmbildung” σελ 109 
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Άσκηση τρίτη: Υποστήριξη του διαφράγματος με την βοήθεια οξέων συμφώνων: 

 Προς την κατεύθυνση αυτή το σύμφωνο t είναι το καταλληλότερο, αφού η 

άρθρωσή του προκαλεί ταυτόχρονα την διαφραγματική εκτίναξη, αλλά και 

την ενεργοποίηση των αντηχείων της μάσκας: 

 

 

 
 

 

 

 Πάνω στις συλλαβές  ti, to, και ta, εκτελείται ένα crescendo. Βασικό σε 

αυτήν την άσκηση είναι να μην διακοπεί η ροή του αέρα: 

 

 

 
Άσκηση τέταρτη: Διαστολή του αναπνευστικού σωλήνα: 

 Η παραγωγή ενός ήχου όπως η κραυγή, πλαταίνει τον αναπνευστικό 

σωλήνα και ενδυναμώνει τον ήχο. Στην άσκηση αυτή το a διατηρεί την 

υψηλή του τοποθέτηση μέσω του d και του i που προηγούνται. Τα 

σύμφωνα εκφέρονται με πλαστικότητα. Οι παύσεις πρέπει να διαρκέσουν 

αρκετά, έτσι ώστε όταν ο χορωδός πάρει αναπνοή, αυτή να εισέλθει 

βαθειά μέσα στο σώμα: 

 

  

 
 

 Περισσότερη ενδυνάμωση του ήχου και της διαφραγματικής στήριξης 

δίνει η παρακάτω άσκηση: Πάνω στο παρακάτω ρυθμικό σχήμα 

«σέρνεται» ένα συνεχές r: 
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Άσκηση πέμπτη: Διατήρηση της αντήχησης της μάσκας στην χαμηλή περιοχή: 

Με το έντονο τραγούδι των συμφώνων n και j επιτυγχάνεται η υψηλή και μπροστινή 

φωνητική τοποθέτηση, ξυπνώντας έτσι τα αντηχεία της μάσκας. Όσον αφορά το a, 

πρέπει να διατηρήσει την μπροστινή του τοποθέτηση κατά την κατιούσα μελωδική 

γραμμή. Η άσκηση επαναλαμβάνεται κατιούσα κατά ημιτόνια: 

 

 
 

 

 

 

Άσκηση έκτη: Προετοιμασία για την εκτέλεση τονισμένων υψηλών φθόγγων: 

Αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση των αναλυμένων τετράφωνων συγχορδιών. Βασική 

προϋπόθεση είναι τα χαλαρά τοιχώματα του διαφράγματος ενώ στην υψηλότερη 

νότα, ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στο να παραμείνει ανοιχτός  ο φωνητικός σωλήνας. 

Διαφραγματική ώθηση δίνεται στο πρώτο δέκατο έκτο κάθε χρόνου: 

 

 

 
 

 

Στην παρακάτω άσκηση, το crescendo πάνω στην πρώτη νότα, προετοιμάζει  τον 

τονισμό της επόμενης που είναι και η υψηλότερη.  

 

 

 

 
 

Άσκηση έβδομη: Ταχύτητα και εξίσωση των ρεγκίστρων. 

Με την χρήση κλιμάκων η φωνή αποκτά δεξιοτεχνία καθώς και την ικανότητα να 

εξισώνει τα ρεγκίστρα, ώστε το πέρασμα από το ένα ρεγκίστρο στο άλλο, να γίνεται 

ανεπαίσθητα. Η άσκηση εκτελείται με χαλαρό διάφραγμα, ενώ η διαφραγματική 
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ώθηση δίνεται στο πρώτο από κάθε τέσσερα δέκατα έκτα. Επίσης μπορεί να 

ξεκινήσει από άλλους αρχικούς φθόγγους. 

 

  

 
 

 

 

Ιδιαίτερα στην χαμηλή περιοχή, η φωνή πρέπει να διατηρήσει την μπροστινή 

τοποθέτηση στην μάσκα και την κεφαλική αντήχηση, ενώ προσοχή δίνεται στο να 

διατηρηθεί το φωτεινό χρώμα των φωνηέντων. Η επόμενη άσκηση που υπηρετεί τον 

σκοπό αυτό, επαναλαμβάνεται κάθε φορά ένα ημιτόνιο χαμηλότερα έως το κατώτατο 

όριο της φωνής:  

   

 
 

Άσκηση όγδοη: Η εξάσκηση τη ακοής. 

Η εξάσκηση της ακοής δεν περιορίζεται στην ικανότητα του χορωδού να 

τραγουδάει atonal μελωδίες, αλλά επεκτείνεται στην εκτέλεση αυτών μέσα στις 

διάφωνες συνηχήσεις που συναντάει κανείς σε ένα έργο του 20
ου

 αιώνα. Οι 

επόμενες ασκήσεις έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των χορωδών να 

εκτελούν μελωδικές γραμμές που ανήκουν σε πολύπλοκες κα διάφωνες αρμονίες. 

Ο μαέστρος της χορωδίας δίνει στο πιάνο την πρώτη συγχορδία και η υπόλοιπη 

άσκηση εκτελείται a cappella. Στο τέλος επαναλαμβάνει την τελική συγχορδία με 

σκοπό να επαληθεύσει την τονική ακρίβεια με την οποία αυτή εκτελέστηκε:  

 

 

Άσκηση πρώτη 
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Άσκηση δεύτερη: Χρήση χρωματικών διαστημάτων 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, με την ανάπτυξη ενός  Cluster επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ικανότητα 

της χορωδίας να εκτελεί οποιαδήποτε συνήχηση: Μια φωνή τραγουδάει έναν 

σταθερό φθόγγο, κατόπιν μια άλλη τραγουδάει έναν τόνο ψηλότερα ενώ 

ταυτόχρονα η πρώτη παραμένει στην αρχική της νότα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 

η σταδιακή προσθήκη περισσοτέρων φωνών, ενώ η άσκηση μπορεί να 

επαναληφθεί και με αποστάσεις ημιτονίου.   

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα  
 

 

Ο χορωδιακός ήχος είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που γίνεται τόσο 

από τον καθένα χορωδό χωριστά, όσο και από τον αρχιμουσικό. Ο πρώτος 

φροντίσει για την υγεία και την σωστή τεχνική της φωνής του, ενώ ο δεύτερος για 

την ομοιογένεια του ήχου, την καλή άρθρωση και προφορά του κειμένου, το 

χρωμάτισμα, την χρήση του κατάλληλου ρεγκίστρου σε κάθε στιγμή του έργου, 

καθώς και την απόδοση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ήχου και της 

φρασεολογίας, όπως αυτά υπαγορεύονται από τους κανόνες που διέπουν την 

ερμηνεία της μουσικής της κάθε εποχής. 

Η ευελιξία της χορωδίας να αποδίδει τα διαφορετικά στυλ, είναι μια επίπονη 

διαδικασία και απαιτεί ειδική προετοιμασία πριν από κάθε πρόβα ή παράσταση. 

Οι προπαρασκευαστικές ασκήσεις που παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό δεν είναι 

στερεότυπες αλλά μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε χορωδίας. Η παράθεση τους έχει περισσότερο ως σκοπό να μας δώσει 

πληροφορίες για το φωνητικό ύφος της κάθε εποχής και για το επιδιωκόμενο 

ηχητικό αποτέλεσμα.   Ο μαέστρος είναι αυτός που γνωρίζει τις δυνατότητες του 
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υλικού που διαθέτει και επομένως μπορεί να κρίνει αν θα  τις εκτελέσει όπως 

είναι δοσμένες παραπάνω ή αν θα τις παραλλάξει σύμφωνα με την δική του 

κρίση. 
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ΚΕΦ.3  ΤΟ ΡΕΤΣΙΤΑΤΙΒΟ 

  

 

Το ρετσιτατίβο αποτελεί την χαρακτηριστικότερη φόρμα της όπερας. Πρόκειται για 

έναν ιδιαίτερο τύπο διάρθρωσης του κειμένου, που μιμείται και δίνει έμφαση στις 

φυσικές κλίσεις, τον ρυθμό και την σύνταξη της ομιλίας. Στο ρετσιτατίβο 

αποφεύγονται τα άκρα, τόσο τονικά όσο και εκφραστικά, καθιστώντας έτσι την 

Μουσική πρωτίστως ένα «όχημα» για τις λέξεις
59

. Η εκτέλεσή του απαιτεί ιδιαίτερες 

δεξιότητες και γνώσεις από πλευράς αρχιμουσικών, σολιστών αλλά και μουσικών της 

ορχήστρας. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η δομή, οι πρακτικές εκτέλεσης, συνοδείας 

και διεύθυνσης του ρετσιτατίβο ενώ παρατίθενται ιστορικά, μορφολογικά και δομικά 

στοιχεία, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για την ορθή απόδοση του.  

 

 

3.1 Η ιστορική εξέλιξη του ρετσιτατίβο   

 

Ως ορολογία το ρετσιτατίβο εμφανίζεται το 1626 στο έργο του Domenico Mazzochi: 

La catena d’ Adone («Τα δεσμά του Άδωνη») και προέρχεται από το ρήμα “recitare” 

(= απαγγέλω), το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από τον 16
ο
 αιώνα στην φωνητική 

μουσική: Στο έργο του  Il libro del cortegiano (1528) ο Baldassare Castiglione, 

χρησιμοποιεί τη φράση: “Cantare alla viola per recitare”
60

 δίνοντας την σαφή οδηγία 

πως ο τραγουδιστής πρέπει να δώσει έμφαση περισσότερο στην απαγγελία του 

κειμένου παρά στην μελωδική γραμμή. Η ανάπτυξη της μουσικής σε ρυθμική 

απαγγελία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της Φλωρεντιανής Καμεράτας στο τέλος 

του 16
ου

 αιώνα, αλλά το ρετσιτατίβο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί παλαιότερα σε άλλες 

μορφές: Μια μορφή αυτού, σε φόρμα plaintchant, υπήρχε ήδη για αιώνες στην 

εκκλησιαστική μουσική, το λειτουργικό δράμα και τα Πάθη, και εκτελούνταν με 

τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Όπερας. Το ρετσιτατίβο και το plaintchant διαφέρουν 

μεταξύ τους στο ότι το πρώτο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

μουσική σημειογραφία, διαθέτει πλατύτερη μελωδική έκταση, ενώ η συνοδεία του 

στηρίζεται περισσότερο στην Αρμονία.  

  Το νέο στυλ της διάταξης των λέξεων δεν είχε εξ αρχής το όνομα αυτό, αν και η 

λέξη εμφανίζεται σποραδικά: 

 Στο έργο Del sonare sopra ’l basso (1608) του Agostino Agazzari, 

αναφέρεται : “lo stile monderno di cantar recitativo”.   

 Στο έργο La Dafne (1608) o Marco da Gagliano αναφέρει: “ Artificiosa 

maniera di recitare cantando”.  

 

To νέο αυτό είδος, το οποίο ο Monteverdi στα δύο “lettere amorose” το χαρακτηρίζει 

ως stile rappresentativo
61

 , είναι ουσιαστικά η απλούστερη μορφή του ρετσιτατίβο, 

για το οποίο ο ίδιος ο συνθέτης δίνει την οδηγία: “si canta senza battuta” (Να 

τραγουδηθεί χωρίς μέτρο)
62

.  Η ελευθερία στην ερμηνεία ήταν χαρακτηριστικό της 

σολιστικής φωνητικής μουσικής των αρχών του 17
ου

 αιώνα, με εξαίρεση τα κομμάτια 

όπου ο ρυθμός ήταν πλήρως καταγεγραμμένος. Ο Gulio Caccini στην διατριβή  Le 

                                                 
59

 Βλ. “ The Harvard Dictionary of Music” Τέταρτη έκδοση, σελ 707  
60

 Βλ. “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Recitative  
61

 Βλ. J. Whenham, R. Wistreich: “The Cambridge Companion to Monteverdi” σελ. 28 
62

 Βλ. Paolo Fabbri: “Monteverdi” σελ. 165         
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nuove musiche δημιουργεί ένα στυλ στο οποίο ο τραγουδιστής μιλάει πάνω στην 

μουσική χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη “spezzatura di canto”
63

. 

Στις αρχές του 17
ου

 αιώνα, η αρμονική δομή διαφοροποιείται από αυτήν του 

Μαδριγαλιού  και χρησιμοποιεί περισσότερο την αρίθμηση και συγκεκριμένες 

καντέντσες. Από το Μανδριγάλι δανείζεται την χρωματικότητα, ενώ οι αλλαγές στην 

Αρμονία κατευθύνονται από το μπάσο. Στην μουσική spezzatura του Monteverdi, η 

φωνή κινείται έτσι ώστε να σχηματίζει διαφωνία με το μπάσο, πριν η αρμονία-

συνοδεία αλλάξει: 

 

 

Παράδειγμα 3.1.1: C.Monteverdi: «Ορφέας»  Τέταρτη πράξη. 

 

 

 
 

 

Στις ιταλικές μονωδίες των αρχών του 17
ου

 αιώνα, η φωνητική γραμμή του 

ρετσιτατίβο οργανώνεται πάνω σε μια ελεύθερα επαναλαμβανόμενη αλυσίδα από 

μεγάλες νότες στο μπάσο (στροφική παραλλαγή). Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι 

που συνδυάζει την ρυθμική και αρμονική ροή του ρετσιτατίβο, με την οργανωμένη 

φόρμα της άριας. Η τεχνική αυτή πέρασε και στην Όπερα όπως φαίνεται στον Ορφέα 

και Ευρυδίκη του Monteverdi στου οποίου τον πρόλογο, οι πέντε στροφές χωρίζονται 

μεταξύ τους από οργανικά ritornelli, γεγονός που μαρτυράει ότι οι δύο αυτές μορφές, 

άρια και ρετσιτατίβο, δεν ήταν ξεκάθαρα διαχωρισμένες. Αυτό φαίνεται και στην 

όπερα  La catena d’ Adone (1626) του D. Mazzochi όπως δείχνει ο τίτλος “aria 

recitativa di sei parti” (απαγγελτική άρια σε έξι μέρη).  

  Η τυπική μορφή του ιταλικού ρετσιτατίβο αποτελείται από στίχους με περιττό 

αριθμό συλλαβών, συνήθως έντεκα, οι οποίοι χωρίζονται με «κόψιμο» (caesura) στην 

μέση διαχωρίζοντας έτσι τον έντεκα-σύλλαβο στίχο σε δύο τμήματα, αυξάνοντας έτσι 

την ρητορική αντίθεση: 

 

 

Παράδειγμα 3.1.2  C.Monteverdi: Ρετσιτατίβο από τον Θρήνο της Αριάννας 

(Lamento d’ Arianna) 

 

Lasciatemi morire (7 συλλαβές) 

                                                 
63

 Βλέπε John Walter Hill: “La musica barroca” σελ 47. 

Όπως αναφέρει ο James Stark ο όρος Spezzatura (ή Sprezzatura) μεταφράζεται ως «αδιαφορία» ή 

«αμέλεια» και χρησιμοποιήθηκε από τους Caccini, Monteverdi και Marco da Gagliano για να 

περιγράψει την απόδοση της φωνητικής γραμμής με τρόπο τέτοιο που αποκλίνει από το τραγούδι και 

πλησιάζει αυτόν της ομιλίας. 

Βλέπε James Stark: “A History of Vocal Pedagogy” σελ. 161  
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E chi violete voi che mi comforte (11 συλλαβές, 5 στην πρώτη φράση και 7 στην 

δεύτερη) 

 

 

   Από το τέλος του 17
ου

  αιώνα η άρια κυριαρχεί στην ιταλική όπερα, λόγω του 

επηρεασμού της από το σολιστικό τραγούδι (solo cantata) και ως αποτέλεσμα του 

ανοίγματος των δημοσίων θεάτρων στην Βενετία από το 1637 και μετά. Έτσι κατά 

τον 18
ο
 αιώνα το ρετσιτατίβο γίνεται το μέσο σύνδεσης μεταξύ δύο αριών, μέσω του 

οποίου γίνονται οι διάλογοι και διαδραματίζεται η πλοκή του έργου, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσονται και συνθετικές τεχνοτροπίες και πρακτικές: έτσι για παράδειγμα σε 

στιγμές όπου υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, η φωνή τελειώνει πριν από 

την συνοδεία δίνοντας την εικόνα ότι ο τραγουδιστής δεν μπορεί να τραγουδήσει από 

την συγκίνηση. Η πρακτική αυτή έγινε συνήθεια και επεκτάθηκε σε όλα τα είδη του 

ρετσιτατίβο. Άλλη πρακτική ήταν η προσθήκη μιας appoggiatura στην τελευταία νότα 

της πτώσης όπως περιγράφει ο J. F. Agricola στο έργο Anleitung zur Singenkunst
64

 

και φαίνεται στο παράδειγμα 3.1.2.  

 

Παράδειγμα 3.1.3 

                                α)                  Γραφή                        Εκτέλεση 

                                         
                     

                               β)                              Γραφή 

 

 
 

Εκτέλεση 

 
 

 

                                           

Αργότερα καθιερώθηκε η καθυστέρηση των δύο τελευταίων συγχορδιών της 

συνοδείας αφού τελειώσει ο τραγουδιστής. Στο έργο Der General-Bass in der 

Komposition (1728), o συγγραφέας D. Heinrichen επισημαίνει πως η καθυστέρηση 

αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζει την ροή της δράσης. Η 

διαφωνία που είναι δυνατό να σχηματιστεί μεταξύ τραγουδιού και συνοδείας μπορεί 

να αντιμετωπιστεί με την 4-3 αρμονία στην προτελευταία συγχορδία. Έτσι το 

παράδειγμα 3.1.2.α θα εκτελεστεί
65

: 

                                                 
64

 Βλέπε “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Recitative 
65

 Βλέπε “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Recitative 
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 Μια από τις λειτουργίες του ρετσιτατίβο είναι και η μετάβαση από την μια 

τονικότητα στην άλλη. Για παράδειγμα το πρώτο ρετσιτατίβο της δεύτερης σκηνής 

από την πρώτη  πράξη της όπερας Ξέρξης του G. F. Handel, αν και εκτείνεται μόνο σε 

εννέα μέτρα, εντούτοις οδηγεί την τονικότητα από την Ρε μείζονα στην Μι ύφεση 

μείζονα. Στο ίδιο σημείο του έργου οι συγχορδίες με ελαττωμένη έβδομη προσδίνουν 

δραματική ατμόσφαιρα ενώ οι αλλαγές στην διάθεση ή αλλαγές του ομιλούντα 

τονίζονται με εμβόλιμες πτώσεις (Παράδειγμα 3.1.4).  

  Από το τέλος του 17
ου

 αιώνα εμφανίζεται πολύ συχνά το φαινόμενο όπου το 

ρετσιτατίβο ξεκινάει με μια συγχορδία σε πρώτη αναστροφή. Αυτό προσδίδει μια 

αίσθηση συνέχειας της ροής από την προηγούμενη άρια, ενώ η χρήση των 

συγχορδιών αυτών κατά την διάρκειά του, συντελεί στην αδιάκοπη εξέλιξη των 

διαλόγων και της αφήγησης.  

 

 

 

 

Παράδειγμα 3.1.4: G.F.Handel: “Xerxes” Πρώτη πράξη 

 
 

 

 

3.1.1 Το Γερμανικό ρετσιτατίβο 

 

 

Αν και το ρετσιτατίβο σχεδιάστηκε για την ιταλική φωνητική μουσική, υιοθετήθηκε 

και από άλλες χώρες. Στην Γερμανία το stile recitativo ήταν γνωστό ήδη από τις 

αρχές του 17
ου

 αιώνα αλλά οι συνθήκες δεν ευνόησαν την απόλυτη μίμηση του 
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ιταλικού αφού η γερμανική όπερα δεν καθιερώθηκε πριν από τα τέλη του ίδιου 

αιώνα. Ο H. Schütz υιοθέτησε ένα στυλ παρόμοιο με αυτό του Monteverdi στην 

όπερα Δάφνη (1627), αλλά αυτό είναι μόνο μια υπόθεση αφού η μουσική δεν σώζεται 

σήμερα. Χρησιμοποίησε όμως το ρετσιτατίβο στα θρησκευτικά του έργα Die siebe 

Worte unsers liebe Erölsers και Psalmen David στων οποίων τον πρόλογο μιλάει για 

το “stilo recitativο”, λέγοντας πως αυτό δεν είναι προς το παρόν γνωστό στην 

Γερμανία. 

  Στην αρχή του 18
ου

 αιώνα, κάτω από τον επηρεασμό του  Erdmann Neumaster, το 

χρησιμοποίησε στις εκκλησιαστικές του καντάτες και απ’ αυτόν στην συνέχεια ο J. S. 

Bach, o οποίος υιοθετεί τα ιταλικά ιδιώματα στην εκκλησιαστική και κοσμική 

μουσική.   

 

3.1.2.Το Αγγλικό ρετσιτατίβο 

 

Στην Αγγλία ανθεί η «Μάσκα». Πρόκειται για μια αυλική φάρσα με μάσκες, με 

πρότυπο τις πομπές και μασκαράτες της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Το 

αποκορύφωμά της έρχεται με το έργο του ποιητή Ben Johnson. Ως προς την δομή της 

η Μάσκα αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

1. Τον πρόλογο 

2. Την πομπή των μεταμφιεσμένων (masquers, ερασιτέχνες ευγενείς) 

3. Το κυρίως μέρος με μυθολογικό ή αλληγορικό περιεχόμενο, παντομίμες, 

διαλογικά μέρη, χορούς, άριες και χορωδιακά (Μαδριγάλια) 

4. Στο τέλος χόρευαν όλοι οι καλεσμένοι και αποκαλυπτότανε οι μάσκες 

 

Το 1620 υιοθετείται το ιταλικό ρετσιτατίβο το οποίο πέρασε στην μελοποιημένη 

ποίηση. Ο ίδιος ο Ben Johnson παρατηρεί ότι στο ποίημά του Lovers made men 

(1616), o μελωδός και τραγουδιστής Nicolas Lanier το τραγουδάει ως ιταλικό 

ρετσιτατίβο. 

   Γενικά, το αγγλικό ρετσιτατίβο εμφανίζεται με μορφή πιο κοντινή προς το arioso, 

όπως συμβαίνει και στις όπερες του H. Purcell, παρά προς το secco. Όταν 

πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αγγλία, το κοινό το αντιμετώπισε με επιφύλαξη αλλά του 

προέλκυσε το ενδιαφέρον. Η καθιέρωση του οφείλεται στο έργο του G. F. Handel, ο 

οποίος με το συνθετικό του έργο αλλά και την γενικότερη δραστηριότητά του στην 

μουσική ζωή του Λονδίνου, συνέβαλλε στην καθιέρωσή του και την αποδοχή του από 

το κοινό.      

 

 

3.1.3 Το Γαλλικό ρετσιτατίβο 

 

Οι Γάλλοι συνθέτες εξ αρχής αντιστάθηκαν στον ιταλικό επηρεασμό. Ο Saint 

Evremont αναφέρει για την παράσταση του Orfeo του Rossi (Παρίσι 1647), ότι το 

κοινό   βρήκε το ρετσιτατίβο βαρετό και περίμενε με ανυπομονησία να ακούσει την 

άρια. Η φύση της γαλλικής γλώσσας οδήγησε σε έναν τύπο ρετσιτατίβο πολύ 

διαφορετικό από αυτόν της ιταλικής όπερας, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στις 

μουσικές φόρμες του 16
ου

 αιώνα, χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η αυστηρή 

ρυθμική αγωγή και αποτελούσαν την musique mensurèe (=Μετρημένη Μουσική). Το 

νέο αυτό είδος αποφεύγει την έντονη αφηγηματική μορφή του ιταλικού ρετσιτατίβο, 

προς όφελος ενός πιο μελωδικού στυλ και επιτυγχάνει περισσότερη «συνέχεια» και 
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ευελιξία με τις συνεχόμενες αλλαγές στο μέτρο. Το χαρακτηριστικό αυτό 

διατηρήθηκε έως τον 18
ο
 αιώνα. 

 Τα κύρια μορφολογικά του χαρακτηριστικά είναι η πλήρης καταγραφή του, η 

προσαρμογή του στον ρυθμό του κειμένου που έχει ως επακόλουθο την εμφάνιση 

συχνών αλλαγών στο μέτρο
66

, ενώ συχνά εμφανίζει μελωδίες που επαναλαμβάνονται 

εν είδει επωδών (refrain). 

 

Κατά την Κλασική περίοδο εκτός από τα δύο βασικά είδη, το secco και το 

accompagnato, υιοθετούνται δύο νέα. Το πρώτο είναι το obbligato, που ο Scarlatti το 

είχε ήδη χρησιμοποιήσει, και στο οποίο  η ορχήστρα παίζει ανεξάρτητα περάσματα 

βίαιου ή παθητικού χαρακτήρα. Το δεύτερο είναι το semplice που χρησιμοποιήθηκε 

και στον Ρομαντισμό. Χαρακτηριστικά του είναι η χρήση μεμονωμένων και 

απομονωμένων συγχορδιών, η δραματική συμβολή του Συνεχούς Βάσιμου και η 

αλληλεπίδρασή του με τον τραγουδιστή, η χρήση της επανάληψης και 

επιφωνημάτων. 

  Στην διάρκεια του 19
ου

 αιώνα την συνοδεία του ρετσιτατίβο αναλαμβάνει η 

ορχήστρα με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως συμβαίνει στις κωμικές όπερες του Rossini. 

Παρόλα αυτά ο διαχωρισμός μεταξύ obbligato και semplice παρέμεινε, όπως και η 

μορφή που απέκτησαν από τον προηγούμενο αιώνα. Ο τρόπος απαγγελίας όμως 

αλλάζει ριζικά πλησιάζοντας περισσότερο προς το τραγούδι (arioso) και ο 

διαχωρισμός του από την άρια γίνεται πιο δυσδιάκριτος, γεγονός που σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη της συνεχούς πλοκής στην όπερα κατά το τέλος του αιώνα, οδηγεί 

στην εξαφάνισή του ως ανεξάρτητη φόρμα.  

  Κατά τον 20
ό
 αιώνα το ρετσιτατίβο αναβιώνει ως ένα βασικό εκφραστικό στοιχείο 

και όχι απλά ως ένα μέσο διαλόγου ή περιγραφής της δράσης. Είναι πλήρως 

καταγεγραμμένο και η συνοδεία του γίνεται κυρίως από την ορχήστρα, συνεχίζοντας 

έτσι την παράδοση του Ρομαντισμού, ενώ υπάρχουν παραδείγματα όπου συνοδεύεται 

μόνο από πληκτροφόρα όργανα όπως το πιάνο στο The rape of Lucretia (1946) του B. 

Britten και το τσέμπαλο στο The Rake’s Progress (1951) του I. Stravinsky. Τον αιώνα 

αυτό δημιουργήθηκαν νέες μορφές ως φυσική εξέλιξη του ρετσιτατίβο, όπως το 

Sprechgesang και το Sprechstimme, που προσαρμόστηκαν στην γερμανική γλώσσα 

και τις ονειρικές ή εφιαλτικές καταστάσεις που συνδέονται με τον Εξπρεσιονισμό. Οι 

δύο αυτές μορφές που εισχώρησαν στην όπερα με το έργο των A.Berg (Lulu, 

Wozzeck) και Α.Schönberg (Moses and Aron) θα αναλυθούν αργότερα στο σχετικό με 

τον 20
ο
 αιώνα κεφάλαιο.          

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 Ο J.B.Lully θεωρείται ο θεμελιωτής της ιδιαίτερης μορφής που έχει το γαλλικό ρετσιτατίβο. 

Επηρεασμένος από τις σπουδές του στην απαγγελία της Γαλλικής Κωμωδίας προσάρμοσε το μέτρο 

στην ακανόνιστη διάρθρωση των στίχων, ενώ κατά την πρακτική της εκτέλεσης πολλές συλλαβές 

επιμηκύνονται. Ο Lully τοποθετούσε μουσικά στολίδια πάνω σ’ αυτές για να τους δώσει έμφαση. 

Βλέπε Roland John Jackson: “ Performance Practice: A Dictionary for Musicians” σελ 229 
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3.2 Η συνοδεία του ρετσιτατίβο 

 

 

3.2.1 Τα όργανα της συνοδείας 

 

 

Κατά την εποχή Μπαρόκ και την Κλασική περίοδο, η συνοδεία του ρετσιτατίβο 

στηρίζεται στις αρχές του Συνεχούς Βάσιμου (Basso Continuo) όπως αυτές 

αναλύθηκαν στο υποκεφάλαιο 1.2. Η μουσική υπόκρουση δηλαδή στηρίζεται στην 

διαδοχή συγχορδιών σύμφωνα με τους κανόνες της Αρμονίας, ενώ παράλληλα αφήνει 

στον εκτελεστή μεγάλα περιθώρια ελευθερίας και αυτοσχεδιασμού. Έτσι μπορεί να 

αποδώσει τις συγχορδίες απλά ή σύνθετα, με ή χωρίς αρπισμούς, οι νότες να ηχούν με 

διάρκεια ή να είναι σύντομες, ενώ  τίθεται στην κρίση του και η χρήση στολιδιών, 

περασμάτων και οποιασδήποτε φύσεως άλλη αυτοσχεδιαστική τεχνική
67

. Η επιλογή 

του συνοδού πάνω στα παραπάνω θέματα εξαρτάται από το είδος του ρετσιτατίβο και 

από τα όργανα που χρησιμοποιούνται στο Συνεχές Βάσιμο. Η τελευταία παράμετρος 

είναι αυτή που διαχωρίζει τους δύο βασικούς τύπους ρετσιτατίβο: To secco και το 

accompagnato.     

  Το secco χρησιμοποιεί κατά βάση το τσέμπαλο ή το εκκλησιαστικό όργανο, ενώ 

είναι δυνατή και η προσθήκη βιολοντσέλου, κοντραμπάσου, θεόρβης, λαούτου, 

φαγκότου ή οποιοσδήποτε συνδυασμός από τα παραπάνω όργανα. Η πρακτική 

οδήγησε στην χρήση του τσέμπαλου στην όπερα και του εκκλησιαστικού οργάνου 

στο ορατόριο. Ο ρόλος του ως πολυφωνικό όργανο είναι να στηρίξει τον τραγουδιστή 

παρέχοντάς του το αρμονικό υπόβαθρο. Είναι η πρώιμη μορφή ρετσιτατίβο και μέχρι 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 17
ου

 αιώνα, ελάχιστα παραδείγματα αναφέρονται για 

την χρήση άλλων οργάνων εκτός από το Συνεχές Βάσιμο
68

. Ένα από αυτά είναι και το 

ρετσιτατίβο της τρίτης πράξης του Ορφέα του Monteverdi, Possente spirto του οποίου 

η δομή πλησιάζει περισσότερο αυτήν της άριας.  

  Από τις τελευταίες δεκαετίες του 17
ου

 αιώνα κάνει την παρουσία του το  ρετσιτατίβο 

accompagnato. Από τις πρώτες όπερες ήταν η Olympia Vendicata (1685) του A. 

Scarlatti και χρησιμοποιεί ολόκληρη την ορχήστρα ως συνοδευτικό σώμα και ο 

τρόπος απόδοσής του από τον τραγουδιστή πλησιάζει περισσότερο αυτόν της άριας, 

ενώ του δίνει λιγότερη ελευθερία λόγω της επιπρόσθετης μέριμνας για τον 

συγχρονισμό του με την ορχήστρα. Η χρήση του accompagnato είναι σχετικά 

περιορισμένη λόγω του ότι η παρουσία των οργάνων καθιστά την συνοδεία λιγότερο 

ευέλικτη από ένα τσέμπαλο. Αυτός είναι και ο λόγος που συναντάται σε χαμηλότερες 

ταχύτητες όπως συμβαίνει στην Olympia Venticata του Scarlatti όπου συνδέεται με 

την σκηνή του ύπνου και έχει αργό και piano χαρακτήρα.  

    Στην Γαλλία το recitatif accompagnè εμφανίζεται με δύο μορφές: récitatif 

accompagné solennel  (σοβαρό συνοδευόμενο ρετσιτατίβο) και το récitatif 

accompagné pathétique (παθητικό). Στο πρώτο, η ορχήστρα χρησιμοποιείται για να 

τονίσει την δράση μέσω των εναλλαγών των συγχορδιών ενώ στο δεύτερο 

παρουσιάζεται μια έντονη ρυθμική κίνηση στη συνοδεία και χρησιμοποιήθηκε σε 

                                                 
67

 Βλέπε David Rowland: “Early Keyboard Instruments: A Practical Guide” σελ 123 
68

 Βλέπε “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Recitative  



 112 

έντονα δραματικές σκηνές, σε στιγμές αλλοφροσύνης αλλά και για την περιγραφή 

υπερφυσικών καταστάσεων
69

.  

 

3.2.2 Η άρθρωση της συνοδείας 

 

 

Από πηγές του 18
ου

 αιώνα προκύπτει η εκτεταμένη χρήση του αρπίσματος κατά την 

εκτέλεση των συγχορδιών: Ο C. P. E. Bach αναφέρει ότι η ταχύτητα του αρπίσματος 

διαφέρει ανάλογα με το tempo και το περιεχόμενο του ρετσιτατίβο
70

. Οι απόψεις του 

αυτές έρχονται σε συμφωνία με αυτές του Pasquali ο οποίος δείχνει πως οι 

συγχορδίες μπορούν να παιχτούν από κάτω προς τα πάνω ή το αντίθετο ή ακόμα και 

προς τις δύο κατευθύνσεις
71

 όπως φαίνεται στο παράδειγμα 3.2.1. 

 

 

Παράδειγμα 3.2.1   Pasquali: “Thorough Bass made easy” πίνακας XXIV 

 
 

 

Οι ίδιοι συνθέτες προτείνουν την προσθήκη accacciatura μεταξύ των δύο τελευταίων 

συγχορδιών
72

. Για τις γρήγορες εναλλαγές συγχορδιών ο C. P. E. Bach υποστηρίζει 

πως το άρπισμα πρέπει να αποφεύγεται γιατί αφ’ ενός δεν υπάρχει χρόνος, αφ’ ετέρου 

δημιουργεί σύγχυση μεταξύ συνοδού, τραγουδιστή και κοινού
73

.  

 

Αμφισβήτηση περιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο παίζονται οι καντέντσες. Ο 

προβληματισμός που επικρατεί αφορά τις δύο τελευταίες συγχορδίες και το αν αυτές 

θα παίζονται αφού τελειώσει ο τραγουδιστής ή αν η πρώτη συγχορδία θα πέσει με την 

                                                 
69

 Βλέπε Rémi Castonguay: “Meter Fluctuation in Lully’s Recitative” 

http://www.library.yale.edu/~rcastong/projects/lully_recitative.htm  
70

 Βλέπε  David Rowland: “Early Keyboard Instruments: A Practical Guide” σελ 123 
71

 Βλέπε Pasquali: “Thorough Bass made easy” πίνακας XXIV 
72

 Βλ.  David Rowland: “Early Keyboard Instruments: A Practical Guide” σελ 124 
73

 Βλ.  David Rowland: “Early Keyboard Instruments: A Practical Guide” σελ 124 

http://www.library.yale.edu/~rcastong/projects/lully_recitative.htm
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προτελευταία νότα του, και η δεύτερη αφού αυτός τελειώσει (Foreshortened 

cadence). Αυτό χρησιμοποιούνταν στην όπερα γιατί διατηρούσε την κίνηση της 

δράσης προς τα μπρος. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει ο J. Quanz: «Το μπάσο 

στο θεατρικό ρετσιτατίβο  πρέπει να ξεκινά τις δύο νότες του σχηματίζοντας ένα 

διάστημα φθίνουσας πέμπτης, κατά την τελευταία συλλαβή. Οι δύο νότες πρέπει να 

παίζονται με ζωντάνια και όχι  πολύ αργά ούτε πολύ γρήγορα»
74

 

Η διάρκεια των συγχορδιών ήταν άλλο ένα θέμα  που απασχόλησε τον C. P. E. Bach 

μαζί με τους Petri και Türk οι οποίοι κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές πρέπει να 

παίζονται σύντομες χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν για πολύ
75

. Αντίθετα το μπάσο 

θα διαρκέσει πολύ περισσότερο για νε δώσει την βάση της αρμονίας στον 

τραγουδιστή. Το βιολοντσέλο παραμένει και τονίζει την γραμμή του μπάσου με 

μεγάλης διάρκειας νότες και είναι ιδιαιτέρως απαραίτητο όταν λείπει από το Συνεχές 

Βάσιμο το πληκτροφόρο όργανο.    

 

3.2.3 Οι Αρχές της συνοδείας του ρετσιτατίβο 

 

3.2.3.1  Ο γενικός Κανόνας 

 

Όπως αναφέρθηκε το ρετσιτατίβο συνοδεύεται άλλοτε από ένα και μόνο όργανο, 

άλλοτε από ομάδα οργάνων ενώ άλλοτε διευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση οι 

εκτελεστές του Συνεχούς Βάσιμου, οφείλουν να έχουν ανά πάσα στιγμή, επίγνωση 

ποιος ελέγχει τον χρόνο που ακολουθεί
76

:  

1. Όταν βρίσκεται μια νέα συλλαβή πάνω στον χρόνο, το continuo συνοδεύει τον 

τραγουδιστή τοποθετώντας την νότα του μπάσου με την συλλαβή. 

2. Όταν όμως υπάρχει μια νέα συγχορδία κάτω από μια παύση του τραγουδιστή, 

το βάσιμο είναι αυτό που οδηγεί. 

3. Ο συνοδός του ρετσιτατίβο έχει την προσοχή του μπροστά στην μουσική, 

ώστε να είναι προετοιμασμένος για οποιοδήποτε από τα παραπάνω πιθανά 

συμβάντα. 

 

 3.2.3.2   Η Στίξη 

   

Η βάση στην οποία στηρίζεται η συνοδεία είναι η ρητορική απόδοση του κειμένου 

και ως εκ τούτου, καλείται να ακολουθήσει τη στίξη και τη διάρθρωση αυτού. Όπως 

και στη ρητορική, έτσι και στο ρετσιτατίβο τα σημεία της στίξης είναι αυτά που 

δίνουν ζωή στο κείμενο, διαφοροποιώντας τη κάθε λέξη και συλλαβή από τις 

υπόλοιπες. Παρακάτω δίνονται τα σημεία αυτά καθώς και το πώς το κάθε ένα από  

αυτά ανταποκρίνεται στην συνοδεία: 

 

 Κόμμα (,): Μια σύντομη αναπνοή 

 Άνω τελεία ή άνω και κάτω τελεία(` ή :) Μία λίγο μακρύτερη παύση. 

 Τελεία (.): Συνοδεύεται από μια συγχορδία με αρπισμό κατά την διάρκεια του 

οποίου γίνεται diminuendo,  δίνοντας μια αίσθηση τέλους. 

                                                 
74

 Βλ. J.Quanz: “Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spilen” Αγγλική μετάφραση                     

σελ 422 
75

 Βλ. Colin Lawson, Robin Stowell: “The Historical Performance of Music: An Introduction”σελ 81 
76

 Βλέπε http://www.continuo.ca/files/Early%20Recitative%20Accompaniment.pdf  
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 Ερωτηματικό (?): Συνοδεύεται από μια σύντομη συγχορδία χωρίς ή με πολύ 

γρήγορο αρπισμό. 

 Θαυμαστικό (!): Απαιτεί μια δυνατή κα τονισμένη συγχορδία ώστε να αφήσει 

την αίσθηση του θαυμασμού. Όπως και στο ερωτηματικό το άρπισμα πρέπει 

να είναι σύντομο. 

 

 

 

 

3.2.3.3    Η Ταχύτητα και η Δυναμική του Αρπίσματος 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η ταχύτητα και ο χαρακτήρας του αρπίσματος είναι 

καθοριστικός για την έκφραση του ρετσιτατίβο. Στην πράξη χρησιμοποιούνται δύο 

βασικοί τύποι, ο καθένας από τους οποίους χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες 

στιγμές όπως φαίνεται παρακάτω
77

:  

 

1. Συγχορδία με αιφνίδια ορμή (Ιmpulse chord): Εφαρμόζεται όταν ο 

τραγουδιστής έχει μια σύντομη παύση και έχει την αίσθηση μιας συμπαγούς 

σύντομης συγχορδίας με ακριβή ατάκα, που δίνει ώθηση στο τραγουδιστή. Ο 

χαρακτήρας της αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα της φράσης που ακολουθεί. 

2. «Σβησμένη» συγχορδία (Dying away cord): Εφαρμόζεται κυρίως σε 

καντέντσες τελειώνοντας την φράση με μια «εκτός χρόνου» συγχορδία όπου 

γίνεται diminuendo με την αίσθηση της αιώρησης στο κενό. Τα όργανα που 

μπορούν να παίξουν μεγάλης διάρκειας νότες (π.χ. το τσέλο) συνεχίζουν το 

diminuendo και μετά την τελευταία νότα του τσέμπαλου. 

 

3.2.3.4   Τα σύμφωνα 

 

Όπως αναφέρθηκε, η συνοδεία του ρετσιτατίβο στηρίζεται στην ακριβή συνήχηση 

των συλλαβών του κειμένου με τις νότες του Συνεχούς Βάσιμου.  Για την επιτυχία 

αυτού, οδηγός του συνοδού είναι τα σύμφωνα του κειμένου πάνω στα οποία θα 

εστιάσει την προσοχή του. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Τα σύμφωνα προφέρονται πάντα πριν τον χρόνο. Το μπάσο θα συνηχήσει με 

το φωνήεν της συλλαβής. Αν η συγχορδία εκτελείται με άρπισμα, το φωνήεν 

θα ηχήσει ταυτόχρονα με την τελευταία νότα αυτού. 

 Τα διπλά σύμφωνα διαρκούν περισσότερο και ο συνοδός πρέπει να δώσει τον 

απαραίτητο χρόνο στον τραγουδιστή. 

 Την ίδια αντιμετώπιση με τα διπλά σύμφωνα απαιτούν και τα σύμφωνα (l, m, 

n, s και r).  
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3.2.3.5   Το κλείσιμο (Ending) του ρετσιτατίβο 

 

Αφορά τις τελευταίες δύο ή τρείς νότες του ρετσιτατίβο και παρουσιάζεται με τις 

παρακάτω μορφές
78

: 

1. To τυπικό «θηλυκό» κλείσιμο (δυνατή-ασθενής ή μακρά-σύντομη συλλαβή): 

a-mo-re, tor-men-to, mo-ri-re. 

Είναι μακράν ο πιο συνηθισμένος τρόπος κλεισίματος. Στις δύο τελευταίες 

συλλαβές τοποθετείται μια καντέντσα όπου η τονισμένη προτελευταία 

συλλαβή ηχεί με την δεσπόζουσα ενώ η τελευταία με την τονική. Για τον 

λόγο αυτό παίζεται δυνατά η δεσπόζουσα και πολύ ελαφρότερα η τονική. 

2. Tronco: H τελευταία συλλαβή παίζεται σύντομη και δυνατή. Συνήθως 

απαντάται σε canzonettas, πχ: giu-rό, ciel, o-hi-mè. 

3. Sdrucciola (Δυνατή-ασθενής-ασθενής συλλαβή). Απαντάται σε κωμικές 

σκηνές: fe-mi-ne, de-li-zie.   

 

 

   

3.3 Η Ερμηνεία του Ρετσιτατίβο  
 

 

Η προέλευση και η εξέλιξη του ρετσιτατίβο ως ένα ξεχωριστό φωνητικό στυλ, 

προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ιστορική ματιά της ίδιας της φωνητικής τέχνης. Δεν 

είναι δυνατό να μιλήσει κανείς για την πρακτική της ερμηνείας του, χωρίς να λάβει 

υπ’ όψιν του την ύπαρξή του σε μια περίοδο πέντε περίπου αιώνων και την 

αναπόσπαστη σχέση του με τις περισσότερο στατικές στιγμές της όπερας, που 

υπηρετούνται από την άρια. Είναι φανερό ότι ο όρος recitativo που προέρχεται από το 

ρήμα recitare δεν περικλείει μόνο την έννοια της απαγγελίας αλλά και της ερμηνείας. 

  Όπως είναι γνωστό, η Φλωρεντιανή Καμεράτα χρησιμοποιούσε ρυθμούς στην 

ομιλία κατά τους μουσικούς και δραματικούς πειραματισμούς της, ενώ ήδη νωρίτερα 

η λειτουργική μουσική έτεινε να θεμελιωθεί πάνω σε απαγγελτικά πρότυπα και 

τάσεις χωρίς όμως την χρήση ακριβούς ρυθμικής σημειογραφίας
79

. Σήμερα γενικά 

παραβλέπεται το γεγονός ότι ο διαχωρισμός μεταξύ ρετσιτατίβο και άριας δεν ήταν 

πάντα ευδιάκριτος από τα πρώτα ακόμα χρόνια της γένεσής του. Κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 17
ου

 αιώνα, ρετσιτατίβο και άρια υπήρξαν λιγότερο οριοθετημένα σε 

σχέση με μεταγενέστερες εποχές. Η ύπαρξη της aria recitativa που αναφέρθηκε 

παραπάνω, αποτελεί απόδειξη του φαινομένου αυτού.  

  Η ανάλυση των διαφορετικών μορφών του ρετσιτατίβο, καθώς και της εξέλιξής του 

στους πέντε αιώνες της ύπαρξής του στην όπερα,  που έγινε στο υποκεφάλαιο 3.1, 

είχε ως στόχο την αποσαφήνιση οποιασδήποτε σύγχυσης που αφορά τις σύγχρονες 

πρακτικές εκτέλεσής του και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ο σημερινός 

τραγουδιστής θα προσεγγίσει την εκτέλεση του ρετσιτατίβο, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στην καθιερωμένη οπερατική φιλολογία. Ως παράδειγμα θα 

χρησιμοποιηθεί ο τύπος του recitativo accompagnato που εισάγει την άρια στην 

όπερα και το ορατόριο κατά τον 18
ο
 αιώνα, επιφυλάσσοντας σχόλια που αφορούν την 

ερμηνεία του secco της ίδιας περιόδου: πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η σχέση του 

ρετσιτατίβο Giunse alfin il momento με την άρια που ακολουθεί Deh vieni non tardar, 
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από την όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο. Πρόκειται για μια στιγμή του έργου που έχει 

δημιουργηθεί σύγχυση από τους τραγουδιστές σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει 

αυτό να τραγουδηθεί. Παρόλο που μετά την μικρή ορχηστρική εισαγωγή η φωνητική 

γραμμή συνεχίζει χωρίς συνοδεία, αυτή δεν πρέπει να τραγουδηθεί με ομιλητικό 

τρόπο (parlando) όπως θα συνέβαινε σε ένα ρετσιτατίβο secco
80

. Από το χαρακτήρα 

του ορχηστρικού αποσπάσματος που προηγείται καθώς και αυτού που ακολουθεί, 

προκύπτει ο arioso χαρακτήρας της φωνητικής γραμμής. Δεν είναι δυνατό να 

αποκοπεί το ρετσιτατίβο από την άρια που ακολουθεί, ούτε από την ορχηστρική 

εισαγωγή. Στην κατανόηση αυτού, συντελεί το γεγονός ότι η άρια είναι η φυσική 

συνέχεια του ρετσιτατίβο κατά την διάρκεια του δράματος. Σ’ αυτήν επισφραγίζεται 

η δράση που προηγήθηκε, στοχεύοντας κυρίως στην ανάδειξη των συναισθημάτων 

που προκύπτουν.  

   

3.3.1 Το Ρετσιτατίβο ως Απαγγελία 

 

«Προσέξτε τον λόγο ενός καλού ρήτορα και ακούστε πόσες παύσεις, πόσες εναλλαγές 

στον τόνο και την χροιά της φωνής του και πόσες διαφορετικές εμφάσεις χρησιμοποιεί 

για να εκφράσει τις έννοιές του. Τώρα υψώνει την φωνή του, τώρα την χαμηλώνει. 

Τώρα βιάζεται λίγο, τώρα αναπτύσσει τραχύτητα και τώρα ευγένεια, σύμφωνα με τα 

διάφορα πάθη με τα οποία θέλει να ταράξει τον ακροατή» 

 

Υπάρχουν μερικοί που χτυπούν και συνθλίβουν τα ρετσιτατίβο επειδή δεν μπήκαν στον 

κόπο να μάθουν τους κανόνες της τέλειας απαγγελίας.»
81

 Giambattista Mancini 

(1777)
82

 
                      
 Η διατύπωση του Mancini προτείνει ότι η σημειογραφία του ρετσιτατίβο πρέπει να 

συλληφθεί ως μια μουσικά επεξεργασμένη απαγγελία. Με άλλα λόγια όχι ως ένα 

περιορισμένο τραγούδι, αλλά ως ένα έντονα αποδιδόμενο θεατρικό σενάριο. Είναι 

προφανές ότι αφορά περισσότερο το ομιλητικό ύφος, το οποίο όπως έχει αναφερθεί 

συνδέεται με το ιταλικό στυλ. Παρόλα αυτά αποτελεί βασική αρχή και στην εκτέλεση 

του arioso όπου αποδίδεται με έναν τρόπο που πλησιάζει περισσότερο με αυτόν που 

χρησιμοποιείται στην άρια. Με άλλα λόγια ο Mancini συνέδεσε την απόδοση του 

ρετσιτατίβο με την τέχνη της Ρητορικής, καθιστώντας έτσι απαραίτητη την μελέτη  

των βασικών αρχών αυτής. Οι κανόνες της Ρητορικής καθώς και η μεταφορά τους 

στην μουσική προετοιμασία και απόδοση του ρετσιτατίβο θα μας απασχολήσουν 

αμέσως παρακάτω.  

Ρητορική είναι η μέθοδος ή η τέχνη της σύνθεσης λόγων και η μελέτη του τρόπου με 

τον οποίο θα πρέπει αυτή να γίνεται
83

. Η μελέτη της ρητορική ξεκίνησε τον 5
ο
 αιώνα 

π.Χ. με τον Κόρακα και τον Τεισία, αλλά το σημαντικότερο έργο περί Ρητορικής 

ανήκει στον Αριστοτέλη. Ωστόσο, παρόλο που το έργο αυτό πραγματεύεται την 

ρητορεία είναι περισσότερο έργο που μάλλον υπάγεται στην Φιλοσοφία
84

. 
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Κατά την αρχαιότητα, Ρητορική είναι η τέχνη της ανεύρεσης όλων των  

πιθανών μέσων πειθούς σε κάθε δεδομένη κατάσταση (διαφορετική σημασία 

από σήμερα). Βασικοί εκπρόσωποι (και σοφιστές) της αρχαίας ρητορικής ήταν οι 

Γοργίας, Πρόδικος, Πρωταγόρας κ.ά. Θέματα διδασκαλίας τους ήταν οι επιδείξεις, οι 

ρητορικές ασκήσεις, η επιλογή της κατάλληλης στιγμής, οι τεχνικές επιρροής στην 

ψυχολογία του ακροατή κ.ά. Το σημαντικότερο όμως θέμα που αφορά την ερμηνεία 

και εκτέλεση του ρετσιτατίβο ήταν και είναι η χρήση των χρωμάτων και της 

κύμανσης της φωνής με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκεντρώσουν την προσοχή του 

ακροατηρίου στον λόγο τους
85

.  

 Όσον αφορά την τεχνική του ρητορικού λόγου, όπως αυτός εφαρμόζεται και στο 

ρετσιτατίβο, σημαντικές πληροφορίες δίνει ο καθηγητής Γλωσσολογίας κ. 

Μπαμπινιώτης, ο οποίος εισάγει και αναλύει την έννοια του επιτονισμού καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο αυτός μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο πειθούς:  

 «Με κατάλληλη κύμανση της φωνής κατά την εκφορά του προφορικού λόγου, με ότι 

στη γλωσσική επιστήμη ονομάζεται επιτονισμός (intonation), μπορεί να δηλωθεί ένα 

ευρύ φάσμα γλωσσικού σχολιασμού των λεγομένων που αντιπροσωπεύει τη στάση του 

ομιλητή απέναντι στο μήνυμα, το πώς αισθάνεται λέγοντας αυτό ή εκείνο. Με την 

κύμανση της φωνής του και ανάλογη εκφώνηση εκφράζει ο ομιλητής τη βεβαιότητα, την 

αταλάντευτη πίστη, την πεποίθησή του ή, αντίθετα, την επιφύλαξη, τον δισταγμό, την 

αβεβαιότητα, την αμηχανία, την απορία ή και την έκπληξή του. Με την κύμανση της 

φωνής, δηλαδή με τον επιτονισμό, θα εκφράσει την αποδοχή, την επιδοκιμασία, την 

εκτίμηση και τον θαυμασμό του αλλά και την αποδοκιμασία, την απόρριψη, την 

επιτίμηση, την αποστροφή. Επιτονικά, με ανάλογο ύψος και χροιά, η φωνή του θα 

εκφράσει ομοίως τον θυμό, την οργή, την αγανάκτηση, το μίσος, την απειλή ή και την 

εχθρική του στάση, όπως με τον ίδιο μηχανισμό αλλά με διαφορετική κύμανση της 

φωνής θα εκφράσει την εύνοια, τη συμπάθεια, τη στοργή, την κατανόηση, τη συμπόνοια, 

τη φιλική γενικά στάση του και το ενδιαφέρον για τον συνομιλητή του. Με τον 

επιτονισμό εκφράζει την πικρία, την αμφισβήτηση, τη διαμαρτυρία του, που μπορεί να 

πάρει και χαρακτήρα ειρωνείας, σκώμματος, σαρκασμού ή και επίθεσης με υβριστική ή 

προσβλητική χροιά. Γενικότερα, κάθε θετικό ή αρνητικό συναίσθημα, όλη η βιωματική 

εμπειρία του ανθρώπου και όλη η γκάμα των δυνατών στάσεων και τρόπων σχολιασμού 

των λεγομένων, παίρνει τη μορφή εκφωνούμενου λόγου με ένα ευρύτατο φάσμα 

κυμάνσεων της φωνής»
86

.  

  Τόσο ο Μπαμπινιώτης, όσο και ο Mancini αλλά και άλλοι συγγραφείς οι οποίοι 

αναφέρονται παρακάτω,  επισημαίνουν την σπουδαιότητα της κύμανσης της φωνής 

κατά τον ρητορικό λόγο και είναι αυτή που  μαζί με τις άλλες παραμέτρους  που 

διέπουν την ερμηνεία του ρετσιτατίβο (Tempo, δυναμική, τονισμοί, άρθρωση, 

χρωμάτισμα και χροιά), κατευθύνουν την μουσική προετοιμασία. 

 

3.3.1.1 Το Tempo 

    

Το tempo στο ρετσιτατίβο έχει περισσότερο την έννοια του «βηματισμού»
87

 της 

απαγγελίας, παρά της ρυθμικής αγωγής και καθορίζεται από το περιεχόμενο του 

κειμένου, την έκφραση καθώς και  από την θέση και συναισθηματική κατάσταση του 

                                                 
85

 Βλ. http://www.scribd.com/doc/7251757/ ΡΗΤΟΡΕΙΑ-ΡΗΤΟΡΙΚΗ   
86

 Βλ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης: « Περισσότερα σημεία στίξεως» Άρθρο στην εφημερίδα «Το Βήμα» 

στις   18/1/1998         http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=95129  
87

 Στην Αγγλική ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος “pacing” (= ρυθμός βηματισμού) 

http://www.scribd.com/doc/7251757/
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=95129


 118 

δραματικού χαρακτήρα. Ο P. F. Tossi γράφοντας για την opera seria επισημαίνει πως 

ο τραγουδιστής πρέπει να μιμηθεί με φυσικό τρόπο το πώς μιλάει ένας πρίγκιπας ή το 

πώς μιλάνε σε έναν πρίγκιπα
88

. Από την άλλη μεριά ο Grimm στο έργο του Poem 

Lyrique περιγράφει το ρετσιτατίβο ως ένα μέσο συνηθισμένης συνομιλίας. Οι 

απόψεις αυτές δίνουν ελλειπείς πληροφορίες γιατί δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν το 

περιεχόμενο του κειμένου καθώς και το είδος του έργου. Οι δύο αυτές παράμετροι 

είναι περισσότερο καθοριστικές και η μελέτη τους οδηγεί σε ασφαλέστερα 

συμπεράσματα όπως θα φανεί στα παρακάτω παραδείγματα: 

  Για να καθορίσουμε το τέμπο στο ρετσιτατίβο της πρώτης σκηνής της τρίτης πράξης 

της όπερας  Tamerlano του G. F. Handel (Παρ. 4.3.1), πρέπει να εξετάσουμε όλες τις 

παραπάνω παραμέτρους. O Bajazet είναι Τούρκος αυτοκράτορας αιχμάλωτος του 

Ταμερλάνου και βρίσκεται στο κελί με την κόρη του Asteria, από όπου σχεδιάζουν 

την αυτοκτονία τους.  Ο βηματισμός της απαγγελίας του θα είναι ζωντανός και λόγω 

της κατάστασης αιχμαλωσίας του θα ωθεί την έντονη συναισθηματική του φόρτιση 

αλλά ταυτόχρονα και μετρημένος σύμφωνα με την αυτοκρατορική του συμπεριφορά. 

 

Παράδειγμα 3.3.1 G.F.Handel: Tamerlano, τέταρτη πράξη 

     

   

 
 

Διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας στο ρετσιτατίβο πριν από την άρια “se vuol ballare” 

από την πρώτη πράξη της όπερας Οι Γάμοι του Φίγκαρο. Ο κωμικός χαρακτήρας της 

όπερας αλλά και του Φίγκαρο, καθώς και η κατάσταση εκνευρισμού που τον 

διακατέχει τον ωθεί να μονολογήσει με μεγάλη δόση ειρωνείας: “Bravo signor 

padrone!” (Μπράβο κύριε!), αναφερόμενος στον Conte. Οι παραπάνω παράμετροι σε 

συνδυασμό με το τέμπο Allegretto της Cavatina που ακολουθεί, οδηγούν σε ένα 

μέτριο ρυθμό με τον οποίο το ρετσιτατίβο θα εκτελούνταν, ακόμα και αν ο Mozart 

δεν ανέγραφε την ένδειξη Moderato στη αρχή: 

 

Παράδειγμα 3.3.2 W.A.Mozart: “Le Nozze di Figaro”  Πρώτη πράξη 
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 Βλέπε “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Recitative 
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3.3.1.2  Άρθρωση  

 

Η άρθρωση του κειμένου όπως στην ρητορική έτσι και στο ρετσιτατίβο, υπακούει 

στους κανόνες της Ορθοφωνίας όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Η 

ανάγκη για την ευκρινή προφορά των συμφώνων γίνεται επιτακτικότερη στο στυλ 

Arioso αφού η φωνητική τοποθέτηση που αυτό απαιτεί, δυσχεραίνει την κίνηση των 

αρθρωτών (Βλέπε υποκεφάλαιο 2.6). 

 Πέρα από τους κανόνες της ορθοφωνίας όμως, ιδιαίτερα σημαντική είναι η άρθρωση 

του ήχου: Η έμφαση στις σημαντικότερες λέξεις και συλλαβές, οι τονισμοί, η 

απόδοση των σημείων της στίξης, οι παύσεις, η legato ή marcato  εκτέλεση μιας 

φράσης, είναι τα στοιχεία που ενδυναμώνουν και δίνουν ζωή στην απαγγελία και 

αποτελούν ένα από τα κυριότερα μελήματα της μουσικής προετοιμασίας. Παρακάτω 

γίνεται η επί μέρους ανάλυση των παραπάνω. 

  Για την πετυχημένη απόδοση της ρητορικής απαγγελίας, ο τραγουδιστής δεν έχει 

παρά να στηριχτεί στην διατύπωση του Mancini. Από την μελέτη του κειμένου 

προκύπτει η ανάγκη να καθοριστούν οι λέξεις κλειδιά, στις οποίες στηρίζεται το 

νόημα του λόγου ή οι ιδέες που θέλει να περάσει ο λιμπρετίστας και απαιτούν 

ιδιαίτερη έμφαση σε σχέση με τις υπόλοιπες. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα 4.3.2, 

παρατηρούμε πως η όλη  έκφραση της πρώτης φράσης στηρίζεται στην πρώτη λέξη 

“Bravo” . Εκφράζει όλη την ειρωνική διάθεση του Φίγκαρο και τον εκνευρισμό του 

απέναντι στο πρόσωπο του Κόμη, γεγονός που την καθιστά σημαντικότερη από τις 

άλλες και για την απόδοσή της απαιτείται μια ιδιαιτέρως εμφατική άρθρωση. 

 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της απαγγελίας και του διαλόγου, είναι τα σημεία της 

στίξης. Αν και η ρητορική γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα και η απαγγελία των 

λόγων είχαν έντονες διακυμάνσεις στον τόνο, εντούτοις η γραπτή και συστηματική 

τους χρήση στον γραπτό λόγο αναπτύχθηκε πολύ αργότερα, τον 2
ο
 αιώνα π.Χ. από 

τους Αλεξανδρινούς φιλόλογους. Αυτά που συναντώνται στο ρετσιτατίβο είναι το 

κόμμα, η τελεία, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό και παρακάτω φαίνεται πώς το 

κάθε ένα από αυτά συμβάλλει στην λειτουργικότητα της φράσης:  

 

1. Το Ερωτηματικό. Η απόδοσή του επιτυγχάνεται με μια ελάχιστη επιμήκυνση της 

νότας που αντιστοιχεί στην συλλαβή που παίρνει το ερωτηματικό, δίνοντας την 

αίσθηση της ερώτησης. Έτσι στο παράδειγμα 3.3.3 από την όπερα Trovatore του G. 

Verdi, τελευταία νότα της φράσης του Manrico: “Madre, non dormi?” (Μητέρα, δεν 

κοιμάσαι;)  ενώ χωρίς το ερωτηματικό θα ήταν μια πολύ σύντομη νότα, με την 

προσθήκη αυτού όχι μόνο θα τραγουδηθεί tenuto αλλά είναι δυνατό να ξεπεράσει σε 

διάρκεια αυτήν που αντιστοιχεί σε ένα όγδοο. Μετά το ερωτηματικό ακολουθεί μια 

μικρή παύση η οποία θα καταστήσει πιο έντονη της αίσθηση της ερώτησης. Έτσι, στο 

ίδιο παράδειγμα, μετά την πρώτη φράση του Manrico, η Azucena  δεν θα απαντήσει 

in tempo αλλά θα περιμένει για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν αρχίσει την 

φράση της.  
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Παράδειγμα 3.3.3 G.Verdi: Il Trovatore   Τέταρτη πράξη  

 

 
 

2. Το Θαυμαστικό.  Ως σημείο της στίξης το θαυμαστικό αποτελεί ένα στοιχείο της 

ρητορικής που υπηρετεί την έκφραση «όλων των παθών, των συναισθημάτων και των 

επιθυμιών της ψυχής» (Fontanier 1968:370)
89

 και χρησιμοποιείται μετά από 

επιφωνήματα καθώς και αναφωνήσεις ή εκφράζει την αποδοκιμασία ή επιδοκιμασία 

του ομιλητή σε πρόσωπα ή καταστάσεις εκπληρώνοντας μια σημαντική λειτουργία 

της απαγγελίας: απερίφραστα δείχνει το σημείο εκείνο της φράσης όπου ο 

τραγουδιστής θα δώσει την έμφαση εκείνη, που παρουσιάζεται με την μορφή της 

αυθόρμητης και φυσικής αντίδρασης. Όπως και στο ερωτηματικό, απαιτείται μετά 

από αυτό μια μικρή παύση της φυσικής ροής του κειμένου, που θα δώσει έμφαση στο 

συναίσθημα που εκφράζει η λέξη στην οποία τοποθετείται.  

  Η χρήση του θαυμαστικού δεν περιορίζεται μόνο σε μεμονωμένες λέξεις, αλλά 

μπορεί να δώσει έμφαση και σε ολόκληρες φράσεις. Έτσι στην πρώτη φράση του 

παραδείγματος 4.3.2, “Bravo, signor padrone!”  η οποία αποτελεί μια αναφώνηση του 

Φίγκαρο προς τον Κόμη, είναι φανερό ότι ο αυθορμητισμός στην έκφραση της 

ειρωνείας και αποδοκιμασίας δεν απορρέει μόνο από την λέξη “padrone” όπου 

τοποθετείται το θαυμαστικό, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό της ως μια 

αδιάσπαστη ενότητα. 

3. Η Τελεία.  Σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας φράσης ή πρότασης με ολοκληρωμένο 

νόημα. Ακολουθείται πάντα από αναπνοή.  

4.  Οι δύο τελείες (Colon) (:) και η άνω τελεία (Semicolon)(·).   Διαχωρίζουν μια 

ολοκληρωμένη πρόταση σε δύο μέρη κατά τέτοιον τρόπο ώστε το πρώτο μέρος να 

δείχνει μια ατελή και ελλειπή έκφραση της σκέψης, ενώ το δεύτερο τη συμπλήρωση 

αυτής. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι το colon χρησιμοποιείται όταν μεταξύ των 

δύο μερών της πρότασης υπάρχει πλατύτερος εννοιολογικός διαχωρισμός
90

.  Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι τα δύο αυτά σημεία της στίξης δεν δίνουν την αίσθηση της 

ολοκλήρωσης μιας πρότασης ή φράσης αλλά της συνέχειας της φυσικής ροής του 

κειμένου. 

 Στο παράδειγμα 4.3.4 από την πρώτη πράξη της όπερας Trovatore του G.Verdi, η 

Inez λέει στην Leonora “L’ora e tarda,vieni:” (=Είναι αργά, έλα). Η εισαγωγή της 

άνω και κάτω τελείας καθιστά την επόμενη φράση: “di te la regal donna chiese” (= Η 

Βασίλισσα σε ζητούσε), φυσική συνέχεια της προηγούμενης. Έτσι παρά τις δύο 

παύσεις (τετάρτου και ογδόου) που μεσολαβούν μεταξύ των δύο φράσεων, η ροή του 

λόγου και της μουσικής μεταξύ τους δεν διακόπτεται.    
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 Βλ. Edda Weigand: “ Dialogue and Rhetoric” σελ 190 
90

 Βλ. Henry Noble Day: “Rhetorical Praxis: The Principles of  Rhetoric” σελ 220-223 
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 Παράδειγμα 3.3.4 G.Verdi: Il Trovatore.   Πρώτη πράξη  

  

 
 

5.Το Κόμμα. Ως σημείο στίξης το κόμμα χρησιμεύει συνήθως για να σημειώσουμε 

λογικό χωρισμό και μικρό σταμάτημα στο εσωτερικό μιας περιόδου, ή σε μεγάλες 

φράσεις για να δώσουμε ευκαιρία για αναπνοή, είτε για την ευκολότερη ανάγνωση 

ενός κειμένου (λ.χ. σε θεατρικά κείμενα) ή ακόμα για να προκαλέσουμε προσδοκία. 

 Κατά την απαγγελία το κόμμα προκαλεί μια μικρή παύση, η οποία αφήνει την 

αίσθηση της μη ολοκληρωμένης ιδέας και σηματοδοτεί το σημείο όπου ο ομιλητής θα 

πάρει αναπνοή. Όταν εμφανίζεται πολύ συχνά είναι δυνατό η αναπνοή να 

αποφευχθεί, όπως συμβαίνει στο παράδειγμα 4.3.3 στην φράση “L’ invocai, piu 

volte” της Azucena όπου μεταξύ των δύο μικρών φράσεων υπάρχει μόνο μια 

ελάχιστη παύση του ήχου. 

  Όταν δύο αντιθετικές προτάσεις χωρίζονται με κόμμα, τότε είναι απαραίτητο αυτές 

να απαγγελθούν με διαφορετικό τόνο φωνής: Πχ. «Προσπάθησα πολύ, αλλά μάταια». 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν η δεύτερη πρόταση συμπληρώνει ή επιβεβαιώνει την 

πρώτη: « Δεν περίμενα να έρθεις, και είχα δίκαιο». 

 

3.3.1.3 Οι Τονισμοί. 

 

 Με τον όρο «τονισμός» δεν εννοείται απλά η δυνατότερη προφορά μιας συλλαβής 

μιας λέξης σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στην ρητορική ο τονισμός έχει περισσότερο 

την έννοια της έμφασης και μπορεί να αφορά λέξεις ή ακόμα και μικρές φράσεις. 

Αποτελεί τη σημαντικότερη για τον ρήτορα βοήθεια, για να στρέψει  την προσοχή 

του ακροατηρίου στην λέξη που κρίνει αυτός σημαντικότερη, ώστε να περάσει το 

μήνυμα ή την ιδέα που περιέχει ο λόγος του. 

 Έτσι η ίδια πρόταση αποκτά διαφορετικό νόημα ανάλογα με την λέξη που θα δοθεί  

εμφατικά όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, όπου με έντονα γράμματα 

δίνεται η τονισμένη λέξη : 

Πχ : Ήρθε ο Γιώργος   ή    Ήρθε ο Γιώργος. 

Αποδεικνύεται επομένως σημαντικό να διαχωριστούν οι λέξεις-κλειδιά, των οποίων η 

συμβολή στην έκφραση των ιδεών και του νοήματος κρίνεται σημαντικότερη σε 

σχέση με τις υπόλοιπες. 

  Για την κατανόηση όλων των παραπάνω θα επανέλθουμε στο παράδειγμα 4.3.2. Ο 

Da Ponte χρησιμοποιεί την τυπική δομή του ιταλικού ρετσιτατίβο που καθιέρωσε ο 

Metastasio και αποτελείται από ομάδες επτασύλλαβων και πεντασύλλαβων φράσεων, 

με τονισμό στην προτελευταία συλλαβή: 
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Bravo signor padrone! ora incomincio a capir il mistero, 

(Μπράβο κύριε! Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω το μυστήριο) 

 

Η πιστή τήρηση των κανόνων του τονισμού ενός μέτρου τεσσάρων τετάρτων, 

επιβάλλει τον τονισμό των συλλαβών Bra-, -dro-, o- και -ste-, γεγονός που καθιστά 

σημαντικότερες λέξεις τις Bravo, ora (=τώρα) και mistero (=μυστήριο). Για να δούμε 

όμως αν η έμφαση στις λέξεις αυτές συντελεί όντως στην έκφραση του νοήματος, θα 

πρέπει να εξετάσουμε την θέση των δύο αυτών φράσεων μέσα στο συνολικό νόημα 

της δραματικής πλοκής που συμβαίνει την δεδομένη στιγμή του έργου. 

 Ο Φίγκαρο ανακαλύπτει το τέχνασμα του Κόμη Almaviva να εξασκήσει το 

φεουδαρχικό του δικαίωμα του  “Droit du seigneur”
91

 στην Susanna, πριν από την 

ολοκλήρωση του γάμου της μαζί του και καταστρώνει το σχέδιο της εκδίκησής του. 

Το ρετσιτατίβο αποτελεί έναν μονόλογο του τελευταίου, στον οποίο του ξεκαθαρίζει 

ότι έχει καταλάβει το τέχνασμά του και δεν θα μείνει αμέτοχος και άπραγος: 

 

 
Bravo, signor padrone!                                                        Μπράβο κύριε! 

οra incomincio a capir il mistero,                                        Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω το μυστήριο 

e a veder schietto                                                                 και να βλέπω καθαρά 

tutto il vostro progetto!                                                        Όλο το σχέδιό σου! 

A Londra è vero?                                                                 Πηγαίνεις στο Λονδίνο, αλήθεια; 

Voi ministro, io corriero,                                                     Εσύ υπουργός, εγώ μεταφορέας, 

e la Susanna—                                                                     και η Susana- 

secreta ambasciatrice.                                                          μυστική πρέσβειρα. 

Non sarà, non sarà: Figaro il dice!                                      Δεν θα γίνει, δεν θα γίνει: Ο Φίγκαρο το λέει! 

 

Στην ίδια ατμόσφαιρα ακολουθεί και η άρια Se vuol ballare της οποίας οι πρώτοι 

στίχοι δίνουν την διάθεση και τους σκοπούς του Φίγκαρο: 

 
Se vuol ballare signor contino,                                                Αν ο μικρούλης Κόμης θέλει να χορέψει 

il chitarrino* le suonerò.                                                         θα παίξω κιθάρα γι’ αυτόν.   

Se vuol venire nella mia scuola                                              Αν θελήσει να έρθει στην σχολή μου 

la capriola le insegnerò.                                                          θα του μάθω φιγούρες. 

 

Από την μελέτη επομένως του libretto, προκύπτει ότι το μυστήριο ήταν κάτι το 

δεδομένο την συγκεκριμένη στιγμή. Το νέο στοιχείο που εισέρχεται στην δραματική 

πλοκή είναι το γεγονός ότι ο Φίγκαρο μόλις το ξεδιάλυνε. Προκύπτει δηλαδή ότι οι 

σημαντικότερες λέξεις για το νόημα της φράσης είναι το “Bravo” το οποίο κρύβει 

όλη την ειρωνεία, το “ora” καθώς και το “capire” (= καταλαβαίνω) και σε αυτές θα 

στρέψει ο τραγουδιστής το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.  

Εξάγεται το συμπέρασμα επομένως, ότι ο τονισμός του μέτρου (σχέση ισχυρού-

ασθενές) είναι δυνατό να έρθει σε αντίθεση με τον τονισμό του κειμένου. Οι συνθέτες  

φροντίζανε ώστε οι τονισμένες συλλαβές να τοποθετούνται σε ισχυρά μέρη του 

μέτρου. Η ρητορική απαγγελία του κειμένου όμως είναι δυνατό να επιβάλει 

τονισμούς και σε ασθενή μέρη του μέτρου. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν όμως σε 
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 Σύμφωνα με αυτό ο άρχοντας είχε το δικαίωμα να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τις κόρες των 

υπηρετών του πριν από τον γάμο τους, κάτι όμως που οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για 

μύθο, αφού κανένας από τους συγγραφείς θεατρικών έργων που αναφέρονται σ’ αυτό, δεν το στηρίζει 

σε κάποια ιστορική πηγή. Βλέπε   http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_seigneur    

http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_seigneur
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αυτό το εδάφιο, μπορεί να πει κανείς με ασφάλεια ότι υπερισχύει ο ρητορικός 

τονισμός του μουσικού, χάριν της σωστής απόδοσης της απαγγελίας.    

                         

3.3.1.4 Η Ρητορική Παύση 

 

Η λειτουργία των παύσεων στο ρετσιτατίβο όπως και σε όλο το φάσμα της φωνητικής 

μουσικής, ξεπερνά τα όρια της έννοιας του σταματήματος του ήχου, συμμετέχει 

ενεργά στην λειτουργικότητα της φράσης και συμβάλλει στην επίτευξη του 

επιδιωκόμενου εκφραστικού αποτελέσματος. Αποτελεί για τον ομιλητή, ότι τα σημεία 

της στίξης για τον συγγραφέα. Εκτός του ότι δίνουν στον τραγουδιστή τον 

απαραίτητο χρόνο για την αναπνοή, εκτελούν τις σημαντικές ρητορικές λειτουργίες 

της διατήρησης του ενδιαφέροντος του ακροατή, και της τεκμηρίωσης της 

γραμματικής έννοιας των λεγομένων
92

.  

Κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, έγιναν συστηματικές προσπάθειες να καταγραφούν οι 

κανόνες της ρητορικής από λόγιους συγγραφείς, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην χρήση των παύσεων στον προφορικό λόγο. Οι κανόνες αυτοί αφορούν είτε την 

διάρκεια των παύσεων, είτε την λειτουργία αυτών μέσα στην πρόταση. Έτσι ο Nan 

Johnson στο έργο Η Ρητορική του δέκατου ένατου αιώνα στην Βόρεια Αμερική 

συνδέοντας τις παύσεις με τα σημεία της στίξης, διαχωρίζει αυτές σε τρείς κατηγορίες 

ως προς την διάρκειά τους:  

 

1. Η σύντομη παύση που αντιστοιχεί στο κόμμα, 

2. η μέτρια σε διάρκεια που αντιστοιχεί στην άνω τελεία και 

3. η μακρά, που αντιστοιχεί στην τελεία. 

 

Ο George Vendenhoff  καθόρισε την διάρκεια των παύσεων συνδέοντας αυτές με τις 

παύσεις της μουσικής σημειογραφίας
93

: 

1. Η σύντομη παύση που γίνεται όταν υπάρχει κόμμα και αντιστοιχεί στην παύση 

ογδόου. 

2. Η μεσαία παύση που γίνεται όταν εισάγεται η άνω τελεία και αντιστοιχεί στην 

παύση του τετάρτου. 

3. Η πλήρης παύση που γίνεται όταν κλείνει μια πρόταση ή περίοδος και 

αντιστοιχεί στην παύση μισού. 

4. Η μακρά παύση που χρησιμοποιείται όταν κλείνει ένα θέμα ή μια μεγάλη 

ενότητα και αντιστοιχεί στην παύση ενός μέτρου. 

  

Δύο παρατηρήσεις προκύπτουν από τον διαχωρισμό των Johnson και Vendenhoff:  

 

1. Η κατηγοριοποίηση αυτή φαινομενικά δεν έχει πρακτική εφαρμογή στην 

ερμηνεία του ρετσιτατίβο, αφού σε αυτό ο χρόνος που θα σταματήσει η φωνή, 

καθορίζεται από τα μουσικά σύμβολα των παύσεων. Παρόλα αυτά η ρυθμική 

ελευθερία που παρέχεται στον εκτελεστή χάριν της απόδοσης του κειμένου, 

του επιτρέπει να επιμηκύνει ή να συντομεύσει την διάρκεια των παύσεων ώστε 

να πετύχει το μέγιστο εκφραστικό αποτέλεσμα, δίνοντας την βαρύτητά του 

πρωτίστως στην τήρηση των κανόνων της ρητορικής και δευτερευόντως στην 

ρυθμική αγωγή.   
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 Βλέπε Nan Johnson: “Nineteenth-Century Rhetoric in North America” σελ 153 
93

 Βλ. George Vendenhoff: “The Art of Elocution as an essential part of Rhetoric” (1862) σελ 57  
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2. Περιορίζονται στην χρονική διάρκεια των παύσεων χωρίς να αναφέρονται 

στην εκφραστική δύναμη και την γενικότερη χρήση τους στην ρητορική.  

 

Πιο αναλυτικός ο Samuel Willard, προχώρησε στην διερεύνηση της λειτουργικότητας 

των παύσεων στο λόγο, καταρτίζοντας μια σειρά από αρχές και κανόνες στην χρήση 

τους, οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω
94

:    

1. Ανεξάρτητα από την δομή της πρότασης, πρέπει κατά κανόνα να σταματάμε 

τόσο συχνά, ώστε να μην κοπιάζουμε για αναπνοή, ούτε να χάνουμε σε 

οποιονδήποτε βαθμό τον έλεγχο της φωνής. 

2. Δεν διαχωρίζουμε λέξεις που είναι πιο στενά συνδεδεμένες, από  ότι αυτές που 

ενώνουμε.  

3. Καμία παύση δεν είναι αποδεκτή μεταξύ κτητικής πτώσης και ουσιαστικού.  

      Πχ « Το βιβλίο μου»  

4. Ένα άρθρο ή ένα επίθετο που προηγείται του ουσιαστικού που προσδιορίζει,   

δεν διαχωρίζεται απ’ αυτό εκτός αν είναι ιδιαίτερα εμφατικό: «Ο αγαπημένος 

μου πατέρας είναι νεκρός»        

5. Ένα επίρρημα που προσδιορίζει ένα επίθετο : πχ «πολύ περίπλοκος», ή ένα 

άλλο επίρρημα: πχ «πολύ ανεύθυνα», δεν διαχωρίζονται. 

6. Τα επιρρήματα δεν διαχωρίζονται από τα ρήματα που προσδιορίζουν. Πχ  «Ο 

πιανίστας παίζει εκφραστικά» 

7. Όταν το επίρρημα προηγείται του υποκειμένου και του ρήματος, τότε είναι 

δυνατό να διαχωριστεί από αυτά: πχ « Αλήθεια, έφυγε ο Γιάννης» 

8. Οι προθέσεις δεν χωρίζονται από τις λέξεις τις οποίες διέπουν. Πχ «Πέρασε 

από το σαλόνι» 

9. Όταν μια πρόθεση ακολουθείται από ουσιαστικό το οποίο προσδιορίζεται από 

κάποιο επίθετο ή επίρρημα, τότε συνίσταται μια παύση μετά από την πρόθεση: 

πχ «Πέρασε από (παύση) μεγάλη μπόρα». Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η 

απαραίτητη έμφαση στο επίθετο ή το επίρρημα. 

10. Οι πιο εμφατικές λέξεις ακολουθούνται ή έπονται από ρητορική παύση: πχ « Η 

αρετή (παύση) είναι προτιμότερη από την πολυμάθεια» 

11. Όταν το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος χαρακτηρίζεται από κάποια 

σημαντική λέξη, τότε διαχωρίζεται με ρητορική παύση από το ρήμα: πχ «Ένας 

έντιμος άντρας (παύση) δεν θα σε εξαπατήσει ποτέ». Το ίδιο συμβαίνει και 

όταν το αντικείμενο ή το υποκείμενο χαρακτηρίζεται από περισσότερες από 

μία λέξεις. 

12.  Όταν το αντικείμενο ή ο αποδέκτης μιας πράξης εκφράζεται από έναν 

συνδυασμό λέξεων, τότε αυτό μπορεί να διαχωριστεί από το ρήμα: πχ «Ασήμι 

και χρυσό (παύση) δεν έχω κανένα από τα δύο» 

13. Μια λεπτομέρεια ή διευκρίνιση που εκφράζεται με περισσότερες από μία 

λέξεις, διαχωρίζεται και από την προηγούμενη αλλά και από την επόμενη 

φράση.  

14. Η σκοπιμότητα της εισαγωγής ρητορικών παύσεων σε μια πρόταση ή σε μέρος 

αυτής, εξαρτάται από το μέγεθός της αλλά και από τον αριθμό και την 

σημασία των σημαντικότερων λέξεων. 
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Συμπέρασμα: Η λειτουργικότητα των παύσεων στο ρετσιτατίβο προέρχεται από 

αυτήν των ρητορικών παύσεων. Αν και είναι δυνατό η Ρητορική και η Μουσική να 

έρθουν σε σύγκρουση για τον καθορισμό της διάρκειας αυτών, εντούτοις οι δύο 

τέχνες συνεργάζονται για τον ίδιο κοινό σκοπό: να εντείνουν την εκφραστικότητα του 

λόγου και να διατηρήσουν ακλόνητο το ενδιαφέρον του ακροατή.  

 

 

3.3.2 Τα μουσικά στολίδια και η  Appoggiatura  

 

Οι μαρτυρίες που αναφέρονται στην εκτέλεση του ρετσιτατίβο δείχνουν ότι οι 

συνθέτες επιθυμούσαν την λιτή και χωρίς ιδιαίτερους στολισμούς ερμηνεία του. Έτσι 

στον πρόλογο της όπερας La Dafne (1608) του Galiano, ο συνθέτης ζητά μέτρο στον 

καλλωπισμό των ρετσιτατίβο γράφοντας πως  αυτά «πρέπει να χρησιμοποιούνται την 

κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση»
95

. Στην όπερά του «Ορφέας», ο 

Monteverdi έγραψε και μια διανθισμένη εκδοχή της σκηνής Possente spirto ζητώντας 

να μην χρησιμοποιηθούν αλλού στολίδια εκτός από αυτό το σημείο. 

  Η μελωδική δομή του ρετσιτατίβο σχεδιαζόταν έτσι ώστε να επισπεύσει το δράμα 

και ως εκ τούτου τα μουσικά στολίδια δεν είχαν θέση. Αν και οι συνθέτες έγραφαν οι 

ίδιοι τα περάσματα για να δώσουν δραματικότητα, πολλοί τραγουδιστές προσέθεταν 

κατά βούληση καλλωπισμούς.  

  Το συχνότερο καλλωπιστικό στοιχείο κατά τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα ήταν η 

Appoggiatura. Ο J. F. Agricola υποστήριξε την χρήση αυτής κατά τις «θηλυκές» 

καταλήξεις στις πτώσεις καθώς και την σύνδεση δύο φθόγγων που απέχουν διάστημα 

κατιούσας τρίτης
96

. Ο ίδιος μελέτησε την χρήση και άλλων μουσικών στολιδιών στο 

ρετσιτατίβο όπως τα Mordent,  Doppeltriller και το Prallender Doppelschlang 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην 

θρησκευτική μουσική και μόνο όταν επιβάλλονται από τις εκφραστικές απαιτήσεις 

του μουσικού κειμένου.  

  Συμπέρασμα: Έχοντας ως αρχή το γεγονός ότι το ρετσιτατίβο είναι η φόρμα κατά 

την οποία εκτυλίσσεται το δράμα και πραγματοποιούνται οι διάλογοι, γίνεται 

προφανές ότι η απόδοσή του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιτή και απέριττη. Ο 

υπερβολικός καλλωπισμός όχι μόνο δεν εξυπηρετεί προς την κατεύθυνση αυτή αλλά 

είναι δυνατό να αποσπάσει την προσοχή του ακροατή από την δράση. Η χρήση του 

θα πρέπει να γίνεται μόνο εκεί όπου ο συνθέτης το επιτρέπει ενώ η Appoggiatura 

είναι δυνατό να τοποθετηθεί στην προτελευταία νότα των καταληκτικών πτώσεων 

(Cadenza).           

 

3.4 Η Τεχνική της Διεύθυνσης του Ρετσιτατίβο  

 

Στο ρετσιτατίβο, ανεξάρτητα από το αν αυτό συνοδεύεται από τσέμπαλο ή από 

ορχήστρα, ο τραγουδιστής σχηματίζει την φωνητική γραμμή ελεύθερα, σύμφωνα με 

την ερμηνεία του κειμένου, χρησιμοποιώντας την ρυθμική σημειογραφία της 

παρτιτούρας ως «οδηγό», και αλλάζοντας ενδεχομένως το τέμπο, μπορεί να 
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συντομεύσει  ή να επιμηκύνει τις παύσεις, να προσθέσει ritenuto ή accelerando, να 

παραβλέψει ή να αλλάξει τις αποτζατούρες. Αυτές οι αλλαγές είναι αποδεκτές αν 

ωθούνται από το κείμενο
97

. Η συνοδεία των ρυθμικών και ερμηνευτικών ελευθεριών 

που δίνονται στον τραγουδιστή απαιτούν από τον μαέστρο όχι μόνο ιδιαίτερη 

ευελιξία και εγρήγορση, αλλά και την γνώση των ιδιαίτερων πρακτικών και τεχνικών 

διεύθυνσης οι οποίες αναλύονται στο υποκεφάλαιο αυτό.  

  Το  ρετσιτατίβο Secco στο σύνολό του δεν διευθύνεται παρά μόνο στο τέλος του, 

καθώς οδηγεί στην είσοδο της άριας με μια τέλεια πτώση V-I. Εδώ  ο μαέστρος 

συνδυάζει την αποφασιστικότητα του ρετσιτατίβο με την είσοδο της ορχήστρας. 

Είναι δυνατό να χρειαστεί η καθοδήγησή του προς την ομάδα του Συνεχούς Βάσιμου, 

όταν αυτή αποτελείται από περισσότερα του ενός όργανα. Παρόλα αυτά αυτό μπορεί 

να αποφευχθεί  όταν οι μουσικοί έχουν στην παρτιτούρα τους γραμμένο το κείμενο. 

Επομένως το υποκεφάλαιο αυτό αφορά μόνο το ρετσιτατίβο Accompagnatto.   

 

3.4.1  Η δομή του μέτρου και η σχέση ισχυρού – ασθενούς 

 

   Το πρώτο ερώτημα που δημιουργείται αφορά την τήρηση της δομής του μέτρου. Η 

σχέση ισχυρού – ασθενούς μέρους αποτέλεσε αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των 

συγγραφέων που πραγματεύτηκαν την διεύθυνση του ρετσιτατίβο. Είναι πολύ συχνό 

φαινόμενο, η  τελική συγχορδία μετά από μια φράση του τραγουδιστή να εμφανίζεται 

στο ασθενές μέρος του μέτρου, όπως π.χ. στο παράδειγμα 4.4.1., στο πέμπτο μέτρο 

του οποίου η συγχορδία μετά από την λέξη “drappello” βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο. 

 

 

Παράδειγμα 4.4.1 G.Verdi”: Il Trovatore      Δεύτερη πράξη  

 

 
 

Μια συνηθισμένη πρακτική που εφαρμόζουν οι μαέστροι είναι η προετοιμασία της 

συγχορδίας με μια παθητική κίνηση
98

 στον πρώτο χρόνο. Δηλαδή μια προς τα πάνω 

κίνηση του χεριού, ενώ αυτό θα πέσει προς τα κάτω στον δεύτερο χρόνο δίνοντας την 

είσοδο της συγχορδίας. Κατά τον Hector Berlioz αυτό προκαλεί «ατυχίες» κατά την 

εκτέλεση
99

. Θεωρεί αδιανόητη και αδικαιολόγητη τη μη τήρηση της κανονικής 
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υποδιαίρεσης του μέτρου και υποστηρίζει την διεύθυνση κατά τα πρότυπα της 

οργανικής μουσικής όπου ο μαέστρος δίνει τους χρόνους στην πρέπουσα θέση 

σύμφωνα με το μέτρο. Έτσι για το ίδιο παράδειγμα προτείνει ο πρώτος χρόνος να 

δοθεί με καθοδική χειρονομία ενώ ο δεύτερος με κίνηση προς τα αριστερά κατά τον 

συμβατικό τρόπο διεύθυνσης ενός μέτρου τεσσάρων τετάρτων. To πλεονέκτημα που 

παρουσιάζει ο τρόπος του Berlioz, είναι ότι με αυτόν ενισχύεται ο τονισμός της 

πρώτης συλλαβής του πρώτου χρόνου, κάτι που επιβάλλει η κλασική δομή του 

ιταλικού ρετσιτατίβο που θέλει το τελευταίο να τονίζεται στην προτελευταία 

συλλαβή.   

 

3.4.2 Η μετρική αγωγή 

 

  Το δεύτερο ερώτημα που αφορά την διεύθυνση του ρετσιτατίβο είναι η απόδοση 

των χρόνων του μέτρου. Σε ποια σημεία δηλαδή ο μαέστρος πρέπει να δίνει τα 

χτυπήματα του χρόνου και σε ποια σταματάει να διευθύνει. Την απάντηση την δίνει ο 

Antony Maiello διατυπώνοντας τον βασικό κανόνα της διεύθυνσης του ρετσιτατίβο: 

 

«Εάν το μέτρο περιέχει περάσματα ή διαφορετικά ρυθμικά σχήματα για την ορχήστρα, 

τότε πρέπει να δίνονται όλοι οι χρόνοι, ενώ εάν το μέτρο είναι κενό ή περιέχει μόνο μια 

κρατημένη συγχορδία τότε δίνεται μόνο ο πρώτος χρόνος του μέτρου»
100

. 

    

Η φωνητική γραμμή υπογραμμίζεται ή διακόπτεται από μια ή πολλαπλές συγχορδίες 

ή από μικρά μελωδικά σχήματα. Μεταξύ αυτών ο τραγουδιστής μπορεί να κινηθεί και 

να αποδώσει την φράση του με ρυθμική ελευθερία. Στην αρχή των ασυνόδευτων 

περασμάτων (passages) ή των κρατημένων συγχορδιών, ο μαέστρος δίνει τον πρώτο 

χρόνο του κάθε μέτρου ώστε η ορχήστρα να έχει την αίσθηση ανά πάσα στιγμή σε 

ποιο σημείο βρίσκεται ο σολίστας, δεδομένου ότι ο ελεύθερος τρόπος απόδοσης είναι 

δυνατό να δημιουργήσει σύγχυση στους μουσικούς. Η συγχορδία κόβεται όταν 

αρχίσει η κίνηση προετοιμασίας για την επόμενη είσοδο της ορχήστρας. Έτσι στο 

παράδειγμα 4.4.2 στο πρώτο μέτρο δίνεται μόνο η αρχή με μια καθοδική κίνηση στην 

αρχή του μέτρου, ενώ στην συνέχεια ο μαέστρος κρατάει την συγχορδία με το χέρι 

μέχρι τον τέταρτο χρόνο στον οποίο το χέρι θα σηκωθεί να προετοιμάσει το δεύτερο 

μέτρο. Αν και η συγχορδία κρατείται για άλλους δύο χρόνους, εντούτοις το χτύπημα 

σε κάθε χρόνο θα αρχίσει από την αρχή του δεύτερου μέτρου ώστε να προετοιμαστεί 

η ορχήστρα για την συγχορδία του τρίτου χρόνου. Αντίθετα το αριστερό χέρι θα 

κρατήσει την πρώτη συγχορδία μέχρι τον δεύτερο χρόνο του δεύτερου μέτρου όπου 

και θα σηκωθεί για να προετοιμάσει την επόμενη συγχορδία. Στο τρίτο μέτρο θα 

μετρηθούν και θα δοθούν και οι τέσσερεις χρόνοι. 
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Παράδειγμα 4.4.2 W. A. Mozart: Οι Γάμοι του Φίγκαρο, τέταρτη πράξη 

 

 
 

Στα κενά μέτρα ή σε αυτά που υπάρχει μια μόνο κρατημένη συγχορδία πολλοί 

μαέστροι δίνουν γρήγορα τους τέσσερεις χρόνους και μετά περιμένουν τον σολίστα 

να τελειώσει ελεύθερα την φράση του πριν σηκώσουν τα χέρια να συνεχίσουν. Αυτό 

όμως δυσκολεύει τους μουσικούς καθώς δεν τους βοηθάει να υπολογίσουνε τον 

διαθέσιμο χρόνο που τους απομένει πριν την επόμενη συγχορδία ή passage
101

. 

  Στα περισσότερα ρετσιτατίβα, ο μαέστρος αποφασίζει για την διάρκεια των 

συγχορδιών. Εάν ο συνθέτης χρησιμοποιεί την ένδειξη staccato για κάποια συγχορδία 

τότε οι υπόλοιπες εκτελούνται tenuto. Η διάρκεια των συγχορδιών εξαρτάται από το 

βασικό τέμπο όπου είναι γραμμένο το ρετσιτατίβο και από τις περικλειόμενες 

δραματικές καταστάσεις. Μια μεμονωμένη tenuto συγχορδία κόβεται με μια 

αναπήδηση που οδηγεί στον επόμενο χρόνο. 

   Η παραδοσιακή πτωτική συγχορδία V ή V
7 

στο τέλος του ρετσιτατίβο ακολουθείται 

από την είσοδο της ορχήστρας. Η επιλογή του χρόνου εξαρτάται από τον 

«βηματισμό» (βλ υποσημείωση 26), τον μουσικό χαρακτήρα της ορχηστρικής 

εισόδου και τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην σκηνή. Εάν απαιτείται παύση 

μεταξύ των πτωτικών συγχορδιών, τότε κόβεται ο ήχος με το αριστερό χέρι και 

ακολουθεί νέα κίνηση προετοιμασίας για την τελευταία συγχορδία. Εάν δεν 

απαιτείται παύση, τότε το κόψιμο είναι συγχρόνως και η κίνηση προετοιμασίας της 

τελευταίας συγχορδίας
102

.    

 

 

3.4.3 Η συνεργασία μαέστρου-τραγουδιστή στην λειτουργικότητα του ρυθμού. 

 

 Αν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο τραγουδιστής έχει την ευκαιρία να αποδώσει 

την μελωδική του γραμμή με αρκετή ελευθερία, εντούτοις η ελευθερία αυτή δεν είναι 

απεριόριστη, ούτε και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε στιγμή του ρετσιτατίβο. 

Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να επιβραδύνει ή να επιταχύνει τον ρυθμό, ή να 

επιμηκύνει μια ή περισσότερες νότες, αλλά υπάρχουν και άλλες στις οποίες 

επιβάλλεται η ρυθμική ακρίβεια ή η συνεννόηση και η συνεργασία με τον μαέστρο 

όπως θα φανεί στα παραδείγματα που θα αναλυθούν.  

    Το πρώτο παράδειγμα που θα εξεταστεί είναι το ρετσιτατίβο από την πρώτη πράξη 

της όπερας Ο Μαγικός Αυλός του W. A. Mozart. Πρόκειται για ένα Recitativo 

Semplice με πολλές εναλλαγές στο τέμπο, στο οποίο η αφήγηση διακόπτεται πολύ 

συχνά από ορχηστρικά passage. Η πρώτη φράση: “Die Weisheitslehre dieser Knaben” 

αποτελείται από εννέα συλλαβές και ο κύριος τονισμός της είναι η προτελευταία:  
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Παράδειγμα 3.4.3 W.A.Mozart: Ο Μαγικός Αυλός , πρώτη πράξη 

 

                          
 

Στο πρώτο μέτρο όπου η ορχήστρα έχει παύση, ο σολίστας έχει την δυνατότητα να 

αποδώσει με ρυθμική ελευθερία την μελωδική του γραμμή ενώ ο μαέστρος θα δείξει 

απλά την αρχή του μέτρου δίνοντας ταυτόχρονα στον τραγουδιστή το σήμα για να 

ξεκινήσει. Στον τέταρτο χρόνο σηκώνεται το χέρι και περιμένει να δώσει τον πρώτο 

χρόνο του επόμενου μέτρου, ο οποίος είναι και η προετοιμασία για την είσοδο των 

συγχορδιών. Οι δύο συλλαβές της λέξης “Knaben” θα δοθούν με σαφή παλμό ώστε η 

ορχήστρα να πάρει σαφείς οδηγίες για την είσοδό της. Η προετοιμασία γίνεται με 

αναπήδηση από το χέρι του μαέστρου στην συλλαβή “Kna”. Η κίνηση είναι κοφτή 

αφού οι δύο συγχορδίες που έπονται είναι staccato. Επειδή στον τέταρτο χρόνο δεν 

υπάρχει δράση από την ορχήστρα ο τρίτος χρόνος σταματά χωρίς αναπήδηση. Μετά 

από μια μικρή στιγμή παύσης ο μαέστρος συνεχίζει με τον τέταρτο χρόνο 

σηκώνοντας αργά το χέρι χωρίς να μετρήσει. Στο παράδειγμα 4.4.4 βλέπουμε το τρίτο 

και τέταρτο μέτρο του ρετσιτατίβο: 

 

 

Παράδειγμα 4.4.4 W. A. Mozart: Ο Μαγικός Αυλός, πρώτη πράξη, μέτρα 3 και 4 

                    
 

Στο μέτρο 3, δίνεται ο πρώτο χρόνος και η κίνηση σταματάει λόγω της κορώνας. Ο 

δεύτερος χρόνος είναι πιο εκτεταμένος καθώς περιμένει τον τραγουδιστή να πει 

ελεύθερα την φράση. Το τέμπο επανέρχεται στον τρίτο χρόνο και στις συλλαβές  

“gra-ben” με την απόδοσή τους έντονα παλμική και με κοφτή κίνηση προετοιμασίας 

από τον μαέστρο ώστε οι συγχορδίες που ακολουθούν να είναι staccato και ρυθμικές. 

Ο τέταρτος χρόνος γίνεται με αναπήδηση ώστε να αποτελέσει την προετοιμασία του 

πρώτου χρόνου του μέτρου 4. 
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Με το πέσιμο του χεριού στον πρώτο χρόνο του τέταρτου μέτρου η κίνηση 

σταματάει. Ένα μικρό κόψιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν οι staccato 

συγχορδίες. Ο μαέστρος κινείται γρήγορα στον δεύτερο χρόνο για να είναι έτοιμος να 

δώσει τον τρίτο χρόνο που είναι και η προετοιμασία για τον τέταρτο. Αυτό γίνεται με 

επίσης κοφτή κίνηση προετοιμασίας στην συλλαβή “nun”.     

 

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον μαέστρο προκύπτει όταν 

η απαγγελία διακόπτεται από περάσματα. Ιδιαίτερα όταν τα περάσματα ή τα μικρά 

ιντερμέδια αυτά πρέπει να εκτελεστούν σε διαφορετικό τέμπο, είναι απαραίτητη η 

συνεργασία του μαέστρου με τον σολίστα ο οποίος θα πρέπει να κρατήσει την 

παλμικότητα του λόγου του στις τελευταίες συλλαβές. Έτσι στο παράδειγμα 3.4.5, 

μετά την συγχορδία του δεύτερου χρόνου ο τραγουδιστής μπορεί να μπει ελεύθερα, 

αλλά στις δύο τελευταίες συλλαβές θα συνεργαστεί με τον μαέστρο, έτσι ώστε και να 

συγχρονιστεί με την ορχήστρα στο Allegro του επόμενου μέτρου (Παρ. 3.4.6) αλλά 

και να δώσουν μαζί ξεκάθαρο μήνυμα  για το τέμπο που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

  Παράδειγμα 3.4.5: W. A. Mozart: Ο Μαγικός Αυλός, πρώτη πράξη, μέτρο 11 

 

                                       
Η προετοιμασία του Allegro επομένως γίνεται με κίνηση προετοιμασίας στον τέταρτο 

χρόνο του μέτρου 11. Δεν είναι απαραίτητο οι δύο τελευταίες συλλαβές του να 

τραγουδηθούν στο τέμπο του Allegro που ακολουθεί. Για παράδειγμα ο Karl  Böhm, 

σε ηχογράφηση του 1964 με τον τενόρο Fritz Wunderlich και την Φιλαρμονική 

Ορχήστρα του Βερολίνου, δίνει στην τελευταία συλλαβή “hier” την διάρκεια που 

δίνει στην αξία του τετάρτου στο Allegro
103

.  Ο ίδιος τενόρος με μαέστρο τον Joseph 

Keilberth σε ζωντανή ηχογράφηση από το Φεστιβάλ του Salzburg το 1960
104

, στην 

ίδια συλλαβή πραγματοποιεί μια μικρή κορώνα, κατά την διάρκεια της οποίας δίνει 

στον μαέστρο όλον τον χρόνο για να προετοιμάσει την είσοδο της ορχήστρας.    

 

 

 

 

 

                                                 
103

 http://www.youtube.com/watch?v=1wOJ0k_Xe1U&list=PLD0E784322CBBFFD7&index=3  
104

 http://www.youtube.com/watch?v=qviJ7eWC8wU  

http://www.youtube.com/watch?v=1wOJ0k_Xe1U&list=PLD0E784322CBBFFD7&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=qviJ7eWC8wU
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Παράδειγμα 3.4.6: W.A.Mozart: Ο Μαγικός Αυλός, πρώτη πράξη, μέτρα 12-13 

 

 

                                 
 

Συγκρίνοντας τις δύο αυτές ηχογραφήσεις βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο K. Böhm 

δίνει μεγαλύτερη σημασία στην τήρηση των συσχετίσεων των tempi μεταξύ αργών 

και γρήγορων μερών, κάτι το οποίο αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα 

στοιχεία της εκτέλεσης της μουσικής της Κλασικής Βιέννης. 

 

Συμπεράσματα: Η μουσική προετοιμασία και εκτέλεση του Ρετσιτατίβο είναι μια 

διαδικασία που πολλές φορές φέρνει τον εκτελεστή σε σύγκρουση με τους κανόνες 

που διέπουν την μουσική ερμηνεία. Η ρυθμική αγωγή, η φωνητική τοποθέτηση, οι 

τονισμοί και οι παύσεις, λειτουργούν στο ρετσιτατίβο με γνώμονα την απόδοση της 

απαγγελίας με τέτοιον τρόπο ώστε να εντείνεται η δράση και οι διάλογοι και να 

κρατείται αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Προς τον σκοπό αυτό καθοριστικός 

είναι ο ρόλος της εφαρμογής των αρχών της Τέχνης της Ρητορικής που αναλύονται 

στο παρόν κεφάλαιο και επομένως η μελέτη και σπουδή αυτής, κρίνεται απαραίτητη 

από οποιονδήποτε συμμετέχει στην μουσική προετοιμασία της όπερας.  
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4. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΟΚ 

                                                 

                                                        (1600-1750) 

 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες που διέπουν την μουσική 

προετοιμασία και ερμηνεία της Όπερας της εποχής Μπαρόκ. Η ταχύτητα,  ο 

αυτοσχεδιασμός, τα μουσικά στολίδια, η φρασεολογία, οι φωνητικές και οργανικές 

τεχνικές, οι ιδιαίτερες φόρμες της εποχής και ο τρόπος συνοδείας και διεύθυνσης 

πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά ώστε να κατευθύνουν την μουσική προετοιμασία 

προς την επίτευξη μιας έγκυρης και στιλιστικά ενημερωμένης απόδοσης του 

μουσικού κειμένου.  

 

4.1 Η Γένεση και Εξέλιξη της Όπερας κατά την Εποχή Μπαρόκ  

 

Οι άμεσοι πρόγονοι της όπερας ήταν οι ημι-δραματικές  φόρμες όπως το Μαδριγάλι 

του τέλους του 16
ου

 αιώνα, οι κύκλοι Μαδριγαλιών (Madrigal Comedies), η Μάσκα, 

το Pastoral και τα Ιντερμέδια τα οποία παρουσίαζαν ποιμενικά θέματα και σκηνές
105

. 

Η πρώτη όπερα Δάφνη η οποία έχει πλέον χαθεί εκτός από τον πρόλογο και μια άρια, 

γράφτηκε το 1597-8 στην Φλωρεντία από τον J. Peri. Ο ίδιος συνθέτης έγραψε το 

1600 την Ευρυδίκη, μέρη της οποίας συμπλήρωσε ο G. Caccini. Η πρώτη όμως όπερα 

που σώζεται πλήρης και αποτελεί μέρος και του σύγχρονου ρεπερτορίου είναι η La 

favola d’Orfeo του C. Monteverdi και παρουσιάστηκε στην Mantua το 1607. Αυτές οι 

πρώτες όπερες αποτελούνταν μόνο από ρετσιτατίβο και τα μόνα ορχηστρικά 

αποσπάσματα δεν ήταν refrain αλλά ritornelli, δηλαδή μη-επαναλαμβανόμενα 

ορχηστρικά ιντερλούδια. Τα πρώτα αυτά σκηνικά έργα μπορούν να θεωρηθούν ως 

μια σειρά από απαγγελτικά και ορχηστρικά μέρη και ο στόχος τους ήταν η αναβίωση 

του Ελληνικού Δράματος.  

 Στην Ρώμη η όπερα εδραιώθηκε το 1620. Στην μουσική των Ρωμαίων συνθετών, ο 

διαχωρισμός του μονοφωνικού  τραγουδιού σε δύο τύπους (άρια-ρετσιτατίβο) έγινε 

πιο έντονος από ποτέ. Το ρετσιτατίβο, η διαφωνία και τα νέα μουσικά εφέ 

δημιούργησαν μια πιο εκφραστική και μελωδική φωνητική γραμμή συχνά με 

συμμετρικές φράσεις και τριπλό μέτρο (Metra Tripla). Η μουσική απέκτησε 

μεγαλύτερη σημασία από το κείμενο και μερικά μελωδικά τμήματα με πιο 

αναγνωρίσιμη φόρμα, εξελίχθηκαν στην Άρια. Στις πρώιμες όπερες της εποχής, το 

ρετσιτατίβο και η άρια δεν ήτανε ξεκάθαρα διαχωρισμένες στο σύνολό τους, κάτι που 

αποτελεί χαρακτηριστικό των ιταλικών έργων του πρώιμου Μπαρόκ. 

  Η Βενετία ακολούθησε την παράδοση της Ρώμης. Οι δύο τελευταίες όπερες του 

Monteverdi,  Il ritorno d’Ulisse (Η επιστροφή του Οδυσσέα) και L’incoranazione di 

Poppea (Η στέψη της Ποππαίας) καθώς και τα έργα του μαθητή του Cavalli, 

γραφτήκανε στη Βενετία. Εκεί δημιουργήθηκε και το πρώτο δημόσιο θέατρο το 1637 

(Teatro di San Casiano). Η κατασκευή του αποσκοπούσε στο άνοιγμα της όπερας σε 

πιο λαϊκά κοινωνικά στρώματα. Η μουσική στην Βενετσιάνικη όπερα αποτελείται 

από ρετσιτατίβο που εναλλάσσονται με αυτοτελείς φόρμες όπως οι άριες και τα 

ντουέτα. Η χορωδία ακόμα δεν έχει εισαχθεί, αλλά στις τελευταίες όπερες του 

Monteverdi υπάρχουν αρκετά τρίο ενώ κάνει και την εμφάνισή του και το Lamento. 

Με την L’incorοnazione di Poppea  o Monteverdi σηματοδότησε και μια νέα αρχή 

                                                 
105

 Βλ.  Tevik Dorak: “Evolution of Opera”  http://www.dorak.info/music/opera.html  

http://www.dorak.info/music/opera.html
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στην θεματολογία των libretti: τα θέματα από την αρχαία Ελληνική μυθολογία 

αντικαθιστούνται σταδιακά από ιστορικά. Κατά την δεύτερη φάση της Βενετσιάνικης 

όπερας κυριαρχούν οι συνθέτες Francesco Cavalli, Pietro Antonio Cesti και Giovanni 

Legrenzi. H Νάπολη σύντομα θα γινόταν και αυτή σημαντικό κέντρο όπερας στην 

Ιταλία. Κατά την ύστερη εποχή του Μπαρόκ το στροφικό τραγούδι στην όπερα δίνει 

την θέση του στην aria da capo η οποία καθιερώνεται ως φωνητική φόρμα μαζί με 

την διμερή άρια (Α-Β), ενώ η μουσική αποκτάει μεγαλύτερη σημασία από τον λόγο. 

  Στη Γαλλία η ανάπτυξη της όπερας οφείλεται στον J. B. Lully (1632-1687). Ως 

αυλικός συνθέτης του Λουδοβίκου του 14
ου

, συνέθεσε «λυρικές τραγωδίες» 

βασισμένες σε θέματα από την Ελληνική μυθολογία και στις οποίες η μουσική δεν 

επισκιάζει το κείμενο αλλά το υποστηρίζει. Ιδιαιτερότητες της γαλλικής όπερας είναι 

η συντόμευση της άριας και η χρήση των airs ως πιο απλές μορφές, τα οποία  

συγχωνεύονται με τα ρετσιτατίβο. Δύο μεγάλες καινοτομίες της γαλλικής όπερας 

είναι η χρήση του μπαλέτου και του ορχηστρικού πρελούντιου ως εισαγωγή (Γαλλική 

Εισαγωγή). Αυτό αποτελείται από ένα αργό μέρος σε «κομμένο» (Alla Breve) χρόνο, 

που ακολουθείται από ένα γρήγορο πολυφωνικό. Ο μεγαλύτερος διάδοχος του Lully 

θεωρείται o J. P. Rameau, που έφερε καινοτομίες στην ενορχήστρωση με την 

εισαγωγή ορχηστρικών εφέ στην μουσική μπαλέτου. 

  Στην Γερμανία η πρώτη παράσταση όπερας (Daphne του Heinrich Schütz) 

αναφέρεται στο Togau το 1627 σε μια παράσταση ενός βασιλικού γάμου. Η δομή της 

γερμανικής κοινωνίας και οι θρησκευτικές απόψεις που δεσπόζανε στη Γερμανία δεν 

έδωσε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του μουσικού αυτού είδους. Το 1678 

ιδρύεται η πρώτη εταιρεία όπερας στο Αμβούργο με διευθυντή τον συνθέτη Reinhard 

Keiser, από το έργο του οποίου επηρεάστηκε ο Handel. Παρά τις προσπάθειες του 

Keiser η γερμανική όπερα έπρεπε να περιμένει ως την εποχή του Beethoven και του 

Weber για να αποκτήσει παγκόσμια φήμη. 

  Οι σαράντα περίπου όπερες του Handel γραφτήκανε το πρώτο μισό του 17
ου

 αιώνα 

και είναι γραμμένες στην ιταλική γλώσσα. Πολύ συχνά δέχτηκε κριτικές για την 

αυστηρή da capo δομή των αριών του όπου οι πολλές επαναλήψεις διακόπτανε την 

ροή της σκηνικής δράσης. Στην όπερα Ξέρξης (1738) ο Handel αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει το δύσκαμπτο στιλ της opera seria σε απόκριση της επιτυχίας της 

Beggar’s Opera και της κατάρρευσης της εταιρίας του στην Βασιλική Ακαδημία 

Μουσικής του Λονδίνου. Η άκαμπτη έξοδος των χαρακτήρων από την σκηνή αφού 

τελειώσουν την άρια και η κυριαρχία της aria da capo εγκαταλείπονται στον Ξέρξη. 

Οι περισσότερες άριες είναι σε στροφική μορφή όπως στην Ballad Opera. 

Παράλληλα με το έργο του Handel, ο Alessandro Scarlatti στην Νάπολη συνέβαλε 

στην εξέλιξη και στην διαμόρφωση της τελικής μορφής της όπερας. Η προσφορά του 

έγκειται στον σαφή διαχωρισμό μεταξύ του Recitativo Secco για τον διάλογο και του 

Recitativo Accompagnato για την αφύπνιση των συναισθημάτων. Επίσης θεώρησε 

την άρια ως ένα μέσο μεταφοράς ποιητικών συναισθημάτων. Τα έργα του 

αποτελούνται από δεξιοτεχνικές άριες με αμελητέα έμφαση στο δράμα. Έτσι κατά 

την ύστερη Baroque όπερα στο ρετσιτατίβο εκτυλίσσεται το δράμα και οι διάλογοι, 

ενώ στις άριες γίνεται ο συλλογισμός πάνω στα γεγονότα. Στις όπερες και των δύο 

συνθετών η ιστορία δεν είναι τόσο σημαντική και η δράση  ελάχιστη. Σ’ αυτές 

κυριαρχεί ο τραγουδιστής και οι μελωδικές γραμμές είναι έτσι δομημένες ώστε να 

αναδεικνύουν την δεξιοτεχνία των υψηλά εκπαιδευμένων εκτελεστών.    

  Η Εισαγωγή και η ορχηστρική συνοδεία ακολούθησαν την εξέλιξη του φωνητικού 

μέρους. Κατά το πέρασμα στον 17
ο
 αιώνα, ο A. Scarlatti καθιέρωσε την Sinfonia 
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(Ιταλική Εισαγωγή) σε φόρμα Γρήγορο-Αργό-Γρήγορο ως μια ορχηστρική εισαγωγή 

για τις όπερές του, κάτι που αποτέλεσε τον πρόδρομο της Συμφωνίας της κλασικής 

περιόδου. Κατά το τέλος του 17
ου

 αιώνα, ποιήματα κάτω από την επήρεια του 

γαλλικού δράματος, καθορίσανε το νέο ύφος των libretti. Έτσι πραγματοποιήθηκε η 

μεταρρύθμιση  της opera seria στην οποία συνέβαλαν οι Apostolo Zeno (1668-1750) 

και Metastasio (1698-1782). Τα νέα κείμενα εκθείαζαν τις ανθρώπινες αρετές όπως η 

αφοσίωση και ο πατριωτισμός και υμνούσαν το θρίαμβο των αρετών αυτών πάνω σε 

οποιοδήποτε εμπόδιο και πρόβλημα. Οι άριες διαχωρίζονταν απότομα από τα 

ρετσιτατίβο και αποκτήσανε μεγαλύτερη αξία καθώς ελαττώθηκε η χρήση της 

χορωδίας, ενώ ακολούθησαν την φόρμα da capο αναστέλλοντας έτσι την δράση. Από 

τον Handel μέχρι τον Mozart, πολλοί συνθέτες opera seria χρησιμοποίησαν τα libretti 

των Zeno και Metastasio. O Adolf Hasse αναγνωρίζεται ως ο πιο διαπρεπής από 

αυτούς. Κατά την κλασική περίοδο και μετά από την μεταρρύθμιση που φέρνει στην 

όπερα ο C. W. Gluck, η opera seria εγκαταλείπεται καθώς κερδίζει έδαφος η opera 

buffa. Μερικά από τα τελευταία παραδείγματα της opera seria θεωρούνται ο 

Idomeneο και το La Clemenza di Tito του W. A. Mozart.     

 

  

4.2 Η Θεωρία, η Έκφραση και η Αισθητική του Μπαρόκ στην Μουσική  

 

 

Ο όρος «Mπαρόκ» προέρχεται πιθανότατα από την πορτογαλική λέξη barocco, που 

σημαίνει το ακανόνιστο μαργαριτάρι και ως επίθετο δηλώνει γενικά την έννοια του 

ασυνήθιστου ή παράδοξου. Η επιτυχία του Μπαρόκ οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό 

και στην στήριξη της Καθολικής εκκλησίας, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνοτροπία 

του και το δραματικό του ύφος για την αναπαράσταση πολλών θρησκευτικών 

θεμάτων που προκαλούσαν τη συναισθηματική συμμετοχή του θεατή. Επιπλέον, η 

αριστοκρατία της εποχής και η βασιλική εξουσία ευνοήθηκε από το επιβλητικό ύφος 

του Μπαρόκ για την κατασκευή ανάλογων κτιρίων ή παλατιών που ενίσχυαν το 

κύρος της. Σε χώρες με έντονη παρουσία του προτεσταντικού κινήματος, όπως η 

Ολλανδία ή η Αγγλία, το μπαρόκ δεν κατάφερε να επικρατήσει. 

 Σκοπός του μπαρόκ είναι να εντυπωσιάσει καθώς και να εξυψώσει τον άνθρωπο 

μέσα από τα πάθη και τα συναισθήματα του. Σε αντίθεση με τις ιδεολογικές αρχές 

του ρομαντικού κινήματος, ο άνθρωπος δεν εκλαμβάνεται ως μονάδα αλλά ως μέρος 

ενός συνόλου. Στο μπαρόκ ύφος, σε συμφωνία με το φιλοσοφικό ρεύμα της εποχής, 

υπάρχουν έντονα τα στοιχεία του ορθολογισμού χωρίς όμως να αποκλείονται και οι 

συμβολισμοί
106

. Η θεωρητική κίνηση με την μεγαλύτερη επίδραση στην αισθητική 

της περιόδου, ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον των φιλοσόφων προς τα συναισθήματα και 

την συμπεριφορά, κάτι που αναφέρεται ως «Μπαρόκ-ψυχολογία»
107

. Κεντρική σε 

αυτές τις φιλοσοφικές έρευνες είναι η Θεωρία των Παθών που αναπτύχθηκε κατά τα 

τέλη του 16
ου

 αιώνα. Η γενική ιδέα των παθών βασίζεται στις ιδέες του Αριστοτέλη 

για τον φόβο, την λύπη, την χαρά, τον θυμό κ.ά. ως ξεχωριστές καταστάσεις. Τα πάθη 

είναι ζωώδη πνεύματα που ζούνε σε διαφορετικούς συνδυασμούς μέσα στο σώμα. Οι 

εξωτερικές και εσωτερικές αισθήσεις ερεθίζουν το σώμα ώστε να μεταλλάξει τα 
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πνεύματα αυτά. Ως εκ τούτου, ένα νέο πάθος προκύπτει. Ο  Thomas Hobbes στο έργο 

“Leviathan” (1651) γράφει ότι τα πάθη είναι βασικά στοιχεία της ανθρώπινης 

ύπαρξης και αποτελούν απόδειξη της «αιώνιας και ακατάπαυστης επιθυμίας του 

ανθρώπου για δύναμη». Από τα τέλη του 16
ου

 αιώνα τα ανθρώπινα πάθη έγιναν το 

κύριο αντικείμενο των τεχνών. Οι καλλιτέχνες αναζήτησαν να μεταφέρουν το κοινό 

τους σε ένα υψηλότερο συναισθηματικό επίπεδο, είτε τα συναισθήματα αυτά 

αφορούν θρησκευτικό ή πολιτικό δέος, είτε ευχαρίστηση, έκπληξη ή τρόμο. 

Η Μουσική παρείχε υποστήριξη και ενίσχυε την συναισθηματική δύναμη του λόγου. 

Κατά την Αναγέννηση, η θεωρία της μουσικής επικεντρώθηκε στην θεώρηση της 

μουσικής ως επέκταση του κειμένου. Οι αναγεννησιακοί στοχαστές 

κατηγοριοποίησαν τη μουσική ως στοιχείο της Ρητορικής, δηλαδή ως η πειστική, 

συναρπαστική και συναισθηματική πτυχή του Λόγου. Οι στοχαστές της εποχής 

Baroque θεωρούσαν επίσης την μουσική ως Ρητορική, αλλά προσέθεσαν σ’ αυτή τον 

ορθολογικό και επιστημονικό προσδιορισμό της φύσης των συναισθημάτων
108

. O 

Γάλλος μαθηματικός Rene Descartes (1596-1650), στο έργο Les passions de l'âme 

(Τα πάθη της Ψυχής) το οποίο θεωρείται ως η καλύτερη για την εποχή εκείνη 

ερμηνεία της φύσης των συναισθημάτων όπως είναι η χαρά, ο θυμός, η θλίψη, η 

αγάπη, το μίσος. Στα συναισθήματα αυτά δίνεται μια ορθολογική και επιστημονική 

διάσταση και έτσι αντικατοπτρίζονται στη γλώσσα της μουσικής, με την οποία οι μεν 

συνθέτες έδωσαν διάφορες περιγραφές για κάθε ένα από αυτά, οι δε εκτελεστές με 

ακρίβεια και επιδεξιότητα τα αναδείξανε, προκαλώντας έτσι την συναισθηματική 

φόρτιση του ακροατηρίου. 

   

 

4.2.1  Η Επίδραση της Τέχνης της Ρητορικής στην Μουσική Προετοιμασία.    

  

  Η ανάγκη για την συσχέτιση της διαδικασίας σύνθεσης ενός μουσικού έργου με την 

διαδικασία σύνταξης του ρητορικού λόγου γεννήθηκε με την ανάπτυξη της οργανικής 

μουσικής η οποία πλέον ήταν κάτι περισσότερο από μια συνοδεία για την μονωδία, 

την χορωδία ή τον χορό. Οι συνθέτες έπρεπε να βρούνε νέες συνθετικές αρχές οι 

οποίες αν και ήτανε καθαρά δομικές, εν τούτοις έπρεπε να χρησιμοποιηθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μη θυσιαστεί το ουμανιστικό νόημα της Μουσικής. Το 

ρητορικό ερώτημα του Fontenelle: «Σονάτα, τι ζητάς από μένα?» (Rousseau 1753)
109

, 

μαρτυράει τον προβληματισμό των συνθετών και των αναλυτών πάνω στην έκφραση 

των ανθρώπινων παθών και συναισθημάτων μέσω της οργανικής μουσικής.   

  Το έργο Der Vollkommene Capellmeister (Αμβούργο 1739) του Johann Mattheson 

αποτέλεσε την σημαντικότερη πηγή από την οποία οι σημερινοί μελετητές εξήγαγαν 

συμπεράσματα που αφορούν την σύνθεση της μουσικής Baroque με βάση τους 

κανόνες της Ρητορικής. Πάνω στο συγκεκριμένο έργο έχουν γίνει αρκετές 

μεταφράσεις και αναλύσεις, όπως αυτή του Dietrich Bartel
110

. Το έργο χωρίζεται σε 

τρία μέρη: το πρώτο πραγματεύεται ιστορικά θέματα, το δεύτερο επικεντρώνεται 

στην σύνθεση της μελωδίας και το τρίτο στην πολυφωνική σύνθεση. 

  Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας παρουσιάζει την άποψή του  πάνω στο έννοια της 

ρητορικής, τα σχήματα και την έκφραση των παθών και των συναισθημάτων. 
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Καθορίζει τα μουσικά στολίδια αναφέροντάς τα ως figurae cantiones ή manieren (3
η
 

παράγραφος) ενώ στις παραγράφους 8, 9 και 14 παρουσιάζει άλλα ρητορικά σχήματα 

ή figurae cantus. O Mattheson εξηγεί την διαδικασία και τα τμήματα μιας μουσικής 

σύνθεσης δια της ρητορικής διαδικασίας και όπως ο ρήτορας, έτσι και ο συνθέτης 

δημιουργεί το έργο του με βάση την διαδικασία: Inventio-Disposito-Εlaboratio-

Decoratio-Executio, όπως παρατίθεται αμέσως παρακάτω. Άλλοι μελετητές όπως οι 

Christophe Bernhard και Franz Joachim Burmeister, διαχώρισαν την διαδικασία αυτή 

σε διαφορετικά στάδια συμφωνώντας όμως με τον Mattheson στη βασική αρχή ότι 

μουσική και ρητορική παράγονται και αναπαράγονται διεπόμενες από τις ίδιες αρχές.     

 

4.2.1.1. Inventio 

 

Στη ρητορική η inventio είναι το πρώτο στάδιο σύνθεσης του λόγου κατά το οποίο 

προσδιορίζεται το θέμα, γίνεται η αναζήτηση ιδεών, συναισθημάτων και 

επιχειρημάτων, από εμπειρία ή κατά συνθήκη (Θάνατος, Έρωτας). Κυρίαρχη 

λειτουργία στην φάση αυτή είναι η λειτουργία της Φαντασίας
111

. Κατά τον 

Mattheson, στο στάδιο αυτό ο συνθέτης συνθέτει το μουσικό θέμα του οποίου το 

υλικό θα γίνει η βάση και το θεμέλιο για το παρουσιαζόμενο και προκαλούμενο 

συναίσθημα. Στην συνέχεια καθορίζει την τονικότητα και τέλος το μέτρο και τον 

ρυθμό. Ο καθορισμός του θέματος, της τονικότητας και του ρυθμού γίνεται με 

τέτοιον τρόπο ώστε να καθιερωθεί και να αναδειχθεί το επιδιωκόμενο συναίσθημα
112

. 

 

4.2.1.2 Dispositio 

  

Η πρώτη αναφορά στα βήματα του ρητορικού Dispositio βρίσκεται στην περιγραφή 

του Gallus Dressler,η οποία αφορά την μορφολογία μια μουσικής σύνθεσης. Ο 

Burmeister που υιοθετεί την τριμερή του μορφή, το χαρακτηρίζει ως το «σώμα» του 

μουσικού έργου
113

. Το Dispositio αναφέρεται στην διευθέτηση των 

προκατασκευασμένων μουσικών στοιχείων (στο στάδιο της inventio), σε ένα 

γενικότερο πλάνο της σύνθεσης (σε ένα σχεδιάγραμμα ροής flow chart όπως θα 

λέγαμε με σημερινούς όρους)
114

. Ο Mattheson δεν υιοθετεί την τριμερή μορφή του 

Dispositio αλλά μια πιο πολύπλοκη εξαμερή μορφή που φέρνει πολλές ομοιότητες με 

αυτήν του Κικέρωνα και που αποτελείται από τα: Exordium, Narratio, Proposito, 

Confirmatio, Refutatio, Peroratio. 

  Στο  Exordium ο ρήτορας προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του ακροατηρίου και 

να το προετοιμάσει για το τι θα ακολουθήσει. Το ίδιο κάνει και ο συνθέτης για 

παράδειγμα με μια επιβλητική ακολουθία συγχορδιών, δεξιοτεχνικά περάσματα 

κλιμάκων κτλ. Μπορεί να πάρει την μορφή ενός πρελούδιο σε μια φούγκα ή όπως 

υποστηρίζει ο M. Praetorius, ενός εισαγωγικού ritornello σε μια άρια ή ένα 

κοντσέρτο
115

.   
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  Στο Narratio (Αφήγηση) εκτίθεται η προς επεξεργασία ιδέα του λόγου ή της 

σύνθεσης και προάγεται η πρόθεση του συνθέτη ή η φύση του έργου. Αυτό μπορεί να 

γίνει αντιληπτό με την είσοδο της φωνής σε μια άρια ή του σολιστικού οργάνου σε 

ένα κοντσέρτο. Δεδομένου ότι το Narratio είναι προαιρετικό στην ρητορική, μπορεί 

να ενσωματωθεί με το Propositio
116

.  

  Στο Propositio (Εισήγηση) παρουσιάζεται το θέμα ή η βασική ιδέα, κάτι ανάλογο με 

την έκθεση του θέματος σε μια φούγκα.  

 Το Refutatio (Ανασκευή) στην ρητορική αφιερώνεται στην ανασκευή των 

επιχειρημάτων του αντιπάλου και στην μουσική περιλαμβάνει θέματα αντίθετου 

χαρακτήρα που ενισχύονται από αυξημένη χρήση διαφωνιών
117

. 

 Ο λόγος και η μουσική φτάνουν στο τέλος του με το Peroratio (Κατάληξη). Σ’ αυτό 

το μέρος στη μουσική γίνεται χρήση του αρχικού υλικού με ένα ritornello ή 

μελωδικές επαναλήψεις πάνω σε έναν ισοκράτη. 

  

4.2.1.3 Elaboratio 

 

To Dispositio είναι ο μισός και ο δυσκολότερος δρόμος προς την ολοκλήρωση μιας 

σύνθεσης. To Elaboratio συνίσταται στην συμπλήρωση του «κενού χώρου» που 

άφησε το dispositio (θέματα, αντιστικτικά συμπλέγματα) μέσω τυπικών συνθετικών 

τεχνικών (επεισοδίων). Είναι πιο εύκολο, διότι η πορεία της σύνθεσης έχει ήδη 

προδιαγραφεί απ’ το Disposito και ο συνθέτης ξέρει που πρέπει να κατευθύνει το 

υλικό του. 

 

 4.2.1.4 Decoratio  

 

Το Decoratio αφορά περισσότερο της εκτέλεση του μουσικού έργο και όχι την 

σύνθεση και αναφέρεται στον καλλωπισμό αυτού με την χρήση μουσικών στολιδιών 

και αυτοσχεδιαστικών σχημάτων. Τα στολίδια αυτά είναι δυνατό να είναι 

καταγεγραμμένα από τον συνθέτη, κατά κύριο όμως λόγο προστίθενται κατά 

βούληση του εκτελεστή. Περικλείει την ιδέα ότι η επιδεξιότητα του εκτελεστή είναι 

το κυρίαρχο στοιχείο που θα πείσει τον ακροατή. Συνεπώς ένας απλός και άμεσος 

λόγος δεν έχει πάντα την μεγαλύτερη επίδραση, (κάτι που δεν συνέβαινε ούτε κατά 

τον 18
ο
 αιώνα), κάτι που εξηγεί την εκτεταμένη χρήση του ρητορικού-γλωσσικού 

τρόπου ομιλίας στις μουσικές μορφές (musical figures)
118

.   

 

4.2.1.5 Executio 

  

Η εκτέλεση της μουσικής μέσω της ρητορικής απασχόλησε πολλούς συνθέτες και 

θεωρητικούς της εποχής και υπάρχουν αναφορές όπου αυτή υποστηρίζεται με θέρμη: 

ο Jochann Nikolaus Forkel  στο έργο Allgemaine Literatur der Musik (1792) 

υποστηρίζει την ευκρίνεια και την καθαρότητα του μουσικού ήχου και της άρθρωσης 

του κειμένου σε μια φωνητική σύνθεση, όπως ακριβώς αυτή του λόγου ενός ρήτορα. 

Ο J. Quantz στο κεφάλαιο «Γενικά περί εκτελέσεως ασματικής και οργανικής 
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μουσικής» του έργου Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen, 

καταδεικνύει τις αναλογίες ανάμεσα στον ρητορικό λόγο και την μουσική σύνθεση 

και εκτέλεση
119

.  Στην πρώτη παράγραφο γράφει πως ο ρήτορας και ο μουσικός έχουν 

κατά βάση τον ίδιο σκοπό: την προετοιμασία και την τελική εκτέλεση του έργου  

τους, να καταστήσουν τον εαυτό τους άρχοντα στις καρδιές των ακροατών και να 

αφυπνίσουν ή να ηρεμίσουν τα πάθη του κοινού. Έτσι θα είναι προς όφελός τους ο 

ένας να γνωρίζει τα καθήκοντα του άλλου. Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται στην 

καθαρή άρθρωση των συμφώνων και φωνηέντων από τον τραγουδιστή, ενώ κάνει 

ιδιαίτερη μνεία στην αποφυγή της μονοτονίας στον τόνο και την εκφορά του λόγου 

του. Επισημαίνει δηλαδή πως πρέπει να καθορίσει για το ποιες λέξεις θα ειπωθούν 

δυνατά, ποιες σιγά, ποιες γρήγορα ή αργά. Συνεχίζει λέγοντας πως σε μια πρόταση 

πρέπει να καθοριστεί ποιες είναι οι λέξεις που με εξύψωση της φωνής θα αποδοθούν 

με έμφαση. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να αποδίδεται με συγκεκριμένη κλίση στην 

φωνή και να προσαρμοστεί στον χώρο που μιλάει, στην ιδιοσυγκρασία των ακροατών 

και να αφομοιωθεί με το περιεχόμενο του λόγου που μεταφέρει. Έτσι για παράδειγμα 

θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να αποδίδει την διαφορά στο ύφος ενός 

επικήδειου λόγου από έναν πανηγυρικό.  

Συμπεράσματα: Όσον αφορά την ερμηνεία της μουσικής της εποχής αυτής, το 

γενικό συμπέρασμα δίνεται από την διατύπωση του J. Quantz: «Ο ρήτορας και ο 

μουσικός έχουν τον ίδιο στόχο»
120

. Η μελέτη των αρχών της ρητορικής τέχνης και 

ιδιαίτερα του κλάδου αυτής που αναφέρεται στην απαγγελία και την απόδοση του 

κειμένου (elocution), όπως  αυτές παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο αλλά και στο 

κεφάλαιο που πραγματεύεται την ερμηνεία του ρετσιτατίβο (Κεφ. 3), δίνει τις 

κατευθύνσεις για την πιστή απόδοση του συγκεκριμένου στυλ. Όπως ο ρήτορας, έτσι 

και ο ερμηνευτής είναι αναγκασμένος να κρατήσει την προσοχή του ακροατηρίου 

προσπαθώντας να καταστήσει εμφανή όλα τα στάδια της ρητορικής, σύμφωνα με τα 

οποία η μουσική έχει συντεθεί. Κατά τον Mattheson, ο συνθέτης είναι διαποτισμένος 

από τα συναισθήματα τα οποία εκφράζει ή προσδίδει ενώ η μουσική ερμηνεία 

εξομοιώνεται με την ρητορική και όχι με την ποίηση: «Κατά παράδοση ο ποιητής 

εμπνέεται και παρασύρεται από το συναίσθημα το οποίο εκφράζει και διεγείρει, ενώ ο 

ρήτορας παραμένει ψύχραιμος για να ελέγξει το ακροατήριό του»
121

.    

 

4.3 To Tempo 

 

Η εύρεση του tempo αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την 

ερμηνεία και εκτέλεση της μουσικής Μπαρόκ. Στην αρχαία Ελληνική μουσική (η 

οποία συσχετίζεται άμεσα με το μπαρόκ) καθώς και στην μεσαιωνική, ένα κομμάτι 

μπορούσε να παιχτεί ή να τραγουδηθεί σε διαφορετικά tempi ανάλογα με την άποψη 

του εκτελεστή και το ταμπεραμέντο του όπως ακριβώς κάποιος μιλάει αργά ή 

γρήγορα. Κατά την αρχή του 17
ου

 αιώνα οι λέξεις που αναγράφονται από τους 

συνθέτες στην αρχή κάθε κομματιού δεν προσδιορίζουν μόνο την ταχύτητα όπως για 

παράδειγμα η λέξη Largo περιγράφει τον πλατύ και τραγουδιστικό χαρακτήρα του 

κομματιού και όχι τον αργό ρυθμό
122

. Διάφορες μαρτυρίες υπάρχουν για τις 

προσπάθειες των συνθετών να καταγράψουν την άποψή τους για την ταχύτητα και 
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τον χαρακτήρα που οι ίδιοι επιθυμούσαν για τις συνθέσεις τους: Ο Monteverdi στο 

έργο του Magnificat αναγράφει την ένδειξη “Adagio” στα μέρη Quia fecit  και 

Suscepit Israel ενώ στο μέρος Et exultavit αναγράφει την λέξη tardo (αργά)
123

. Την 

λέξη tarde  χρησιμοποιεί και ο H. Schütz στην Symphoniae Sacrae (1647), καθώς και 

τον χαρακτηρισμό Presto. Σύμφωνα με το λεξικό του Brossard (1703) ο 

χαρακτηρισμός tardo σημαίνει «βαριά, αργά, με λυπητερή διάθεση και δεμένες 

νότες», κάτι που αποδεικνύει το γεγονός ότι οι συνθέτες συνέδεαν άμεσα τους 

χαρακτηρισμούς για την ταχύτητα με την διάθεση του κομματιού
124

.   

 Ο H. Purcell αν και παροδικά χρησιμοποίησε αγγλικές λέξεις για την περιγραφή του 

τέμπο και του χαρακτήρα, εντούτοις παρέμεινε πιστός στην ορολογία που 

καθιέρωσαν οι Ιταλοί δάσκαλοι. Δίνοντας οδηγίες προς τους Άγγλους εκτελεστές, 

στις δώδεκα τριμερείς σονάτες του (Λονδίνο 1683) εξηγεί τις Ιταλικές ορολογίες:  

 

Adagio και Grave: πολύ αργές κινήσεις. 

Presto Largo, poco Largo ή Largo: μέτριες κινήσεις. 

Allegro και Vivace: πολύ ζωντανές και γρήγορες κινήσεις
125

. 

   

Ιδιαίτερα απασχόλησε τους θεωρητικούς ο καθορισμός της ταχύτητας σε συνθέσεις 

με τριμερές μέτρο. O Ch. Simpson το περιγράφει ως ένα μέτρο που περιέχει τρία 

μισά. Εδώ το μισό είναι πολύ γρηγορότερο από το σημερινό και διαρκεί όσο ένας 

χρόνος του μέτρου. Είναι δηλαδή περίπου ίσο με το  τέταρτο στο συνηθισμένο μέτρο 

των τριών τετάρτων
126

. Ο A. Dolmetsch βρίσκει αυτήν την πληροφορία πολύ 

χρήσιμη, κυρίως επειδή βρίσκει εφαρμογή όταν ο χρόνος ενός κομματιού 

μεταβάλλεται από συνηθισμένος σε τριμερή, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν ο 

χορός Galliard ακολουθείται από Pavane
127

.   

  Ο H. Purcell είναι πιο λεπτομερής από τον Simpson στην περιγραφή του τριμερούς 

μέτρου διακρίνοντας το σε τέσσερεις μορφές: H πρώτη περιέχει τρία ήμισυ σε κάθε 

μέτρο (3/2) και παίζεται πολύ αργά, η δεύτερη περιέχει τρία τέταρτα (συμβολίζεται: 

3-Ι) και παίζεται επίσης αργά, η τρίτη περιέχει επίσης τρία τέταρτα (3) αλλά παίζεται 

γρήγορα και η τέταρτη περιέχει έξι τέταρτα και εκτελείται επίσης γρήγορα. Η 

τελευταία μορφή είναι αυτή που συναντάται στους χορούς Jig και Papsy
128

. Βέβαια ο 

ίδιος ο Purcell χρησιμοποιεί το μέτρο 3/2 σε Hornpipes, που είναι πολύ γρήγοροι 

χοροί, κάτι που δεν συμφωνεί με την παραπάνω επεξήγηση του ιδίου, γεγονός που 

μαρτυρεί ότι η θεωρία ήταν δυνατό να αποκλίνει από την πράξη κατά την εποχή 

εκείνη. Πάνω στο ίδιο θέμα υπάρχουν πολλές διατριβές όπως το The Complete Flute 

Master (Ανωνύμου, Λονδίνο π. 1700) και το The Complete Tutor for the Violin (Mr. 

Dean, Λονδίνο 1707). Όλοι οι συγγραφείς όμως, όπως ακριβώς και ο Purcell, 

περιορίζονται στο να διαχωρίσουν ποια μέτρα εκτελούνται γρήγορα και ποια αργά, 

χωρίς να καταφέρουν να δώσουν κάποια αντικειμενική μέτρηση ώστε να έχουμε 

σήμερα μια πιο σαφή εικόνα για την άποψη των συνθετών της εποχής, πάνω στην 

ταχύτητα με την οποία οι ίδιοι επιθυμούσαν να εκτελούνται τα έργα τους.   
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  Όπου οι χαρακτηρισμοί για το tempo απουσιάζουν, κάτι που συμβαίνει συχνά στην 

φωνητική μουσική και την όπερα, ο χαρακτήρας και η ταχύτητα καθορίζονται από 

άλλες παραμέτρους: Μέρη με έντονη χρωματικότητα, πολλές διαφωνίες και πολλές 

αλλαγές στην Αρμονία απαιτούν ένα πιο αργό τέμπο, ενώ όπου υπάρχει έντονο το 

στοιχείο της μίμησης ή το κομμάτι έχει χορευτικό χαρακτήρα αυτό εκτελείται με πιο 

ζωντανή διάθεση
129

. Στην ενότητα που ακολουθεί μελετάται η προσπάθεια των 

θεωρητικών να δώσουν μια αντικειμενική διάσταση στην επεξήγηση των ορολογιών 

που αφορούν την ρυθμική αγωγή και στον καθορισμό του τέμπο.  

 

4.3.1 Ο προσδιορισμός του Tempo 

 

Μελέτες του 17
ου

 αιώνα δίνουν πληροφορίες για την σχετική αξία των νοτών, χωρίς 

όμως να δίνουν ακριβείς πληροφορίες για την ταχύτητα. Πρώτος ο Mersenne στο 

έργο Harmonie Universelle (1636) αναφέρει ότι η χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί 

στο μισό, καθορίζεται από τον παλμό της καρδιάς
130

. Κατά τον Christopher Simpson 

αυτό αντιστοιχεί στους 74-75 χτύπους το λεπτό
131

. Κατά τον Quantz αυτό όμως δεν 

είναι ακριβές καθώς ο ίδιος επισημαίνει το γεγονός ότι οι παλμοί του ανθρώπου είναι 

διαφορετικοί και μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της ημέρας και φυσικά κατά τις 

μεταβολές της συναισθηματικής και φυσικής κατάστασης του ατόμου. Έτσι ο ίδιος 

προτείνει ως ιδανικότερο τον παλμό ο οποίος έχει συχνότητα ογδόντα (80) χτυπήματα 

το λεπτό θεωρώντας ότι οι παραπάνω μεταβολές που είναι δυνατό να συμβούν, 

επηρεάζουν τόσο λίγο το τελικό τέμπο ώστε να μην μπορεί κανείς να το καταλάβει
132

. 

 Στην παράγραφο 49 του ίδιου κεφαλαίου ο Quantz κατατάσσει τις διάφορες κινήσεις 

σε τέσσερεις κατηγορίες και στην συνέχεια με βάση τον καρδιακό παλμό δίνει 

πληροφορίες για την ταχύτητα με την οποία αυτές πρέπει να εκτελούνται
133

:  

 

1) Allegro Assai. Σε αυτήν περιλαμβάνονται το Allegro Molto και το Presto. Εδώ 

κάθε μισό μέτρο διαρκεί όσο ένα χτύπημα του παλμού. Σε χρόνο Alla Breve ο 

παλμός αντιστοιχεί σε ένα μέτρο. 

2) Allegretto. Περιλαμβάνει το Allegro ma non tanto, non troppo, non presto, 

moderato κτλ. Κάθε τέταρτο αντιστοιχεί σε ένα χτύπημα του παλμού. Σε χρόνο 

Alla Breve κάθε χτύπος διαρκεί όσο το μισό μέτρο. 

3) Adagio Cantabile. Περιλαμβάνει τα Cantabile, Arioso, Soave, Poco Andante, 

Affettuoso, Pomposo, Maestoso, alla Siciliana, Adagio Spiritoso κ.ά. Κάθε 

παλμός διαρκεί όσο ένα όγδοο ενώ στο Alla Breve ένα τέταρτο. 

4) Adagio Assai. Adagio Pesante, Lento, Largo Assai, Mesto, Grave. Κάθε όγδοο 

διαρκεί όσο δύο καρδιακοί παλμοί ενώ στο Alla Breve διαρκεί όσο ένας.   

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο Quantz λαμβάνει ως μετρική 

μονάδα τα 80 χτυπήματα ανά λεπτό, η ένδειξη του σημερινού μετρονόμου στις 

τέσσερεις αυτές κατηγορίες είναι: 

  

1) Allegro Assai: = 160 
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2) Allegretto: = 80 

3) Adagio Cantabile:  = 80 

4) Adagio Assai: = 40 

 

Με εξαίρεση την πρώτη ένδειξη, οι τρείς τελευταίες φαίνονται αρκετά ρεαλιστικές 

και συμφωνούν αρκετά με την άποψη των σημερινών εκτελεστών. Η πρώτη όμως 

φαίνεται υπερβολικά γρήγορη και δεν μοιάζει να ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Η απάντηση βρίσκεται στην συνέχεια της ίδιας παραγράφου, όπου 

παραθέτει μια μορφή του Allegro, το οποίο χαρακτηρίζει ως Poco Allegro, Vivace ή 

Allegro και το τοποθετεί ακριβώς στην μέση μεταξύ Allegro Assai και  Allegretto. Η 

ταχύτητά του δηλαδή αντιστοιχεί στα εκατόν είκοσι χτυπήματα ανά λεπτό ( = 

120)
134

. Η ταχύτητα αυτή αποδεικνύεται ρεαλιστική, κυρίως για όργανα τα οποία δεν 

έχουν μεγάλη ευελιξία στις γρήγορες νότες και φυσικά για την ανθρώπινη φωνή. Για 

την τελευταία κάνει ειδική μνεία στην αμέσως επόμενη παράγραφο (§ 52) όπου 

αναφέρει ότι η κάθε άρια απαιτεί ιδιαίτερη κίνηση και αυτή προέρχεται από το 

περιεχόμενο, την έκφραση και την τονική περιοχή στην οποία κινείται. Εδώ 

επισημαίνει πως ένας τραγουδιστής ο οποίος χρησιμοποιεί την θωρακική αντήχηση 

δεν μπορεί να έχει την ίδια ταχύτητα που θα είχε αν χρησιμοποιούσε την κεφαλική. 

Και συνεχίζει:  «Με μια έστω και μικρή εμπειρία και με την γνώση ότι η φωνητική 

μουσική δεν απαιτεί κατά κανόνα τόσο γρήγορο τέμπο όσο η οργανική, κανείς θα 

μπορούσε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες να καθορίσει το ιδανικό τέμπο μιας άριας».   

 

4.3.1.1 Το Tempo στις χορευτικές φόρμες 

 

Στην όπερα οι χορευτικές φόρμες εμφανίζονται με δύο μορφές: α) ως αυτοτελή και 

ανεξάρτητα κομμάτια όπως για παράδειγμα η chaconne στην όπερα Fairy Queen του 

H. Purcell. Στην εισαγωγή της ίδιας όπερας εμφανίζονται οι χοροί hornpipe, air και 

rondeau· β) πάνω σε αυτές είναι γραμμένες άριες, χορωδιακά ή ορχηστρικά 

αποσπάσματα. Για παράδειγμα το δεύτερο μέρος της ouverture της πρώτης πράξης 

της ίδιας όπερας είναι γραμμένη στην κίνηση της gigue ενώ η άρια Lascia ch’ io 

pianga από την όπερα Rinaldo του Handel είναι γραμμένη στην κίνηση της 

Sarabande. Από τον 18
ο
 αιώνα κάνουν την εμφάνισή τους ενδείξεις που παραπέμπουν 

σε χορευτικές κινήσεις όπως “tempo di menueto” ή “tempo di Marcia” χωρίς να 

δίνεται κάποια μετρονομική ένδειξη ή κάποιος χαρακτηρισμός που να αφορά την 

ταχύτητα. Όλα αυτά καταστούν απαραίτητη την επί μέρους μελέτη του ρυθμού και 

της κίνησης των κυριότερων χορευτικών μορφών που κάνουν την εμφάνισή τους 

κατά τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα.  

  Για τους χορούς αυτούς δεν υπάρχουν ακριβείς ενδείξεις για την ταχύτητά τους 

παρά μόνο σχετικές αξίες και περιγραφές από τους συγγραφείς του 17
ου

 και 18
ου

 

αιώνα. Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι η ένδειξη του κάθε χορού δεν μας 

πληροφορεί μόνο για την ταχύτητα, αλλά και για τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα 

η οποία συνδέεται άμεσα με την απόδοση του συγκεκριμένου χορού
135

. Η μεγαλύτερη 

δυσκολία που αντιμετώπισαν οι μελετητές ήταν το γεγονός ότι ο χαρακτήρας των 
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χορών αυτών μεταβλήθηκε κατά την πάροδο των ετών, ενώ οι χοροί παρουσιάζουν 

και πολλές διαφορές ο οποίες αναπτύχθηκαν κατά την γεωγραφική τους εξάπλωση. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι χοροί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι 

ενδείξεις του μετρονόμου προκύπτουν από την προσπάθεια του A. Dolmetsch να 

μεταφέρει στους εκτελεστές του 20
ου

 και 21
ου

 αιώνα, την όσο το δυνατό ακριβέστερη 

εικόνα για το τέμπο με το οποίο αυτοί πρέπει να εκτελεστούν, στηριζόμενος πάντα 

στον τρόπο προσδιορισμού της ταχύτητας που πρότειναν οι Marsenne και Quantz με 

βάση τον καρδιακό παλμό
136

. 

   

1) Menuet (3/4): Πρόκειται για έναν χορό που υπέστη πολλές μεταβολές κατά 

την εξέλιξή του στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα του αποδίδεται μια 

μετρίως αργή κίνηση με εύθυμο χαρακτήρα, όπως προκύπτει από τα menuet 

του W. A. Mozart στην όπερα Don Giovanni
137

. O Brossard στο Dictionary 

of Music (Παρίσι 1703) το χαρακτηρίζει ως έναν πολύ γρήγορο και εύθυμο 

χορό δίνοντάς μας έτσι πληροφορίες για την μορφή του χορού αυτού στην 

Γαλλία του 17
ου

 αιώνα. Σαράντα επτά χρόνια αργότερα οι Diderot και 

d’Alembert στο έργο Encyclopedie (Παρίσι 1750) αναιρούν τον 

χαρακτηρισμό που έδωσε ο Brossard γράφοντας πως το Menuet έχει μεν 

εύθυμο χαρακτήρα, αλλά μέτριο τέμπο
138

, μια μαρτυρία που μας δείχνει πως 

εξελίχθηκε ο χορός κατά την διάρκεια του 18
ου

 αιώνα. Στην Γερμανία οι 

Mattheson και Quantz συμφωνούν τόσο για τον εύθυμο χαρακτήρα όσο και 

για το μέτριο τέμπο του χορού ενώ τα τέταρτα παίζονται «βαριά» αλλά με 

μικρές δοξαριές, ενώ ένας παλμός διαρκεί όσο δύο τέταρτα
139

. Τα 

συγγράμματα των δύο αυτών συνθετών απέχουν χρονικά πολύ μικρό 

διάστημα (1739 το πρώτο, 1752 το δεύτερο) και αναφέρονται στον 18
ο
 

αιώνα χωρίς να δίνουν πληροφορίες για την ταχύτητα και τον χαρακτήρα 

κατά τον προηγούμενο αιώνα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  όλα τα παραπάνω ο 

Dolmetsch προτείνει ως ιδανικό τέμπο το = 160. 

2) Chaconne: Πρόκειται για έναν χορό σε τριμερές μέτρο με πολύ έντονη 

παρουσία στην όπερα. Κατά τον Rousseau παίζεται σε μέτρια ταχύτητα και 

απαιτεί πολύ καθαρό μέτρημα. Ο Mattheson επισημαίνει πως είναι 

γραμμένος σε μείζονα τρόπο συνήθως υπό την συνοδεία συνεχούς βάσιμου 

ενώ ο Quantz αναφέρεται στην μεγαλοπρέπεια που απαιτεί η εκτέλεσή 

του
140

.  Κατά τον Dolmetsch η ταχύτητά του είναι =160 ενώ ο ίδιος 

επισημαίνει πως ορισμένες εκφραστικές Chaconne είναι δυνατό να 

εκτελεστούν λίγο αργότερα. Ένας παρόμοιος χορός ήταν η Passacaille η 

οποία στην Γερμανία εκτελούνταν λίγο γρηγορότερα από την Chaconne:  

= 180 ενώ στην Γαλλία αργότερα και με περισσότερη εκφραστικότητα. 

3) Sarabande: Χορός γραμμένος επίσης σε τριμερές μέτρο ο οποίος κατά το 

1650 ήταν στην Αγγλία ο πιο γρήγορος από όλους τους χορούς. Ταυτόχρονα 

στην Γαλλία η Sarabande Grave ήταν αργή και παθητικού χαρακτήρα
141

. 

Κατά τον Rousseau είναι αργός, βαρύς και σοβαρός χορός που χορεύονταν 
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με καστανιέτες. Οι γερμανοί Mattheson και Quantz συμφωνούν μαζί του ως 

προς τον χαρακτήρα. Ο πρώτος προσθέτει πως εκφράζει αισιοδοξία ενώ ο 

δεύτερος επισημαίνει πως πρέπει να εκτελείται με μεγαλοπρέπεια. Ο Tomas 

Mace αναφέρει ότι παίζονται πιο ελαφριά και «παιχνιδιάρικα» από τον 

Corantoe
142

. Συμπεραίνεται δηλαδή ότι ο χαρακτήρας του παρέμεινε ίδιος σε 

Γαλλία και Γερμανία. Κατά τον Dolmetsch η ταχύτητα είναι  =80 αλλά 

όπως και η Chaconne ενδέχεται για εκφραστικούς λόγους να εκτελεστεί 

αργότερα. 

4) Gigue και Canary: Πρόκειται για δύο χορούς με την ίδια κίνηση σε μέτρο 

6/8 ή 6/4. Ο Russeau θεωρεί ότι η Canary είναι λίγο πιο γρήγορος σε σχέση 

με την Gigue. Και οι δύο χοροί παίζονται με μικρές δοξαριές αλλά στην μεν 

Gigue αυτές είναι ελαφριές, στην δε Canary, η οποία χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία παρεστιγμένων νοτών είναι πιο αιχμηρές
143

. Στην Γερμανία, 

όπως αναφέρει ο Mattheson παίζονταν με απλότητα και ευθυμία ενώ στην 

Γαλλία ο ρυθμός της Gigue ήταν πιο αργός και βαρύς
144

. Κατά τον 

Dolmetsch η ταχύτητα είναι · =160. 

5) Rondeau: Κατά τον Quantz παίζεται σε μέτρια ταχύτητα και με πολύ ήσυχο 

χαρακτήρα. Ο Dolmetsch καθορίζει την ταχύτητα σε = 140 

6) Bourrèe και Rigaudon: Γρήγοροι και ζωηροί χοροί σε διμερές μέτρο 2/2 ή 

2/4 που χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία συγκοπών. Στην 

Γερμανία, όπως αναφέρει ο Quantz, εκτελούνταν με μικρές και ελαφριές 

δοξαριές. Όσον αφορά τον χορό Bourrèe υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ 

των γερμανών Quantz και Mattheson καθώς ο δεύτερος υποστηρίζει μια πιο 

αργή ταχύτητα και έναν πιο ήρεμο χαρακτήρα
145

. Το γεγονός αυτό δείχνει 

ότι χαρακτήρας και ταχύτητα δεν μεταβάλλονταν μόνο από χώρα σε χώρα, 

αλλά διαφορές ήταν δυνατό να παρατηρηθούν και μέσα στα γεωγραφικά 

όρια της ίδιας χώρας. Αντίθετα στην Γαλλία οι Rousseau και Freillon-

Poncein συμφωνούν για τον γρήγορο και εύθυμο χαρακτήρα των δύο αυτών 

χορών. Κατά τον Dolmetsch:  = 160. 

7) Marche: Χορός σε 2/2 που κατά τον Quantz παίζεται με σοβαρότητα. O 

Dom Bedos (1766) παρατηρεί ότι τα είκοσι τέσσερα (24) μέτρα ενός 

Marche διαρκεί είκοσι δευτερόλεπτα
146

 ενώ ο Dolmetsch καθορίζει την 

ταχύτητα: = 80. 

8) Allemande: Χορός σε 4/4 με μετρίως αργή κίνηση και με χαρακτηριστικά 

συχνή παρουσία των δεκάτων έκτων. Στην Γαλλία ο Brossard αναφέρει ότι 

ο χαρακτήρας του είναι σοβαρός και βαρύς. Μαζί του συμφωνεί και ο 

Rousseau συμπληρώνοντας πως το μέτρο αποτελείται από τέσσερεις 

χτύπους. Στην Γερμανία ο Mattheson αναφέρει ότι εκτελούνταν με ηρεμία 

δίνοντας την αίσθηση της ικανοποίησης
147

. Αρκετά νωρίτερα (1650), όπως 
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αναφέρει ο T. Mace ο Allemande ήταν χορός που εκτελούνταν πολύ 

ζωντανά και γρήγορα
148

.  

9) Courante: Χορός σε 3/2. Στην Γαλλία ήταν αργός και βαρύς ενώ στην 

Γερμανία το ύφος ήταν πιο «ελπιδοφόρο» όπως αναφέρει ο Mattheson, ενώ 

ο Quantz επισημαίνει πως το δοξάρι πρέπει να αλλάζει σε κάθε τέταρτο. 

Κατά τον 17
ο
 αιώνα όπως αναφέρει ο Mace ήταν και αυτός ζωντανός και 

γρήγορος χορός. Ο Dolmetsch καθορίζει την ταχύτητα: = 80. 

10) Musette: Χορός σε 3/4  ή 3/8 με μέτρια κίνηση. Ο Rousseau αναφέρει πως 

ο κάθε χρόνος περιέχει δύο με τρία χτυπήματα ενώ στο μπάσο παίζονται 

μακριές νότες. Ο Dolmetsch καθορίζει την ταχύτητα:  ή  = 80 

11) Gavotte: Χορός σε 2/2 ή 2/4. Στην Γαλλία εμφανίζεται με δύο μορφές: Η 

μια εκτελείται αργά με σοβαρότητα και εκφραστικότητα ενώ η δεύτερη με 

μεγαλύτερη ταχύτητα και εύθυμο χαρακτήρα. Στην Γερμανία όπως αναφέρει 

ο Mattheson εκτελούνταν με έντονα χορευτικό χαρακτήρα αλλά όχι πολύ 

γρήγορα ώστε να δίνει μια αίσθηση αγαλλίασης. Κατά τον Quantz μοιάζει 

πολύ με το Rigaudon αλλά εκτελείται με πιο μέτρια κίνηση.  Έτσι ο 

Dolmetsch καθορίζει: =120. 

 

  Συμπέρασμα: Ο καθορισμός της ταχύτητας ενός κομματιού δεν μπορεί να γίνει 

ανεξάρτητα από το ύφος και τον χαρακτήρα του. Ιδιαίτερα, όπως συμβαίνει σε 

πολλές άριες, όταν δεν αναγράφεται η ένδειξη του tempo o καθορισμός της ταχύτητας 

γίνεται σε συνάρτηση με το κείμενο, την έκφραση, τα ρυθμικά στοιχεία που 

κυριαρχούν, την συχνότητα των διαφωνιών, το μέτρο και τον αρμονικό ρυθμό. Όταν 

το κομμάτι είναι γραμμένο πάνω στην κίνηση ενός χορού, τότε ο καθορισμός της 

ταχύτητάς του γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αλληλεπίδραση παραγόντων όπως 

το είδος του χορού, η εποχή και η γεωγραφική τοποθεσία που γράφηκε. Παρατηρείται 

από τα παραπάνω ότι κατά τον 17
ο
 αιώνα, όλοι οι χοροί ήταν πολύ γρήγοροι και 

ζωηροί, ενώ κατά την εξέλιξή τους στο πέρασμα των δεκαετιών, πολλοί από αυτούς 

μεταλλάχτηκαν σε πιο αργές και εκφραστικές φόρμες. 

 

4.3.2 Οι Ρυθμικές Αλλαγές  

 

Στην μοντέρνα σημειογραφία ο ρυθμός καταγράφεται με σχεδόν τέλεια ακρίβεια, 

κάτι που δεν συνέβαινε στην παλιά μουσική. Όπως επισήμανε ο Couperin: 

«Γράφουμε διαφορετικά από ότι παίζουμε». Οι αλλαγές στα ρυθμικά στοιχεία είναι 

συχνές και σημαντικές και η γνώση των κανόνων και των συνθηκών με τις οποίες 

διέπονται, είναι απαραίτητη. Διαφορετικά η εκτέλεση και ερμηνεία της μουσικής 

αυτής στερείται θεμελίων
149

. Οι ρυθμικές αυτές μεταβολές διαιρούνται σε τρείς 

κατηγορίες οι οποίες θα εξεταστούν κάθε μια χωριστά:  

 

4.3.2.1   Notes Ιnégales (άνισες νότες) 

 

  Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμοζόταν κυρίως στην Γαλλία και κατά την 

οποία δύο νότες ίσης αξίας εκτελούνταν με διαφορετική διάρκεια, συνήθως 

επιμηκύνοντας την πρώτη συντομεύοντας έτσι την δεύτερη, αλλά συχνά και 
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αντίστροφα, επιμηκύνοντας δηλαδή την δεύτερη σε βάρος της πρώτης. Σκοπός της 

πρακτικής αυτής ήταν, όπως αναφέρει ο St. Lambert (1702), «να δώσει χάρη στις 

νότες»
150

. 

 Ανάλογες πρακτικές αναφέρονται και στην Ιταλία όπου η ρυθμική αυτή αλλαγή 

επιτρεπόταν και με τις δύο μορφές της: μεγάλη η πρώτη νότα και σύντομη η δεύτερη 

ή το αντίστροφο, και εκτελούνταν με οξύ παρεστιγμένο και έντονα τονισμένο τρόπο. 

Τέτοιοι παρεστιγμένοι ρυθμοί ταιριάζουν τέλεια στον τονισμό και την προφορά της 

Αγγλικής γλώσσας και έτσι ο Purcell τους χρησιμοποίησε σε αφηγηματικά κομμάτια 

όπου σημείωνε ακριβώς τα ρυθμικά σχήματα χωρίς έτσι να αφήσει την απόδοσή τους 

στην κρίση του εκτελεστή
151

.  Η διαφορά του γαλλικού τρόπου εκτέλεσης σε σχέση 

με τον ιταλικό και τον αγγλικό ήταν ότι στον πρώτο, ο εκτελεστής ήταν αυτός που 

αποφάσιζε για τον βαθμό της ανισότητας μεταξύ των δύο νοτών. 

  Πληροφορίες για τον ακριβή τρόπο εκτέλεσης των άνισων νοτών δίνονται από 

πολλούς συνθέτες. Ο Couperin διατυπώνει ότι «δύο νότες κάτω από την ίδια σύζευξη 

προσωδίας εκτελούνται η μεν πρώτη με έμφαση, η δε δεύτερη συντομότερη και 

ασθενέστερη» 
152

 (παρ. 4.3.1).  

    

Παράδειγμα 4.3.1   F.Couperin: “Pieces de Clavecin” Πρόλογος. 

 

                                                   
Κατά τον Couperin η σύζευξη δείχνει ότι η πρώτη νότα τονίζεται, ενώ η τελεία στην 

δεύτερη δείχνει ότι παίζεται ελαφρύτερα αφού εκείνη την εποχή το staccato 

συμβολίζονταν με μια παύλα. 

Ο Dolmetsch διατυπώνει ότι το ίδιο παράδειγμα παίζεται:  

 

                                                 
 

Ο ίδιος ο Dolmetsch επεξεργάστηκε τα παραδείγματα του Giulio Caccini που 

βρίσκονται στον πρόλογο του έργου Nuove Musiche (1601) και προτείνει τον τρόπο 

που πρέπει να εκτελεστούν
153

: 

 

Παράδειγμα 4.3.2  Giulio Caccini : Nuove Musiche (1601), preface 

 

                                                                    Γραφή: 
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Εκτέλεση: 

 

                                               
 

Ο τρόπος εκτέλεσης του Dolmetsch επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι δυνατό να 

επιμηκυνθεί ή να συντομευθεί οποιοδήποτε από τα δύο όγδοα. 

 Το ερώτημα που γεννάται αφορά τον βαθμό ανισότητας των νοτών. Η χρήση της 

σύγχρονης σημειογραφίας είναι δυνατό να δημιουργήσει ανακρίβειες ως προς τον 

τρόπο εκτέλεσης αυτών αφού έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιείται η μαθηματική 

σχέση παρεστιγμένου ογδόου - δεκάτου έκτου για τον σκοπό αυτό. Στην 

πραγματικότητα όμως η διαφορά στην αξία των νοτών δεν ήτανε πάντα η ίδια όπως 

δείχνουν οι παρακάτω μαρτυρίες: Στον χορό Allemande από το πρώτο βιβλίο Pieces 

de Clavecin ο Couperin δίνει την οδηγία «Όχι πολύ αργά και τα δέκατα έκτα πολύ 

λίγο παρεστιγμένα». Η οδηγία του  Couperin δεν μας δίνει ακριβείς πληροφορίες για 

την σχέση μεταξύ των δύο νοτών, αλλά η σημασία της βρίσκεται στο ότι δείχνει την 

ασυμμετρία με την οποία ήταν δυνατό να εκτελεστούν. 

 O Quantz, ο οποίος δίνει αναλυτικότερες οδηγίες, επισημαίνει πως για την εκτέλεση 

των Notes Inegales πρέπει να δοθούν διαφορετικά οι «κύριες» νότες από ότι οι 

«περαστικές»
154

. Έτσι οι νότες που βρίσκονται στον πρώτο, τρίτο, πέμπτο ή έβδομο 

χτύπημα του μέτρου, παίζονται εμφατικά σε σχέση με αυτές που βρίσκονται στο 

δεύτερο, τέταρτο, έκτο ή όγδοο χτύπημα. Σε μέτριο ή αργό tempo ο Quantz 

υποστηρίζει ότι αυτές οι νότες πρέπει να παίζονται άνισες, τόσο ως προς την διάρκεια 

όσο ω; προς την έμφαση. Αντίθετα, όπως αναφέρει στην ίδια παράγραφο, στα 

γρήγορα περάσματα αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Έτσι η ανισότητα περιορίζεται 

στην εμφατική απόδοση των κυρίων νοτών. Στην συνέχεια της παραγράφου, 

αναφέρεται στην φωνητική μουσική: Σ’ αυτήν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή η 

ανισοκατανομή της διάρκειας λόγω της κίνησης του λάρυγγα που απαιτείται για να 

δοθεί έμφαση σε κάποια νότα. 

  Η έκφραση και ο χαρακτήρας του κομματιού καθορίζουν επίσης το βαθμό της 

ανισότητας: Ο Dom Bedos στο L’ Art du Facteur d’ Orgues (1766) συμπληρώνει 

τους παραπάνω θεωρητικούς αναφέροντας στην παράγραφο 1423 ότι ο βαθμός της 

ανισότητας μεταξύ δύο νοτών είναι άμεσα εξαρτημένος από την έκφραση, το τέμπο 

και τον χαρακτήρα του κομματιού. «Σε ένα γρήγορο και εύθυμο κομμάτι, η 

ανισότητα είναι μεγαλύτερη και αποδίδεται εντονότερα από ότι σε ένα αργό και 

εκφραστικό»
155

 τονίζοντας ταυτόχρονα ότι σημαντικός παράγοντας είναι και η 

προσωπική κρίση του εκτελεστή ο οποίος καλείται να αποδώσει τις ανισότητες με 

τέτοιον τρόπο ώστε να μην αλλάξει τον χαρακτήρα και την έκφραση που επιδιώκει ο 

συνθέτης. 

  Έναν πιο αντικειμενικό προσδιορισμό του βαθμού της ανισότητας προσπάθησε να 

κάνει ο Pere Engramelle. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι σε ένα ρυθμικό και 

γρήγορο έργο, η σχέση μεταξύ πρώτου και δεύτερου ογδόου είναι 3 προς 1, ενώ στα 

μενουέτα η σχέση αυτή κυμαίνεται από 2 προς 1 έως 3 προς 2 ή ακόμα 7 προς 5
156

. Ο 

ίδιος καλεί τον εκτελεστή να πειραματιστεί με την πρακτική αυτή ώστε να 

δημιουργήσει το κατάλληλο αισθητήριο για να καταστεί ικανός να αποδώσει την 
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έκφραση του έργου διατυπώνοντας: « η μεγαλύτερη ή η μικρότερη ανισότητα μεταξύ 

των ογδόων μεταβάλλει αισθητά την έκφραση μιας άριας»
157

     

  Συμπέρασμα: Η πρακτική της εκτέλεσης των Notes Inegales αν και καθιερώθηκε 

στην Γαλλία, επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από την μελέτη των 

θεωρητικών του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα προκύπτει ότι ο βαθμός της ανισότητας μεταξύ 

δύο ογδόων (κυρίως) που βρίσκονται κάτω από την ίδια καμπύλη σύζευξης 

προσωδίας, καθορίζεται από το τέμπο και την έκφραση του κομματιού. Γενικά 

εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία σε μέτριο τέμπο, μικρότερη σε αργό ενώ 

αποφεύγονται στο γρήγορο. Στην φωνητική μουσική χρησιμοποιείται περιορισμένα 

λόγω της μικρή ευελιξίας του φωνητικού οργάνου. H σωστή χρήση τους 

επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη εξάσκηση και πειραματισμό, ώστε να αποφευχθεί η 

αλλοίωση του χαρακτήρα του κομματιού.      

 

4.3.2.2 Οι παρεστιγμένες νότες  

 

Ως σημειογραφία το διπλό παρεστιγμένο εμφανίζεται στο τέλος του 18
ου

 αιώνα. 

Θεωρητικές μελέτες όμως αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα 

χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά αν και καταγραφόταν ως απλό παρεστιγμένο. Στο 

εδάφιο αυτό θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι νότες εκτελούνταν καθώς 

και η συμβολή του ρυθμικού σχήματος του διπλού παρεστιγμένου στην έκφραση του 

κομματιού. 

 «Τα παρεστιγμένα όγδοα, δέκατα έκτα και τριακοστά δεύτερα δεν ακολουθούν τον 

γενικό κανόνα για λογαριασμό της ζωντάνιας που πρέπει να εκφράσουν. Πρέπει να 

τονιστεί ότι η νότα που ακολουθεί το παρεστιγμένο στα παραδείγματα (c) και (d), 

πρέπει να παιχτεί τόσο γρήγορα όσο αυτή στο παράδειγμα (e), ανεξάρτητα από το πόσο 

γρήγορο είναι το tempo»
158

.  

 

 Παράδειγμα 4.3.3  

                          
 

Στην αμέσως επόμενη παράγραφο (Κεφ. 5, παρ. 23) ο Quantz δίνει έναν πίνακα με 

τον οποίο εξηγεί πως πρέπει να παίζονται τα δέκατα έκτα όταν βρίσκονται σε ισχυρό 

χρόνο: 
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 Παράδειγμα 4.3.4 

 

          
 

«Το δέκατο έκτο στο παρ. (a) και τα τριακοστά δεύτερα στο (c) παίζονται με την ίδια 

ταχύτητα». Συνεχίζει λέγοντας πως το ίδιο συμβαίνει μεταξύ των τριακοστών 

δεύτερων και εξηκοστών τετάρτων στα παραδείγματα (b) και (d) καθώς και στα (e) 

και (f). Κατά τον Quantz όσο πιο σύντομες είναι οι μικρές νότες τόσο πιο ζωντανή 

και τολμηρή είναι η έκφραση. 

  Πάνω στο ίδιο θέμα αναφέρεται και στο Κεφ.XVII (Ενότητα VII παρ.58), όπου 

συμπληρώνει ότι η παρεστιγμένη νότα εκτελείται με σταμάτημα του δοξαριού από τα 

έγχορδα
159

. Η πρακτική αυτή δημιουργεί παύση μεταξύ των δύο νοτών, κάτι που 

αποτελεί χαρακτηριστικό της ερμηνείας της μουσικής Μπαρόκ και θα μας 

απασχολήσει παρακάτω. 

  O Daniel Gottlob Türk δίνει οδηγίες όχι μόνο για την σχετική διάρκεια των νοτών 

αλλά και για τον χαρακτήρα τους. Επισημαίνει πως όταν η πρώτη νότα είναι σύντομη 

και η δεύτερη παρεστιγμένη, τότε ο τονισμός είναι μεν στην πρώτη αλλά αυτός είναι 

πολύ ήπιος και διακριτικός ενώ οι δύο νότες παίζονται δεμένες όπως φαίνεται στο 

παράδειγμα 4.3.5
160

. 

      

Παράδειγμα 4.3.5  

                              (a)                                           (b)        

                         
 

 

Περιγράφοντας το παραπάνω παράδειγμα ο Türk επισημαίνει πως η πρώτη νότα 

εκτελείται γρήγορα, ιδιαίτερα σε αργό τέμπο, έτσι ώστε η μελωδία να μην φθαρεί και 

χάσει την στρογγυλότητά της όπως θα συμβεί αν η πρώτη νότα παιχτεί πολύ σύντομη 

και η στιγμή μεταμορφωθεί σε παύση όπως συμβαίνει στην περίπτωση (b). 

 Με την άποψη του Quantz ότι οι μικρές νότες παίζονται όσο το δυνατό γρηγορότερα, 

φαίνεται να διαφωνεί ο C. P. E. Bach ο οποίος επισημαίνει ότι όταν το τέμπο είναι 

αργό ή μέτριο η σύντομη νότα δεν πρέπει να χάσει τόσο πολύ από την διάρκειά 

της
161

.  

 Μελετώντας τις δύο αυτές αντικρουόμενες απόψεις, ο Dolmetsch επισημαίνει πως ο 

Bach ως αρκετά νεώτερος του Quantz αντιπροσωπεύει την νεώτερη εποχή και οι 
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κανόνες που παραθέτει θα πρέπει να εφαρμοστούν στην μουσική της εποχής των 

Haydn και Mozart. Αντίθετα θεωρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του Quantz τους 

καταλληλότερους για την ερμηνεία της προηγούμενης γενιάς συνθετών όπως οι 

Couperin, Rameau και J. S. Bach
162

.  

  Συνοψίζοντας, οι διπλά παρεστιγμένες νότες καταγράφονταν ως απλά παρεστιγμένες 

λόγω της ελλειμματικής σημειογραφίας του 17
ου

 αιώνα. Ο τρόπος εκτέλεσης 

στηρίζεται στους κανόνες που παραθέτουν οι θεωρητικοί και οι συνθέτες της εποχής. 

Σύμφωνα με αυτούς, κατά την πρώιμη εποχή μπαρόκ οι νότες αυτές παίζονταν όσο το 

δυνατό συντομότερα, ενώ με την πάροδο των δεκαετιών η χρήση τους σταδιακά 

απέκτησε πιο ήπιο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε αργά και μέτρια tempi.   

 

4.3.2.3 Η ευθυγράμμιση ρυθμικών σχημάτων με τα τρίηχα  

 

Πρόκειται για μια αλλαγή ρυθμικών σχημάτων που οφείλεται αποκλειστικά στην 

ελλιπή σημειογραφία της εποχής και η απόδοσή τους προκαλεί μέχρι σήμερα 

αμφιβολίες. Συναντάται πολύ συχνά το φαινόμενο, μέτρα των τεσσάρων ή δύο 

τετάρτων να λειτουργούν ως 12/8 και 6/8 αντίστοιχα. Το ρυθμικό σχήμα   

γράφεται  στο οποίο οι παρεστιγμένες νότες χάνουν μέρος της αξίας τους. 

 Πολλά μέρη από σονάτες του Corelli δίνουν την μελωδία με ακρίβεια ενώ 

καταγράφουν το μπάσο ατελές: 

 

Παράδειγμα 4.3.6  

 
Στο παράδειγμα 4.3.6 τα όγδοα λειτουργούν ως τρίηχα, κάτι όμως που δεν συμφωνεί 

με το μέτρο 12/8 που αναγράφει ο συνθέτης. Για τον λόγο αυτό ο Dolmetsch  

προτείνει ότι το μπάσο πρέπει να παιχτεί
163

: 

 

                                       
 

 

Στην παρακάτω σονάτα του Χέντελ η αξία του τετάρτου διαιρείται σε δύο τρία ή 

τέσσερα ισόχρονα μέρη: 
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Παράδειγμα 4.3.7 

 

                              
 

 

O Dolmetsch υποστηρίζει ότι πρέπει να παιχτεί: 

 

                             
 

 

Περιπτώσεις αυτής της γραφής συναντώνται και στα έργα του ύστερου Μπαρόκ όπως 

στα έργα του J. S. Bach: 

 

Παράδειγμα 4.3.8 

 

                                     
 

το οποίο κατά τον Dolmetsch παίζεται: 

 

                                      
 

4.3.3 Tempo Rubato 

 

To Tempo Rubato είναι η αλλαγή που πραγματοποιεί ο εκτελεστής στα μουσικά 

ρυθμικά σχήματα για χάρη της έκφρασης. «Είναι φανερό ότι η συναισθηματική 

έκφραση, αν υπάρχει, μπορεί να οδηγήσει τον εκτελεστή στο να επιμηκύνει 

ορισμένες ιδιαίτερα εκφραστικές νότες ή να παίξει γρηγορότερα τα ενθουσιαστικά 

περάσματα. Αν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως το tempo rubato δεν 

χρειάζεται στην Παλιά Μουσική, είναι γιατί δεν έχουν κατανοήσει το νόημά της και 

γιατί αγνοούν το γεγονός ότι αυτό ήταν συνηθισμένο τότε όπως είναι και τώρα»
164

.  
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  Τα επόμενα παραδείγματα είναι από το έργο Nuove Musiche (1601) του Caccini, 

των οποίων η εκτέλεση παραπέμπει στις Notes Inegales που αναλύθηκαν παραπάνω 

(Βλ 4.3.2.1): 

 

Παράδειγμα 4.3.9 Gulio Caccini: “Nuove Misiche”  (1601)    

 

                            
 

 

                         
Σχολιάζοντας ο Dolmetsch το παράδειγμα αυτό επισημαίνει πως τα εναλλακτικά αυτά 

ρυθμικά σχήματα πρέπει να παιχτούν rubato για να αποφευχθεί η ακαμψία.   

  Ο Türk αναφέρεται επίσης στο Tempo Rubato και, αν και το έργο του εκδόθηκε 

σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, οι απόψεις του συμφωνούν απόλυτα με του Caccini. 

Υποστηρίζει δηλαδή ότι χάρην της έκφρασης είναι δυνατό να «κλέψουμε» λίγο από 

την αξία μιας νότας για την δώσουμε σε μια άλλη επισημαίνοντας όμως ότι η 

διάρκεια του μέτρου δεν μεταβάλλεται. Παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο γράφει πως το 

tempo rubato χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάσει την Αρμονία 

παραθέτοντας παράλληλα και τα παρακάτω παραδείγματα που δίνουν μεγαλύτερη 

σαφήνεια στην διατύπωσή του
165

: 

 

Παράδειγμα 5.3.10 D. G. Türk: “Klavieschule” 

 

                       
 

 

    

 Πάνω στο ίδιο  θέμα έρχεται να συμπληρώσει ο C. Ph. E. Bach ότι το tempo rubato 

εφαρμόζεται καλύτερα στην διάφωνη αρμονία παρά σε σύμφωνες συνηχήσεις. Θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης σε λυπημένες και εκφραστικές φράσεις, ενώ δίνει 

συμβουλές για την μετρημένη χρήση του: «Ένας εκτελεστής με κρίση και αισθητήριο 

μπορεί εύκολα να ανακαλύψει τον βαθμό της ανισότητας που αρμόζει σε κάθε 

περίπτωση. Όταν το πληκτροφόρο όργανο παίζεται χωρίς συνοδεία, τότε το μπάσο 

μπορεί να κάνει αυτές τις ρυθμικές αλλαγές. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, αρκεί να 

μην ενοχληθεί η Αρμονία»
166

.  
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Συμπεράσματα 

 

Το ανολοκλήρωτο σύστημα σημειογραφίας του 17
ου

 αιώνα έχει ως αποτέλεσμα την 

δυσκολία για τον σύγχρονο εκτελεστή να καθορίσει την ταχύτητα ενός κομματιού με 

αντικειμενικά κριτήρια. Οι προσπάθειες των θεωρητικών του 18
ου

 κυρίως αιώνα 

στηρίχτηκαν στον καρδιακό παλμό του ανθρώπου και με βάση αυτόν οι ορολογίες 

που αναφέρονται στην ταχύτητα αναχθήκανε σε μετρονομικές ενδείξεις, δεδομένου 

ότι ο μετρονόμος μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα δεν είχε την σημερινή του μορφή. 

 Το σημαντικότερο συμπέρασμα που εξάγεται από το υποκεφάλαιο αυτό είναι ότι η 

ταχύτητα ενός έργου δεν μπορεί να καθοριστεί απολύτως χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν 

ο χαρακτήρας, το εκφραζόμενο συναίσθημα καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες του 

οργάνου για το οποίο είναι γραμμένο το έργο. 

  Η μη ολοκληρωμένη σημειογραφία αφήνει ερωτηματικά και ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο εκτελούνται πολλά ρυθμικά σχήματα που συναντώνται κατά κόρον στην 

μουσική φιλολογία. Για πολλά από αυτά δίνονται επεξηγήσεις και οδηγίες από τους 

θεωρητικούς του 18
ου

 αιώνα ενώ για άλλα προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις 

μελετητές του 20
ου

 αιώνα, γεγονός που αφήνει αμφιβολίες για τον βαθμό που αυτές 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της εποχής Μπαρόκ.  

 

4.4 Η Άρθρωση του Ήχου (Articulation) 

 

Με τον όρο «Άρθρωση» εννοείται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι νότες μεταξύ 

τους. Περιλαμβάνει δηλαδή την ορολογία εκείνη με την οποία δίνεται ο τρόπος αυτός 

και περιγράφεται με τις λέξεις legato, staccato, spiccato, tenuto κ.ά
167

. Όπως 

συμβαίνει και με το τέμπο, τα σημάδια που την εκφράζουν μπορεί να απουσιάζουν. 

Κατά τον N. Harnoncourt ο λόγος της έλλειψης της σχετικής σημειογραφίας από τα 

μουσικά κείμενα είναι, πέραν της ελλειμματικής σημειογραφίας,   το γεγονός ότι κατά 

τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα η γνώση των κανόνων της άρθρωσης ήταν αυτονόητη για τους 

μουσικούς. Σημαντικός είναι ο παραλληλισμός που κάνει ο Harnoncourt μεταξύ της 

εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας και της εκμάθησης της μουσικής Μπαρόκ: « Όπως 

κανείς όταν μαθαίνει μια ξένη γλώσσα —και για μας η Μουσική Μπαρόκ είναι ξένη 

γλώσσα αφού δεν ζούμε στην εποχή εκείνη— μαθαίνει την γραμματική και την 

προφορά των συμφώνων και φωνηέντων, έτσι και στη μουσική αυτή μαθαίνει και την 

Αρμονία, την μουσική της άρθρωση και τους κανόνες του τονισμού»
168

. Με την 

διατύπωσή του αυτή μας επισημαίνει πως η άρθρωση αλλά και γενικότερα η ερμηνεία 

της μουσικής διέπεται από ιδιαίτερους κανόνες τους οποίους ο μουσικός της εποχής 

μας αγνοεί και πρέπει να αφιερώσει μεγάλο μέρος από τον χρόνο της μελέτης του για 

την εκμάθησή τους. 

 Ο Quantz περιγράφει την επιλογή της κατάλληλης άρθρωσης ως μια διαδικασία που 

δίνει ζωή στις νότες, κάτι που ο εκτελεστής μπορεί να πετύχει χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες δοξαριές, φωνητικές ατάκες ή χτυπήματα της γλώσσας
169

. Παρακάτω 

παρατίθενται οι κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η διαμόρφωση της 

αρθρώσεως: 
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Κατά τον 17
ο
 αιώνα, ήδη το μέτρο είχε αποκτήσει την δομή που έχει σήμερα. Έτσι σε 

ένα μέτρο 4/4, ο πρώτος χρόνος είναι ισχυρός, ο δεύτερος ασθενής, ο τρίτος λιγότερο 

ισχυρός και ο τέταρτος ασθενέστερος. Όμως η ομαδοποίηση των νοτών σε μοτίβα και 

φράσεις είναι δυνατό να αναιρέσουν το παραπάνω σχήμα τονισμού. Ο Harnoncourt 

αναφέρει ότι αυτό μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις
170

: 

 

 Μία διαφωνία που ακολουθείται από την λύση της, πάντα είναι τονισμένη σε 

σχέση με αυτή, ακόμα και αν η διαφωνία βρίσκεται σε ασθενές μέρος έτσι 

ώστε να δίνει την αίσθηση της έντασης – χαλάρωσης όπως συμβαίνει πάντα 

στην περίπτωση των διαφωνιών και των λύσεών τους.  

 Όταν μια νότα ακολουθείται από άλλη μεγαλύτερης αξίας, η δεύτερη πάντα 

θα είναι τονισμένη σε σχέση με την πρώτη. Έτσι στο παράδειγμα 4.4.1 από 

την άρια Lascia ch’io pianga του Handel, ο τονισμός στο πρώτο και τρίτο 

μέτρο έρχεται στο δεύτερο χρόνο δίνοντας έτσι μεγαλύτερη έμφαση στην 

συγκοπή που δημιουργείται: 

 

Παράδειγμα 4.4.1  G.F.Handel: Lascia ch’io pianga, από την όπερα Rinaldo 

 

                           
 

Στο παραπάνω παράδειγμα, φαίνεται καθαρά ο «Εμφατικός Τονισμός» που αφορά 

τους τραγουδιστές. Εφαρμόζεται σε συλλαβές με ιδιαίτερο νόημα, είτε για τεχνικούς 

λόγους όπως πχ. η υψηλότερη νότα μιας φράσης. 

 

Για την άρθρωση των διάφορων μοτίβων, τα εργαλεία μας είναι η καμπύλη του legato 

και το χώρισμα των νοτών (staccato). Στην εποχή αυτή δεν υπάρχουν πολλές 

ενδείξεις για τον τρόπο που χωρίζονταν τα μοτίβα γιατί αυτός θεωρούνταν 

αυτονόητος, όπως ακριβώς ένα νήπιο μιλάει την μητρική του γλώσσα. Η τέχνη της 

άρθρωσης περνούσε προφορικά από τον μαθητή στον δάσκαλο. Ελάχιστες μαρτυρίες 

υπάρχουν, όπως αυτή του J. S. Bach  ο οποίος, όταν ήταν κάντορας στον ναό του 

Αγίου Θωμά της Λειψίας, είχε να κάνει με νέους και άπειρους μουσικούς οπότε 

αναγκάστηκε να καταγράψει τον διαχωρισμό των μοτίβων και των φράσεων.  

  Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο χωρίζονται τα 

γρήγορα μοτίβα που αποτελούνται από ομάδες ογδόων και δεκάτων έκτων. Η μια 

άποψη είναι ότι όλα πρέπει να παίζονται με τον ίδιο τρόπο, «όπως ακριβώς μια σειρά 

με μαργαριτάρια»
171

. Αυτόν τον τρόπο τον τελειοποίησαν αρκετές ορχήστρες 
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δωματίου μετά τον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε όλον τον κόσμο όμως κέρδισε έδαφος 

ένας άλλος τρόπος άρθρωσης με το όνομα “Bach-Strich”. Σύμφωνα με αυτόν γίνεται 

μεγαλύτερη ομαδοποίηση στις σειρές των νοτών. Ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα 

καταγεγραμμένης άρθρωσης βρίσκεται στην καντάτα νο 47 του J. S. Bach: Jesu, 

beuge doch mein Herze. Σε αυτό παρατηρούμε ότι ο Bach προτείνει διαφορετικούς 

τρόπους άρθρωσης. Για παράδειγμα, το θέμα έχει διαφορετική άρθρωση όταν 

εισάγεται από το βιολί στο μέτρο 1 και 2  από αυτήν που δίνει στην γραμμή του 

μπάσου (μέτρα 13-14): Στην πρώτη περίπτωση, στα όγδοα του τρίτου και τέταρτου 

χρόνου, το πρώτο από αυτά είναι χωρισμένο από τα υπόλοιπα τρία. Στο μέτρο 3 όμως 

συνδέει τα όγδοα με πολύ διαφορετικό τρόπο: Διαχωρίζει τα δεύτερα όγδοα του 1
ου

 

και του 3
ου

 χρόνου δένοντας τα υπόλοιπα μεταξύ τους. Στην δεύτερη περίπτωση (παρ. 

4.4.3), ο μπάσος που τραγουδάει το ίδιο θέμα πρέπει να δέσει ανά δύο όλα τα όγδοα: 

 

Παράδειγμα 4.4.2 J.S.Bach: “Jesu, beuge doch mein Herze”  Aria, μέτρα 1-4  

 

   
 

      Παράδειγμα 4.4.3   J.S.Bach: “Jesu, beuge doch mein Herze”  Aria, μέτρα 13-14 

 

                 
 

Αναφερόμενος ο Harnoncourt στο παράδειγμα αυτό, επισημαίνει ότι η μεγάλη του 

σημασία έγκειται στο γεγονός ότι μας πληροφορεί πως δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός 

τρόπος άρθρωσης για ένα συγκεκριμένο μουσικό σχήμα
172

.  

  Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τον Harnoncourt, είναι η άρθρωση ισόχρονων 

γρήγορων νοτών, δηλαδή ογδόων ή δεκάτων έκτων. Στηριζόμενος στον κανόνα που 

λέει ότι «η πρώτη από τις νότες που βρίσκονται κάτω από την ίδια καμπύλη είναι 

πάντα τονισμένη», οδηγείται στην ομαδοποίηση του παραδείγματος 4.4.4 όπου 

αναφέρει πως ο κανόνας αυτός υπερισχύει του γενικού κανόνα που ισχύει για τον 

τονισμό των ασθενών και ισχυρών μερών του μέτρου
173

: 
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Παράδειγμα 4.4.4  

 
H Παύση της Άρθρωσης (Silence d’ Articulation) 

 

Πρόκειται για παύση που τοποθετείται είτε στην αρχή μια νότας είτε στο τέλος της, 

αντικαθιστώντας μέρος της αξίας της. Η μουσική σημειογραφία προσέθεσε την τελεία 

που απεικονίζει το Staccato κατά τα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Μέχρι τότε διάφορα 

σημάδια χρησιμοποιούνταν, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά απουσίαζαν 

και οι εκτελεστές έπρεπε να γνωρίζουν που και πως οι παύσεις αυτές 

εφαρμόζονται
174

.  

 Ο Tomas Mace δίνοντας οδηγίες για την εκτέλεση του Λαούτου και της Θεόρβης, 

προτρέπει τους εκτελεστές να σταματούν τον ήχο της χορδής με το δάχτυλό, με ήπιο 

και απαλό τρόπο ώστε αυτός να σβήσει ομαλά
175

. Στην ίδια παράγραφο υποστηρίζει 

ότι ο εκτελεστής πρέπει να μιμηθεί την ανθρώπινη ομιλία και πιο συγκεκριμένα οι 

νότες να έχουν την διάρκεια και τον παλμό που έχει η εκφερόμενη συλλαβή: “Tut”. 

  Κατά τον D’ Anglebert οι παύσεις αυτές είναι απαραίτητες πριν από μουσικά 

στολίδια: Ο απαιτούμενος τονισμός για την εκτέλεση του τρίλλου ή του pincé (βλ. 

παράδειγμα 4.4.5) επιτυγχάνεται μόνο αν προηγηθεί παύση. 

  

 

Παράδειγμα 4.4.5 

 

 

                                     
 

       

Η κάθετη γραμμή  (αγγλικά: dash) κατά τον Dolmetsch δεν σημαίνει ακριβώς 

staccato αλλά μειώνει κατά το ένα τέταρτο την διάρκεια της νότας:     
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Παράδειγμα 4.4.6 

       

                                       
 

Πάνω στο ίδιο θέμα ο Quantz κάνει πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Επισημαίνει 

πως οι νότες δεν πρέπει να «κολλάνε» μεταξύ τους, ενώ η γλώσσα στα πνευστά 

όργανα, όπως και το δοξάρι στα έγχορδα, πρέπει να αρθρώνουν τις νότες πάντα 

σύμφωνα με την πρόθεση του συνθέτη όπως αυτή φαίνεται από τις συζεύξεις  και τις 

κάθετες γραμμές. Οι νότες έτσι θα αποκτήσουν ζωή και ο ήχος θα διαχωριστεί από 

αυτόν της Γκάιντας (Bagpipe), ένα όργανο με συνεχόμενο ήχο που δεν έχει 

δυνατότητα να αρθρωθεί. Ο Quantz δίνει έμφαση στην χρήση του δοξαριού και της 

γλώσσας καθώς θεωρεί τα δάχτυλα ανίκανα από μόνα τους να παράγουν μουσικό 

λόγο
176

. 

 Συμφωνώντας με τους παραπάνω ο Engramelle καθορίζει ότι η κάθε νότα κατά την 

εκτέλεση αποτελείται από ένα μέρος ήχου και ένα μέρος παύσης τα οποία αν 

προστεθούν δίνουν την συνολική αξία της νότας
177

. Ο Engramelle θεωρεί ισάξια τα 

δύο αυτά μέρη της νότας (ήχος – παύση) χωρίς τα οποία δεν μπορούν να 

διαχωριστούν η μία από την άλλη, παραθέτοντας και αυτός το παράδειγμα της 

Γκάιντας. Στην σελίδα 23 κατονομάζει τα διαστήματα παύσης μεταξύ των νοτών ως 

«Παύσεις Άρθρωσης». Στην συνέχεια κάνει έναν παραλληλισμό μεταξύ της 

άρθρωσης του ήχου με τον προφορικό λόγο: γράφει δηλαδή ότι, αν δώσουμε λίγο 

προσοχή στον τρόπο με τον οποίο προφέρουμε τις συλλαβές, θα κατανοήσουμε ότι ο 

ήχος των φωνηέντων διακόπτεται είτε από την επαφή των χειλιών μεταξύ τους, είτε 

από την πίεση της γλώσσας στα δόντια, την υπερώα κτλ. Όλες αυτές οι διακοπές του 

ήχου των φωνηέντων λειτουργούν ως μικρές παύσεις που διαχωρίζουν τις συλλαβές 

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό της άρθρωσης του λόγου.  

  Από το 1770 το στιλ χωριστού παιξίματος καθιερώθηκε και επεκτάθηκε σε όλη την 

Ευρώπη. Για την σημειογραφία του χρησιμοποιήθηκε η τελεία πάνω από τις νότες, 

κάτι που συμβαίνει μέχρι σήμερα και καθορίζει ποιες ακριβώς νότες θα παιχθούν με 

μέρος μόνο της διάρκειάς τους. Αντίθετα στην μουσική Μπαρόκ ο καθορισμός των 

νοτών αυτών γίνεται κατά την κρίση και το αισθητήριο του εκτελεστή. Όπως 

επισημαίνει ο Dolmetsch, η χρήση των παύσεων της άρθρωσης, αν και είναι 

απαραίτητη, πρέπει να γίνεται με μέτρο και όχι σε υπερβολική έκταση
178

. 

  Η σχέση Ρητορικής-Μουσικής κατά τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα, στις γερμανόφωνες 

κυρίως περιοχές, οδήγησε τους παραπάνω μελετητές στην θέσπιση των κανόνων της 

άρθρωσης που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο αυτό. Ο συσχετισμός του ρητορικού 

προφορικού λόγου με την μουσική εκτέλεση υπήρξε οδηγός στην προσπάθειά τους να 

διαχωρίσουν τις μουσικές φράσεις, τα μουσικά μοτίβα ή ακόμα και μεμονωμένες 

νότες μεταξύ τους, ώστε να δοθεί στην μουσική ενδιαφέρον, έκφραση και  ζωντάνια.  
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4.5 Ornamentation      

 

Στην σημερινή εποχή ο ρόλος του συνθέτη και του εκτελεστή στην παραγωγή της 

μουσικής  είναι εντελώς διαχωρισμένος: Ο πρώτος καταγράφει ακριβώς τι προσμένει 

από τον δεύτερο, ενώ ο δεύτερος δεν μπορεί να αποκλίνει από το γραπτό μουσικό 

κείμενο. Στην παλαιά μουσική όμως, συνθέτης και εκτελεστής μοιράζονταν έναν πιο 

ισοδύναμο ρόλο στην συνθετική διαδικασία με αποτέλεσμα δύο εκτελέσεις του ίδιου 

έργου να παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στην 

ελευθερία που είχε ο εκτελεστής να προσθέσει μουσικά στολίδια και 

αυτοσχεδιαστικά περάσματα μεταβάλλοντας έτσι την μελωδία, τον ρυθμό, ακόμα και 

την Αρμονία  της μουσικής. Για την σημασία του στολισμού και την χρήση των 

καλλωπιστικών στοιχείων έγραψαν πολλοί συνθέτες και θεωρητικοί της εποχής: Ο C. 

P. E. Bach θεωρεί ότι τα μουσικά στολίδια συνδέουν τις νότες δίνοντάς τους 

παράλληλα ζωή, ενώ ταυτόχρονα δίνουν την δυνατότητα στον εκτελεστή να δείξει τις 

τεχνικές και εκφραστικές του ικανότητες
179

. Για να τονίσει την σπουδαιότητά τους, 

αναφέρει στην ίδια παράγραφο πως μια μέτρια σύνθεση μπορεί να γίνει ελκυστική με 

την βοήθεια των στολιδιών, ενώ η καλύτερη μελωδία χωρίς αυτά μπορεί να φανεί 

δυσνόητη και χωρίς νόημα. 

  Η χρήση των μουσικών στολιδιών καθώς και οι διάφορες μορφές με τις οποίες 

εμφανίζονται, μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή και την γεωγραφική περιοχή 

στην οποία έχει γραφεί ένα έργο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την μουσική 

προετοιμασία σε λανθασμένη χρήση αυτών, χρησιμοποιώντας καλλωπισμούς που δεν 

αντιστοιχούν στην χώρα και την εποχή όπου γράφηκε το έργο.   

 

4.5.1 Η τέχνη του καλλωπισμού στην Ιταλία 

 

4.5.1.1   Πρώιμη περίοδος (1600-1660) 

 

Η χρήση των στολιδιών ήταν μια πρακτική που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από το 1600. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εγχειρίδια των Girolamo Dalla Casa: Il vero modo 

di diminuir con tutte le sorti di stromenti di fiato, & corda, & di voce humana. (1584) 

και Giovanni Bassano: Ricercate, passaggi et cadentie per potersi esercitar nel 

diminuir terminatamente con ogni sorte d’istrumento; et anco diversi passaggi per la 

semplice voce (1585). Σε αυτά φαίνεται ότι τα μουσικά στολίδια, όπως και η 

«μείωση» (diminution) εφαρμόζονταν και στην οργανική αλλά και στην φωνητική 

μουσική. 

  Κατά τα πρώτα χρόνια του Μπαρόκ και πιο συγκεκριμένα στην Φλωρεντιανή 

Καμεράτα, αναπτύχθηκε ένας νέος τρόπος καλλωπισμού, υποστηριζόμενος από τον 

Caccini: Ο δεξιοτεχνικός χαρακτήρας της diminution αντικαταστάθηκε από ένα είδος 

καλλωπισμού που εφαρμόζονταν σε μια νότα ή σε μια μικρή ομάδα νοτών. Όπως και 

τα στολίδια του 16
ου

 αιώνα, αυτά δεν καταγράφονταν αλλά η τοποθέτησή τους 

γινόταν με βάση την σημασία και την έκφραση του κειμένου και την τεχνική 

συμβατότητα των φωνητικών στολιδιών πάνω σε ορισμένα φωνήεντα
180

. Ο Caccini 

υποστηρίζει την χρήση των γρηγορότερων περασμάτων σε έργα λιγότερο παθητικά, 

όπου μπορούν να τραγουδηθούν σε μακριές συλλαβές και σε τελικές κατέντσες
181

. Τα 
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180
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181
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βασικότερα ornamenti που εισάγει ο Caccini στην Όπερα και γενικά στην φωνητική 

μουσική είναι τα παρακάτω: 

 

1) Messa di Voce: Εφαρμόζεται σε μεγάλες σε διάρκεια νότες. Στην αρχή τους 

εφαρμόζεται piano, στην συνέχεια η ένταση μεγαλώνει φτάνοντας forte και στην 

συνέχεια πάλι ελαττώνεται τελειώνοντας piano σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα
182

:    

 

Παράδειγμα 4.51   Messa di Voce 

        

 
 

 

Ο F. Tossi επισημαίνει πως η μετάβαση από το piano στο forte και το αντίστροφο, 

πρέπει να γίνει βαθμιαία και με φειδώ. Επίσης προτείνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε 

ανοιχτά φωνήεντα και η βασική του διαπίστωση είναι ότι ο τραγουδιστής με αυτόν 

τον τρόπο μιμείται την φωνή του αηδονιού. Μια μίμηση από την οποία προέρχεται 

και η τέχνη της messa di voce
183

. 

 

2) Esclamazione (αγγλ. Exclamation): Μια μεγάλης διάρκειας νότα ξεκινάει forte και 

αμέσως γίνεται diminuendo και μετά πάλι δυναμώνει για να φτάσει το forte. O 

Caccini περιγράφει δύο τύπους Esclamazione: τον εκφραστικό Esclamazione 

languinda και έναν τύπο πιο ζωντανό και ενεργητικό όπως φαίνεται στο παράδειγμα 

5.5.2:   

 

Παράδειγμα 5.5.2 

 

 
 

«Στην πρώτη παρεστιγμένη νότα, μπορεί κανείς να τονίσει το “Cor mio” 

ελαττώνοντας σταδιακά την ένταση και όταν πέσει το τέταρτο μπορεί να αυξήσει την 

φωνή με λίγο περισσότερη ενεργητικότητα, και αυτό θα γίνει μια αναφώνηση      

(επιφώνημα) αρκετή για μια νότα που πέφτει κατά ένα βήμα. Αλλά θα δώσουμε 

μεγαλύτερη ψυχή, αν στην λέξη “Deh” κρατήσουμε την νότα η οποία πέφτει 

περισσότερο από ένα βήμα, μιας και θα γίνει γλυκύτερη εξαιτίας του πηδήματος 

6
ης

»
184
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3) Trillo: Όπως τον περιγράφει ο Caccini εφαρμόζεται με την ρυθμική επανάληψη 

μιας νότας με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα(παράδειγμα 4.5.3). 

 

Παράδειγμα 4.5.3 

 
 

O Caccini περιγράφει την εκτέλεση του trillo, λέγοντας πως αυτός αρθρώνεται με τον 

λαιμό πάνω στο ίδιο φωνήεν. Ο Bernhard υποστηρίζει πως η καλύτερη εκτέλεση 

επιτυγχάνεται όταν το trillo σχηματίζεται στο στήθος, κάτι όμως που οι περισσότερες 

φωνές δεν τα καταφέρνουν και τον αρθρώνουν στο λαιμό. Ένα άλλο θέμα που ο ίδιος  

επισημαίνει, είναι το ότι η ποιότητα και η τοποθέτηση της φωνής δεν πρέπει να 

αλλάζουν κατά την εκτέλεση, ενώ η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ γρήγορη 

ούτε πολύ αργή
185

. 

  Ένα παρόμοιο με το trillo καλλωπιστικό στοιχείο, συναντάται και με το όνομα 

tremolo σε πολλές θεωρητικές μελέτες της εποχής όπως στο έργο Prattica di Musica 

(1596) του Lodovico Zacconi και το Selva de varii passaggi (1620) του F.Rognoni, ο 

οποίος στο ίδιο έργο αναγράφει ότι αυτό γίνεται στην αξία της τελείας (αναφερόμενος 

στις παρεστιγμένες νότες). Στο ίδιο έργο δίνει και τα παρακάτω παραδείγματα για τον 

τρόπο φωνητικής εκτέλεσης του tremolo
186

. 

 

Παράδειγμα 4.5.4   Francesco Rognoni: Selva de varii passaggi (1620), tremolo 

 

 
 

O Rognoni δεν δίνει τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση του tremolo αλλά 

συγκρίνοντάς το με τον trillo, αναφέρει ότι το δεύτερο «χτυπιέται» από τον λαιμό, 

ενώ το πρώτο είναι πιο μαλακό, εκτελείται χωρίς να αρθρώνεται και αποτελεί μια 

ήπια και φυσιολογική διακύμανση της έντασης και του τονικού ύψους της φωνής. 

Η εναλλαγή μιας νότας με την ψηλότερή της, όχι όμως με ισόχρονες νότες 

κατονομάζεται από τον Caccini ως “ribatutta di gola” («αναπήδηση του λαιμού»): 

 

 

 

                                                 
185
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Παράδειγμα 4.5.5 Ribattuta di gola 

 

 
 

Πέραν όμως από την περιγραφή του trillo ως μια αρθρωμένη επαναλαμβανόμενη 

νότα, υπάρχουν περιγραφές όπου παρουσιάζεται ως γρήγορη εναλλαγή με την 

υψηλότερη γειτονική νότα, όπως φαίνεται στο Rapresentatione di anima του 

σύγχρονου με τον Caccini Cavalieri. Με τον ίδιο τρόπο περιγράφει το trillo και ο 

Bartolomeo Bismantova αρκετά αργότερα (1677). Η χρήση του trillo κατά το δεύτερο 

μισό του 17
ου

 αιώνα φαίνεται πως γίνεται εξ ολοκλήρου με την μορφή αυτή. 

4) Gruppo (Gropetto,Groppo): Πρόκειται για ένα καλλωπιστικό στοιχείο που 

προέρχεται από την αναγεννησιακή παράδοση της Diminution (Βλ. παρακάτω): ένας 

σύντομος τρίλλος με ένα καταληκτικό «γύρισμα» (turn) στο τέλος: 

 

 

 
 

Χρησιμοποιείται με δύο μορφές: Η πρώτη έχει ισόχρονες νότες που οδηγούν στην 

πτώση: 

 

 
 

H δεύτερη λέγεται Gropetto Raffrenato και χρησιμοποιεί πιο αργές νότες στο τέλος 

για να κάνει ευκολότερο στον τραγουδιστή να τελειώσει την λέξη: 
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O Rognoni υποστηρίζοντας την δεύτερη μορφή αναφέρει πως «είναι απαραίτητο να 

σταματήσουμε στην προτελευταία νότα, ώστε να μην γίνει η τελευταία νότα ξαφνική 

και στριφνή»
187

.     

 Το γνωστό παράδειγμα του Caccini από το Le Nuove Musiche μας δείχνει ότι οι 

επαναλαμβανόμενες νότες εκτελούνταν με σταδιακή αύξηση της ταχύτητας. Στα πιο 

εκτενή του παραδείγματα, όπου συνδυάζει την χρήση των gruppi με τα trilli, 

προσδίδει στα δεύτερα αξία ίση με αυτή του τετάρτου και συχνά περιλαμβάνει 

σχήματα με μόνο δύο επαναλήψεις νοτών
188

. (Παράδειγμα 4.5.6) 

 

 

Παράδειγμα 4.5.6 G.Caccini: Trilli από το “ Le Nuove Musiche” 

 

 
 

 
5) Accento: Στην Ιταλική ορολογία με αυτήν την λέξη εννοούνται γενικά τα μουσικά 

στολίδια. Όμως είναι και ένα πολύ εξειδικευμένο στοιχείο όπου μια νότα προστίθεται 

πάνω από μια άλλη η οποία μετά κινείται με κατιόν διάστημα δευτέρας. Κατά τον 

Rognoni είναι προτιμότερο να εμφανίζεται σε αργούς ρυθμούς παρά σε γρήγορους
189

.  
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Παράδειγμα 4.5.6  Απλή γραφή: 

 

 
 

Με Accenti: 

 
5) Anticipatione della syllaba («Προσδοκία της συλλαβής»): Εμφανίζεται 

συχνά στην φιλολογία όταν ο συνθέτης τοποθετεί την τελευταία συλλαβή 

στην προτελευταία νότα: 

                                 

Παράδειγμα 4.5.7 

 

 

 
 

O Bernhard περιγράφει μερικά πολυπλοκότερα σενάρια πάνω θέμα
190

: 

 

« Όταν η δεύτερη νότα βρίσκεται ένα βήμα πάνω από την πρώτη, τότε η συλλαβή της 

δεύτερης νότας τοποθετείται στο τέλος της πρώτης»: 

 

Παράδειγμα 4.5.8 

 

 
 

«όταν οι νότες ανεβαίνουν ή πέφτουν κατά διάστημα τρίτης, ένα κλάσμα της πρώτης 

νότας δίνεται από την πρώτη νότα στην νότα μεταξύ τους, ενώ η συλλαβή 

τοποθετείται σε αυτό το κλάσμα»: 
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Παράδειγμα 4.5.9 

 

 

 
«Όταν οι νότες πέφτουν κατά μια τέταρτη, τότε η πρώτη διαιρείται ως εξής»: 

 

Παράδειγμα 4.5.10 

 

 
 

6) Anticipatione della nota (Προσδοκία της νότας): Ένα κλάσμα της αξίας μιας 

νότας δίνεται στην επόμενή της. Εφαρμόζεται όταν μια νότα κινείται βηματικά:  

 

 

Παράδειγμα 4.5.11 

 

 
 

6) Cercar della nota: Χρησιμοποιείται είτε στην αρχή είτε στην μέση μιας 

φράσης. Στην αρχή της φράσης τραγουδιέται η νότα που βρίσκεται μια 

δευτέρα κάτω από την αρχική νότα, πολύ σύντομα και μαλακά. Μετά γλιστρά 

ανεπαίσθητα στην αρχική νότα: 
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Παράδειγμα 4.5.12 

 

 
 

 

Στην μέση της φράσης εφαρμόζεται όταν οι νότες είναι του ιδίου τονικού ύψους: 

 

 

Παράδειγμα 4.5.13 

 

 
 

7) Principiar sotto alle note (Ξεκίνημα κάτω από την νότα): 

 

Ο Caccini το κατονομάζει και ως Intonazione. 

«για να δώσεις χάρη στην νότα όταν τραγουδάς, είτε στην αρχή μιας φράσης είτε 

οπουδήποτε αλλού, ξεκινάς μια τρίτη ή μια τετάρτη χαμηλότερα ανάλογα με την 

αρμονία» (Bovicelli). Αμέσως παρακάτω ο Bovicelli δίνει οδηγίες για την διάρκεια 

των νοτών: «ο τραγουδιστής πρέπει να προσέξει ότι ανεξάρτητα από την διάρκεια της 

πρώτης νότας, η δεύτερη πρέπει να είναι γρηγορότερη». Ο ίδιος θεωρεί ότι η χρήση 

μη ισόρυθμων μοτίβων δίνει μεγαλύτερη χάρη στην μουσική όπως δείχνει στα 

παρακάτω παραδείγματα:   

 

 

Παράδειγμα 4.5.14 

«κακό παράδειγμα» 
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«καλό παράδειγμα» 

 
8) Cascata (Καταρράκτης): O Caccini κάνει την μελωδία εκφραστικότερη με το να 

μακραίνει τις μεγάλες νότες και να συντομεύει τις μικρές:  

 

Παράδειγμα 4.5.15 

 
O Caccini περιγράφει τις κατιούσες σκάλες στις οποίες προηγείται παύση, για να 

πάρει αναπνοή ο τραγουδιστής.  

 

 
 

9) Portamento : Χρησιμοποιείται από τους συνθέτες κυρίως όταν η έκφραση είναι 

θλιβερή, ενώ πολλές φορές ενώνει νότες που απέχουν διάστημα ημιτονίου: 

 

 
 

 

 
 

Πολλές φορές επίσης οι συνθέτες θέλανε την εφαρμογή του σε επιφωνήματα όπως 

“ohime”, “ahi lasso” κτλ. ή σε εκφραστικές στιγμές όπου υπάρχουν μεγάλα κατιόντα 
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διαστήματα (διαστήματα τετάρτης ή και μεγαλύτερα) ή ακόμα και απαγορευμένα 

αυξημένα ή ελαττωμένα διαστήματα: 

 

 
 

 

10) Passaggio/ Diminution/ Coloratura/ Division: Πρόκειται για την διαίρεση των 

γραμμένων νοτών σε συντομότερες. Οι συνθέτες της εποχής ενθάρρυναν τους 

εκτελεστές να χρησιμοποιούν την πρακτική αυτή, επισημαίνοντας όμως πως αυτό 

πρέπει να γίνεται χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες της αντίστιξης. Έτσι έδωσαν 

παραδείγματα και διατύπωσαν κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι τραγουδιστές 

μπορούν να εμπλουτίσουν την μελωδική τους γραμμή, προσθέτοντας μελωδικά και 

ρυθμικά στοιχεία με τα οποία θα εντείνουν το εκφραζόμενο συναίσθημα και θα 

δείξουν τις προσωπικές τους τεχνικές και εκφραστικές δυνατότητες. 

 Στην φωνητική τέχνη τα Passaggi αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό προς το τέλος της 

Αναγέννησης, κάτι που συνεχίστηκε αμείωτα και κατά την εποχή Μπαρόκ. Κατά τον 

Rognoni η χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται σε πολύ εκφραστικές λέξεις όπως 

doglia (θλίψη), affanni (ανησυχία), tormenti (βάσανα) στις οποίες προτείνει την 

χρήση accenti που θα ενισχύσουν την αίσθηση της ρητορικής απαγγελίας
191

.  

  Σημαντικές είναι οι παρατηρήσεις του Bernhard: «Στα Passaggi οι γραμμένες νότες 

διαιρούνται σε συντομότερες οι οποίες διατηρούν σωστά το μέτρημα. Έτσι μια νότα 

που έχει την αξία του μισού, θα διαιρεθεί σε τέσσερα όγδοα, οχτώ δέκατα έκτα ή σε 

δέκα έξι τριακοστά δεύτερα. Αντί να παραμείνει κανείς στην δοσμένη νότα, θα πρέπει 

να τολμήσει να φύγει από αυτήν με χάρη, όπως στο παράδειγμα:»
192

 

   

 
 

Ο Bernhard συνεχίζει επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα 

passaggi στις πτώσεις δίνοντας τα παρακάτω παραδείγματα προς αποφυγή: 

 

 
Μια άλλη σημαντική παρατήρηση του Bernhard είναι ότι η χρήση passage στον 

μπάσο πρέπει να αποφεύγεται γιατί έτσι οι φωνές στερούνται θεμελίου, ενώ είναι 

δυνατό να σχηματιστούν διαφωνίες που δεν αντιστοιχούν στην επιθυμητή από τον 

συνθέτη Αρμονία. 

                                                 
191

 Βλ. Lucas Harris: “Vocal Ornaments in the Seventeenth Century” σελ 2 http://www.continuo.ca 
192

 Βλ. Lucas Harris: “Vocal Ornaments in the Seventeenth Century” σελ 1 http://www.continuo.ca 

http://www.continuo.ca/
http://www.continuo.ca/


 167 

 Ο Aurelio Virgiliano (“Il Dolcimelo” 1590) έγινε γνωστός για τους δέκα κανόνες του 

που αφορούν την τεχνική των passaggi.Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν την τεχνική 

αυτή όπως εφαρμόζονταν κατά τα τέλη του 16
ου

 και τις αρχές του 17
ου

 αιώνα και 

δίνονται παρακάτω
193

: 

 

1) Τα passaggi πρέπει να κινούνται όσο το δυνατό διαβατικά. 

2)  Κατά την συνεχή κίνηση των νοτών αυτές θα σχηματίζουν συμφωνίες και 

διαφωνίες που θα εναλλάσσονται. 

3) Όλες οι νότες που κινούνται με πήδημα πρέπει να σχηματίσουν σύμφωνα 

διαστήματα με την υπόλοιπη αρμονία. 

4) Η αρχική νότα πρέπει να ακούγεται στην αρχή, την μέση και το τέλος της 

αξίας της αρχικής νότας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει τουλάχιστον να 

σχηματίζει συμφωνία σε αυτά τα σημεία: 

 
Κατά τον Powell ο κανόνας αυτός αποδίδει μια διπλή διάσταση στα passaggi:        

Μια συνταγή με την οποία αναχωρούμε και επιστρέφουμε στην ίδια νότα, καθώς   

και έναν τρόπο για να κινηθούμε στην επόμενη νότα
194

. 

5) Εάν το θέμα κινείται ανοδικά, τότε και οι τελευταίες νότες του passaggio θα 

            κινηθούν επίσης ανοδικά. Το ίδιο ισχύει και για την καθοδική κίνηση.    

 
        

6)   Τα διαστήματα οκτάβας δημιουργούν ένα πολύ καλό ακουστικό  αποτέλεσμα    

      είτε αυτά είναι ανοδικά, είτε καθοδικά. 

7)  Τα πηδήματα οκτάβας είναι προτιμότερο να είναι ανοδικά για να μην    

      μπλεχτούν με τις άλλες φωνές.  

8) To passaggio δεν πρέπει να χωριστεί από το αρχικό θέμα κατά διάστημα    

      μεγαλύτερο της πέμπτης, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω: 

 
Δεν επιτρέπεται 

 
 

Επιτρέπεται 

 
9) Μια εξαίρεση στο παραπάνω βρίσκεται στα δύο σολ στην μέση του    

      πενταγράμμου: 
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10) Όταν υπάρχουν συνεχόμενα ανοδικά διαστήματα τρίτης: 

 

 
            μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τετάρτη χαμηλότερα από την αρχική νότα,  

            επειδή αυτή είναι η οκτάβα της τελευταίας τρίτης:    

 
        

             Το ίδιο συμβαίνει και για τις καθοδικές τρίτες. 

O Lodovico Zacconi στο Prattica di Musica (1592) δίνει τις δικές του οδηγίες για την 

εκτέλεση των passaggi. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνει στην χρήση αυτών μέσα σε φωνητικά 

σύνολα. Ο Powell μελετώντας το έργο του Zacconi, επικεντρώθηκε στους παρακάτω 

κανόνες
195

:   

1) Σε ένα πολυφωνικό έργο, να μην προσθέτονται passaggi πριν μπούνε όλες οι 

φωνές. 

2) Η προσθήκη των passaggi πρέπει να γίνεται εξισορροπημένα κατά την έκταση 

του κομματιού. Να μην γίνεται δηλαδή εκτεταμένη χρήση τους στο τέλος ενός 

κομματιού την στιγμή που η αρχή και η μέση αφήνονται «στεγνές» και «γυμνές». 

3) Όσο μεγαλύτερη σε διάρκεια είναι η νότα, τόσο καταλληλότερη είναι για να 

δεχτεί διάνθισμα. Να μην γίνονται passaggi πάνω σε τέταρτα, ιδιαίτερα όταν αυτά 

έχουν κείμενο. Εάν είναι μελισματικά, τότε μπορούν να δεχτούν μερικά. Στα μισά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο, εφ’ όσον δεν επισκιάζεται το κείμενο. 

Στα ολόκληρα και στα breves μπορεί κανείς να κάνει χρήση των passaggi κατά 

βούληση. 

4) Τα passaggi είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φωνές. Μόνο στο 

μπάσο πρέπει η χρήση τους να γίνεται με μέτρο. Στους κανόνες που δίνει για το 

μπάσο ο Zocconi, φαίνεται καθαρά η τάση που υπήρχε κατά την εποχή του, να 

αποφεύγεται το γέμισμα του μπάσου κατά το διάστημα κατιούσας πέμπτης που 

υπάρχει στις κατέντσες. 

5) Τα passaggi εφαρμόζονται σε όλα τα φωνήεντα, αλλά μερικά από αυτά 

απαιτούν ειδική εξάσκηση. 

Κατά τον Powell, ο Zacconi ανήκει στους συντηρητικούς θεωρητικούς της εποχής 

του, ο οποίος συνιστά την μετρημένη χρήση divisions, ιδιαίτερα από τους 

λιγότερο έμπειρους εκτελεστές. Θεωρεί ότι ο εκτελεστής πρέπει πρώτα να 

μελετήσει και να επαναλάβει πρώτα passage, μελωδικά σχήματα και κατέντσες 

άλλων εκτελεστών πριν ο ίδιος δοκιμάσει να αυτοσχεδιάσει με τον δικό του 

προσωπικό τρόπο. 

 Η τεχνική και πρακτική των passaggi των Zacconi και Virgiliano εφαρμόζονταν 

ήδη από το δεύτερο μισό του 16
ου

 αιώνα όπως φαίνεται και στις μελέτες των 

Giovanni Bassano, Girolamo Dalla Casa και Giovanni Luca Conforto. To έργο 

του Caccini έρχεται να συμπληρώσει τους προηγούμενους και να δώσει τον νέο 

δρόμο πάνω στον οποίο θα στηριχθούν οι νέοι εκτελεστές, όχι μόνο στην όπερα 

αλλά και στην οργανική και θρησκευτική μουσική, τουλάχιστον κατά το πρώτο 
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μισό του 17
ου

 αιώνα. Ο Monteverdi χρησιμοποιούσε την πρακτική αυτή στις 

στροφικές άριες του Ορφέα με προοδευτικά αυξανόμενη χρήση των στολιδιών 

από στροφή σε στροφή. Στα ορχηστρικά ritornelli που παρεμβάλλονται 

χρησιμοποίησε επίσης πτωτικούς τρίλλους και άλλα καλλωπιστικά στοιχεία 

παρόμοια με αυτά της φωνητικής μελωδικής γραμμής. Πολλά passaggi 

αφήνονταν από τον Monteverdi απλά και απέριττα, έτσι ώστε να δοθεί στον 

τραγουδιστή η δυνατότητα να προσθέσει ο ίδιος καλλωπιστικά στοιχεία όπως την 

mesa di voce
196

.   

 Το εκφραστικό ύφος του Caccini αφού καθιερώθηκε στην Ιταλία, διαδόθηκε 

στην Γερμανία από συνθέτες όπως ο Heinrich Schütz  που μαθήτευσε δίπλα στον 

Monteverdi. Στην Αγγλία το ύφος αυτό υιοθετήθηκε από τον Purcell και 

προσαρμόστηκε σε αγγλικά κείμενα. Το στυλ αυτό από την μονωδία μεταφέρθηκε 

και εφαρμόστηκε και σε άλλα όργανα, όπως το βιολί, και έγινε το ιδανικό μέσο 

έκφρασης και στην οργανική μουσική. Ελάχιστα σημάδια χρησιμοποιήθηκαν, 

όπως τα «t» και «tr» για το trillo και το gruppo, καθώς οι συνθέτες προτιμούσαν 

να καταγράφουν τα ornamenti και τα passaggi με νότες
197

.   

 

4.5.1.2 Ύστερη περίοδος (1660-1750) 

 

Σε αντίθεση με τους Γάλλους συνθέτες οι οποίοι έγιναν όλο και πιο συντηρητικοί 

στον αυτοσχεδιασμό και καλλωπισμό, οι Ιταλοί έφτασαν την τέχνη του 

αυτοσχεδιασμού σε πρωτοφανή για την εποχή ύψη, ιδιαίτερα στα έργα για σόλο βιολί 

και την οπερατική άρια. Ο Quanz αναγνώρισε αυτήν την διαφορά στις προσεγγίσεις 

μεταξύ Ιταλών και Γάλλων, καθώς και ο Burney παρατηρεί ότι στην Ιταλική 

πρακτική, ένα adagio σε μια άρια είναι βασικά αφημένο στις ικανότητες του 

εκτελεστή για να το χρωματίσει και να το διανθίσει. Παρά την ελευθερία που δίνεται 

στον εκτελεστή πολλοί συνθέτες όπως ο Corelli δίνουν παραδείγματα για τον τρόπο 

που επιθυμούν να διανθιστούν οι σονάτες για βιολί όπως βλέπουμε στο παράδειγμα: 
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Παράδειγμα 4.5.16 A. Corelli: Σονάτα op5 no3. Adagio 

    
 

Η σημασία του παραδείγματος είναι ότι αυτό αποτελεί καταγεγραμμένη μαρτυρία για 

τον τρόπο που γινόταν ο διανθισμός στην Ιταλία περί τα 1700. Η ανάλυση του 

παραδείγματος μας δείχνει ότι η πρακτική δεν αναιρεί τους παλαιότερους κανόνες 

των Zocconi και Virgiliano. Δείχνει όμως την εξέλιξη ως προς την πολυπλοκότητα 

των μελωδικών και ρυθμικών σχημάτων που υιοθετούνται δημιουργώντας πλούσιες 

και γεμάτες κίνηση μελωδικές γραμμές.  

  Στο έργο Compedium Musicae Signatoriae et Modulatoriae (1689) (κεφ.5 παρ19) o 

W.C.Prinz περιγράφει κάποια ιταλικά στολίδια με το όνομα “Figure Corte”, 

“Messanze” και “Salti” τα οποία είναι καταλληλότερα για υψηλότερες ταχύτητες 

παρά για Adagio
198

: 

 

Παράδειγμα  4.5.17 

  

Figure Corte:                 α)                            β)                             γ)   

 
 

 

δ) 
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Messanze: 

 
 

Salti: 

 
 

Figure Corte συναντώνται πολύ συχνά και σε γερμανικές καντάτες όπως αυτές των 

Buxtehude και J. S. Bach. 

 

4.5.2 Η τέχνη του καλλωπισμού στην Γαλλία 

 

Η Air de Cour του 17
ου

 αιώνα επηρεάστηκε από το νέο στυλ του Caccini, ο οποίος 

επισκέφτηκε τον γάλλο κυβερνήτη το 1604.. Ο Piere Guerdon, ήταν αυτός που 

καθιέρωσε την ιταλική μονωδία με συνοδεία στην Γαλλία. Το παρακάτω παράδειγμα 

δείχνει τους αυτοσχεδιασμούς των Bailly και Moulinie πάνω σε μια μελωδία του 

Antoine Boesset. Οι εκδοχές τους αντιπροσωπεύουν την γαλλική κλίση προς την 

ιταλική “Anticipatione della sillaba”. Στο παράδειγμα 4.5.18 πάνω στο μπάσο δίνεται 

από κάτω προς τα πάνω, πρώτα η γραμμή του Boesset και μετά αυτή του Moulinie 

και τέλος η πάνω γραμμή ανήκει στην εκδοχή του Bailly
199

. 

 

Παράδειγμα 4.5.18 

 

 
 

 

                                                 
199

 Βλ. “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Improvisation 



 172 

 
 

Κατά την δεκαετία 1620-1630 τα Airs υιοθέτησαν το διανθισμένο στυλ της ιταλικής 

μονωδίας χωρίς πολύ από το εσωτερικό πνεύμα, και δέχτηκαν κριτικές από τις 

επόμενες γενιές για την έλλειψη σωστής απαγγελίας του κειμένου και της χρήσης 

στολιδιών σε συλλαβές, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η διάρκεια ή η σημασία τους. 

 Δύο βασικοί παράγοντες της εξέλιξης του αυτοσχεδιασμού στην Γαλλία ήταν οι 

Michael Lambert και ο δάσκαλός του Pierre  de Neyert, οι οποίοι είχαν μεγάλη 

δύναμη στα μουσικά πράγματα. Η διδασκαλία τους είχε να κάνει με την χρήση 

στολιδιών και passaggi και την κατάλληλη τοποθέτηση αυτών σε φωνήεντα και 

συλλαβές.   

  Δύο αντιπροσωπευτικά για την γαλλική μουσική στολίδια περιγράφει ο Jean 

Rousseau στο Traite de la viole (1687). Το πρώτο είναι το “Port de voix”, το οποίο 

είναι μια ανοδική appoggiatura σε μια μοναδική νότα. Εφαρμόζεται πάνω στον χρόνο 

σχηματίζοντας διάφωνο διάστημα με τον μπάσο και λύνεται στην κύρια νότα με 

σύζευξη προσωδίας. Πρόκειται δηλαδή για μια τονισμένη νότα που δίνει μεγαλύτερη 

ένταση και ενδιαφέρον στην μουσική
200

. 

 

Παράδειγμα 4.5.19     “Port de voix” 

 
 

Παρόμοιο με το “Port de voix” στολίδι είναι το coulè με την διαφορά ότι κινείται 

καθοδικά προς την κύρια νότα. 

 

Παράδειγμα 5.5.20  “ Coulè”    
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Το δεύτερο είναι το Tremblement, το οποίο είναι ένας τρίλλος που ξεκινά πάνω από 

την κύρια νότα και είναι δυνατό να εμφανίζεται με προετοιμασία όπως τον 

περιγράφει και ο D’ Anglebert στο Pieces de clavecin  (1689) (Παρ. 4.5.21): 

 

Παράδειγμα 4.5.21   “Tremblement”  

 
 

Κατά τις αρχές του 18
ου

 αιώνα το γαλλικό στυλ υπέστη αλλαγές, καθώς ο αρμονικός 

προσανατολισμός των «συμφωνιών» είχε ολοκληρωθεί. Στο έργο “Le Art de 

Musique” (1736) o Couperin προτείνει όλα τα στολίδια να εκτελούνται πάνω στον 

χρόνο, ενώ οι εκτελεστές και οι μελετητές είχανε ήδη δείξει την προτίμησή τους στα 

στολίδια και τα passaggi που με απλότητα χρησιμοποιούσανε ώστε να προσδώσουν  

χάρη χωρίς όμως να αλλοιώσουν την μελωδία, την αρμονία και γενικά την δομή της 

φράσης. Έτσι άρχισε να ακολουθείται η «γραμμή» του Couperin με τα στολίδια πάνω 

στον χρόνο χωρίς όμως να εγκαταλειφτούν οι προηγούμενες τεχνικές των “Port de 

voix” και “Tremblement”
201

. 

 Μια άλλη φόρμα της γαλλικής σχολής αυτοσχεδιασμού είναι αυτή που έχει να κάνει 

με τον ρυθμό. Τα διπλά παρεστιγμένα (χαρακτηριστικό ρυθμικό σχήμα της γαλλικής 

ουβερτούρας) και οι άνισες νότες (Notes Inegales) δεν αναγράφονταν στην 

παρτιτούρα και ως εκ τούτου οι εκτελεστές έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν μέρος ή 

μερικές φορές και ολόκληρη της ρυθμική δομή, μιας και αναγράφονταν μόνο μερικές 

μεγάλες νότες με ελάχιστα στολίδια. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως στην Γαλλία οι εκτελεστές έδειξαν σαφή 

προτίμηση στην πλήρη καταγραφή των στολιδιών, ενώ ο αυτοσχεδιασμός υπήρξε 

πολύ πιο συντηρητικός από ότι στην Ιταλία, κρατώντας έτσι περισσότερο ανέπαφη 

από την προσωπική τους γνώμη, την άποψη του συνθέτη πάνω στο έργο.  

  Οι δύο σημαντικότερες πηγές οι οποίες καταγράφουν ακριβώς τον τρόπο εκτέλεσης 

των γαλλικών στολιδιών, βρίσκονται στο L'Art de Toucher le Clavecin  του F.  

Couperin και το Pieces de Clavecin (1689) του D’ Anglebert όπου φαίνεται στο 

παράδειγμα 4.5.22.   
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Παράδειγμα 4.5.22 Πίνακας  στολιδιών των D’Aglebert και Couperin 

 

D’ Anglebert: “Pieces de Clavecin” 

 
                 

 
 

 

Κατά τον Couperin το “Pincè” έχει δύο μορφές
202

:  

 

1)Την απλή 
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2) Την διπλή που αφορά μεγαλύτερες σε διάρκεια νότες 

 

 
και εκτελείται: 

 

 
 

ενώ για τον τρίλλο προτείνει να ξεκινάει από την πάνω νότα αλλά με μια μεγάλης 

διάρκειας προετοιμασία: 

 
 

Οι πίνακες των δύο συνθετών μας δίνουν με ακρίβεια των τρόπων εκτέλεσης των 

στολιδιών και αφορούν την οργανική μουσική δεδομένου ότι αναφέρονται σε έργα 

για τσέμπαλο. Όσον αφορά την Όπερα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το 

μέρος της ορχήστρας ή της πιανιστικής συνοδείας. Για την φωνητική γραμμή 

χρησιμότερες είναι οι πληροφορίες που δίνει ο Monteclaire ο οποίος περιγράφει κατά 

τον ίδιο τρόπο τα Tremblement, Pincè, Coulè, Port de Voix, αλλά δίνει και μια σειρά 

από άλλα στοιχεία που αφορούν τον καλλωπισμό της φωνητικής γραμμής
203

: 

 

Balancement: Είναι στην ουσία ο τρίλλος που περιγράφει ο Caccini. Συναντάται και 

με την ονομασία “tremolo”: 

 

 
 

Flatè: O Monteclaire κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ tremolo και vibrato το οποίο το 

κατονομάζει Flatè και αναφέρει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλης διάρκειας 

νότες. 
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Son file: Είναι η εκτέλεση μιας μεγάλης διάρκειας νότας χωρίς vibrato. Ο 

Monteclaire επισημαίνει πως η φωνή θα πρέπει να είναι λεία σαν καθρέφτης καθ’ όλη 

την διάρκειά της. 

 

Son enflè et diminuè: Είναι η τέχνη της Mesa di voce. 

 

Passage: Επισημαίνει πως η χρήση τους γίνεται ανάλογα με την διάθεση και το 

γούστο του τραγουδιστή ενώ παραπέμπει τον αναγνώστη στην μελέτη της ιταλικής 

τεχνοτροπίας: 

 
 

Diminution: Η περιγραφή που κάνει δεν διαφέρει από αυτήν που γίνεται στην 

ιταλική τεχνοτροπία, ενώ δίνει και ένα μόνο παράδειγμα: 

 
 

Coulade: Με την ορολογία αυτή εννοεί το γνωστό portamento: 

 
 

Trait: Εκτελείται όπως το Coulade με την διαφορά ότι είναι αρθρωμένο. Δηλαδή για 

κάθε νότα απαιτείται διαφορετική φορά του δοξαριού για τα έγχορδα και νέο χτύπημα 

της γλώσσας για τα πνευστά. Αν και δεν διευκρινίζει πως εκτελείται από τους 

τραγουδιστές, είναι προφανές ότι αυτό επιτυγχάνεται με το non-legato:   
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Son Glisse: Αφορά νότες μεγάλης διάρκειας που απέχουν διάστημα ημιτονίου μεταξύ 

τους. Η σύνδεσή τους γίνεται με ελαφρό γλίστρημα όπως  γίνεται στο glissando:  

 
 

Το συμπέρασμα του υποκεφαλαίου βρίσκεται στο κείμενο του Quantz ο οποίος 

σχολιάζοντας την διδασκαλία του Ch. Simpson αναφέρει: «Τα κομμάτια σε γαλλικό 

ύφος συνθέτονται με τέτοιο τρόπο ώστε δύσκολα να μπορεί κάτι να προστεθεί στο 

κείμενο, ενώ στο ιταλικό στυλ αφήνονται πολλά πράγματα στην επιθυμία και 

ικανότητα του εκτελεστή. Γι’ αυτόν τον λόγο η εκτέλεση της γαλλικής μουσικής με 

την απλή της μελωδία και τα καταγεγραμμένα στολίδια της, είναι πιο απαιτητική και 

δύσκολη από ότι στην ιταλική»
204

. Συνεχίζοντας ο  Quantz επισημαίνει ότι αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο στην γαλλική μουσική η γνώση της αρμονίας και του 

Συνεχούς Βάσιμου δεν είναι τόσο απαραίτητη όσο στην ιταλική και συμβουλεύει 

τους δασκάλους να παροτρύνουν τους μαθητές τους να μην παίζουν soli σε ιταλικό 

στυλ μέχρι να αποκτήσουν την σχετική εμπειρία. 

 

4.5.3 Η Τέχνη του καλλωπισμού στην Γερμανία 

 

Καθώς στην Γαλλία οι εκτελεστές προτιμούσαν να χρησιμοποιούν τα 

καταγεγραμμένα στολίδια και στην Ιταλία να δημιουργούν μακριά και ελικοειδή 

μελίσματα, οι γερμανοί μουσικοί καλλιέργησαν το δικό τους χαρακτηριστικό ύφος. 
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 Βλ. Arnold Dolmetsch: “ The Interpretation of the Music of the 17
th

 and 18
th  

Centuries”σελ 340 
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Σημαντικές πληροφορίες για την γερμανική τεχνοτροπία βρίσκονται στα γραπτά 

κείμενα των Quantz, Telemann και C. P. E. Bach.  

 Στο έργο του Telemann Sonate Methodiche δεν υπάρχει επεξηγηματικό κείμενο αλλά 

σε κάθε μία από τις δώδεκα σονάτες υπάρχει ένα μέρος που διαθέτει μια δεύτερη 

διανθισμένη παραλλαγή: 

 

Παράδειγμα 4.5.23  

 
 

Ένα καινούριο στοιχείο που παρατηρείται, είναι η συχνή χρήση του ρυθμικού 

σχήματος των τρίηχων δεκάτων έκτων. Οι παραλλαγμένες μελωδίες που 

σχηματίζονται βασίζονται στην αρμονία της αρχικής μελωδίας χωρίς να την 

μεταβάλλουν ούτε κατά το ελάχιστο. Η διάνθιση επομένως στηρίζεται στην χρήση 

διαβατικών φθόγγων, appoggiaturi, ποικιλμάτων, καθώς και στην μεταβολή των 

ρυθμικών σχημάτων και γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αλλοιώνει την αρχική 

ιδέα του συνθέτη. Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα passaggi 

ξεκινούν από την αρχική νότα της απλής μελωδίας. 

 Επηρεασμένος από την ιδέα αυτή του Telemann ο Quantz παρέθεσε ένα adagio σε 

απλή και διανθισμένη μορφή, στο οποίο όμως σχολιάζει και εξηγεί τις απόψεις του 

για κάθε στοιχείο που χρησιμοποιεί. Η φλαουτίστρια Rachel Brown συγκρίνοντας τα 

έργα των δύο αυτών συνθετών εξάγει τα κοινά στοιχεία στις απόψεις των δύο 

συνθετών
205

: 

 Οι προστιθέμενες νότες διέπονται από τους κανόνες της Αρμονίας 

 Οι μελωδίες παραλλάσσονται έντονα ως προς τα ρυθμικά στοιχεία 

 Λεπτομερής καταγραφή της άρθρωσης που διέπεται και αυτή από την 

Αρμονία 
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 Βλ. Rachel Brown: “Baroque Ornamentation in the German Style” http://www.flutefocus.com  

 

http://www.flutefocus.com/
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Ο Quantz επισημαίνει πως τα στολίδια πρέπει να γίνονται με βάση την Αρμονία και 

πάνω στην επισήμανση αυτή στηρίζεται η R. Brown για να δώσει το παρακάτω 

παράδειγμα, στο οποίο τα προστιθέμενα μελωδικά στοιχεία ανήκουν στην συγχορδία 

της συνοδείας (δεύτερο μέτρο): 

 

Παράδειγμα 4.5.24 

 

 
 

  

Οι περασματικές νότες όπως οι διαβατικοί φθόγγοι και τα ποικίλματα, πρέπει να 

προετοιμάζονται και να λύνονται σε νότες της αρμονίας. Έτσι σε μια συγχορδία Λα 

μείζονα, η νότα ρε θα πρέπει να κινηθεί προς την μι ή προς την ντο δίεση. Οι νότες 

αυτές, όπου σχηματίζουν διάφωνα διαστήματα με την αρμονία, συνήθως υπάρχουν 

στην προηγούμενη συγχορδία και έρχονται ως καθυστέρηση. Μια σημαντική 

παρατήρηση της Brown είναι ότι αυτές οι νότες είναι πάντα δεμένες με κάποια νότα 

της συγχορδίας: 

  

Παράδειγμα  4.5.25  Περασματικές νότες πάνω στην συγχορδία της Λα μείζονα 

 

 
 

Το τυπικό κλείσιμο μιας φράσης με την καθυστέρηση 4-3 μπορεί να σημειωθεί με 

διακοσμητικές νότες ή να καταγραφεί πλήρως. Στις Sonate Methodiche ο Telemann 

δίνει μια σειρά από δυνατότητες καλλωπισμού της διαβατικής και καθοδικής αυτής 

κίνησης, άλλοτε με την συσσωμάτωση της 5
ης

 με την 4
η
 της συγχορδίας (μι και ρε 

στην συγχορδία Λα μείζονα) , άλλοτε με την χρήση appoggiatura και άλλοτε και με 

τα δύο: 

 

 Παράδειγμα  4.5.26 

 

Αρχική κατάληξη: 
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Με συσσωμάτωση της 5
ης

 με την 4
η
: 

 
Με χαμηλότερη appoggiatura: 

 
 

Τα καλλωπιστικά στοιχεία του Telemann είναι γεμάτα εφευρετικότητα και ρυθμική 

ποικιλομορφία: σπάνια επαναλαμβάνει μια νέα ιδέα για περισσότερο από μισό μέτρο. 

Εισάγει επαναλαμβανόμενες νότες, παρεστιγμένους ρυθμούς, Λομβαρδικά ρυθμικά 

σχήματα, τρίηχα, γρήγορες νότες, στοιχεία που φαίνονται στην σονάτα για φλάουτο 

σε λα μείζονα που φαίνεται παρακάτω: 

 

Παράδειγμα 4.5.27 

 

G.F.Telemann: Σονάτα σε Λα Μείζονα. Μέτρα 1-2 και 7-9 

 

 

 
 

Όπως παρατηρεί η Brown ο Telemann  δείχνει μια σαφή προτίμηση στην 

προετοιμασία της ανάκρουσης, κάτι που δίνει την αίσθηση της συνέχειας στην 

μελωδία. Οι μεγαλύτερες νότες, όπως τα παρεστιγμένα τέταρτα, διανθίζονται με την 

προσθήκη τρίλλων ή turns όπως στον τρίτο χρόνο του πρώτου μέτρου ή στον πρώτο 

χρόνο του μέτρου 8, ενώ συχνή είναι και η χρήση των αρπισμάτων που εμπλουτίζουν 

την μελωδία με το άκουσμα όλων των φθόγγων της συγχορδίας. 
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 Το adagio που δίνει ως παράδειγμα ο Quantz
206

, περιέχει την απλή εκδοχή της 

μελωδία καθώς και αρκετές εναλλακτικές προτάσεις για τον διανθισμό της: 

 

 

 

Παράδειγμα 4.5.28      Quantz: “Versuch”  σελ 169 

 

 
 

Ο ίδιος ο Quantz αναφέρει ότι η χρήση των παραπάνω εκδοχών πρέπει να γίνεται 

κατά την κρίση του εκτελεστή. Οι αποχρώσεις που περιγράφει δείχνονται με τα 

σημεία της δυναμικής με τα οποία φαίνεται ότι οι προστιθέμενες νότες είναι 

μαλακότερες και ασθενέστερες από τις νότες της αρμονίας. Η συμβολή που δίνει ο 

Quantz είναι ότι γρήγορα κομμάτια χωρίς παθητικό χαρακτήρα απαιτούν πιο τολμηρά 

και δεξιοτεχνικά στολίδια, ενώ σε αργά και εκφραστικά μέρη είναι καταλληλότερη η 

χρήση πιο ήπιων και απαλών καλλωπιστικών στοιχείων.   

 Ο παρακάτω πίνακας ανήκει στον J. S. Bach και βρίσκεται στο έργο Klavierbuchlein 

für Wilhelm Friedman Bach και περιέχει την επεξήγηση των βασικών στολιδιών που 

χρησιμοποιούνταν στην Γερμανία κατά την τελευταία πεντηκονταετία της εποχής 

Μπαρόκ:  
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 Βλ. J.J.Quantz: “Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen” σελ 136-161 
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Συμπεράσματα: Η τέχνη του αυτοσχεδιασμού και του καλλωπισμού είναι 

αναπόσπαστο στοιχείο της ερμηνείας της όπερας της εποχής Μπαρόκ. Ο τρόπος με 

τον οποίο θα εμπλουτιστεί μια άρια με νέα μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία εξαρτάται 

από την χρονολογική περίοδο αλλά και από την γεωγραφική περιοχή στην οποία αυτή 

έχει γραφεί. Οι τρείς μεγάλες σχολές που κυριάρχησαν, η ιταλική, η γαλλική και η 

γερμανική, ανέπτυξαν η κάθε μια την δικής της τεχνοτροπία της οποίας τα 

χαρακτηριστικά πρέπει να μελετήσει ξεχωριστά ο ερμηνευτής της όπερας, ώστε να 

καταστεί ικανός να αποδώσει με ακρίβεια το ύφος της κάθε μιας από αυτές. Εδώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αγγλία οι συνθέτες επηρεασμένοι αρχικά από τις αρχές 

του Agazzari, και αργότερα από το οπερετικό έργο του Handel, ακολούθησαν την 

ιταλική τεχνοτροπία και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την 

Αγγλική τεχνοτροπία. Η ικανότητα αυτή, όπως αναφέρουν οι μεγάλοι συνθέτες και 

συγγραφείς της εποχής, αποκτιέται μέσω της επίπονης εξάσκησης, αλλά κυρίως μέσω 

της μελέτης και συχνής επανάληψης των καταγεγραμμένων παραδειγμάτων που οι 

ίδιοι συνέθεσαν για τον σκοπό αυτό. 

 

4.6 Η Άρια κατά την εποχή Baroque  

 

Η εξέλιξη και τα είδη της Άριας κατά το Baroque: Παρόλο που γύρω στα 1600 ο όρος 

δεν υποδήλωνε φωνητική μουσική, η άρια έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της μονωδίας. Μορφές από ποιητικές φόρμες όπως τα στροφικά τετράστιχα, οκτάβες 

και κεφάλαια αφθονούν στις όπερες των Peri και Corsi και αργότερα. Η άρια 

Possente spirto του Ορφέα του Monteverdi είναι ένα παράδειγμα άριας με 

ομοιοκαταληξία
207

. 

  Οι άριες του Caccini στο Le Nuove Musique χαρακτηρίζονται από την έκταση και 

τον τύπο των δύο πρώτων δεκαετιών του 17
ου

 αιώνα. Ο Caccini τις αποκαλούσε 

“canzonette a aria” για να αναδείξει την σχέση μεταξύ ποιητικής και μουσικής 

φόρμας. Τα ποιήματα (όλα στροφικά) που είναι για σόλο φωνή και B.C. 

αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των μέτρων που απαντώνται στα ιταλικά ποιήματα 

από το 1580 και μετά. Εδώ έγκειται και η διαφορά μεταξύ άριας και μαδριγαλιού, στο 

ότι δηλαδή η πρώτη έχει στροφικά φόρμα ενώ το δεύτερο όχι. Έτσι η άρια 

διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες φωνητικές φόρμες της εποχής και με την μορφή 

αυτή καθιερώθηκε στην όπερα του πρώτου μισού του 17
ου

 αιώνα.  

  Οι όροι “Aria” και “Recitativo” δεν είναι αποκλειστικά μουσικοί την περίοδο αυτή. 

Το πρώτο αναφέρεται στο ύφος και το δεύτερο στην φόρμα όπως δείχνει και o 
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 Βλ. “The Groves Dictionary of Music”  λήμμα:  Aria 
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ορισμός «Άρια σε έξι στροφές σε ύφος ρετσιτατίβο» στην όπερα La Catena d’ Adone  

(1626) του Mazzochi.  

 Οι άριες του πρώτου μισού του 17
ου

 αιώνα στηρίζονται πάνω σε οστινάτα, έχουν 

συνςχές βάσιμο για συνοδεία και μεταξύ των στροφών παρεμβάλλονται ορχηστρικά 

ritornelli, ενώ από 1640 και μετά κάνει την εμφάνισή της η Aria Concertante κυρίως 

στις όπερες του Cavalli. Σ’ αυτήν η ορχήστρα παρεμβάλλεται μεταξύ των φωνητικών 

φράσεων μέσα σε μια στροφή ή συνοδεύει την φωνή. Η Aria Concertante γενικά θα 

παραμείνει μειοψηφία έως την εποχή του Metastasio όπου θα χρησιμοποιηθεί στον 

μέγιστο βαθμό. 

 Αν και οι στροφές παρουσίαζαν μεγάλη ποικιλία στην φόρμα, ο τρόπος μελοποίησης 

τους ήταν περίπου ο ίδιος: Το κείμενο τοποθετείται γραμμή-γραμμή και συχνά με 

επανάληψη της τελευταίας φράσης. Το τέλος κάθε γραμμής επισφραγίζεται με πτώση 

με ή χωρίς ρυθμικό κενό (χασμωδία). 

 Δύο είδη φόρμας, το καθένα για ένα συγκεκριμένο τύπο ποιήματος, 

χρησιμοποιήθηκαν στις άριες του Β΄  μισού του 17
ου

 αιώνα:  

1) ΑΒΒ (ή ΑΒΒ΄): Η τελευταία σειρά ή ομάδα σειρών προσαρμόζεται δύο φορές 

στην ίδια μουσική, έχοντας πτώση στην τονική μόνο την δεύτερη φορά. Η 

επανάληψη μπορεί να αφορά από απλή μεταφορά έως την πλήρη 

επανεπεξεργασία του υλικού. Η φόρμα στην πιο πλήρη της μορφή αποτελείται 

από δύο στροφές και ritornelli, πχ. ΑΒΒ΄-R-ABΒ΄-R, παρόλα αυτά μερικές 

άριες έχουν μόνο μία στροφή. Οι δύο στροφές έχουν μόνο μια στροφή. Οι δύο 

στροφές έχουν παράλληλους ή πανομοιότυπους στίχους που δημιουργούν 

όμως κλιμάκωση ώστε να δικαιολογείται η επανάληψή τους. 

2) ΑΒΑ΄ (ή ΑΒΑ): Στον δεύτερο τύπο αυτό άριας, ο πρώτος στίχος ή το πρώτο 

couplet, επαναλαμβάνεται σαν refrain, στο τέλος της δεύτερης στροφής. Η 

μουσική για το επαναλαμβανόμενο κείμενο συχνά παραλλάσσεται (περί τα 

1650-60) αλλά τείνει να γίνει η κατά γράμμα επαναδιατύπωση του πρώτου 

μέρους (ΑΒΑ) ή δίνοντας την ολοκληρωμένη φόρμα ABA-R-ABA-R. Αυτό 

είναι και η πηγή προέλευσης της Aria da Capo. Οι περισσότερες άριες του 

δεύτερου μισού του 17
ου

 αιώνα είναι μικρές και απλές. Πολλές έχουν ρυθμικά 

σχήματα και μέτρο που σύμφωνα με τους μουσικολόγους της εποχής 

συνδέονται με χορευτικές φόρμες. Η πιο καθαρή απόδειξη αυτού είναι η Arie 

in stil Francese (1689) του G.L.Gregori όπου περιέχει φωνητικά κομμάτια με 

τίτλους Galliard, Minuet και Boureè καθοδηγώντας έτσι την μουσική 

προετοιμασία όσον αφορά το τέμπο, τον βηματισμό και τους τονισμούς.   

 

 

4.6.1 H Aria da Capo 

 

Από το 1680 και πέρα η Aria da Capo κυριαρχεί στην όπερα, κάτι που ξεκίνησε στην 

Βενετία όπου ήταν ακόμα το βασικό κέντρο της όπερας με κύριο εκπρόσωπο τον 

Alessandro Scarlatti. Οι προτροπές και οδηγίες του Tosi που αφορούν την εκτέλεσή 

της, μας δίνουν την εικόνα των στολιδιών και της τεχνικής αυτοσχεδιασμού των 

εκτελεστών της εποχής. Ο καλλωπισμός της Aria da Capo ήταν άμεσα συνδεδεμένος 

με την φόρμα της, που αποτελούταν από ένα τμήμα Α που συνήθως διαιρούνταν σε 

δύο μέρη που χωρίζονταν με μετατροπία στην τονικότητα της δεσπόζουσας, ένα 

τμήμα Β αντιθετικό ως προς την αρμονία και τον ρυθμό και την επανάληψη του Α.  
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 Αυτές οι άριες δεχόταν τέσσερα είδη καλλωπισμού μεταξύ των οποίων η ισορροπία 

μετατοπίζονταν κατά τα χρόνια του Tosi
208

: 

 Το πρώτο είδος περιλαμβάνει τα καταγεγραμμένα στολίδια όπως ο τρίλλος, η 

appoggiatura σε όλες τις παραλλαγές τους, η mesa di voce, τα mordents, τα διάφορα 

είδη γλιστρήματος ή δεσίματος των φθόγγων (portamento, scivolo) και το rubato
209

. 

 Το δεύτερο περιλαμβάνει μικρές ομάδες από νότες που ο Tossi τις ονομάζει “passi” 

και ο ίδιος πιστεύει ότι είναι τα πιο απαιτητικά στοιχεία για τον μουσικό που 

δοκιμάζουν την μουσικότητά του. Τα passi εμφανίζονται χωρίς να ενοχλήσουν το 

μέτρο. Όλα αυτά τα καλλωπιστικά στοιχεία ήταν ευθύνη του τραγουδιστή που πρέπει 

να εξασκείται από την παιδική του ηλικία και να διαθέτει την αντίληψη και το γούστο 

ώστε να τα προσθέτει με τέτοιον τρόπο ώστε να προσδίδει ομορφιά και έκφραση
210

. 

Ακόμη και τα στερεότυπα στολίδια σπάνια καταγράφονταν από τους συνθέτες κάτι 

που δυσκόλευε τους άπειρους τραγουδιστές και έκανε τον Tossi να παρατηρήσει: 

«Καημένη Ιταλία, οι σημερινοί τραγουδιστές δεν ξέρουν που να βάλουν μια 

appoggiatura αν δεν τους δείξεις το σημείο με το δάχτυλο»
211

. 

 Το τρίτο είδος περιλαμβάνει τα φωνητικά περάσματα (passaggi). Κατά το ιστορικό 

Barnley οι τραγουδιστές προσέθεταν ένα μεγάλο πέρασμα στο τμήμα Α της άριας και 

τουλάχιστον δύο στην επανάληψή του. Οι συμβουλές του Tosi προς τους 

μαθητευόμενους τραγουδιστές ήταν να ξεκινούν την εξάσκησή τους πάνω στην 

δημιουργία περασμάτων με διαστήματα δευτέρας και σταδιακά να προσθέτουν 

μεγαλύτερα.   

 Τέλος το τέταρτο είδος περιλαμβάνει τον στολισμό των πτώσεων (Cadenza). Οι 

πτώσεις παρουσιάζονται στην πέμπτη βαθμίδα της τονικότητας που καταλήγουν και 

είναι αποτέλεσμα της στιγμιαίας εφευρετικότητας του εκτελεστή. Κατά τον Quantz το 

σημαντικότερος που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν ο τραγουδιστής είναι ο χρόνος 

καθώς οτιδήποτε αποφασίσει να κάνει πρέπει να γίνει χωρίς διακοπή για αναπνοή. 

Παρόμοια περιγραφή δίνει ο Hiller ο οποίος αναφέρει ότι κατά την πτώση δίνεται η 

ευκαιρία στον τραγουδιστή να αυτοσχεδιάσει κατά την κρίση του όταν συναντήσει 

κορώνα
212

. Η Armine Boogaghian, συγκρίνοντας τις απόψεις των Agricola και Hiller 

πάνω στην πρακτική της εκτέλεσης των πτώσεων, αναφέρει ότι και οι δύο 

συμφωνούν ότι η πτώση πρέπει να συσχετίζεται με τον χαρακτήρα της άριας. Πιο 

συγκεκριμένα ο Hiller διατυπώνει ότι μια γρήγορη και δυναμικού χαρακτήρα άρια 

δεν γίνεται να τελειώνει σε πτώση με δεμένες νότες, κάτι που πρέπει να γίνεται στις 

αργές και παθητικές άριες. Τους παραπάνω έρχεται να συμπληρώσει ο Tossi 

υποστηρίζοντας πως οι αξίες των νοτών που θα χρησιμοποιήσει ο τραγουδιστής θα 
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πρέπει να είναι κοντινές με αυτές των γραμμένων νοτών και να μην διακόπτουν τον 

ρυθμό
213

.   

  Στο παρακάτω παράδειγμα (4.6.29) φαίνεται ένα απόσπασμα από το ντουέτο για δύο 

άλτο του Giovanni Bononcini πάνω στο οποίο κατέγραψε τον αυτοσχεδιασμό του ο 

C. A. Benati. Στο επάνω πεντάγραμμο φαίνεται το ντουέτο όπως είναι γραμμένο από 

τον συνθέτη. Στο μεσαίο καταγράφεται η εκτέλεσή του την πρώτη φορά, ενώ στο 

δεύτερο η εκτέλεσή του στο da capo. Εδώ επιβεβαιώνεται η διατύπωση ότι κατά το Α 

τμήμα της Aria da capo υπάρχει η δυνατότητα για μικρής έκτασης αυτοσχεδιασμό ο 

οποίος περιορίζεται στην χρήση στολιδιών (appoggiatura, trillo κτλ) και ελάχιστων 

περασμάτων, που δεν αλλοιώνουν την βασική μελωδική γραμμή.. Στην επανεμφάνιση 

του πρώτου τμήματος Α΄ (κάτω πεντάγραμμο), η αρχική μελωδία αποτελεί μόνο τον 

αρμονικό και μελωδικό σκελετό πάνω στον οποίο ο τραγουδιστής έχει την 

δυνατότητα να ξεδιπλώσει το αυτοσχεδιαστικό του ταλέντο.   

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 4.6.29 Giovanni Bononcini: Chamber Duet για δύο άλτο με καλλωπισμό 

από τον Carlo Antonio Benati (1710)  
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4.7 Το φωνητικό ύφος κατά την εποχή Μπαρόκ 

 

Οι τρεις πεντηκονταετίες κατά τις οποίες μπορεί να διαιρεθεί η εποχή Μπαρόκ, 

χαρακτηρίζονται από τρία διαφορετικά φωνητικά στυλ: Κατά το πρώτο μισό του 17
ου

 

αιώνα υπάρχει ένα ήπιο στυλ όπου κυριαρχεί το κείμενο, διανθισμένο και βαριά 

καλλωπισμένο σε συγκεκριμένα σημεία, ανάλογα με την κρίση και το γούστο του 

τραγουδιστή. Το δεύτερο μισό είναι αναμφισβήτητα μια bel canto εποχή, όπου η 

μελωδία κυριαρχεί έναντι των λέξεων και ο καλλωπισμός περιορίζεται. Τα εθνικά 

στυλ διαχωρίζονται πλέον καθαρά. Μετά το 1700 παρατηρείται μια επαναπροσέγγιση 

των εθνικών στυλ και μια περαιτέρω εμφάνιση του φωνητικού καλλωπισμού σε έναν 

πρωτοφανή βαθμό
214

. Οι περισσότεροι όμως ερευνητές (όπως η Martha Elliot, o 

Richard Miller και ο Ank Reiders) διαχωρίζουν το φωνητικό ύφος σε δύο περιόδους: 

Στο αυτό της πρώιμης και αυτό της ύστερης εποχής Μπαρόκ. 

 

4.7.1 Το φωνητικό ύφος κατά το πρώτο μισό του 17
ου

 αιώνα 

 

 Η μαλακή και λεία φωνή που ήταν το χαρακτηριστικό της Αναγεννησιακής 

πολυφωνίας, έγινε το ζητούμενο μετά το 1600. Έτσι για να κατανοήσουμε το 

φωνητικό ύφος της πρώιμης εποχής Μπαρόκ θα πρέπει να ανατρέξουμε σε πηγές του 

16
ου

 αιώνα: Στο έργο Practica Musica (1556) ο Hermann Finck αφού παρομοιάζει το 

τρέμολο των κακών τραγουδιστών με το βέλασμα της κατσίκας, περιγράφει τον 

ιδανικό φωνητικό ήχο για την Αναγεννησιακή πολυφωνία: «Η σοπράνο και η άλτο 

δεν πρέπει να ανεβαίνουν πολύ ψηλά και καμία φωνή δεν πρέπει να καλύπτει τις 

άλλες και να μας ενοχλούν κραυγάζοντας ή να είναι τόσο βεβιασμένη ώστε να 

αλλάζει χρώμα ο τραγουδιστής καθώς γίνεται το πρόσωπό του  μαύρο και δείχνοντας 

ότι ξεμένει από αναπνοή, όπως κάνουν εκείνοι οι μπάσοι που βουίζουν σαν μια 

σφήκα εγκλωβισμένη σε μια μπότα ή φυσούν και ξεφυσούν σαν φυσητήρες»
215

.  Η 

Αναγεννησιακή πολυφωνία απαιτούσε όλες οι φωνές να ακούγονται με την ίδια 

ένταση πράγμα που οδήγησε τους τραγουδιστές να περιορίσουν τα όρια της εντάσεως 

τους ή να συμβιβάσουν την ένταση και την χροιά τους σύμφωνα με το τονικό ύψος. Η 

ανάγκη για να αποφευχθεί μια φωνή να βρεθεί στην κορυφή της έκτασής της 

δημιούργησε την πρακτική από τους τραγουδιστές να ελαττώνουν την ένταση σε μια 

ανοδική μελωδική γραμμή και να την αυξάνουν σε μια καθοδική (όπως ζητούσε 

ιδιαίτερα ο Conrad von Zaber ήδη από το 1474). Ο κανόνας αυτός που διατυπώθηκε 

από τον Finck, αποτέλεσε την βασική αρχή του φωνητικού στυλ για ολόκληρο τον 

17
ο
 αιώνα

216
. Το ιδανικό αυτό προέρχεται από τους αρχαίους φιλόσοφους Πλάτωνα 

και Αριστοτέλη, οι οποίοι συνηγορούσαν για φωνές όχι πολύ οξείες ούτε αμβλείες, 

αλλά επέμεναν στην καθαρότητα την ευελιξία και την μετρίαση της φωνής, ενώ ο 

Finck ζητούσε γλυκιά και τρυφερή φωνή από την σοπράνο και ηχηρή και λαμπερή 

φωνή από τον μπάσο. Ο Calvicious (1602) δίνει μεγάλη έμφαση στον παραπάνω 

κανόνα και με βάση αυτόν έδωσε οδηγίες για την αναπνοή, υποστηρίζοντας τον 

μαλακό και γλυκό ήχο, υπογραμμίζοντας αρετή της μεγάλης σε διάρκεια αναπνοής 

για την παραγωγή μιας σταθερής νότας, αλλά και επισημαίνοντας τον κίνδυνο να 

καταστραφεί η φωνή από την μεγάλη δύναμη στις ψηλές νότες. Μελετώντας το έργο 
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του Calvicious, ο John Butt αναφέρεται στον 7
ο
 κανόνα όπου δίνεται η σημαντική 

οδηγία : «Τα τέταρτα και τα όγδοα που κινούνται διαβατικά είτα ανοδικά είτε 

καθοδικά, πρέπει να σχηματίζονται με τον λαιμό και όχι με τα χείλια και οι ήχοι 

πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με τέτοιον τρόπο ώστε τα βήματα να μην γίνονται 

ιδιαιτέρως αντιληπτά». 

  Πάνω στα κείμενα των Finck και Conrad στηρίζεται η διδασκαλία της φωνητικής 

τεχνικής και οι κανόνες που διατυπώνουν, δημιούργησαν την παράδοση πάνω στην 

οποία αυτή στηρίζεται. Και οι δύο επισημαίνουν την καθαρή και την σωστή έκφραση 

των φωνηέντων και τον σχηματισμό των νοτών με τους πνεύμονες και τον λαιμό και 

όχι με την γλώσσα και τα χείλια, την αποφυγή του τραγουδιού μέσω της μύτης και 

την ανάγκη για την παραγωγή μαλακών και όχι δυνατών νοτών στις υψηλές τονικές 

περιοχές
217

. Ιδιαίτερα ο Finck επηρέασε νεότερους δασκάλους οι οποίοι μελέτησαν το 

έργο του, όπως ο Quitschreiber o οποίος το 1598 εξέδωσε δεκαοχτώ κανόνες που 

αφορούν την φωνητική τεχνική. Ο 5
ος

  κανόνας αναφέρει ότι το τραγούδι πρέπει να 

γίνεται με την χρήση του vibrato, ο 15
ος

 ότι ο τραγουδιστής πρέπει να είναι σταθερός 

στον χρόνο εκτός αν η σημασία της λέξεως επιβάλει επιβράδυνση (Με άλλα λόγια 

εννοεί το Rubato), ενώ η προτελευταία νότα ενός τμήματος (section) πρέπει να 

τραγουδιέται πιο βαριά και με παύση
218

.  

  Κατά τις αρχές του 17
ου

 αιώνα και την καθιέρωση του νέου μονοφωνικού ύφους, οι 

τραγουδιστές μετέφεραν σ’ αυτό τις συνήθειές τους από το πρότερο πολυφωνικό, 

αλλάζοντας την χροιά τους καθώς περνούσανε από το ένα ρεγκίστρο στο άλλο. Αν 

και τα γνωστά ρεγκίστρα σήμερα είναι τρία (Στήθος-λαιμός-κεφάλι), δεν υπάρχουν 

αναφορές της εποχής για περισσότερα από δύο. Πέρα από αυτά αναφέρονται η “voce 

piena” και η “voce finta” του Caccini, που αργότερα καθιερώθηκε με το όνομα 

“falsetto”. To falsetto χρησιμοποιήθηκε κατά την Αναγέννηση στην χορωδιακή 

μουσική, αλλά στην μονοφωνική μουσική κατά την Φλωρεντιανή Καμεράτα φαίνεται 

ότι δεν είχε θέση όπως διατυπώνει ο Caccini στο Le Nuove Musique   : «Η ευγένεια 

του καλού τραγουδιού, που βγαίνει από μια φυσική φωνή δεν μπορεί να βγει από 

προσποιητές φωνές»
219

. Έτσι η χρησιμοποιούνταν μόνο από τους τενόρους μέσα στην 

χορωδία. 

  Η κυριαρχία του κειμένου έναντι της μουσικής, που όπως αναφέρθηκε είναι το 

κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου, ήταν αυτή που καθιέρωσε το νέο φωνητικό 

στυλ. Έτσι οι τραγουδιστές τραγουδούσαν σε ένταση λίγο πολύ παρόμοια με αυτήν 

της ομιλίας, γεγονός που τους έδινε την ικανότητα να εκτελούν με ταχύτητα και 

ευελιξία τα δεξιοτεχνικά passaggi και όλα τα ornamenti που απαιτούσε η «Νέα 

Μουσική»
220

. Για την ανθρώπινη φωνή δυνατότερα σημαίνει αργότερα και η 

εκπληκτική ευελιξία του φωνητικού οργάνου που απαιτείται στις δεξιοτεχνικές άριες, 

δεν μπορεί να επιτευχθεί με την ένταση που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος τραγουδιστής. 

Το δυνατό σημείο των τραγουδιστών της εποχής είναι η ευελιξία και όχι η ένταση 

τους. Άλλωστε το μικρό μέγεθος των αιθουσών και γενικά των χώρων όπου 

εκτελούνταν η μουσική αυτή, αλλά και το μικρό μέγεθος της ορχήστρας, ευνοούσε 
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τον μικρό όγκο φωνής. Αντίθετα στον μεγάλο χώρο των εκκλησιών οι απαιτήσεις των 

φωνών για όγκο ήταν μεγαλύτερες όπως επισήμανε ο Zarlino πολλά χρόνια νωρίτερα. 

 Όπως επισημαίνει και η J. Sadie: «Στην ανθρώπινη φωνή δυνατότερα σημαίνει και 

αργότερα», κάτι που επιβεβαιώνει την άποψη που υποστηρίζει ότι η ένταση της 

φωνής σε μια σόλο άρια πρέπει να είναι πολύ κοντινή σε αυτήν της ανθρώπινης 

ομιλίας, ώστε να καταφέρει ο τραγουδιστής να αποδώσει τα γρήγορα περάσματα και 

κολορατούρες με τις οποίες είναι πλημμυρισμένες οι άριες της εποχής. 

  

 

4.7.2 Το φωνητικό ύφος από το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα και πέρα-H τέχνη 

του Bel Canto. 

 

Κατά τον διαχωρισμό της J. Sadie το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα χαρακτηρίζεται 

από την κυριαρχία της μελωδίας έναντι του κειμένου, τον περιορισμό του 

καλλωπισμού και του αυτοσχεδιασμού πάνω στην μελωδία ενώ παράλληλα την 

χαρακτηρίζει ως «Εποχή του Bel Canto». Η πρώτη χρήση του όπου παρατηρείται 

στην Ιταλία και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τον εκλεπτυσμένο τρόπο 

τραγουδιού τόσο στην θρησκευτική όσο και στην σκηνική μουσική. Πρόκειται για το 

φωνητικό ύφος που κυριάρχησε στην Ευρώπη κατά τον 18
ο
 αιώνα και μέχρι το 1840. 

  Τα γενικά χαρακτηριστικά του Belcanto είναι: 

1. Η άψογη παραγωγή δεμένων νοτών (legato) σε όλη την έκταση του 

τραγουδιστή. 

2. Η παραγωγή ελαφριών φθόγγων στις υψηλές τονικές περιοχές. 

3. Η ευελιξία των φωνών που τις καθιστά ικανές να εκτελέσουν 

δύσκολους και γρήγορους στολισμούς. 

4. Η ικανότητα της φωνής να εκτελεί με ταχύτητα και ακρίβεια τα 

περάσματα. 

5. Η αποφυγή του εκτεταμένου και χαλαρού vibrato. 

6. Η ευχάριστη και καλά εστιασμένη χροιά της φωνής.     

7. Η σαφήνεια στην ατάκα. 

8. Η καθαρή άρθρωση και προφορά. 

9. Χαριτωμένο φραζάρισμα που στηρίζεται στον έλεγχο της αναπνοής.                 

 

Ο τρόπος που όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα  

αντικείμενα της μελέτης της φωνητικής τεχνικής. Ο Chris Tondreau μεταφέροντας 

την γνώση που απέκτησε κατά την φοίτησή του δίπλα σε έναν από τους 

σημαντικότερους ερμηνευτές του Bel Canto της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας 

Υόρκης, τον Edward L. Johnson, επισημαίνει τα τρία βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά
221

:   

  

1. «Η ανύψωση του λαιμού» 

 

Στο Bel Canto η φωνή δεν κατευθύνεται ποτέ προς την μαλακή υπερώα ή τον λαιμό. 

Και εξηγεί πως αυτό μοιάζει με το χτύπημα ενός μπαστουνιού του baseball σε μια 

πλαστική σακούλα με φασόλια. Όσο δυνατά και να την χτυπήσει κανείς το ηχητικό 

αποτέλεσμα θα είναι αδύναμο. Το αντίθετο συμβαίνει όταν χτυπήσεις έναν κάδο 
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απορριμμάτων. Έτσι καταλήγει ότι η κατεύθυνση της φωνής στις σκληρές επιφάνειες 

όπως η σκληρή υπερώα και τα δόντια δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερο 

κόπο. Επίσης το ελαφρύ χαμόγελο κατά το τραγούδι βοηθάει στο να διαχωριστούν η 

πάνω με την κάτω γνάθο μεταξύ τους και στα πίσω δόντια, με τέτοιον τρόπο ώστε να 

ανοίξει η δίοδος του αέρα και ο λαιμός να διατηρηθεί χαλαρός.    

 

2. «Η μάσκα του προσώπου» 

 

Ο Tondreau χαρακτηρίζει την μάσκα ως ένα ανάποδο τρίγωνο όπου οι ψηλές νότες αν 

και θεωρείται ότι σχηματίζονται κάτω από τα ζυγωματικά, στην πραγματικότητα 

σχηματίζονται κατά μήκος του θόλου της σκληρής υπερώας η οποία βρίσκεται 

ακριβώς κάτω από τα ζυγωματικά. Ουσιαστικά δηλαδή η φωνή τοποθετείται ψηλά 

στο πρόσωπο. Οι χαμηλές νότες τοποθετούνται μπροστά από τα χείλια και πολύ 

στενά. Η στενή εστίαση των χαμηλών νοτών μπροστά στην μάσκα φέρνει 

περισσότερη αντήχηση από το στήθος από ότι θα έφερνε στις νότες της μεσαίας και 

ψηλής περιοχής. Στο Bel Canto ο χώρος πίσω από τα δόντια είναι αυτός στον οποίο 

σχηματίζονται οι μεσαίες και ψηλότερες νότες. 

 

3. «Η εισπνοή» 

 

Ο Tondreau δίνει μεγάλη σημασία στην ελαστικότητα του διαφράγματος και την 

οικονομία του αέρα κατά την εκπνοή, ενώ θεωρεί απαραίτητο το να αποφεύγεται η 

εισροή αέρα στους πνεύμονες, κάτι που είναι ενάντια στην φυσιολογία του 

τραγουδιού. Δεν έχει δηλαδή να προσθέσει κάτι στην τυπική διδασκαλία της σωστής 

διαφραγματικής αναπνοής όπως αυτή διδάσκεται από τους δασκάλους της φωνητικής 

μουσικής. 

Σημαντικές πληροφορίες πάνω στην τεχνική και την ερμηνεία του Bel Canto 

προκύπτουν από την συζήτηση μεταξύ των L. Pavarotti, J. Sutherland και M. Horne 

σε τηλεοπτική εκπομπή για την αμερικανική τηλεόραση
222

. Πιο συγκεκριμένα ο 

Pavarotti δίνει ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία μεγάλου χώρου στην στοματική 

κοιλότητα κατά την εκφορά των συλλαβών και στην μαλακή άρθρωση των 

συμφώνων, ενώ τραγουδώντας ο ίδιος φωνητικές γκάμες επισημαίνει την σημασία 

της μαλακής αλλά και  συγχρόνως στρόγγυλης και λίγο κλειστής εκφοράς των 

υψηλών νοτών με τον κατάλληλο σχηματισμό του στόματος. Συμπληρώνοντας τον 

Pavarotti, η Marilyn Horne επισημαίνει την σημασία της χαλαρότητας και ευελιξίας 

του διαφράγματος στην χαμηλή περιοχή ενώ με γκάμες δείχνει πως με αυτόν τον 

τρόπο ακόμα και οι νότες του ρεγκίστρου του στήθους μπορούν να τραγουδηθούν 

ιδιαίτερα γρήγορα και ελαφριά.  

  Στην σημερινή εποχή ένα από τα δυσκολότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η 

Μουσική Προετοιμασία είναι η επιλογή των κατάλληλων για κάθε ρόλο φωνών. Ποια 

δηλαδή είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η φωνή για την 

απόδοση του ύφους. O μαέστρος και επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης Γιώργος Βράνος, περιγράφει τον ιδανικό για την Baroque 

όπερα τραγουδιστή
223

. Κατά τον Βράνο, η φωνή πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

 Ευελιξία στις γρήγορες νότες 

                                                 
222

 Βλ. “How to sing Belcanto” http://www.youtube.com/watch?v=Beocer7gbLI  
223

 Βράνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Μακεδονίας. Προφορική μαρτυρία στις 12-12-2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=Beocer7gbLI
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 Να διαθέτει λίγο και γρήγορο βιμπράτο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 

να μετατραπεί σε τρέμολο.  

 Ο όγκος της φωνής να είναι μέτριος χωρίς να φτάνει αυτόν της δραματικής 

σοπράνο. Δηλαδή  κρίνονται καταλληλότερες οι λυρικές φωνές. 

 Το ηχόχρωμα πρέπει να διαθέτει λάμψη και διαύγεια 

 Η φωνή πρέπει να είναι καλά εστιασμένη, κεντραρισμένη χωρίς να 

πλατειάζει. 

 Οι αναπνοές είναι μικρές, γρήγορες και λειτουργικές, χωρίς να χρειάζεται 

μεγάλο απόθεμα αέρα, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η ροή στις 

κολορατούρες και αυτές να μην επιβραδύνονται. 

 Πρέπει να μπορεί να τραγουδήσει χωρίς βιμπράτο ακόμα και μεγάλες 

φράσεις σε αργά μέρη.    

 

Συμπέρασμα: Από την Αναγέννηση άρχισε να διαμορφώνεται το φωνητικό ύφος που 

επικράτησε και κατά την εποχή Μπαρόκ. Το ύφος αυτό στηρίζεται στην ευελιξία της 

φωνής, την σωστή και υψηλή τοποθέτησή της, στην ελαφριά εκτέλεση των υψηλών 

νοτών, την ταχύτητα στις κολορατούρες, την καθαρότητα της χροιάς και της 

άρθρωσης του ήχου αλλά και του κειμένου. Λόγω του μικρού όγκου της ορχήστρας 

και του μικρού μεγέθους των χώρων στους οποίους εκτελούνταν οι όπερες της 

εποχής, απαιτείται μικρός όγκος φωνής και λίγο και γρήγορο vibrato. Γι αυτόν τον 

λόγο οι μεγάλες δραματικές φωνές δεν έχουν θέση στην όπερα εποχής Μπαρόκ 

 

 

4.8 Τα γενικά χαρακτηριστικά της διεύθυνσης της όπερας της εποχής Μπαρόκ 

και η προετοιμασία της ορχήστρας 

 

Όπως αναφέρθηκε, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα ήταν έντονο το 

ενδιαφέρον των μελετητών πάνω στον τρόπο ερμηνείας και απόδοσης του ύφους με 

το οποίο πρέπει να εκτελεστεί η Παλιά Μουσική. Το ενδιαφέρον αυτό, όπως ήταν 

φυσικό, στράφηκε και στην ορχηστρική μουσική και εκδηλώθηκε με την δημιουργία 

οργανικών συνόλων που εξειδικεύτηκαν στον ήχο και στο ύφος αυτό. Έτσι 

κατασκευάστηκαν όργανα που αποτελούν πιστά αντίγραφα των οργάνων του 17
ου

 

αιώνα και εφαρμόστηκαν σε αυτά οι τεχνικές που χρησιμοποιούνταν τότε, είτε αυτές 

αφορούν το δοξάρι (bowing) είτε το χτύπημα τη γλώσσας στα πνευστά (tonguing), 

καθώς επίσης και το κούρδισμα το οποίο ήταν κατά πολύ χαμηλότερο από το  

σημερινό. Πέραν όμως των εξειδικευμένων αυτών συνόλων, ακόμα και τα σύνολα 

που αποτελούνταν από σύγχρονα όργανα έδειξαν έντονο ενδιαφέρον να 

προσαρμόσουν τις δυνατότητές τους για την όσο το δυνατό πιστότερη απόδοση του 

ύφους. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσει η απόδοση του ορχηστρικού ήχου 

και ύφους από τα σύνολα που αποτελούνται από μοντέρνα όργανα. Ο λόγος είναι το 

γεγονός ότι απουσιάζουν από την Ελληνική πραγματικότητα ορχήστρες που 

αποτελούνται από όργανα εποχής. Οι προσπάθειες της Καμεράτας και της Ορχήστρας 

των Πατρών αποτελούν εξαίρεση. Επίσης η κατασκευή και χρήση των οργάνων 

αυτών είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απαιτεί εκτεταμένη ανάπτυξη που θα 

οδηγούσε σε παρέκκλιση από το θέμα της διατριβής. Παρακάτω ακολουθούν οι 

βασικές αρχές του ορχηστρικού ήχου αλλά και οι αρχές διεύθυνσης που αφορούν την  

όπερα της εποχής αυτής. 
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4.8.1 Η Τεχνική του Δοξαριού (Bowing technique) 

 

Οι ιδιαιτερότητες του δοξαριού, όπως αυτό υπήρξε κατά τον 17
ο
 αιώνα θα μας 

απασχολήσουν στην ενότητα αυτή. Η γνώση της κατασκευής και της λειτουργίας του 

κρίνεται σήμερα απαραίτητη για την απόδοση της παλιάς μουσικής από τα σύγχρονα 

όργανα. 

 Όπως επισημαίνει ο James Kjelland, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του παλιού και 

μοντέρνου δοξαριού, όσον αφορά τις τεχνικές δυνατότητες, είναι ότι το δεύτερο έχει 

μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να εκτελέσει spiccato και sautille σε μεγαλύτερες 

ταχύτητες από ότι το πρώτο
224

. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην ορχήστρα , 

τα έγχορδα παίζουνε περισσότερο πάνω στην χορδή (on the string). Σε αυτό 

συμβάλει, εκτός από την κατασκευή, και το ότι το παλιό δοξάρι κρατιέται σε 

ψηλότερο σημείο και η πίεση ρυθμίζεται με τον αντίχειρα, κάτι που επηρεάζει την 

ισορροπία και την άρθρωση ακόμη περισσότερο. Η μικρότερη πίεση που ασκούσε το 

δοξάρι στην χορδή, ο μικρότερος αριθμός τριχών αλλά και η στενότερη επιφάνειά του 

που έρχονταν σε επαφή με αυτή, είχε σαν αποτέλεσμα έναν λιγότερο δυνατό ήχο, 

αλλά και έντονη διαφορά στην ένταση μεταξύ των καθοδικών και ανοδικών κινήσεών 

του
225

.   

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ του Γερμανικού και του 

Ιταλικού δοξαριού: Υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων δοξαριού 

όσον αφορά τον σχεδιασμό, τον τρόπο χρήσης και την κατασκευή. Οι δύο αυτοί τύποι 

δοξαριού αντικατοπτρίζουν την γερμανική και ιταλική μουσική παράδοση καθώς και 

την μουσική την οποία αυτές οι παραδόσεις παρήγαγαν
226

. Η ιταλική μουσική ήταν 

αέρινη και ανάλαφρη και απαιτούσε ταχύτητα και ευελιξία, σε αντίθεση με την 

γερμανική που ήταν περισσότερο εσωστρεφής, τα tempi ήταν πιο αργά ενώ πολύ 

συχνά μεμονωμένοι εκτελεστές εγχόρδων καλούνταν να παίξουν αληθινές 

συγχορδίες. Όπως προαναφέρθηκε αυτά τα δύο διαφορετικά μουσικά στυλ 

αντικατοπτρίστηκαν με διαφορετικά είδη δοξαριού. Έτσι το ιταλικό δοξάρι ήταν 

λεπτό και ελαφρύ, με τις τρίχες πολύ τεντωμένες, ενώ το γερμανικό είχε μεγαλύτερη 

καμπύλη και οι τρίχες του ήταν πιο χαλαρές, κάτι που του έδινε την δυνατότητα για 

να παράγει έναν πιο μαλακό και λιγότερο δυνατό ήχο. Αντίθετα ο ιταλικός τρόπος 

κατασκευής και κρατήματος έδιναν την δυνατότητα για μεγαλύτερες ταχύτητες, 

δυνατότερο αλλά και σκληρότερο ήχο, καθώς και μεγάλη ευχέρεια στις τεχνικές off-

the-string όπως το staccato και το spicatto.   

 Στην Γαλλία γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ του σόλο παιξίματος και του 

ορχηστρικού από τους μελετητές της εποχής. Οι σημαντικότερες πληροφορίες μας 

δίνονται από τον Georg Muffat (1653-1703) ο οποίος μαθήτευσε δίπλα στον J. B. 

Lully και κατέγραψε τις αρχές που ο τελευταίος εφήρμοσε στην ορχήστρα του. Στα 

έργα Florilegium Primum (1695) και Florilegium Secundum (1698) καταγράφει τους 

κανόνες του δοξαριού οι οποίοι δεν αναγράφονται από τους συνθέτες. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει ότι η λειτουργία του δοξαριού εξαρτάται από τον χαρακτήρα, 

το τέμπο και το μέγεθος της ορχήστρας: «Όσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο και όσο 

γρηγορότερο το τέμπο τόσο μικρότερο δοξάρι απαιτείται και τόσο πιο αρθρωμένες 
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 Βλέπε Emil Telmanyi : “The Baroque German Violin Bow” 
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είναι οι νότες»
227

. Σύμφωνα με την Mary Cyr, το σύντομο δοξάρι είναι σημαντικό 

στοιχείο για την απόδοση του συγκεκριμένου ορχηστρικού ύφους που δημιούργησε ο 

Lully. Σύμφωνα με αυτό, το δοξάρι κινείται καθοδικά κατά  το πρώτο χρόνο και κατά 

τις μονές υποδιαιρέσεις του χρόνου (1, 3, 5 κτλ). Η ανοδική δοξαριά είναι πάντα 

ασθενέστερη και μαλακότερη. Στα γρήγορα tempi η ανοδική δοξαριά είναι δυνατό να 

περιλάβει δύο διαχωρισμένες νότες, κάτι που αναφέρεται με τον όρο “craquer”. Οι 

μικρές αξίες που ακολουθούν παρεστιγμένες νότες παίζονται πάντα ασθενέστερες. 

  Ο Muffat κάνει επίσης αναφορά στο μέρος του δοξαριού το οποίο χρησιμοποιείται 

και πως αυτό επηρεάζει την δυναμική και το ηχόχρωμα της ορχήστρας. Έτσι η χρήση 

της βάσης του δοξαριού παράγει πιο δυνατό και σκληρό ήχο ενώ η μέση του 

δοξαριού παράγει μαλακότερο και ασθενέστερο. Γενικά υποστηρίζει ότι οι μεγάλης 

ρυθμικής αξίας νότες παίζονται με μακριές δοξαριές οι οποίες όμως στο τέλος της 

νότας σηκώνονται αφήνοντας μια παύση που δίνει ζωή στην μελωδία και βοηθάει 

στον σχηματισμό της φράσης. Τέλος ο Muffat αναφέρεται στον διαχωρισμό των 

δεμένων και διαχωρισμένων με την τεχνική του spiccato νοτών. Πιο συγκεκριμένα, 

δύο σύντομες νότες κάτω από μια λεγκατούρα μπορούν να παιχτούν είτε με ανοδική 

είτε μα καθοδική δοξαριά. Το spiccato, το οποίο οι συνθέτες δεν αναγράφανε στην 

παρτιτούρα, περιλαμβάνει την εκτέλεση δύο ή περισσοτέρων διαχωρισμένων νοτών 

με την ίδια κατεύθυνση του δοξαριού. Το staccato εκτελείται με το σταμάτημα του 

δοξαριού και την δημιουργία έτσι μικρών παύσεων μεταξύ των νοτών.    

  Οι κανόνες της χρήσης του δοξαριού στο ορχηστρικό παίξιμο που δημιούργησε ο 

Lully και αναφέρει ο Muffat, εφαρμόστηκαν μέχρι και το τέλος της εποχής Μπαρόκ 

στην Γαλλία αν και κατά τα τελευταία χρόνια είχανε πιο χαλαρή ισχύ.  

  Συμπέρασμα: Η Ιταλική και η Γερμανική Όπερα απαιτούν πολύ διαφορετική χρήση 

δοξαριού. Η πρώτη, λόγω του πιο ανάλαφρου και δεξιοτεχνικού χαρακτήρα της  

μουσικής, κάνει εκτεταμένη χρήση των τεχνικών off-the-string, ενώ η δεύτερη 

απαιτεί το δοξάρι να κινείται πάνω στην χορδή (on-the-string). Στην Γαλλική όπερα 

όπως αυτή διαμορφώθηκε από το έργο του Lully, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 

στοιχεία και από τις δύο παραπάνω σχολές. Κύρια ομοιότητα με την γερμανική σχολή 

είναι ο μαλακός ήχος στις μεγάλης διάρκειας νότες ενώ δεν λείπουν οι δεξιοτεχνικές 

τεχνικές off-the-string που συναντώνται στην Ιταλία.  

 

4.8.2 Tonguing 

 

Η άρθρωση στα πνευστά όργανα έγκειται στην χρήση συλλαβών οι οποίες παράγουν 

άλλοτε σκληρή και άλλοτε μαλακότερη ατάκα. Οι γάλλοι εκτελεστές συνηθίζανε τις 

συλλαβές tu για την ηχηρή ατάκα και ru για την μαλακότερη. Κατά τον Hotteterre η 

συλλαβή tu εφαρμόζεται σε ολόκληρα, μισά, τέταρτα και στα περισσότερα όγδοα. Σε 

γρήγορα διατονικά περάσματα, προτείνει την εναλλαγή tu και ru ως γενικό κανόνα. Η 

επιλογή όμως της συλλαβής καθορίζεται από το μέτρο και κυρίως από την ταχύτητα. 

Θεωρεί προτιμότερο το tu-ru σε γρήγορα περάσματα, καθώς έτσι παράγεται πιο 

μαλακός και δεμένος ήχος.  

  Η σημαντική παρατήρηση του Hotteterre όμως αφορά την ιδιαιτερότητα του κάθε 

οργάνου: «Η άρθρωση είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονη ανάλογα με το όργανο το 

οποίο παίζουμε: Έτσι κανείς θα πρέπει να αρθρώνει μαλακότερα στο Flauto Traverso, 

πιο μαρκαρισμένα στο Recorder, ενώ στο Όμποε θα πρέπει να προφέρει τις συλλαβές 
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Music” σελ 63-73 
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όσο το δυνατό εντονότερα».
228

 Όσον αφορά το legato, αυτό επιτυγχάνεται 

εκτελώντας δύο ή περισσότερες νότες με μία συλλαβή και αναφέρεται με την 

ονομασία coulez. 

  Το έργο του Hotteterre συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το 1765 και οι αρχές του 

απολάμβαναν ευρείας αποδοχής μέχρι τότε. Από το 1752 όμως, και άλλοι συγγραφείς 

εξέδωσαν τις δικές τους προτάσεις, όπως ο Quantz ο οποίος προτείνει τις συλλαβές di 

και di-ri, ή τις ti και ti-ri. Η άρθρωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στο Φλάουτο, το Όμποε, 

το Φαγκότο και το Recorder. Μαζί του συμφωνούσαν και οι Corrette και Mahaut που 

πίστευαν πως η άρθρωση δεν πρέπει να περιορίζεται στο tu και ru.      

 

 

4.8.3 Οι γενικές Αρχές της Διεύθυνσης της Όπερας Μπαρόκ. 

 

Το πρόβλημα της τεχνικής διεύθυνσης που απαιτείται για την απόδοση του ύφους της 

Μουσικής Baroque και κατ’ επέκταση της Όπερας απασχολεί τους διευθυντές 

ορχήστρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα. Όπως αναφέρει ο μαέστρος 

William Christie, πριν από αρκετές δεκαετίες οι μαέστροι προσπαθούσαν να 

αποδώσουν την μουσική Μπαρόκ με την σύγχρονη τεχνική. Όμως κατά τον Christie 

για την σωστή απόδοση της Όπερας της εποχής αυτής απαιτεί η κινησιολογία του 

μαέστρου να αποκτήσει μια «γλωσσική βάση». Δηλαδή η κινησιολογία υπάρχει για 

να εκμαιεύσει το νόημα των λέξεων. Οι κινήσεις πρέπει να υποχρεώνουν 

τραγουδιστές και μουσικούς ώστε να τραγουδήσουν αλλά και να μιλήσουν το 

κείμενο, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με την μοντέρνα τεχνική η οποία απευθύνεται 

σε μεγάλου μεγέθους ορχήστρες
229

. Ο Γ. Βράνος συμφωνώντας μαζί του και 

λαμβάνοντας και ο ίδιος υπ’ όψιν το μικρό μέγεθος της ορχήστρας, αλλά και το μικρό 

μέγεθος των χώρων όπου πραγματοποιούνταν οι παραστάσεις όπερας, συμπληρώνει 

πως η διεύθυνση πρέπει να είναι «σεμνή» αλλά ταυτόχρονα ακριβής, με περιορισμένο 

το εύρος των μετρικών κινήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται περισσότερο η 

ρητορική απόδοση του μουσικού κειμένου αλλά και του λιμπρέτο
230

.  Ο ίδιος 

συμπληρώνει πως η ρητορική απόδοση αλλά και η αισθητική της εποχής, ο 

«σαλονίστικος» χαρακτήρας της μουσικής και η υπερφυσική θεματολογία της όπερας 

του 17
ου

 και του πρώτου μισού του 18
ου

 αιώνα, διαμορφώνουν το ηχόχρωμα που 

απαιτείται από την ορχήστρα. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού, είναι το περιορισμένο 

βιμπράτο και οι επίπεδες δυναμικές αντιθέσεις. Στο δε ρετσιτατίβο θεωρεί πως το 

βιμπράτο πρέπει να αποφεύγεται τελείως. Με την άποψη αυτή συμφωνεί μαζί του και 

ο John F.Colson, ο οποίος στους κανόνες που παραθέτει για την διεύθυνση της 

μουσικής Baroque, υποστηρίζει τις μέτριες αντιθέσεις στην δυναμική και το λίγο ή 

και καθόλου βιμπράτο από την ορχήστρα
231

. Προσωπική μου άποψη είναι πως κατά 

την συνοδεία μιας άριας από την ορχήστρα, το vibrato δεν πρέπει να αποφεύγεται 

(ιδιαίτερα σε μια αργή και εκφραστική άρια) αλλά να πλησιάζει, όσον αφορά την 

συχνότητα, αυτήν του τραγουδιστή.  

 Όσον αφορά τις δυναμικές που προαναφέρθηκαν, λεπτομερέστατη ανάλυση κάνει η 

Mary Cyr, η οποία διαχωρίζει την χρήση των δυναμικών από τους συνθέτες σε δύο 

περιόδους: Η πρώτη περιλαμβάνει τον 17
ο
 αιώνα όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι 
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η έλλειψη του crescendo και diminuendo, με εξαίρεση την mesa di voce καθώς και το 

σβήσιμο των μεγάλης διάρκειας νοτών. Δηλαδή είναι η εποχή των επίπεδων 

δυναμικών αλλαγών (Terraced Dynamics) όπου οι συνθέτες αναγράφουν μόνο το 

piano και το forte, ενώ παράλληλα κάνουν και την χρήση του “Echo effect”
232

. Η 

δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει το πρώτο μισό του 18
ου

 αιώνα, όπου και γίνεται η 

χρήση των συμβόλων του crescendo και diminuendo.  

 Κατά τον Walther, τα σύμβολα p και f δεν είναι απλά σύμβολα έντασης του ήχου 

αλλά μαρτυρούν και τον χαρακτήρα του ηχοχρώματος. Έτσι το pp δεν σημαίνει 

απαραίτητα μόνο pianissimo, αλλά και μαλακότερα
233

. 

 

Συμπεράσματα: Η Μουσική Προετοιμασία της Όπερας της εποχής Μπαρόκ διέπεται 

από κανόνες που διατυπώθηκαν πολύ πριν από το 1600. Έχει σαν βάση τις αρχές της 

Ρητορικής Τέχνης όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα από τον 

Αριστοτέλη, αλλά και στην Αρχαία Ρώμη από τον Κικέρωνα, και καταγράφηκαν από 

συνθέτες και συγγραφείς του 17
ου

 αιώνα όπως οι Matheson, Bernhard, Quantz και 

άλλοι. Η μελέτη των συγγραμμάτων τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μουσικός  

εκτελεστής και ο Ρήτορας έχουν τον ίδιο στόχο: Να κρατήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον 

του ακροατή, αλλά και να εντείνουν τα ανθρώπινα πάθη του, μέσω της σαφήνειας, 

της καθαρότητας του λόγου και  της πειθούς τους. Προς τον σκοπό αυτό αποσκοπούν 

όλες οι παράμετροι (Tempo, Άρθρωση, Δυναμική, Ornamentation, Αυτοσχεδιασμός) 

της μουσικής ερμηνείας που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο αυτό.   
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5. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 

 

 

5.1 Ιστορικά στοιχεία. 

 

5.1.1 Η εξέλιξη της Όπερας κατά τον 18
ο
 Αιώνα. Η Αισθητική και οι νέες μορφές 

 

Η περίοδος του Μπαρόκ συνδέθηκε με την άνοδο του απολυταρχισμού στην Ευρώπη 

αλλά και με μια σταδιακή αναθεώρηση των παραδοσιακών ιδεών και αξιών. Ήδη από 

τον 17ο αιώνα οικοδομήθηκε μια νέα κοσμοαντίληψη περισσότερο ορθολογική και 

μηχανιστική, που θεμελιώθηκε από τον Καρτέσιο, τον Τζον Λοκ και τον Νεύτωνα. Η 

πνευματική αυτή επανάσταση αποτέλεσε και την βάση του πολιτιστικού κλίματος 

μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ο Διαφωτισμός. Όπως ο Διαφωτισμός έτσι και 

ολόκληρη η καλλιτεχνική παραγωγή του 17ου και 18ου αιώνα αντανακλά ένα 

θαυμασμό για τον κλασικό κόσμο και οι δημιουργοί μιμούνται τα κλασικά πρότυπα. 

Φιλόσοφοι όπως ο Βολτέρος, ο Ρουσσώ και ο Μοντεσκιέ ανέδειξαν την ιδιαιτερότητα 

της προσωπικότητας του ατόμου και την δύναμη αυτού στην καταπολέμηση των 

προβλημάτων του κόσμου. Η επανάσταση στον τρόπο σκέψης αναπόφευκτα οδήγησε 

σε σύγκρουση μεταξύ της παλαιάς τάξης και νέες ιδέες. Η Γαλλική και η 

Αμερικανική επανάσταση  κατά το τελευταίο τέταρτο του 18
ου

 αιώνα διεγείρεται από 

αυτή τη νέα στάση. Η μουσική σκηνή της κλασικής περιόδου αντανακλούσε τις 

αλλαγές που συνέβησαν στην κοινωνία, στην οποία η μουσική είχε γραφτεί. Αυτή 

ήταν η πρώτη εποχή στην ιστορία της μουσικής στην οποία οι δημόσιες συναυλίες 

έγιναν ένα σημαντικό μέρος της μουσικής σκηνής. Η μουσική εξακολουθούσε να 

εκτελείται στις εκκλησίες και στις αυλές, εντούτοις απέκτησε πιο λαϊκό χαρακτήρα 

και δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι πρέπει να εξυπηρετεί την ευχαρίστηση και την 

έκφραση του απλού λαού
234

. 

 

 Στο γεγονός αυτό, σημαντική συμβολή έχουν και οι αρχαιολογικές αποστολές που 

πολλαπλασιάζονται και οδηγούν σε σημαντικές ανακαλύψεις στην Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Αίγυπτο. Την περίοδο του κλασικισμού, το Λονδίνο και το Παρίσι 

αποτελούν σημαντικά αστικά κέντρα με έντονο καλλιτεχνικό στοιχείο. Στην 

Γερμανία και την Ιταλία υπάρχουν αρκετές μικρότερες πόλεις με αξιοσημείωτη 

καλλιτεχνική δραστηριότητα ενώ στην Αυστρία, η Βιέννη μετατρέπεται σε τόπο 

συγκέντρωσης ευγενών και καλλιτεχνών από ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Βιέννη 

πραγματοποιήθηκε η ανάμειξη όλων των διαφορετικών εθνικών χαρακτηριστικών 

στην τέχνη. 

 Στα μέσα του 18ου αιώνα, έχει διαμορφωθεί πλήρως ένα νέο ρεύμα στην 

αρχιτεκτονική, τη μουσική και γενικά τις τέχνες. Η διαύγεια και καθαρότητα είναι 

βασικά γνωρίσματα του νέου αυτού ύφους. Η απλότητα, η ευθύτητα και η συνοχή, 

αποτελούν βασικές αρχές της νέας αισθητικής, η οποία αξίωνε την κατάργηση 

περιττών διακοσμητικών στοιχείων επιζητώντας μια περισσότερη φυσική και άμεση 

έκφραση. 

 Η κλασική μουσική χαρακτηρίζεται γενικά από μια ομοφωνική μουσική γραφή κατά 

την οποία κυριαρχεί μια βασική μελωδία, ενώ τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέρη 
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υποστηρίζουν την μελωδία αυτή. Το ύφος αυτό ήταν σε πλήρη αντίθεση με την 

πολυφωνική και αντιστικτική δομή της προκλασικής ή μπαρόκ μουσικής. Επιπλέον 

το κλασικό ύφος εισάγει μια μελωδική και αρμονική περιοδικότητα. 

 Το μουσικό κείμενο χωρίζεται τις περισσότερες φορές σε σύντομες περιόδους ή 

φράσεις ενώ οι αρμονίες εναλλάσσονται με βραδύτερο ρυθμό. Ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό της κλασικής μουσικής είναι η εναλλαγή συναισθημάτων και 

διάθεσης, κάτι που δεν παρατηρείται στην μπαρόκ μουσική, όπου ένα μουσικό 

κομμάτι εκφράζει από την αρχή ως το τέλος του μια συγκεκριμένη συναισθηματική 

κατάσταση. 

 Με την αλλαγή της εποχής και το πέρασμα στην Κλασική περίοδο σημαντικές 

αλλαγές παρατηρούνται στην φόρμα, ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους νέα 

είδη όπερας. Στην Ιταλία, δημιουργείται από τον A. Scarlatti η Ιταλική Ουβερτούρα, 

που με την φόρμα της γρήγορο-αργό-γρήγορο αποτελεί τον πρόδρομο της 

Συμφωνίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την Κλασική περίοδο.  Κατά  το τέλος 

του 17
ου

 αιώνα διάφοροι ποιητές, κάτω από την επιρροή του Γαλλικού δράματος, 

υποστήριξαν ότι τα λιμπρέτα πρέπει να απαλλαγούν από κωμικά και υπερφυσικά 

στοιχεία, κάτι που οδήγησε στην δημιουργία της Opera Seria η οποία καθιερώθηκε 

χάρη στους δύο ναπολιτάνους λιμπρετίστες Apostolo Zeno (1668-1750), και Pietro 

Trapassi γνωστό ως Metastasio (1698-1792). Από τον Handel ως τον Mozart, πολλοί 

συνθέτες χρησιμοποίησαν τα λιμπρέτα των Zeno και Metastasio, με πιο επιφανή  τον 

Α. Hasse. Τα κείμενα τείνουν να εξυψώσουν συγκεκριμένες αρετές όπως η τιμιότητα 

και ο πατριωτισμός καθώς και τον θρίαμβο των αρετών αυτών πέρα από εμπόδια και 

προβλήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μουσική και η τραγουδιστική τέχνη του Bel 

Canto. 

 Οι άριες διαχωρίζονται απότομα από το ρετσιτατίβο και με τον περιορισμό της 

χρήσης της χορωδίας ενισχύεται ο ρόλος τους στην όπερα. Η φόρμα της Άριας 

εξακολουθεί να είναι η Aria da Capo όπως διαμορφώθηκε κατά τον προηγούμενο 

αιώνα η οποία όμως διέκοπτε την δραματική ροή και γι αυτό εξώθησε τους συνθέτες 

στην αναζήτηση νέων μορφών.  

 To ρετσιτατίβο διαχωρίζεται σε Secco και Accompagnato, όπως και κατά την εποχή 

Baroque, έχοντας έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. To πρώτο μελοποιεί το 

κείμενο με καθορισμένους κανόνες και τυποποιημένα σχήματα που ήταν γνωστά και 

στον λιμπρετίστα: Οι φράσεις του κειμένου διαχωρίζονται με παύσεις, οι τονισμένες 

συλλαβές συμπίπτουν με τα ισχυρά μέρη του μέτρου, ο αριθμός των συλλαβών 

καθορίζει τον αριθμό των φθόγγων, η συχνή επανάληψη μιας νότας και τα μικρά 

διαστήματα δείχνουν την οικειότητα στον λόγο, ενώ οι φράσεις συνδέονται αρμονικά 

και μελωδικά μεταξύ τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την τονική περιπλάνηση με 

μετατροπίες από την μια άρια στην επόμενη.  H Opera Seria κατά την Κλασική 

περίοδο οδηγείται σε παρακμή λόγω της αποξενωμένης από την πραγματικότητα 

θεματολογίας, αλλά και του γεγονότος ότι θεωρήθηκε σύμβολο του Παλαιού 

Καθεστώτος (Ancien Regime). 

  Ήδη από τις αρχές του 18
ου

 αιώνα άρχισε να δημιουργείται στην Napoli και η Opera 

Buffa που μετά την όπερα La Serva Padrona του Pergolesi έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής 

και αποτέλεσε την κυρίαρχη φόρμα της Κλασικής εποχής. Η Opera Buffa ως κωμική 

όπερα είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη από την φύση της με την προκλασική και κλασική 

μουσική. Φτάνει στο απόγειο της με τον Mozart και σβήνει περί τα 1830/40 με τον 

Donizetti. Το υλικό αντλείται από την καθημερινότητα και είναι από κωμικό έως και 

ιδιαίτερα αισθηματικό, σε αντιστοιχία με την Commedia del Arte. Η τελευταία ήταν 
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αυτοσχεδιαστικός τύπος κωμωδίας του 16
ου

 αιώνα με χαρακτήρα φάρσας, στην οποία 

η ακολουθία των σκηνών και το περιεχόμενο ήταν καθορισμένα, τα επιμέρους όμως 

στοιχεία της παράστασης επαφίονταν όμως στους ηθοποιούς , που συχνά 

αυτοσχεδίαζαν. Η όπερα Buffa χρησιμοποιεί την καθημερινή γλώσσα, συχνά την 

τοπική διάλεκτο, παραπομπές, παρωδίες, γρήγορη ομιλία, φταρνίσματα, χασμουρητά 

και τραυλίσματα. Η εκτεταμένη χρήση των φωνητικών συνόλων δίνει την 

δυνατότητα να ακουστούν ταυτόχρονα πολλοί χαρακτήρες και το αποτέλεσμα 

χαρακτηρίζεται από αρμονία και ενότητα. Το τελευταίο γίνεται πιο εμφανές στο 

finali, όπου όλοι οι χαρακτήρες βρίσκονται επί σκηνής.  

  Στη Γαλλία, από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα ανθεί η Grand Opera με αριστοκρατικό 

ύφος και ηρωικά θέματα από την μυθολογία και την Ιστορία μακριά από την 

καθημερινότητα δεχόμενη την επίδραση της Tragedie Lyrique και της Opera-ballet. 

Παράλληλα εμφανίζεται η Opera Comique με θέματα από την καθημερινή αστική και 

αγροτική ζωή. Στα κωμικά και σατυρικά, προστίθενται αργότερα ρομαντικά και 

δραματικά στοιχεία. Κύριο κορμό αποτελούν οι διάλογοι σε πρόζα και μουσική, 

κυρίως τραγούδια (Ariettes) ενώ η Aria da capo εμφανίζεται μόλις στις τελευταίες 

όπερες του Rameau.  

  Αναμορφωτής της Γαλλικής Όπερας θεωρείται ο Gluck ο οποίος καθιέρωσε 

σημαντικές καινοτομίες. Από τα χειρόγραφά του προκύπτει η προτίμηση του στην 

απλότητα της άριας, και στην ανάγκη αποφυγής των υπερβολικών καταχρήσεων που 

έφεραν στην όπερα η «ματαιοδοξία των τραγουδιστών και η αυταρέσκεια των ιταλών 

συνθετών, καταχρήσεις που μετέτρεψαν σε γελοίο το μεγαλοπρεπέστερο των θεμάτων» 

αναφερόμενος στην μουσική που συνέθεσε για την όπερα «Άλκηστης»
235

.  

 Έτσι ο Gluck διαμορφώνει το δικό του ύφος στην όπερα το οποίο στηρίζεται στις 

παρακάτω αρχές
236

: 

 Η μουσική υπηρετεί την ποίηση και την έκφραση των ψυχικών και 

εξωτερικών συμβάντων 

 Η μουσική αποδίδει πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν είναι αυτάρκης όπως στο 

bel canto αλλά υπηρετεί την αληθοφάνεια 

 Τραγούδια στην θέση της Aria da capo επιζητώντας έτσι την απλότητα και 

φυσικότητα χωρίς την χρήση υπερβολικών αυτοσχεδιασμών και στολιδιών. 

 Στην θέση του recitativo secco εμφανίζεται το δραματικής επεξεργασίας 

recitativo accompagnato με την συνοδεία ορχήστρας εγχόρδων. 

 Η χορωδία συμμετέχει στην δράση κατά το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας. 

 Το μπαλέτο συμμετέχει ενεργά ως χορωδία, παντομίμα ή χορός. 

 Η εισαγωγή συνδέεται με την υπόθεση και δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο 

κομμάτι που προηγείται της όπερας 

 Η μουσική χάνει τον εθνικό της χαρακτήρα και αποκτά έναν διεθνή, μέσα 

στον οποίο συνυπάρχουν το ιταλικό accompagnato και arioso, το γαλλικό 

μπαλέτο και παντομίμα, το αγγλικό και γερμανικό Lied, το γαλλικό chanson 

και vaudeville κοκ. 

 

Στην  Γερμανία κατά την κλασική περίοδο κυριαρχεί η ιταλική όπερα. Οι ιταλοί 

συνθέτες καλούνται να γράψουν και να διευθύνουν τα έργα τους στα γερμανικά 
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θέατρα διατηρώντας έτσι την παράδοση της opera seria, ενώ ακόμη και οι γερμανοί 

συνθέτες ακολουθούν την ιταλική παράδοση. 

 Λίγο αργότερα όμως γεννιέται το γερμανικό Singspiel με επιρροές από το την 

αγγλική ballad opera και την γαλλική opéra comique. Ιδρυτής θεωρείται ο J. A. Hiller 

και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ομιλούμενων διαλόγων τραγουδιών λυρικών 

αριών, ενώ εγκαταλείπεται η aria da capo. Το θεματικό υλικό είναι ένα μείγμα από 

παραμύθια, διηγήσεις θαυμάτων, μαγεία, συναισθηματισμό, κωμικά στοιχεία και 

ιδεαλισμό. Συνθέτες singspiel είναι οι Haydn, Dittersdorf, Muller, Mozart ενώ και ο 

Beethoven χρησιμοποιεί στοιχεία στην μοναδική του όπερα Fidelio.  

 

5.1.2 Το Ρετσιτατίβο και η Άρια 

 

5.1.2.1 Το Ρετσιτατίβο  

 

Κατά την κλασική περίοδο κυριαρχεί το recitativo  secco και το recitativo  

accompagnato συνεχίζοντας την παράδοση που καθιερώθηκε από την εποχή Μπαρόκ. 

Το πρώτο δεν σημειώνεται αναλυτικά στην παρτιτούρα και εν μέρει αυτοσχεδιάζεται 

και εκτελείται από το τσέμπαλο με ή χωρίς συνοδεία βιολοντσέλου. Το accompagnato 

χρησιμοποιείται ευρέως ενώ από τις τελευταίες όπερες A. Scarlatti κάνει την 

εμφάνισή του το Recitativo Obbligato, στο οποίο η ορχήστρα παίζει ανεξάρτητα 

passage βίαιου ή παθητικού χαρακτήρα. Το  Obbligato γρήγορα υιοθετήθηκε από 

τους συνθέτες της opera seria.  

 Ο ίδιος ο Metastasio ήταν υποστηρικτής του νέου αυτού είδους και μάλιστα σε ένα 

γράμμα του προς τον συνθέτη A. Hasse το 1749 δίνει σαφείς οδηγίες για την 

συνοδεία της ορχήστρας στα recitativi obbligatto στην όπερα Attilo Regolo. 

Ένα άλλο είδος που γεννιέται κατά την κλασική εποχή είναι το semplice, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε και κατά τον ρομαντισμό. Χαρακτηριστικά του είναι η χρήση 

μεμονωμένων και απομονωμένων συγχορδιών, η δραματική συμβολή του συνεχούς 

βάσιμου και η αλληλεπίδρασή του με τον τραγουδιστή καθώς και η χρήση 

επανάληψης και επιφωνημάτων.    

 

6.1.2.2 Η Άρια  

 

Η άρια ακολουθεί τους μελοποιημένους διαλόγου του ρετσιτατίβο ως ένα είδος 

περίληψης με συγκεκριμένη ψυχική διάθεση, αντίστοιχα με τον χορό της αρχαίας 

τραγωδίας. Οι άριες κλείνουν την σκηνή συχνά με παράλληλη αποχώρηση του 

τραγουδιστή και πάντα υπάρχει η πιθανότητα να ακολουθήσουν χειροκροτήματα ή 

και επανάληψή της. Η δραματική εξέλιξη έχει δευτερεύουσα σημασία. 

 Η άρια da capo αντικαθίσταται σταδιακά από τη aria da segno. Η επανάληψη μετά 

την δεύτερη ενότητα δεν γίνεται από την αρχή αλλά από το segno, παραλείποντας 

συνήθως το εισαγωγικό αρχικό ritornello.  

  Σταδιακά στα 1760 και 1770 η aria dal segno δίνει έδαφος σε μια άρια κοντινή, όσον 

αφορά την τονικότητα, στην σύγχρονη σονάτα ή συμφωνία μα την πρώτη ενότητα να 

τελειώνει στην Δεσπόζουσα, την δεύτερη να λειτουργεί ως ανάπτυξη και την τρίτη ως 

επανέκθεση (reprise). Αυτή η άρια δόθηκε αρχικά σε δευτερεύοντες ρόλους λόγω της 

μικρής αποδοχής που είχε στα πρώτα της στάδια.  

  Το Rondeau παρουσιάστηκε στην ιταλική όπερα το 1760 μεταξύ των αριών που 

ξεκινούν με αργό τέμπο και συνεχίζουν με γρήγορο. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας η 
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διμερής αυτή φόρμα έγινε πολύ δημοφιλής, αντικαθιστώντας έτσι την μονορυθμική 

γαλλική άρια και καθιερώθηκε με τον όρο Cantabile-Cabaletta. Σ’ αυτήν το πρώτο 

αργό και μελωδικό μέρος ακολουθείται από την γρήγορη Cabaletta που τελειώνει με 

μια coda. Η Cabaletta χρησιμοποιείται για να εκφραστούν πολύ έντονα 

συναισθήματα: συντριβή, ευτυχία, διαχρονική αγάπη, έντονη θλίψη. Ήταν σημαντικό 

στοιχείο στην τέχνη του Belcanto και συνέχισε την παρουσία της στην ιταλική 

ρομαντική όπερα.  

  Η Cavatina που εξελίχθηκε σχεδόν παράλληλα με την Cabaletta έχει επίσης διμερή 

μορφή χωρίς επαναλήψεις, έχει λαμπερό χαρακτήρα και εμφανίζεται συχνά σε 

μελωδικού χαρακτήρα άριες. 

  Οι άριες στην κλασική περίοδο έχουν πιο ελεύθερη και πολυποίκιλη φόρμα. Σ’ 

αυτές αν και δεν αποκλείονται οι άριες da capo, είναι πολύ συνηθισμένες οι διπλού 

tempo άριες με αργό ξεκίνημα και κατάληξη σε γρήγορο τέμπο 6/8. Κατά το τέλος 

του 18
ου

 αιώνα έως τις αρχές του 19
ου

 υπήρξε μια περίοδος ελευθερίας αλλά και 

πειραματισμού πάνω στην φόρμα. Στην opera seria η φόρμα σονάτας θεωρήθηκε 

αναχρονιστική και εγκαταλείφθηκε, δίνοντας την θέση της στην πολυρυθμική φόρμα 

που όπως αναφέρθηκε πήρε το όνομα Rondo χωρίς να έχει σχέση μα το οργανικό 

Rondo. 

Παρακάτω αναλύονται οι διάφορες παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την 

ερμηνεία της όπερας της κλασικής περιόδου. 

 

5.2   Tempo 

 

Η εφεύρεση του μετρονόμου από τον Maelzel το 1815 έδωσε μεγαλύτερη ακρίβεια 

στον καθορισμό της ταχύτητας ενός κομματιού. Μέχρι τότε είχανε γίνει αρκετές 

προσπάθειες για να βρεθεί ένας ενιαίος και αντικειμενικός τρόπος καθορισμού της 

από τους Quantz, Turk και Tromlitz, οι οποίες αναλύθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  Η προσπάθεια του Quantz να καθορίσει την ταχύτητα με βάση τον 

καρδιακό χτύπο, άφηνε περιθώριο στον εκτελεστή να εκτελέσει ένα Allegro ή ένα 

Adagio όπως ο ίδιος το ένιωθε. Έτσι και από περιοχή σε περιοχή η ερμηνεία των 

όρων που καθορίζουν την ταχύτητα οδηγούσε στην πρακτική να εκτελείται το ίδιο 

έργο με διαφορετικό tempo, όπως αναφέρει ο C. P. E.Bach: «Το Allegro παίζεται 

γρηγορότερα και το Adagio αργότερα στο Βερολίνο από οπουδήποτε αλλού».
237

 

  Αν και ο μετρονόμος εφευρέθηκε αφού ήδη είχαν γραφεί τα μεγάλα λυρικά έργα της 

κλασικής περιόδου, εντούτοις δύο μαρτυρίες μας δίνουν ακριβείς πληροφορίες για 

την χρήση του στον καθορισμό του tempo: 

 

1. Ο συνθέτης J. N. Hummel το 1823 μετέγραψε για κουαρτέτο εγχόρδων 

αρκετές συμφωνίες του Mozart του οποίου ο ίδιος υπήρξε μαθητής 

2. Ο G. W. Flinck έγραψε το 1839 ένα άρθρο για τα tempi της όπερας Don 

Giovanni του Mozart. Ο ίδιος είχε παρακολουθήσει πολλές παραγωγές της 

συγκεκριμένης όπερας υπό την εποπτεία του ίδιου του συνθέτη. 

 

     Ο Frans Vester αναλύοντας τις δύο μαρτυρίες δίνει τις παρακάτω μετρονομικές 

ενδείξεις
238

: 

                                                 
237

 Βλέπε F. Venter: “W. A. Mozart on the performance of the Works for Wind Instruments” σελ. 78 
238

 Βλέπε F. Venter: “W. A. Mozart on the performance of the Works for Wind Instruments” σελ 78-83 
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 Allegro:  σε μέτρο 4/4 ή 3/4    = 120 ενώ σε μέτρο Alla Breve = 

76-80. Σε μέτρο 6/8 = 76. Σε μέτρο 2/4 μπορεί το τέμπο να 

κυμανθεί λίγο πάνω ή κάτω από το = 120  

Οι όροι που αυξάνουν την ταχύτητα ενός Allegro είναι: Spirituoso     

=136, Assai σε μέτρο 2/4 =144 ενώ σε 3/4   = 80, Molto         

=144 ενώ αυτοί που την ελαττώνουν: Maestoso, Moderato και 

Aperto =112  

 Allegretto: Σε μέτρο Alla Breve = 72-76, ενώ σε 2/4  =92-96 

 Andante: Ο Τürk περιγράφει το Andante ως τον ρυθμό του 

βαδίσματος και πρόκειται για ένα πολύ μετριασμένο tempo ούτε πολύ 

αργό ούτε πολύ γρήγορο. Συγκρίνοντας τις ενδείξεις του Hummel (

=126 σε μέτρο 2/4 και =108 για 6/8) με τις σύγχρονες 

ηχογραφήσεις της συμφωνίας K 504, o Vester καταλήγει στις  

παρακάτω ενδείξεις: =108-112 (2/4) και = 92-96 (3/8 ή 6/8). 

 Andantino: Υπήρχε μια σύγχυση για το αν είναι αργότερο ή 

γρηγορότερο του Andante την οποία ξεδιάλυνε ο Hummel 

χαρακτηρίζοντας το ως λίγο αργότερο: =56 

 Adagio: Χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος tempi. Σε μέτρο 4/4 Alla 

Breve και όταν οι μικρότερες αξίες των δεκάτων έκτων και 

τριακοστών δευτέρων απουσιάζουν ή εμφανίζονται περιστασιακά το 

προτεινόμενο tempo είναι =60-66. Το μέτρο των 3/4  απαιτεί 

αργότερο tempo     =44  για το οποίο ο Tromlitz υποστηρίζει ότι δεν 

χρειάζεται να διαιρεθεί σε όγδοα αλλά τα τέταρτα να μετριούνται 

αργά.  Για τα μέτρα των 3/8 και 6/8 ο Vester δίνει τις ενδείξεις =92 

ή =44.  

 Largo: =60. Ο όρος περικλείει μέσα του τον πλατύ χαρακτήρα του 

κομματιού 

 Tempo di menueto:  Από όλους τους χορούς μόνο το μενουέτο 

επιβιώνει στην κλασική όπερα. Αν και στις μεταγραφές του Hummel 

υπάρχει μεγάλη απόκλιση στα διάφορα tempi (από  = 88 μέχρι 

=96) στην όπερα χρησιμοποιείται η πιο αργή εκδοχή όπως καταγράφει 

ο Tomaschek αναφερόμενος στο αρχαϊκό μενουέτο του Don Giovanni.  

 

Καθοριστικό παράγοντα στον καθορισμό του tempo αποτελεί η δομή των φράσεων 

όσον αφορά τις ρυθμικές αξίες. Ένα Allegro που αποτελείται από γρήγορα passage, 

αναγκαστικά θα εκτελεστεί αργότερα από ένα που αποτελείται από μεγαλύτερης 

αξίας νότες. Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι και η ακουστική του χώρου: σε 

χώρους δηλαδή με πιο έντονη ηχώ απαιτείται αργότερο tempo ώστε να μην 

επικαλυφθούν οι νότες ή οι συλλαβές του κειμένου. 
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  Παρακάτω θα γίνει σύγκριση ηχογραφήσεων ορισμένων αποσπασμάτων με σκοπό 

την σύγκριση των δεδομένων που καταγράφονται παραπάνω με την σημερινή 

πρακτική.  

Το πρώτο απόσπασμα είναι ένα Allegro Assai σε μέτρο 4/4 το οποίο εκτελείται ως 

Alla breve αν και αυτό δεν καταγράφεται στην παρτιτούρα.  

 

 

Παρ.5.2.1: W. A. Mozart: Οι Γάμοι του Φίγκαρο, Finale 2
ης

 πράξης: “Voi Signor che 

giusto siete”  

 

 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γρήγορο απόσπασμα στο οποίο οι σολίστες καλούνται να 

αρθρώσουν συλλαβές που αντιστοιχούν σε νότες της αξίας του όγδοου, όπως 

συμβαίνει στα μέτρα 53-55 που φαίνονται στο παράδειγμα 5.2.2: 

 

Παράδειγμα 5.2.2  Οι Γάμοι του Φίγκαρο, Finale 2
ης

 πράξης: “Voi Signor che giusto 

siete”. Μέτρα 53-55  

 

 
 

Ο Boris Brott (Teatro Lyrico di Roma, 2002)
 239

 δίνει τέμπο =116, ενώ στο piu 

moto =126.   

Ο Karl Böhm (Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, 1976)
240

 ακολουθεί μια αρκετά 

πιο αργή ταχύτητα: =114 και στο piu moto: =120. Με τον τρόπο αυτό δίνει μεν 

τον απαραίτητο χρόνο στους τραγουδιστές να προφέρουν καθαρά το κείμενο αλλά 

αφαιρεί αρκετή από την ζωντάνια των έντονων διαλόγων του αποσπάσματος, αφού 

                                                 
239

 https://www.youtube.com/watch?v=uWBzP9Fuzf4 
240

 https://www.youtube.com/watch?v=qtDQvKB4kvA  

https://www.youtube.com/watch?v=uWBzP9Fuzf4
https://www.youtube.com/watch?v=qtDQvKB4kvA
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δίνουν έτσι στις φράσεις τους περισσότερο τραγουδιστικό χαρακτήρα παρά αυτόν του 

“parlando” τον οποίο απαιτεί ο συνθέτης. 

Πιο κοντά στην άποψη του Brott, o Claudio Abbado (Όπερα της Βιέννης, 1991)
241

 

αρχίζει λίγο πιο γρήγορα από αυτόν: =120 και συνεχίζει με ένα ακόμη πιο γρήγορο 

piu moto: =132. Οι δύο αυτοί μαέστροι καταφέρνουν έτσι να περιγράψουν με πιο 

έντονο τρόπο την διένεξη η οποία διαδραματίζεται μεταξύ των δραματικών 

χαρακτήρων στο απόσπασμα αυτό.  

 Τέλος ο Colin Davis δείχνει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την εκπληκτική 

ορθοφωνία των τραγουδιστών που διευθύνει, ακολουθώντας το πολύ ζωντανό τέμπο: 

=126 και =134  στο piu moto
242

. Η ταχύτητα φαντάζει ίσως υπερβολική αλλά 

δεν εμποδίζει τους δεξιοτέχνες A. Titus, H. Donath, J. Vrady, F. Furlanetto, H. 

Zednink και G. Auer να αρθρώσουν καθαρά την κάθε συλλαβή, διατηρώντας 

παράλληλα την φωνητική τοποθέτηση και μελωδικότητα που απαιτεί η τέχνη του Bel 

Canto όπως αυτή αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

 Ένα άλλο Allegro Assai που εμφανίζεται σε όπερα του Mozart όπως θα δούμε δεν 

είναι τόσο γρήγορο. Πρόκειται για το “Guardami e tutto obblio” από την όπερα La 

Clemenza di Titus. Ενώ οι ενδείξεις του tempo είναι οι ίδιες με αυτές του 

προηγούμενου παραδείγματος, εντούτοις εκτελείται αρκετά αργότερα. Τα τρίηχα 

όγδοα που πρέπει να εκτελέσει η σοπράνο δεν επιτρέπουν την εκτέλεση τους σε 

tempo γρηγορότερο από το  =66 (Sarah Calony)
243

 έως  =76 (Anna Werle)
244

  

 

Παράδειγμα 5.2.3 W.A.Mozart: Άρια  “Guardami e tutto obblio”,  μέτρα 16-19 

 
 

Τα μέτρα Alla breve κατά την κλασική περίοδο είναι μεν γρηγορότερα από τα απλά, 

αλλά δεν έχουν την διπλάσια ταχύτητα. Έτσι δεν ισχύει ότι το ήμισυ σε ένα μέτρο 

Alla breve ισοδυναμεί με το τέταρτο σε μέτρο 4/4. Επίσης ο Kirnberger (1776) 

αναφέρει ότι τα μέτρα 3/2, 4/2 είναι αργότερα και βαρύτερα από το 2/2 δίνοντας 

παράλληλα τον γενικό κανόνα ότι «Τα μέτρα με μεγαλύτερους παρονομαστές είναι πιο 

αργά και πιο βαριά από αυτά με μικρότερους»
245

. Στηριζόμενος στους Kirnberger και 

Marpung αλλά και στην αλληλογραφία του Mozart ο μαέστρος και μουσικολόγος 

                                                 
241

 https://www.youtube.com/watch?v=2XIxGxF0z4Y 
242

 Ηχογράφηση για την BMG Classics. Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, 1991 

 
243

  https://www.youtube.com/watch?v=1NH4U6DWtt8     
244

 https://www.youtube.com/watch?v=jFaImQCT9Xw  
245

 Βλ. Helmut Heidenstein: "Mozart’s Tempo Indications: What do they refer to?" 

    http://www.mozart-tempi.net  

https://www.youtube.com/watch?v=2XIxGxF0z4Y
https://www.youtube.com/watch?v=jFaImQCT9Xw
http://www.mozart-tempi.net/
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Helmut Heidenstein κατάφερε να δώσει πιο αντικειμενικές πληροφορίες που αφορούν 

την σχέση αυτή (Βλέπε υποσημείωση 11): 

 Ένα μέτρο ¢ έχει την ίδια διάρκεια με ένα μέτρο στο 4/4 του χρόνου με την 

αμέσως ανώτερη βαθμίδα του τέμπο, δηλαδή: 

 

   Larghetto ¢ = Andante 4/4,        Andante ¢ = Allegretto   4/4 κοκ.  

 Το ίδιο ισχύει για το μέτρο 2/4, το οποίο έχει την ίδια διάρκεια με το μέτρο 

4/8 της αμέσως γρηγορότερης βαθμίδας. 

 

Οι παραπάνω κανόνες δικαιολογούν πολλές διαφορές που εντοπίζονται στα Allegro 

των οπερατικών αποσπασμάτων της περιόδου όπως για παράδειγμα το Allegro της 

εισαγωγής του Zauberflöte (Alla breve) εκτελείται γρηγορότερα από αυτό της πρώτης 

άριας του Tamino: “Zu hilfe, zu hilfe”. 

Μικρότερες φαίνονται να είναι οι αποκλίσεις στο επόμενο παράδειγμα. Παρακάτω 

παρατίθενται δυο άριες με την ένδειξη Larghetto και καταγράφονται τα tempi που 

ακολουθούν διαφορετικοί τραγουδιστές. Το έντονο rubato που ακολουθούν 

δυσκολεύει την καταγραφή της ταχύτητας, παρόλα αυτά μπορούν να εξαχθούν 

πολύτιμα συμπεράσματα για την κατανόηση της ταχύτητας τους: 

Η πρώτη είναι η άρια «Porgi Amor» από την όπερα  Οι Γάμοι του Φίγκαρο την οποία 

οι R. Fleming, A. Georgiou και J. Norman ερμηνεύουν στα παρακάτω tempi:           

Renee Fleming (Ζωντανή παράσταση στην Metropolitan Opera, 1998)
246

: =63  

Angela Georgiou (Ζωντανή ηχογράφηση, Πράγα 1994)
247

:  =63  

Jessye Norman (Ορχήστρα του BBC, Colin Davis)
248

:  =56  

Και τα δύο tempi με τα οποία ερμηνεύουν οι παραπάνω τραγουδίστριες επιτρέπουν 

την απόδοση του πλατύ χαρακτήρα που περικλείει ο όρος Larghetto. 

 Η δεύτερη άρια είναι η : Dies Bildnis ist bezaubernd schön  από την όπερα Ο 

Μαγικός Αυλός. Όπως φαίνεται οι παρακάτω τενόροι αντιμετωπίζουν τον όρο 

Larghetto με τον ίδιο τρόπο:  

Fritz Wunderlich (Ηχογράφηση της Deutsche Grammophon, 1960)
249

:   =63 

                                                 
246

 https://www.youtube.com/watch?v=NToJ2phG7Qk 

247 https://www.youtube.com/watch?v=kFYM19oQxck  

248 https://www.youtube.com/watch?v=bcAbM3ON15Q 

249 https://www.youtube.com/watch?v=uVb12RXmM0M  

https://www.youtube.com/watch?v=NToJ2phG7Qk
https://www.youtube.com/watch?v=kFYM19oQxck
https://www.youtube.com/watch?v=bcAbM3ON15Q
https://www.youtube.com/watch?v=uVb12RXmM0M
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Placido Domingo
250

:  =60  

Περισσότερο «προβληματικά» θεωρούν οι μελετητές τα σύνθετα μέτρα και κυρίως 

αυτό των 6/8, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις στο tempo ακόμα και σε 

κομμάτια με την ίδια ένδειξη. Δημιουργείται δηλαδή το ερώτημα γιατί η άρια της 

Pamina: “Ach! Ich fühl’s” από τον Μαγικό Αυλό να είναι πιο αργή από την άρια “Una 

donna quindici anni” της Despina από την όπερα Cossi fan tutte την στιγμή που και 

στις δύο υπάρχει η ένδειξη Andante. Το ερώτημα αυτό έχει δύο απαντήσεις:  

 Την πρώτη απάντηση την δίνει ο J. A. P. Schulz στο άρθρο Tact
251

. Σύμφωνα 

μ’ αυτόν ο τρόπος και η ταχύτητα εκτέλεσης ενός έργου καθορίζεται από τις 

μεγαλύτερες και τις μικρότερες αξίες νοτών που βρίσκονται μεμονωμένες: 

Βαριά και αργά στην πρώτη περίπτωση, ελαφρύτερα και πιο ζωντανά στην 

δεύτερη. Ένα Adagio σε 3/8 επομένως το οποίο περιέχει τριακοστά δεύτερα, 

θα εκτελεστεί βαρύτερα και πιο αργά από ένα που δεν περιέχει. Δεν θα είναι 

αργότερο και βαρύτερο όμως από ένα Adagio σε 3/4. Όπως είδαμε παραπάνω 

την σημασία του παρονομαστή του μέτρου στον καθορισμό του tempo 

επισημαίνει και ο Kirnberger. Αν παρατηρήσουμε τις δύο παραπάνω άριες 

βλέπουμε την συχνή παρουσία των τριακοστών δευτέρων στην άρια της 

Pamina και την απουσία αυτών από αυτήν της Despina.  

 Η δεύτερη απάντηση είναι ότι αν και φαινομενικά είναι ίδια, πρόκειται στην 

ουσία για δύο διαφορετικά μέτρα. Η άρια της Pamina είναι γραμμένη σε ένα 

απλό μέτρο 6/8 ενώ αυτή της Despina σε ένα σύνθετο, δηλαδή πρόκειται για 

ένα  μέτρο 2/4 στο οποίο τα όγδοα δίνουν την αίσθηση των τριήχων. Σύμφωνα 

με τον Schulz «όταν ένα μέτρο υποδιαιρείται σε μικρότερες αξίες τότε αυτό 

εκτελείται αργότερα και βαρύτερα»
252

. Ωστόσο, υπήρξε μεγάλη σύγχυση στους 

όρους από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα: με τον όρο «zusammengesetzte 

Takte" ("ενωμένα μέτρα») πολλοί θεωρητικοί εννοούν αυτό που ονομάζεται 

επίσης "vermischte" ("μικτά") μέτρα : δηλαδή 9/8, 12/8, καθώς και το απλό 

6/8 - αλλά στην πραγματικότητα αυτά θα πρέπει να ονομάζονται 

«υποδιαιρούμενα μέτρα», δεδομένου ότι προέρχονται από τα μέτρα 3/4, 4/4 

και 2/4 στα οποία το τέταρτο υποδιαιρείται σε δύο όγδοα. Άλλοι, όπως Koch, 

Kirnberger, Schulz, Weber και Fink χρησιμοποιούν τον όρο "ενωμένα" για 

μέτρα τα οποία είναι πράγματι οντότητες που απαρτίζονται από δύο 

μικρότερα μέτρα. Ο όρος αυτός βρίσκει σύμφωνο τον Heidenstein λόγω του 

ότι περιγράφει καλύτερα το χαρακτήρα αυτών των μέτρων (όπως 2/4 = 2/8 + 

2/8, 6/8 = 3/8 + 3/8 και 4/4 = 2/4 + 2/4).  

                                                 
250

https://www.youtube.com/watch?v=3pnPjgYyNoU  

  

251
 Βλ. Johann Abraham Peter Schulz: J.G. Sulzer’s "Allgemeine Theorie der Schönen Künste", 

Volume IV, σελ. 497 και 701-709. 

 
252

 Βλ. Johann Abraham Peter Schulz: J.G. Sulzer’s "Allgemeine Theorie der Schönen Künste", 

Volume IV, σελ. 497 και 701-709 

https://www.youtube.com/watch?v=3pnPjgYyNoU
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Συμπεράσματα:  Ο καθορισμός του κατάλληλου tempo μια άριας ή ενός οπερατικού 

αποσπάσματος είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση του περιεχομένου 

της μουσικής αλλά και του κειμένου: είναι αυτό που επιτρέπει τον τραγουδιστή να 

ελέγξει την αναπνοή και την οικονομία του αέρα του, να αρθρώσει με καθαρότητα το 

κείμενο, θα του δώσει τον χρόνο να προετοιμάσει μια ψηλή νότα κ.α. Όμως δεν είναι 

δυνατό οι ιταλικοί μουσικοί όροι που αφορούν το tempo να μας κατατοπίσουν από 

μόνοι τους ακριβώς για την ταχύτητα και τον χαρακτήρα του έργου. Αν και έγινε 

σημαντική προσπάθεια να αντιστοιχηθούν οι όροι αυτοί με μετρονομικές ενδείξεις 

εντούτοις δημιουργούνται ερωτήματα και ασάφειες: Όπως φάνηκε παραπάνω, ο όρος 

Allegro assai δεν αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη μετρονομική ένδειξη αλλά είναι 

δυνατό να εκτείνεται από  =66 μέχρι  =126. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

διαφορετικά παραδείγματα αριών με την ένδειξη Andante που αναλύθηκαν. Αυτό 

σημαίνει πως για τον σκοπό αυτό ο εκτελεστής πρέπει να λάβει υπ’ όψιν 

περισσότερων παραμέτρων οι οποίες όπως είδαμε είναι:  

 Ο παρονομαστής του μέτρου : όσο μεγαλύτερος είναι αυτός, τόσο αργότερα 

και βαρύτερα εκτελείται το έργο.  

 Το είδος του μέτρου: Τα απλά μέτρα εκτελούνται  αργότερα από τα σύνθετα. 

Πολλά μέτρα με παρονομαστή το 8 (6/8, 9/8 κτλ) ομοιάζουν στην δομή τους 

με τα 2/4 και 3/4 αντίστοιχα. Σε αυτά τα όγδοα δίνουν την αίσθηση των 

τριήχων και συνεπώς εκτελούνται γρηγορότερα από τα όγδοα ενός απλού 

μέτρου πχ 3/8. Αντιθέτως τα υποδιαιρούμενα σε μικρότερες αξίες μέτρα είναι 

πιο αργά και βαριά. Τα μέτρα Alla breve εκτελούνται γρηγορότερα αλλά όχι 

στο διπλάσιο tempo από τα απλά. 

 Οι ρυθμικές αξίες που περιέχονται στο μουσικό κείμενο συμβάλουν επίσης 

στον καθορισμό του tempo: Όσο μικρότερες αξίες περιέχει το έργο τόσο 

αργότερα αυτό εκτελείται.   

5.3  Η Άρθρωση του Ήχου (Articulation) και η Φρασεολογία (Phrasing) 

Η έννοια της Άρθρωσης περιλαμβάνει τον τρόπο εκτέλεσης χωριστών ή δεμένων 

φθόγγων και στην κλασική περίοδο αποκτά μεγάλη σημασία για την μουσική δομή 

και έκφραση. Οι χωρισμένες νότες και οι μικρής έκτασης λεγκατούρες δίνουν πιο 

«ομιλητική» υφή στην μουσική του 18
ου

 αιώνα σε αντίθεση με την «τραγουδιστική» 

υφή που δίνουν οι τεράστιες μελωδικές γραμμές και οι μεγάλες γραμμές legato της 

ρομαντικής περιόδου. Λέξεις και σύμβολα όπως staccato, legato, portato, tenuto, 

χρησιμοποιούνται για να δείξουν την άρθρωση.  

5.3.1  Οι χωριστές νότες και η παύση άρθρωσης 

Διάφορες πηγές μας πληροφορούν για τον τρόπο με τον οποίο οι συνθέτες 

αντιμετώπιζαν την άρθρωση του ήχου: Ο C. P. E. Bach γράφει : «Γενικά η ζωντάνια 

των Allegro εκφράζεται με χωριστές νότες ενώ η γαλήνη των Adagio με δεμένες. Λέω 

«γενικά» γιατί γνωρίζω πως όλα τα είδη εκτέλεσης εφαρμόζονται σε όλα τα tempi»
253

. 

O Quanz επεκτείνει τις παρατηρήσεις του Bach: «Πρέπει να αποφεύγεται να δένονται 

νότες που πρέπει να είναι αρθρωμένες και το αντίθετο. Οι γλώσσα στα πνευστά και το 
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δοξάρι στα έγχορδα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

συνθέτη. Αυτό δίνει ζωή στις νότες»
254

. Ο Engramelle ότι η κάθε χωριστή νότα 

αποτελείται κατά μέρος; Από ήχο και κατά μέρος από παύση την οποία ονομάζει 

«παύση αρθρώσεως» (silence d’ articulation)
255

 ενώ ο Dom Bedos de Celles 

συμπληρώνει λέγοντας ότι το μέγεθος της παύσης άρθρωσης ποικίλει ανάλογα με το 

χαρακτήρα της μουσικής
256

.  

Παράδειγμα 5.3.1: Η παύση άρθρωσης, γραφή και εκτέλεση 

 

 

O Türk διαφοροποιείται από την άποψη που επικρατούσε κατά την εποχή Μπαρόκ 

ότι η χωριστή νότα διαρκεί όσο το μισό της αξίας της και λαμβάνει υπ’ όψιν τον 

χαρακτήρα της μουσικής και το tempo.  Όταν ο χαρακτήρας είναι αργός και πλατύς η 

παύση αρθρώσεως είναι μικρή και γίνεται πιο μεγάλη σε γρήγορο tempo. Κατά 

συνέπεια το σχήμα (a) στο παράδειγμα 5.3.2 θα παιχτεί όπως το (b) στο γρήγορα 

tempo και όπως το (c) στο αργό. 

Παράδειγμα 5.3.2 

 

Η παύση της άρθρωσης παρατηρείται μετά από όλες τις χωριστές νότες αλλά και μετά 

από παρεστιγμένα κατά τον τρόπο που φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα: 

Παράδειγμα 5.3.3 

 
                                                 
254

 Βλ. J. Quantz: “On playing the flute” σελ. 122 
255

 Βλ. M. D. J. Engramelle: “La Tonotechnie, ou l’ Art de noter les cylinders” σελ. 18   
256

 Βλ. D. B. de Celles: “L’Art du Facteur d’ Orgues” σελ. 599 



 207 

Κατά την κλασική εποχή δύο σύμβολα χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις 

χωριστές νότες. Η τελεία (dot) και η κάθετη γραμμή ( ׀ ) με το όνομα “stroke”.Τα 

χειρόγραφα του Mozart ξεκαθάρισαν την σύγχυση μεταξύ των μελετητών της εποχής 

περί της χρήσης των δύο συμβόλων, δίνοντας στο stroke την έννοια του ελαφρού 

accent (›) το οποίο κατά τον 18
ο
 αιώνα δεν ήταν σε χρήση

257
. 

Παράδειγμα 5.3.4   Η χρήση του stroke ως accent. 

 
Ο διαχωρισμός που εσκεμμένα καταγράφει ο Mozart δείχνει ότι έχει στο μυαλό δυο 

διαφορετικούς τρόπους άρθρωσης: 

 Dot: Ελαφρύτερος χαρακτήρας, πιο σύντομη νότα. Θεωρείται καταλληλότερο 

σε δυναμική piano παρά σε forte. Οι εκτελεστές των πνευστών το αποδίδουν 

με το χτύπημα της γλώσσας. 

 Stroke: Πιο βαθύ. Κατάλληλο για δυναμική forte που δίνει παράλληλα 

μεγαλύτερη έμφαση στην νότα. Οι εκτελεστές των πνευστών οργάνων και οι 

τραγουδιστές αποδίδουν το stroke με μεγαλύτερη διαφραγματική ώθηση.  

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την χρήση των συμβόλων από τον ίδιο τον 

Mozart και ξεκαθαρίζει την λειτουργία τους
258

: 

Παράδειγμα 5.3.5  

 

5.3.2 Legato 

Στην κλασική περίοδο η λεγκατούρα περικλείει λίγες νότες και συμβάλει στην δομή 

της φράσης αποτελώντας έτσι ένα σημάδι άρθρωσης, σε αντίθεση με την ρομαντική 

περίοδο όπου περικλείει μεγαλύτερες μελωδικές γραμμές. Κατά τον Türk η πρώτη 

από τις δεμένες νότες τονίζεται ευγενικά, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε ισχυρό 

μέρος του μέτρου ή ασθενές. Αν η λεγκατούρα επεκταθεί στο ισχυρό μέρος του 

μέτρου τότε η τελευταία νότα δεν θα τονιστεί αλλά θα αφεθεί με ευγένεια όπως 

φαίνεται στο παρ. 5.3.6: 
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Παράδειγμα 5.3.6 

 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα ο τονισμός γίνεται στις πρώτες νότες αν και αυτές είναι σε 

ασθενές μέρος
259

.  

Βαθύτερα και ελαφρώς τονισμένα παίζονται το 2
ο
 και το 6

ο
 όγδοο στο παράδειγμα 

5.3.7: 

Παράδειγμα  5.3.7 

 
Η αντίθεση και ο διαχωρισμός μεταξύ των δεμένων και των «ξερών» χωρισμένων 

νοτών αποτελεί σημαντικό μέρος της έκφρασης της μουσικής της κλασικής περιόδου. 

Η τελευταία νότα της καμπύλης είναι πάντα μαλακότερη και συντομότερη με τάσης 

για πτώση της έντασης από την πρώτη νέτα στην τελευταία: 

Παράδειγμα 5.3.8 

 
ενώ η δεύτερη νότα σε μία συγκοπή είναι τονισμένη όπως φαίνεται στο παράδειγμα 

του Tromlitz
260

: 
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Παράδειγμα 5.3.9   

 
 

Πολύ συχνά η τελευταία νότα μιας σύζευξης είναι staccato. Η νότα είναι δεμένη με 

την προηγούμενη αλλά συντομότερη: 

Παράδειγμα 5.3.11 

 

5.3.3 Portato 

Το Portato συνδυάζει το Legato και το Staccato. Κατά τον C. P. E. Bach οι νότες 

παίζονται legato, αλλά η κάθε μία από αυτές τονίζεται αισθητά
261

. 

Παράδειγμα 5.3.10  Portato 

 

Δίνει πιο πλατύ χαρακτήρα και μελωδικότητα σε μέρη cantabile και οι κλασικοί 

συνθέτες το χρησιμοποιούσαν σε συνοδευτικά σχήματα.  

5.3.4  Παραδείγματα  

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παρατίθενται ορισμένες φράσεις στις 

οποίες θα εφαρμοστούν οι κανόνες της άρθρωσης. 
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ο
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Παράδειγμα 5.3.11 

 
Ο διαχωρισμός των δύο ογδόων του πρώτου μέτρου δεν είναι κατά τον Vester 

απαραίτητο να επεξηγηθεί λόγω του ότι είναι του ιδίου τονικού ύψους και επομένως 

θα παιχτούν κατά κανόνα συντομότερες
262

.   

Παράδειγμα 5.3.12 

 
Εδώ φαίνεται η ανεξαρτησία που δίνει το stroke στις νότες. Επίσης οι 

επαναλαμβανόμενες νότες παίζονται staccato αλλά και ελαφρύτερες από ότι αν 

ανήκαν σε διατονικές φιγούρες: 

Παράδειγμα 5.3.13 

 

Οι νότες που είναι ανά δύο δεμένες εκτελούνται με την πρώτη περισσότερο 

τονισμένη και την δεύτερη συντομότερη: 

Παράδειγμα 5.3.14 
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Τέλος στην επόμενη φράση φαίνεται η διαφορά στην εκτέλεση και ο διαχωρισμός 

των δεμένων και χωρισμένων νοτών. Οι πρώτες είναι εκφραστικές με βάθος 

αναπνοής ενώ οι δεύτερες σύντομες και ελαφρύτερες από τις πρώτες: 

Παράδειγμα 5.3.15 

 

Όπως για την άρθρωση του ήχου οι συνθέτες φρόντιζαν για την σαφή καταγραφή του 

διαχωρισμού των φράσεων. Η φρασεολογία σχετίζεται και εδώ με τον ομιλούντα 

λόγο και την Ρητορική. Ο Türk (VI II παρ. 23) γράφει ότι μια ολοκληρωμένη 

σύνθεση συγκρίνεται με την ομιλία, η οποία χωρίζεται σε μικρότερα μέρη και 

φράσεις. Μια μεγαλύτερη περίοδος τελειώνει με τελεία ενώ οι μικρότερες 

υποδιαιρέσεις με κόμμα. Ένα σημείο στίξης σε λάθος θέση αλλάζει το νόημα του 

λόγου. Το ίδιο συμβαίνει και στην μουσική φράση. Στην κλασική περίοδο οι 

συνθέτες δίνουν μεγάλη σημασία στην καταγραφή και στον τρόπο διαχωρισμού των 

φράσεων όπως και στην άρθρωση. Ο Türk λέει ότι μικρότερα μέλη φράσεων ή 

μοτίβα μπορούν να δειχθούν από την γραφή:  

Παράδειγμα 5.3.16    

 

ενώ για τις μεγαλύτερες αξίες χρησιμοποιείται το stroke. Ο Quanz χρησιμοποιεί το 

stroke ως σημάδι αναπνοής σε σχήματα με μικρότερες αξίες
263

: 
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Παράδειγμα 5.3.17 

 
Ο J. G. Schulze στην Εγκυκλοπαίδεια Allgemeine Theorie der Schönen Künste 

περιγράφει δύο τρόπους φραζαρίσματος:  

1. Συντομεύοντας την τελευταία νότα μιας φράσης και αρθρώνοντας διακριτικά την 

πρώτη νότα της επόμενης, όπως: 

Παράδειγμα 5.3.18.    W. A. Mozart: Divertimento K 253 

 
2. Σβήνοντας την τις νότες σταδιακά, αυξάνοντας την ένταση στο ξεκίνημα της 

επόμενης φράσης, πχ: 

Παράδειγμα 5.3.19.    W. A. Mozart: Κ 315, μέτρο 79 

Γραφή: 

 
Εκτέλεση: 

 

Οι Mozart και Haydn σπάνια χρησιμοποιούσαν την γραφή για να ξεχωρίσουν τις 

φράσεις. Όταν το κάνουν οι μοντέρνες εκδόσεις, όπως η Neue Mozart Ausgabe, 
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χρησιμοποιούν την μοντέρνα σημειογραφία για να δείξουν τις προθέσεις των 

συνθετών. Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα χρήσης του stroke για τον 

διαχωρισμό των φράσεων: 

Παράδειγμα 5.3.20  W. A. Mozart: Quintet K. 452 

Κατά τον Vester το Κουαρτέτο Κ 289 είναι ένα παράδειγμα το οποίο ξεκινάει με 

ελλιπές μέτρο στο οποίο όμως ο εκτελεστής δεν πρέπει να δώσει τον χαρακτήρα του  

upbeat (λεβάρε)
264

. 

Παράδειγμα 5.3.21   W. A. Mozart: Quartet K 298, Andante 

ενώ υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί τελείως ο χαρακτήρας λεβάρε σε πολλές 

περιπτώσεις όπως το παρακάτω παράδειγμα:  

Παράδειγμα 5.3.21   W. A. Mozart: Concerto K 285 

Η χρήση του rubato παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των μουσικών 

φράσεων. Στο παρακάτω παράδειγμα οι cesurae που δίνονται στα μέτρα 4,8 και 12 

εκτελούνται με αρκετά μεγάλη διάρκεια
265

.  Ο απαιτούμενος χρόνος δεν «κλέβεται» 

από την προηγούμενη νότα όπως συνηθίζεται στο  rubato αλλά δίνεται χρόνος εκτός 

του tempo. 
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Παράδειγμα 5.3.22 W. A. Mozart: Divertimento K 253, Trio  

 
Ο διαχωρισμός της φράσης του επόμενου παραδείγματος συχνά παρεξηγείται. Όπως 

στο προηγούμενο έτσι και στο επόμενο παράδειγμα θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος 

από τον εκτελεστή για να περάσει από την νότα που φέρει τον τρίλλο στην επόμενη. 

Ο λόγος είναι ότι ο τρίλλος δεν οδηγεί στην επόμενη λα, αλλά αυτή αποτελεί την 

έναρξη νέας φράσης που οδηγεί σε καταληκτική πτώση. 

Παράδειγμα 5.3.23 W. A. Mozart: Concert K 313 

Adagio ma non troppo 

 
Ως κατάληξη της φράσης επομένως ο τρίλλος πάνω στην μι θα πρέπει να εκτελεστεί: 

Παράδειγμα 5.3.24 

 
Ο διαχωρισμός δεμένων και μεμονωμένων φθόγγων καθώς και ο διαχωρισμός των 

μουσικών φράσεων αποτελούν ζωτικής σημασίας στοιχείο για την απόδοση και 

ερμηνεία της μουσικής της Κλασσικής περιόδου. Η αισθητική της εποχής και ο 
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χαρακτήρας της μουσικής απαιτούν αυτοί οι διαχωρισμοί να γίνονται με σαφήνεια 

και τρόπο ανάλαφρο έτσι ώστε η μουσική να αποδοθεί σύμφωνα με τους κανόνες 

τονισμού και άρθρωσης του ομιλούντα λόγου.  

5.4 Καλλωπισμός (Ornamentation) 

Κατά την Κλασική περίοδο τα μουσικά στολίδια διακρίνονται σε δύο είδη: σε αυτά 

που συμβολίζονται με νότες και αυτά που συμβολίζονται με σύμβολα. Αν και ο Türk 

αναφέρεται σε οχτώ στολίδια στην πράξη οι συνθέτες χρησιμοποιούσαν λιγότερα. 

Αυτά είναι ο τρίλλος (tr), το Pralltriller (ή Mordent), και το turn. Χαρακτηριστικό της 

εποχής είναι ότι με το σύμβολο tr οι συνθέτες εννοούσανε και τα υπόλοιπα στολίδια 

τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

5.4.1 Appoggiatura  

Μπορεί να είναι σύντομη ή με μεγαλύτερη διάρκεια. Και στα δύο είδη η νότα που 

προηγείται συντομεύεται (με παύση άρθρωσης) και η appoggiatura είναι δεμένη με 

την κύρια νότα ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύζευξη προσωδίας. Η μακρά 

appoggiatura «κλέβει» χρόνο από την βασική νότα (on the beat) κάτι που δεν ισχύει 

πάντα για την σύντομη. Οι συνθέτες δεν ήταν σχολαστικοί για το πώς θα 

καταγράψουν τις ρυθμικές αξίες των στολιδιών δίνοντας έτσι στον εκτελεστή να 

δώσει την ρυθμική αξία που πίστευε ότι θα ταίριαζε σε κάθε περίπτωση. Μια από τις 

πρώτες προσπάθειες να καθοριστούν οι ρυθμικές αξίες των appoggiaturi έγινε από 

τον Türk ο οποίος διετύπωσε  τρείς κανόνες
266

:  

1. Η appoggiatura παίρνει την μισή αξία της κύριας νότας όταν αυτή μπορεί να 

μοιραστεί σε δύο ίσα τμήματα. 

2. Όταν έχουμε τριμερή ρυθμό 3/4,  3/8 παίρνει τα 2/3 της αξίας της κύριας 

νότας. Ο τρίτος κανόνας θα μελετηθεί λίγο αργότερα. 

Για το πόσο δυνατά παίζεται η appoggiatura μας δίνει ο Tromlitz την παρακάτω 

οδηγία: «Όχι πολύ δυνατά ούτε πολύ ελαφριά αλλά πολύ καθαρά διαχωρισμένες από 

την προηγούμενη νότα». Στις μεγάλες προτείνει να ξεκινούν σιγά, να αναπτύσσεται ο 

ήχος και να πέφτουν μαλακά στην κύρια νότα
267

.  Όταν η appoggiatura σχηματίζει 

διαφωνία με την αρμονία (συνοδεία) τότε γράφεται με μικρή νότα ενώ όταν 

σχηματίζει συμφωνία τότε γράφεται ως μεγάλη νότα. Στο δεύτερο μέτρο του 

παραδείγματος 5.4.1 η appoggiatura σχηματίζει διαφωνία ενώ στο τέταρτο μέτρο 

συμφωνία 
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Παρ. 5.4.1 W. A. Mozart: Concerto Κ. 299  

α) 

 

β) Περίπτωση που αντιστοιχεί στο δεύτερο μέτρο του παραπάνω παραδείγματος 

 

 
Οι σύντομες αποτσατούρες εμφανίζονται με δύο μορφές:  

1) Ως μικρές νότες (Grace notes), πολύ σύντομες και ατόνιστες πριν από τον χρόνο  

2) Ως τονισμένες πάνω στον χρόνο  

Οι σύντομες appoggiaturi παίρνουν ελάχιστο χρόνο από την κύρια νότα, ενώ η 

ρυθμική σημειογραφία είναι συχνά άνευ σημασίας αφού δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται 

για μικρές ή μακριές
268

. Ο ίδιος ο Türk παραθέτει κανόνες για την εκτέλεση των 

σύντομων appoggiaturi. Ο γενικός κανόνας αναφέρει ότι οι σύντομες appoggiaturi 

παίζονται πριν τον χρόνο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου παίζονται πάνω στον 

χρόνο, όπως
269

:  

Πριν από σύντομες νότες που επαναλαμβάνονται:  
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Παράδειγμα 5.4.2 W. A. Mozart; Quartet K 370, Allegro, μέτρο 162 

 
Σε περίπτωση όπου η κύρια νότα έχει μεγάλη αξία οι αποτσατούρα δεν είναι πολύ 

σύντομη. Πρέπει να μην έρχονται ούτε αποφασιστικά πριν ούτε αποφασιστικά πάνω 

στον χρόνο:  

Παράδειγμα 5.4.3 

 
Πριν από μια νότα την οποία ακολουθούν άλλες ίδιας αξίας: 

Παράδειγμα 5.4.4  

α)  

 
β) 
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γ) 

 
Πριν από χωρισμένες νότες: 

Παράδειγμα 5.4.5 

 
Στο ξεκίνημα μιας νότας μετά από παύση: 

Παράδειγμα 5.4.6 

 
Σε νότες που ακολουθεί συγκοπή: 

Παράδειγμα 5.4.7 

 
Πριν από παρεστιγμένες νότες: 
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Παράδειγμα 5.4.8 

 
Όταν η μελωδία κάνει βήμα προς τα πάνω και γυρίσει στην αρχική νότα: 

Παράδειγμα 5.4.9  

 
Το τελευταίο μπορεί να παιχτεί και πριν τον χρόνο, πάντα όμως πιο σύντομο. 

Πριν από νότες με καθοδική κίνηση με διαστήματα τρίτης: 

Παράδειγμα 5.4.10 

 
Κατά τον Marpurg το παραπάνω παίζεται κατά το σχήμα lompardian snap

270
: 

 
Πριν από δύο δεμένες νότες

271
: 

Παράδειγμα 5.4.10 
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Πριν από μια νότα που ακολουθείται από δύο νότες της μισής αξίας
272

. Σύμφωνα με 

τις σημερινές εκδόσεις το σχήμα αυτό εκτελείται ως ισόχρονα δέκατα έκτα, όταν η 

λεγκατούρα περικλείει όλες τις νότες: 

Παράδειγμα 5.4.11 

 
Ενώ όταν δένονται οι πρώτες δύο τότε η πρώτη νότα είναι πιο σύντομη δίνοντας το 

υπόλοιπο της αξίας της στην δεύτερη νότα, ενώ μεταξύ δεύτερης και τρίτης νότας 

υπάρχει κατά τον Vester παύση άρθρωσης: 

Παράδειγμα 5.4.12 

α) 
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β) 

 

 

Ο τρίτος κανόνας του Türk λέει ότι οι αποτσατούρες που απέχουν διάστημα 

μεγαλύτερο της δευτέρας παίζονται μικρές και πριν τον χρόνο
273

: 

 

 Παράδειγμα 5.4.13 

α) 

 
β) 

 
Ενώ μετά από συγκοπές οι αποτσατούρες παίζονται πάνω στον χρόνο: 

Παράδειγμα 5.4.14 
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Εδώ πρέπει να γίνει αναφορά στην appoggiatura προσωδίας η οποία συναντάται κατά 

κόρον στο ρετσιτατίβο. Η τελευταίες δύο νότες γράφονται να απέχουν διάστημα 

τρίτης. Η πρακτική της εκτέλεσης όμως επιβάλει να παίζεται η πρώτη μια δεύτερη 

χαμηλότερα, πλησιάζοντας έτσι την καταληκτική νότα σε διάστημα δευτέρας. 

 

Όταν η appoggiatura προηγείται δύο γρήγορων νοτών, τότε είναι πιθανό ο εκτελεστής 

να παίξει τις τρεις αυτές νότες με την ρυθμική αξία του τρίηχου. Κατά τον Vester 

αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Ο ίδιος δίνει τον τρόπο που δεν πρέπει να παιχτούν τα 

πρώτα μέρη του Allegro  από το κουαρτέτο K 370: 

 

 Παράδειγμα 5.4.15 

 

 
O τρόπος εκτέλεσης που πρέπει να αποφευχθεί είναι ο παρακάτω

274
: 

 
 

Τέλος  δύο ίδιες appoggiaturi μεταξύ δύο ισάξιων νοτών εκτελούνται ως ισάξιες με 

τις κύριες νότες: 

 

Παράδειγμα 5.4.16 

 

Η παρακάτω φράση: 

 
θα εκτελεστεί όπως το ρυθμικό σχήμα: 
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5.4.2 Slide (Γερ. Scheifer, γαλ.  Coulé, ελλ. «γλίστρημα») 

 

Η ελληνική απόδοση της λέξης σημαίνει «γλίστρημα» και αποτελείται από 2-3 

διαβατικές νότες που οδηγούν στον κύριο φθόγγο. Είναι πάντα δεμένες και ο Mozart 

τις σημειώνει είτε ως μικρές είτε ως μεγάλες νότες. Αν και ο Türk προτρέπει τον 

εκτελεστή να τις παίξει πάνω στο χρόνο, εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις στις όπερες 

του Mozart όπου αυτό είναι αδύνατο. 

  Κατά τον Vester υπάρχουν παράγοντες που καθορίζουν το αν ένα slide θα παιχτεί 

πάνω στον χρόνο ή όχι. Πιο συγκεκριμένα αν είναι γραμμένο με μεγάλες νότες τότε 

θα παιχτεί πάνω στον χρόνο όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Παράδειγμα 5.4.17 

 
 

Η δυναμική επίσης καθοδηγεί τον εκτελεστή για τον τρόπο που θα παίξει το slide. 

Έτσι όταν οι κύριες νότες παίζονται fp ή sf τότε ενδείκνυται αυτό να παίζεται πριν τον 

χρόνο
275

. Ο Vester αναφέρεται επίσης και στην επίδραση του tempo στην ταχύτητα 

και τον χαρακτήρα του slide. Έτσι προτείνει λιγότερο εμφατική εκτέλεση όταν το 

tempo είναι Adagio και με μεγαλύτερη σαφήνεια σε μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς 

όμως να πάρει θέση για το πότε αυτά παίζονται πάνω στον χρόνο και πότε όχι, 

αφήνοντας τον εκτελεστή να δράσει σύμφωνα με την δική του αίσθηση
276

. 

 

 

 

5.4.3 Ο Τρίλλος (Trillo, Tremblement)  

 

Κατά την εκτέλεση του τρίλλου απασχολούν τον εκτελεστή οι παρακάτω παράμετροι: 

η ταχύτητα εναλλαγής των νοτών, το αν θα ξεκινήσει από την κύρια νότα ή όχι και η 

κατάληξη.  

Όσον αφορά την ταχύτητα ο Türk αναφέρει πως αυτή εξαρτάται από το tempo του 

κομματιού: Είναι πιο γρήγορος στο Allegro από ότι στο Adagio
277

. Στην ίδια 

παράγραφο αναφέρει ότι οι νότες εναλλάσσονται  καθ’ όλη την διάρκεια της νότας 

ενώ η ταχύτητα εναλλαγής των δύο φθόγγων δεν είναι δυνατό να καθοριστεί με 

ακρίβεια, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την σημερινή πρακτική η οποία έχει 

καθιερώσει την εκτέλεσή του με συγκεκριμένες χρονικές αξίες, κυρίως αυτές των 

δεκάτων έκτων ή τριακοστών δευτέρων.  

Ο τρίλλος πάντα έρχεται πάνω στον χρόνο ενώ είναι δυνατό να ξεκινήσει είτε από την 

επάνω νότα είτε από την κύρια. Όπως αναφέρει ο Tromlitz, όταν μια φράση ξεκινάει 
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με τρίλλο τότε μπορεί να αρχίσει είτε από την κύρια νότα είτε να προστεθεί μια 

αποτζατούρα στην αρχή
278

.  

Η κατάληξη κατά τους Türk και Tromlitz  γίνεται πάντα με turn     (ελλ. 

«γύρισμα») που παίζεται στην ίδια ταχύτητα με τον τρίλλο, ακόμα και όταν αυτό δεν 

γράφεται. Όταν πρόκειται για το τέλος μιας καντέντσας τότε  δίνεται η δυνατότητα 

στον εκτελεστή να επιβραδύνει, ώστε να συγχρονιστεί με την συνοδεία στο ξεκίνημα 

του ritornello που ακολουθεί
279

. 

 

 

Τα παραδείγματα που ακολουθούν δίνουν τους τρόπους εκτέλεσης του τρίλλου σε 

κάθε περίπτωση που χρησιμοποιείται: 

 

Όπως επισημαίνει ο Türk ο τρίλλος τελειώνει πάντα με turn πριν καταλήξει στην 

επόμενη νότα
280

. Στο παρακάτω παράδειγμα λόγω της ανοδικής διαβατικής 

μελωδικής κίνησης με δέκατα έκτα που προηγείται αρχίζει από την επάνω νότα. 

 

 

 

 

 

Παρ. 5.4.18 

 
Αντίθετα στο επόμενο παράδειγμα ξεκινάει από την κάτω νότα λόγω της καθοδικής 

κίνησης που προηγείται. Αυτός ο τρίλλος είναι χαρακτηριστικός για τον έντονα 

πτωτικό του χαρακτήρα: 

 

 

Παρ. 5.4.19 

 

 
Στην πρώτη νότα της φράσης ή μετά από παύση ο τρίλλος αρχίζει από την κύρια 

νότα
281

: 
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Παρ. 5.4.20  Schneller 

                                                                                                                                                 
 

Όταν προηγείται νότα της ίδιας αξίας ενωμένη με γραμμή legato (slur) με την κύρια 

νότα τότε πάλι ο τρίλλος αρχίζει από την κύρια νότα: 

 

Παρ. 5.4.21 

 
Στην παρακάτω φράση το ξεκίνημα του τρίλλου από την κύρια νότα δίνει την 

επιθυμητή «συνέχεια» της μελωδίας που επιτυγχάνεται με τον σχηματισμό 

διαστημάτων δευτέρας. Στην αντίθετη περίπτωση το διάστημα τρίτης ρε-φα που 

σχηματίζεται δίνει την αίσθηση της «διακοπής» της μελωδικής γραμμής. 

 

Παρ. 5.4.22 

 
Για τον ίδιο λόγο η παρακάτω περίπτωση συνιστά τρίλλο που ξεκινάει από την κύρια 

νότα: 

 

Παρ. 5.4.23 

 
Όταν ο τρίλλος συνδυάζεται με appoggiatura τότε αυτή είναι μεγάλη: 

 

Παρ. 5.4.24 
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Με τον όρο “trill” οι συνθέτες της εποχής εννοούσαν και άλλα στολίδια, όπως το 

mordent (ή Schneller), το pralltriller και το turn. Στο Schneller η κύρια νότα 

εναλλάσσεται μια φορά με την πάνω βοηθητική, ενώ στο Pralltriller δύο, ξεκινώντας 

είτε από την επάνω είτε από την κύρια νότα. Σε μια σύντομη νότα ο εκτελεστής 

έπρεπε να αποφασίσει εάν πρόκειται για τρίλλο ή για κάποιο άλλο στολίδι. Στα 

παρακάτω παραδείγματα το Schneller προτιμάται
282

: 

 

Παρ.5.4.25 

 

α) Γραφή 

 
 

 

 

Εκτέλεση 

 
 

β) Γραφή 

 
Εκτέλεση 

 
Γ) Γραφή 
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Εκτέλεση 

 
 

Ενώ στα επόμενα το Pralltriller προτιμάται: 

 

Παρ. 5.4.26 

 

Α) Γραφή 

 
 

 

 

 

 

Εκτέλεση: 

 
Β) Γραφή: 
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Εκτέλεση: 

 
 

 

5.4.4 Turn  

 

Το turn εμφανίζεται σε δύο θέσεις: Πάνω από μια νότα και μεταξύ δύο νοτών. Οι 

συνθέτες το σημειώνουν είτε με το σύμβολο  είτε με μικρές νότες. Όταν βρίσκεται 

πάνω από μια νότα παίζονται στον χρόνο που κατέχει η νότα αυτή: 

 

Παρ.5.4.27 

 

Α) Γραφή 

 
Εκτέλεση 

 
Β) Γραφή 

 
Εκτέλεση 

 
Μεταξύ δύο νοτών το turn εμφανίζεται με διάφορες μορφές: 
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Παρ. 5.4.28 

 

Α) Γραφή 

 
Εκτέλεση 

 
 

ενώ ο Mozart χρησιμοποιεί την γραφή με μικρές νότες: 

 

Παρ. 5.4.29 

 
Όταν το tempo το επιτρέπει τότε τα παρεστιγμένα δημιουργούν μικρότερες αξίες

283
: 

 

 

Παρ. 5.4.30 

 

Α) Γραφή 

 
Εκτέλεση 

 
 

Β) Γραφή 
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Εκτέλεση 

 
 

Το turn μπορεί να βρίσκεται όχι μόνο σε διατονικά περάσματα αλλά και σε 

μεγαλύτερα διαστήματα: 

 

Παρ. 5.4.31 

 

Γραφή 

 
Εκτέλεση 

 
ενώ σε ακολουθία ίδιας νότας εκτελείται όπως παρακάτω: 

 

 

Παρ. 5.4.32 

 

Γραφή 

 
Εκτέλεση 
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Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω ο Vester μας παρέχει το παρακάτω παράδειγμα στο 

οποίο προτείνει τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους καλλωπισμού μια φράσης που 

προέρχεται από το Concerto K 313 του Mozart: 

 

Παρ. 5.4.33 W. A. Mozart: Concerto K 313, Allegro Maestoso, μέτρα 66-69  

 

 
Προτεινόμενες από τον Vester εκτελέσεις: 

 

 
 

5.4.5    Vibrato και messa di voce 

 

Σήμερα ένα διαφραγματικά στηριγμένο vibrato θεωρείται ότι εξασφαλίζει μια 

ζωντανή και εκφραστική νότα. Τον 18
ο
 αιώνα όμως οι μουσικοί είχαν διαφορετική 

άποψη: θεωρούσαν ότι το βιμπράτο (τότε χρησιμοποιούταν ο όρος bebung= 

τρεμούλιασμα, δόνηση) μετατρέπει τον τόνο σε παθητικό και υποκειμενικό και ήταν 

δείγμα κακού γούστου και κακών μουσικών συνηθειών
284

. Το vibrato ήταν γνωστό 

μόνο ως στοιχείο μουσικού καλλωπισμού (flattement, bebung, tremolo κτλ) το οποίο 

εφαρμόζονταν σε μεμονωμένες νότες. Ο τρόπος παραγωγής του ήταν πολύ 

διαφορετικός από τον σημερινό, κάτι που οφείλεται και στην διαφορετική τεχνική 

που εφαρμόζονταν στο τραγούδι αλλά και στον τρόπο παιξίματος των οργάνων. Η 

έλλειψη της διαφραγματικής στήριξης κατά το τραγούδι και το παίξιμο των πνευστών 
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έδινε μια δυσάρεστη αίσθηση του παλλόμενου ήχου όταν αυτή χρησιμοποιούταν 

κατά κόρον. Μόνο σε συγκεκριμένες νότες και με συγκεκριμένο τρόπο όπως θα 

δούμε παρακάτω μπορούσε να εφαρμοστεί. 

 Ο Quantz περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν το βιμπράτο 

στα πνευστά. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Bebung παράγεται από την αναπνοή, 

τα χείλια και τα δάχτυλα. Ο εκτελεστής παρήγαγε την δόνηση του ήχου με την 

παλινδρομική κίνηση του δαχτύλου πάνω από την τρύπα, ενώ η κίνηση των χειλιών 

μπρος-πίσω έκανε τον ήχο αληθινό και ευχάριστο ενώ με την συμμετοχή του στήθους 

στην διαδικασία παραγωγής του ήχου βελτιώνεται η ποιότητα του, η πίεση όμως που 

ασκείται πρέπει να είναι ήρεμη και όχι βίαια, διαφορετικά θα παραχθεί μια αγχωμένη 

νότα
285

. Η σημαντικότερη όμως πληροφορία που μας δίνει είναι ότι αυτό εφαρμόζεται 

πάντα σε συνδυασμό με την mesa di voce
286

: «Εάν πρέπει να κρατήσει κανείς μια 

μεγάλη νότα είτε για μισό είτε για ολόκληρο μέτρο, το οποίο οι Ιταλοί ονομάζουν mesa 

di voce, τότε πρέπει να το χτυπήσει ελαφριά με την γλώσσα, μετά ξεκινάει pianissimo, 

αφήνει την δύναμη του ήχου να «φουσκώσει» στο μέσο της νότας και κατόπιν 

ελαττώνει την ένταση προς το τέλος της νότας κάνοντας βιμπράτο (Bebung) με το 

δάχτυλο πάνω στην κοντινότερη ανοιχτή τρύπα». 

 Στο βιολί το βιμπράτο παράγονταν με τον τρόπο που παράγεται και σήμερα: «Κούνα 

τον καρπό μέσα-έξω αργά και ομοιόμορφα» αναφέρει ο Francesco Geminiani
287

. 

Στην ίδια παράγραφο συνδέει το vibrato με την έκφραση των συναισθημάτων: « Όταν 

σε μια μεγάλης αξίας νότα αυξάνουμε την πίεση του δοξαριού συνεχόμενα και 

σταδιακά, μεταφέροντας το δοξάρι πιο κοντά στην γέφυρα και τελειώνοντας πολύ 

δυνατά, τότε αυτό είναι δυνατό να εκφράσει μεγαλοπρέπεια, αξιοπρέπεια κτλ. 

Εκτελώντας το βιμπράτο συντομότερο, μαλακότερο και σιγανότερο, τότε αυτό μπορεί να 

εκφράσει φόβο δισταγμό κτλ.».  

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι πολλοί μουσικοί εφάρμοζαν το tremolo σε όσο το 

δυνατό γι αυτούς περισσότερες νότες, κάτι έβρισκε αντίθετους όλους σχεδόν τους 

συγγραφείς της εποχής. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Mozart σε γράμμα προς τον 

πατέρα του από το Παρίσι που έγραψε στις 12 Ιουνίου 1778, ότι το ενοχλείται από 

την υπερβολική χρήση της Bebung από τον Meissner,έναν τραγουδιστή της εποχής 

του. Ο Meissner όπως γράφει ο Mozart, έβαζε vibrato σε κάθε νότα με ρυθμική αξία 

τετάρτου και μεγαλύτερη. Κατά τον Mozart ο παραγόμενος ήχος ήταν φριχτός και 

κακοποιούσε την φύση του τραγουδιού
288

. 

 Για την αποφυγή και την μετρίαση του παραπάνω φαινομένου της αλόγιστης χρήσης 

του vibrato, οι συγγραφείς κατέγραψαν σε ποια σημεία της φράσης μπορεί να μπει. Η 

λόγια άποψη που επικρατούσε ήταν αυτή που επικρατεί στο μεγαλύτερο βαθμό και 

σήμερα: Η Bebung μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλες νότες, καταληκτικές νότες, 

κορώνες ή σε νότες πριν από κορώνες
289

.  

Στα παρακάτω παραδείγματα ο Vester μας δίνει τον συνδυασμό της χρήσης του 

vibrato με την mesa di voce όπως ακριβώς μας το υπαγορεύουν  οι συγγραφείς που 

προαναφέρθηκαν: 
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Παρ. 5.4.34 Vibrato και Mesa di voce  

 

A) 

 
 

 

B) 

 
Γ) 

 
Δ) Vibrato πάνω στην κορώνα και στην προηγούμενη νότα 

 
 

Ε) 
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Στο παράδειγμα Γ λόγω του ότι η νότα είναι σχετικά σύντομη, δεν προλαβαίνει να 

γίνει η προοδευτική ανάπτυξή του βιμπράτο και της έντασης. Όπως φαίνεται στα 

παραπάνω παραδείγματα, σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση πέφτει πριν έλθει η 

επόμενη νότα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση Δ όπου η κορώνα κρατείται με 

αμείωτη ένταση μέχρι τέλους. 

 

5.4.6 Αυτοσχεδιασμός  

 

Δύο είναι οι αντικρουόμενες μεταξύ τους καταστάσεις κατά το δεύτερο μισό του 18
ου

 

αιώνα: Από την μια οι εκτελεστές είχαν ήδη αναπτύξει μεγάλη δεξιοτεχνία στην 

αυτοσχεδιαστική ικανότητα, ενώ από την άλλη η «Κλασική απλότητα» έγινε πιο 

σημαντική.  

Οι κλασικοί συνθέτες, με ακριβείς απόψεις για την απόδοση της μουσικής τους 

περιορίσανε την ελευθερία του εκτελεστή πράγμα που καταφέρανε με την 

λεπτομερέστερη καταγραφή της μουσικής ώστε να αποφύγουν ανεπιθύμητες 

ερμηνείες. Έτσι ο αυτοσχεδιασμός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

 

1. Στον καλλωπισμό ενός υπάρχοντος προτύπου και 

2. Στην δημιουργία ολόκληρων κομματιών. 

 

Για να κατανοήσουμε τον ρόλο του αυτοσχεδιασμού κατά την κλασική περίοδο  

στηριζόμαστε σε μαρτυρίες της εποχής
290

: 

Στην αυτοβιογραφία του ο Dittersdorf αναφέρει ότι το 1791 και ενώ έπαιζε βιολί στην 

εκκλησία Schottenkirche της Βιέννης, το κοινό περίμενε από τον βιολιστή να 

παραλλάξει τις επαναλήψεις (σε φόρμα ΑΒΑ). Αυτό ισχύει και για την όπερα 

τουλάχιστον στο νότιο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης όπου η καθολική θρησκεία και 

η Ιταλική μουσική έχουν έντονη την παρουσία τους.   

Πολλές αναφορές μας πληροφορούν πως ο κάθε εκτελεστής είχε αποκτήσει τη δική 

του τεχνοτροπία και ύφος στον αυτοσχεδιασμό. Μουσικοί όπως οι Lolli, Nardini, 

Ferrari ανήκαν σ’ αυτούς, και ο Hiller μιλώντας στον Ammadori, έναν μαθητή του 

Bernacchi, αναφέρει: «Αυτοί οι τρείς έχουν κερδίσει το χειροκρότημα του κοινού, ο 

καθένας με την διάστασή του και την προσωπική του τεχνοτροπία». 

 Ο Tartini, ο πιο πολύπλευρος βιολιστής της εποχής του κατέγραψε διάφορους 

τρόπους για να παιχτεί ένα Adagio (1788) και ο Luigi Marchesi, το 1784 έγραψε 14 

διανθισμένες παραλλαγές σε ένα θέμα του Cherubini. Άλλα παραδείγματα από 

αυθεντικά βιολιστικά μέρη όπου καταγράφεται ο αυτοσχεδιασμός βρίσκονται στις 

σονάτες του Nardini και του Franz Benda. Αναφορές του Dittersdorf στα 1760 

κάνουν λόγο για τις καντέντσες στα οργανικά κοντσέρτα όπου οι σολίστες 

προετοίμαζαν από μόνοι τους τον καλλωπισμό, αλλά και ολόκληρη την κατέντσα.   

Στις τελευταίες δεκαετίες του 18
ου

 αιώνα η ελευθερία αυτή άρχισε να γίνεται ολοένα 

και πιο ασυνήθιστη. Για να ικανοποιήσουν οι συνθέτες την μανία των εκτελεστών για 

αυτοσχεδιασμό έγραφαν φαντασίες με πιο ελεύθερη μορφή.    

 Οι συγγραφείς της εποχής αναφέρουν τους κινδύνους που κρύβει ο καλλωπισμός, 

στο να καταστρέψει την μουσική ιδέα του συνθέτη και προτείνουν πως αυτό θα 

πρέπει να γίνεται από μουσικούς που γνωρίζουν καλά την Αρμονία αλλά και τις 

βασικές αρχές της συνθέσεως. Αλλιώς προτείνουν να παίζουν μόνο αυτό που 
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βλέπουν. Οι παραπάνω αναφορές της εποχής σκοπό έχουν να μας δείξουν την θέση 

του αυτοσχεδιασμού στην μουσική ζωή και έχουν ως στόχο την δημιουργία ενός 

ικανού υπόβαθρου για τον τραγουδιστή, τον μαέστρο και τον συνοδό ώστε να 

καταφέρει να αυτοσχεδιάσει σύμφωνα με τους κανόνες και την τεχνοτροπία της 

εποχής.  

Τις πιο σαφείς πληροφορίες πάνω στο θέμα του αυτοσχεδιασμού μας τις δίνει ο 

Johann Adam Hiller
291

 στο έργο Anweisung zum musikalisch-zierlichen Gesange 

(1780). Στο έργο αυτό στο οποίο δίνονται τεχνικές και ερμηνευτικές οδηγίες στους 

τραγουδιστές, δίνονται οι βασικοί κανόνες του αυτοσχεδιασμού: 

  

1. Ο τραγουδιστής είναι άξιος σεβασμού για τις ικανότητές του να αυτοσχεδιάζει 

και να στολίζει γιατί έτσι δείχνει τις γνώσεις του πάνω στην σύνθεση και τις 

μουσικές του δεξιότητες καλύτερα από κάθε άλλο τρόπο. 

2. Υπάρχουν τρία είδη αυτοσχεδιασμού: Η Division, στην οποία μεγάλες νότες 

υποδιαιρούνται σε άλλες μικρότερης αξίας. Δεύτερο είδος έχουμε όταν πολλές 

σύντομες νότες ανταλλάσσονται με λιγότερες μεγαλύτερης αξίας. Στο τρίτο 

είδος συγκεκριμένος αριθμός από νότες ανταλλάσσεται με άλλες 

διαφορετικού ύψους και διάρκειας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το tempo 

rubato θεωρείται απαραίτητο. 

3. Ο σκοπός του καλλωπισμού (εκτός από τους τρίλλους και την appoggiatura) 

είναι ο σχηματισμός συγκεκριμένων φιγούρων που σχηματίζουν τα passage 

εάν τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο. Τα στοιχεία της άρθρωσης όπως το 

staccato το legato και ότι άλλο ενισχύει τα effect της φωνής μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν . Πολλά από αυτά τα στοιχεία δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα 

από την division των νοτών, η οποία μπορεί να αλλοιώσει την μουσική και 

την έκφραση που επιθυμεί ο συνθέτης. 

4. Η ελευθερία για παραλλαγή δεν ισχύει για όλη την Άρια. Ο καλλωπισμός δεν 

εφαρμόζεται από την αρχή της άριας αλλά από την μεσαία ενότητα και μετά. 

Όχι μόνο τα Adagio αλλά και τα Allegro καλλωπίζονται αν και αυτό το 

θεωρούσαν ασυνήθιστο οι L. Mozart και Türk. 

5. Μόνον άριες με επαναλαμβανόμενα τμήματα (sections) παραλλάσσονται. 

Είναι απαραίτητο να εκτελείται η άρια στην αρχή όπως είναι γραμμένη, 

διαφορετικά το κοινό δεν θα καταλάβει τι προέρχεται από τον εκτελεστή και 

τι από τον συνθέτη. 

6. Είναι σημαντικό να κρατείται το ίδιο tempo. 

7. Ο τραγουδιστής πρέπει να κατέχει την Αρμονία και έχει γνώση και γούστο. 

Αν δεν τα διαθέτει αυτά θα αναμείξει στοιχεία που δεν ταιριάζουν, παλιά με 

νέα, ενώ στις παραλλαγές του μπορεί να χρησιμοποιήσει rubato και legato σε 

ένα χαρούμενο κομμάτι με ένα αποτέλεσμα χωρίς νόημα.   

8. Η γνώση της Αρμονία είναι απαραίτητη γιατί τα στολίδια πρέπει να 

ταιριάζουν με την συνοδεία. 

9. Άλλοι κανόνες για τον αυτοσχεδιαζόμενο καλλωπισμό είναι: 

 Τα στολίδια ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολα είναι πρέπει να 

ακούγονται εύκολα και ήρεμα χωρίς καμία νευρικότητα. 

 Τα στοιχεία καλλωπισμού να μην συγκρούονται με την ιδιοσυγκρασία 

του τραγουδιστή και την έκφρασή του. 
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 Στις αργές άριες οι μελωδικές γραμμές που προστίθενται συνίσταται 

να είναι legato ενώ στις γρήγορες staccato. 

 Διαβαθμίσεις στην δυναμική να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε 

να δίνουν την απαιτούμενη καθαρότητα και φωτεινότητα στην 

έκφραση. 

 Οι νότες των στολιδιών να είναι κοντινές χωρίς την χρήση μεγάλων 

διαστημάτων. 

 Μόνο όταν το tempo και η Αρμονία το επιτρέπουν πρέπει ο 

τραγουδιστής να συνδυάζει διαφορετικές φιγούρες σε ένα passagio.  

 Τα ίδια στολίδια να μην χρησιμοποιούνται συχνά γιατί αυτό δείχνει ότι 

ο τραγουδιστής δεν έχει φαντασία. 

 Τα συναισθήματα και όχι ο «λαιμός» κατευθύνουν τον καλλωπισμό. 

 Στα φωνήεντα  “i” και “u” δεν πρέπει να γίνονται πολλά και μακρινά 

passage. 

 Σε ότι κάνει ο τραγουδιστής μέλημά του είναι ότι πρέπει να 

ξεκαθαρίζει και να ομορφαίνει την πρόθεση του συνθέτη και όχι να 

την υποσκελίζει.  

 

Για την κατανόηση των παραπάνω κανόνων ο Hiller παραθέτει διανθισμένα 

παραδείγματα όπως το παρακάτω στα οποία δίνει την κύρια μελωδία και την 

παραλλαγμένη της εκδοχή. Παρατηρείται ότι χρησιμοποιεί κατά κόρον διαβατικές 

κινήσεις, ενώ ακόμα και όταν υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα όπως το διάστημα 

τετάρτης στο δεύτερο μέτρο, γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε η διανθισμένη γραμμή να 

μην απομακρύνεται από την κύρια νότα. Η λιτότητα και η τήρηση της αρχικής 

βασικής ιδέας κυριαρχούν σε όλο τον αυτοσχεδιασμό:  

 

Παρ. 5. 4. 35 
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Από το 1760 και έπειτα η ελευθερία των εκτελεστών περιορίζεται. Οι λόγοι ήταν ότι 

οι συνθέτες επιθυμούσαν να αναδείξουν την μοναδικότητα της μουσικής τους 

έκφρασης, αλλά και το γεγονός ότι έμειναν δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα που 

ακούγανε από διάφορους ερασιτέχνες ή κακούς επαγγελματίες οι οποίοι πολλές φορές 

αλλοιώνανε το νόημα. Έτσι προσπάθησαν να καταγράψουν και την παραμικρή 

λεπτομέρεια, ειδικά στα ώριμα έργα τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο 

Beethoven θύμωσε όταν ο Carl Czerny προσέθεσε δύο νότες στο Quintet op.16. Για 

την αποφυγή της κακής χρήσης των ελευθεριών που είχαν οι εκτελεστές, οι συνθέτες 

της Κλασικής Βιέννης δώσανε παραδείγματα καταγεγραμμένου στολισμού. Το πιο 

γνωστό από αυτά είναι η άρια Quando mi donna un cenno από το ορατόριο Il ritorno 

di Tobbias του J. Haydn (1784). Αυτό δείχνει την πρόθεση του συνθέτη να κρατήσει 

τον έλεγχο παρά να αφήσει το έργο του στην κρίση του εκτελεστή. Άλλα 

παραδείγματα μας δίνει ο Mozart, ο οποίος κατέγραψε τις κολορατούρες και τις 

καντέντσες στην άρια Ah se morir me chiama θέλοντας έτσι να διατηρήσει την 

αυθεντικότητα του έργου του αλλά και να δώσει στον μαθητευόμενο εκτελεστή έναν 

οδηγό που θα τον βοηθήσει να δημιουργήσει ένα υπόβαθρο γνώσεων και εμπειριών 

που θα τον καταστήσει ικανό αυτοσχεδιαστή. 

 

Παρ. 5.4.36   W. A. Mozart: Καντέντσα από την άρια “Ah se morir me chiama” 

Στις τελευταίες όπερες του Μότσαρτ ο αυτοσχεδιασμός στην ουσία εκλείπει.  Αν 

και μερικοί σύγχρονοι του κατέγραψαν κάποια στολίδια σε άριες από τους Γάμους 

του Φίγκαρο και τον Μαγικό Αυλό, εντούτοις δεν προσθέσανε τίποτα καλύτερο 

από τα γραπτά του Μότσαρτ.  Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο καταγεγραμμένος 

αυτοσχεδιασμός του Domenico Corri πάνω στην άρια του Cherubino: Voi che 

sapete από τους Γάμους του Φίγκαρο
292

.  Ο Corri έζησε κατά την ώριμη κλασική 

περίοδο, την εποχή δηλαδή που ο αυτοσχεδιασμός άρχισε ήδη να περιορίζεται και 

να αμφισβητείται από τους συνθέτες. Παρ’ όλα αυτά κατέγραψε ένα ιδιαίτερα 

πλούσιο κείμενο που χρησιμοποιεί όλα τα μουσικά στολίδια ενώ δεν διστάζει να 
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παραλλάξει την αρχική μελωδία προσθέτοντας νέα μελωδικά και ρυθμικά 

σχήματα. 

 

 

Παράδειγμα 5.4.37  D. Corri: παραλλαγή πάνω στην άρια Voi che sapete 
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Ο ίδιος ο Mozart, αν και δεν ήταν φίλος των αυτοσχεδιασμών που γράφτηκαν για 

τις άριες του, κατέγραψε αυτοσχεδιασμούς πάνω σε άριες του J. C. Bach. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παραλλαγή στην άρια “Cara la dolce 

fiamma” από την όπερα Adriano in Syria. Ο αυτοσχεδιασμός αφορά και την 

εισαγωγική κατέντσα για τον οποία δίνει διαφορετικές εκδοχές αλλά και την άρια 

που έχει την φόρμα da capo
293

.  

 

Παρ. 5.4.38 J. C. Bach: “Cara la dolce fiamma” με τον καταγεγραμμένο 

αυτοσχεδιασμό από τον Mozart. 

 

A) Εισαγωγική καντέντσα 

 
 

B) Άρια  
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Η έντονη επεξεργασία και ανάπτυξη του μουσικού κειμένου από τον Mozart μας 

δείχνει ότι ο ίδιος δεν ήταν υποστηρικτής της λιτής διάνθισης της άριας και της 

καντέντσας αλλά απαιτούσε αυτό να γίνεται από πεπειραμένους και μορφωμένους  

μουσικούς.  

Όπως συμφωνούν οι Neumann και Mancini δεν προσφέρονται όλες οι φράσεις ή 

μοτίβα για καλλωπισμό. Κατ’ αυτούς η προσθήκη μιας αποτζατούρας ή ενός 

άλλου καλλωπιστικού στοιχείου είναι δυνατό να αδυνατίσει το νόημα και την 

εκφραστικότητα της και γι’ αυτό προτείνουν να αποφεύγεται η χρήση τους σε 

έντονα δραματικές καταστάσεις
294

.     

 Έτσι μόνο δύο περιπτώσεις αυτοσχεδιασμού καθιερώθηκε να γίνονται στις 

όπερες της εποχής: Η μια αναφέρεται στον αυτοσχεδιασμό και την προσθήκη 

μελωδικών και ρυθμικών σχημάτων στις κορώνες, σε πτωτικές καντέντσες ή 

μεταξύ δύο ενοτήτων (sections), όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε ένα rondo 

όπου  το αυτί έχει ανάγκη από ένα συνδετικό πέρασμα, όπως πχ. στην άρια Dove 

sono της κοντέσας (Γάμοι του Φίγκαρο). Ο σωστός τρόπος εκτέλεσης μπορεί να 

καθοριστεί από τους οδηγούς που έδωσε ο Mozart, ενώ η παράδοση απαιτεί αυτά 

να εκτελούνται με μια αναπνοή. 

Το άλλο είδος αναφέρεται στην appoggiatura. Η φωνητική appoggiatura ήταν ένα 

εκφραστικό στοιχείο που βοηθούσε στην έμφαση των τονισμένων συλλαβών και 

υπήρξε μέρος της μουσικής γλώσσας για περισσότερα από 200 έτη, ιδιαίτερα στα 

recitativi αλλά και σε άριες και arioso, μέχρι τα πρώτα ρομαντικά χρόνια. Για την 

appoggiatura προσωδίας έγινε ανάλυση στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. 

 Οι μουσικοί σήμερα δεν έχουν την εμπειρία στον αυτοσχεδιασμό αφού είναι ένα 

αντικείμενο που εκλείπει από τα προγράμματα σπουδών των ωδείων και των 

μουσικών σχολών και ως εκ τούτου είναι πολύ συντηρητικοί στην προσθήκη 

δικών τους στοιχείων. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα για τον τρόπο που 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες καλλωπισμού οι σύγχρονοι μαέστροι
295

. Στο 

παρακάτω παράδειγμα δίνονται δύο διαφορετικές εκδοχές αυτοσχεδιασμού πάνω 

στην κορώνα της άριας Deh vieni non tardar.   
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Παρ. 5.4.39 W. A. Mozart: Deh, vieni non tardar  

 

Α) πρωτότυπο 

 
Β)  Mackeras/Focile

296
 

 
 

 

 

 

 

 

Γ) Ôstman/Bonney
297

 

 
Ο Charles Mackerras θεωρείται από τους πιο τολμηρούς χρήστες των στοιχείων 

καλλωπισμού. Εντούτοις ο J. E. Gardiner κάνει ένα βήμα παραπάνω με την χρήση 

mordente και slide πέραν της αποτζατούρας προσωδίας και την προσθήκη 

μελωδικών στοιχείων στις καντέντσες: 

 

Παρ. 5.4.40.   W. A. Mozart:  Se vuol ballare,    μέτρα 104-115  

 

Α) Πρωτότυπο 
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Chorus conducted by Charles Mackerras. Cleveland OH, 1995. 

 
297

 Mozart, W. A. Le nozze di Figaro. Phillips recording #421333, Drottningholm Court Orchestra 

conducted by Arnold Ôstman. Stockholm, 1990. 
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Β) Gardiner/Terfel    
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Συμπεράσματα: Κατά την εξέλιξη της συνθετικής τεχνικής μέσα στην διάρκεια 

της κλασικής περιόδου η ελευθερία του εκτελεστή να παραλλάσει την αρχική 

μουσική ιδέα περιορίζεται σημαντικά. Οι συνθέτες θέλουν να ελέγχουν περισσότερο 

το τελικό αποτέλεσμα και για τον σκοπό αυτό είτε καταγράφουν επακριβώς τα 

μουσικά στολίδια που θέλουν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε φράση ή ακόμα και τον 

αυτοσχεδιασμό και τις παραλλαγές.  

Αν και κατά κύριο λόγο ο αυτοσχεδιασμός περιορίζεται σήμερα στην προσθήκη της 

αποτζατούρας προσωδίας καθώς και  καλλωπιστικών στοιχείων στις κορώνες, 

εντούτοις ο εκτελεστής έχει την δυνατότητα να προσθέσει και δικά του στοιχεία μέσα 

σε μια άρια όπως passage, η σύνδεση διαστημάτων με διαβατικές σκάλες και άλλα. 

Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στο 

υποκεφάλαιο αυτό καθώς και μετά από μελέτη των παραδειγμάτων που μας δίνουν οι 

Hiller, Mozart, Corri αλλά και οι σύγχρονοι μαέστροι και εκτελεστές οι οποίοι έχουν 

επιδοθεί στην ιστορικά ενημερωμένη μουσική ερμηνεία όπως οι Gardiner, Mackerras, 

Harnoncourt και άλλοι.  

 

 

5.5 Δυναμική 

 

Στην πορεία του 17
ου

 αιώνα, οι διαβαθμίσεις στην δυναμική οι οποίες εκφράζονταν 

με λέξεις ή συντομίες άρχισαν να εμφανίζονται στην γραφή της μουσικής. Μερικές 

φορές εμφανίζονται οι λέξεις crescendo και diminuendo, ενώ ο Geminiani και κάποιοι 

άλλοι συνθέτες χρησιμοποίησαν τα σύμβολα και 

Μέχρι τις αρχές του 19
ου

 αιώνα το crescendo και το diminuendo καθώς και τα 

σύμβολά τους ήταν πολύ σπάνια σε σχέση με τα piano και forte
298

. 

 Πέρα όμως από τις βασικές δυναμικές, ο Quantz αναφέρεται στις «άγραφες», 

«διακριτικές» ή κρυφές μικροδυναμικές, οι οποίες πέρα από τις διαβαθμίσεις της 

ηχηρότητας ή της σίγασης (f,p) έρχονται σαν αποτέλεσμα της αυθόρμητης 

αυξομείωσης της εντάσεως που προέρχεται από το καλό γούστο του εκτελεστή
299

. Οι 

μικροδυναμικές αυτές θα μελετηθούν στο τέλος του υποκεφαλαίου αυτού, αφού 

πρώτα μελετηθούν οι βασικές δυναμικές. 

 Κατά τον Türk συνθέσεις με ευγενικό, αθώο, λυπημένο, μελαγχολικό χαρακτήρα 

απαιτούν μαλακότερη εκτέλεση
300

. Ο βαθμός της δυναμικής πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα συναισθήματα που εκφράζει, και ως αποτέλεσμα αυτή είναι 

διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Σε πιο δυναμικές συνθέσεις ένας μεγαλύτερος 

βαθμός Fortissimo είναι δυνατός. Με το ίδιο σκεπτικό piano και pianissimo είναι 

επιθυμητό να είναι πιο έντονα σε συνθέσεις που απαιτείται να παιχτούν μαλακά. Τα 

παραπάνω λεγόμενα του Türk μας δείχνουν ότι η ένταση του f και του p ήταν άμεσα 

εξαρτώμενη από τον χαρακτήρα. Πέραν τούτου χρησιμοποιήθηκαν πολλά σύμβολα 

και λέξεις που δείχνουν όχι μόνο τις διαβαθμίσεις τις έντασης αλλά και τον 

χαρακτήρα της μουσικής φράσης και του ήχου όπως: sf, pp, ff, fp, dolce, sotto voce, 

calando, a mezza voce και άλλα.   

                                                 
298

 Βλ  F. Vester: “W. A. Mozart on the performance of the Works for Wind Instruments” σελ. 137 
299

 Βλ Quantz: On playing the flute κεφ. ΧΙ παρ. 14 
300

 Βλ. Türk:  Klavierschule, Τόμος IV, τομ.VI, κεφ. VI, παρ 30  
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Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν δυναμικές οι οποίες δεν καταγράφονται αλλά 

υποδεικνύονται από την παράδοση και την ανάγκη για εκφραστικότερη απόδοση των 

μουσικών φράσεων. Οι άγραφες αυτές δυναμικές παίζουν τόσο ισχυρό ρόλο στην 

απόδοση των φράσεων ώστε να υπερισχύουν της δυναμικής διάρθρωσης του μέτρου 

(πχ ισχυρό-ασθενές-ισχυρό-ασθενέστερο σε ένα μέτρο 4/4). Ένα τέτοιο παράδειγμα 

μη καταγεγραμμένου crescendo ( ή αλλιώς εκφραστικού crescendo) φαίνεται 

παρακάτω: Τα κόρνα εκτελούν ένα μαλακό crescendo, το οποίο δίνει περισσότερο 

την αίσθηση της κατεύθυνσης της φράσεως παρά την αύξηση της έντασης, ενώ τα 

κλαρινέτα και τα όμποε υποχρεούνται σε παύση άρθρωσης στο τέλος κάθε μέτρου 

και διακόπτουν τον τόνο τους αφού προηγηθεί ένα μικρό decrescendo
301

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρ. 5.5.1       W. A. Mozart: Gran Partita K 361  

 

 
 

 

Ένα f σε λεβάρε δεν φτάνει το 100% της δύναμης του μέχρι το ξεκίνημα του 

επόμενου μέτρου:  

 

 

 

 

 

Παρ. 5.5.2   

                                                 
301

 Βλ  F. Vester: “W. A. Mozart on the performance of the Works for Wind Instruments” σελ. 139 



 246 

 

Α) 

 
Β) 

 
Μια αλλαγή στην δυναμική δεν σημαίνει πάντα ότι αυτή θα γίνει subito. 

Αναφερόμενος ο L.Mozart σε ένα σχετικό παράδειγμα, περιγράφει μια τέτοια αλλαγή 

λέγοντας πως η ένταση ελαττώνεται καθώς συνεχίζεται η μελωδία
302

. Έχοντας υπ’ 

όψη τις οδηγίες αυτές, o Vester προτείνει ότι το piano στο δεύτερο όγδοο του 

επόμενου παραδείγματος θα εκτελεστεί ως decrescendo
303

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302

 Βλ L. Mozart: Violinschule, κεφ. ΧΙΙ, παρ. 8 (σελ. 218)  
303

 Βλ. F. Vester: “W. A. Mozart on the performance of the Works for Wind Instruments” σελ. 141 
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Παρ. 5.5.3   W. A. Mozart: Gran Partita K 370 

 
 

 

Με τον ίδιο τρόπο σκέψης, το piano στον δεύτερο χρόνο του δεύτερου μέτρου, 

συnοδεύεται από decrescendo: 

 

Παρ. 6.5.4    
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Από το 1780 διαχωρίζει τις ενδείξεις του για τα accent από το fp που περιγράφεται 

από τον πατέρα του ήδη από 1756. Αργότερα υιοθετεί και άλλα σημάδια όπως το νέο 

sforzato (sf ) το οποίο χρησιμοποιούνταν και από τον Haydn, καθώς και το 

σπανιότερο sfp. O Türk είναι αυτός που μας δίνει οδηγίες για την εκτέλεση του 

sfozato (ή sforzando): Η νότα παίζεται δυνατά ατακάρεται έντονα και η ένταση δεν 

ελαττώνεται κατά την διάρκεια της νότας. Δηλαδή το sf εκτελείται διαφορετικά από 

το accent κατά το οποίο η ένταση της νότας πέφτει μετά την ατάκα
304

. Οι 

σχηματισμοί στο επόμενο παράδειγμα είναι του Vester και μας δείχνουν την 

σταδιακή και όχι απότομη απόσβεση του ήχου σε ένα accent.   

 

Παρ. 5.5.5. 

 

 
Όταν δεν αναγράφονται οι δυναμικές τότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες που 

καθοδηγούν τον εκτελεστή: 

 Όταν δεν υπάρχει ένδειξη δυναμικής στην αρχή ενός γρήγορου κομματιού 

τότε αυτό παίζεται forte. Αντίθετα όταν το κομμάτι είναι αργό τότε παίζεται 

piano. 

 Οι ανιούσες μελωδικές κινήσεις συνοδεύονται από crescendo ενώ οι 

κατιούσες από diminuendo. Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει μεγαλύτερη 

εφαρμογή στην εποχή μπαρόκ, ενώ δείχνει να εξασθενεί κατά την κλασική 

περίοδο. 

 Όταν επαναλαμβάνεται μια φράση ή μοτίβο τότε την δεύτερη φορά εκτελείται 

ασθενέστερα από την πρώτη
305

: 

 

 

Παρ. 5.5.6  
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 Βλ. Türk:  Klavierschule, Τόμος I, κεφ. V, παρ. 79  
305

 Βλ Quantz: On playing the flute κεφ. ΧΙI παρ. 23  
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 Σε γρηγορότερα tempi μικρές νότες μεταξύ μακρύτερων παίζονται 

μαλακότερες και χαλαρότερες: 

 

Παρ. 5.5.7 

 

 

 
 Στις ανοδικές αλυσίδες της κλασικής περιόδου πρέπει να λαμβάνονται υπ’ 

όψη οι εσωτερικοί τονισμοί του μέτρου (ισχυρά-ασθενή μέρη) όπως μπορεί να  

συμβεί στην ρομαντική και σύγχρονη μουσική. Η διαφορά του crescendo του 

Mozart και του σημερινού είναι ότι στο δεύτερο μπορούν να αγνοηθούν τα 

ισχυρά και ασθενή μέρη του μέτρου (stresses) και η κάθε νότα είναι 

δυνατότερη από την προηγούμενη. Στην κλασική εποχή oι αλυσίδες 

προσαρμόζονται πάντα τέλεια στο μέτρο ενώ οι ενδιάμεσες νότες 

συμμετέχουν λιγότερο στην αύξηση της δυναμικής
306

: 

 

Παρ. 5.5.7 

 
 Οι μεμονωμένες σημαντικές νότες της φράσης παίζονται με έμφαση σε σχέση 

με τις υπόλοιπες
307

. Στο παρακάτω παράδειγμα ο Vester σημειώνει με  (+) τις 

σημαντικότερες νότες της φράσης: 

 

Παρ. 5.5.8 

 

                                                 
306

 Βλ. F. Vester: “W. A. Mozart on the performance of the Works for Wind Instruments” σελ. 145  
307

 Βλ. Türk:  Klavierschule, Τόμος VI, κεφ. III,  παρ31 
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Από ένα απόσπασμα ενός γράμματος στον πατέρα του ο Mozart  δείχνει την άποψή 

του πάνω στο θέμα της δυναμικής. Αναφερόμενος στον ρόλο του Osmin από την 

Αρπαγή από το Σεράι γράφει ότι τα πάθη, βίαια ή όχι πρέπει να μην εκφράζονται στα 

άκρα και η μουσική ακόμα και στην πιο τρομακτική κατάστασή της θα πρέπει να μην 

ενοχλεί το αυτί αλλά να το ευχαριστεί. Οι σημερινοί μουσικοί επομένως πρέπει να 

έχουν υπ όψη τους ότι το forte της περιόδου ήταν ηχηρό αλλά όχι θορυβώδες. 

Η αντίθεση μεταξύ forte και piano δεν φτάνει στο έπακρο. Ο εκτελεστής τα 

χρησιμοποιεί με ευελιξία και τα προσαρμόζει ανάλογα με τις εκφραστικές απαιτήσεις 

της μουσικής. Όπου χρειάζεται το f αντικαθιστά το ff και αντίστροφα. Την άποψη 

αυτή επιβεβαιώνει και ο Quantz στο κεφάλαιο Πως παίζεται ένα Adagio όπου 

περιγράφει όλες τις μικροδυναμικές ενός αποσπάσματος και επισημαίνει την 

αποφυγή των εννοιών piano, forte, crescendo, decrescendo στα όρια
308

. 

Συγκεντρώνοντας όλες τις παραπάνω πληροφορίες, μπορεί κανείς πλέον να 

εφαρμόσει τους κανόνες της δυναμικής και να χρωματίσει το οποιοδήποτε 

απόσπασμα είτε οι δυναμικές αναγράφονται είτε όχι, κάτι που κάνει ο Vester στο 

κουαρτέτο Κ 370 που φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Παρ. 5.5.9   W. A. Mozart: Quartet K 370  
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 Βλ Quantz: On playing the flute κεφ. ΧΙV παρ. 25  

 



 251 

 
 

5.6 Τόνος – Χροιά – Ερμηνευτικά θέματα 

 

5.6.1 Η εξέλιξη της ερμηνείας της παλιάς μουσικής από τον 19
ο
 αιώνα μέχρι     

σήμερα 

 

Την δεκαετία του 1930 αναβιώνει το ενδιαφέρον για την ερμηνεία της «παλιάς» 

μουσικής όπως συνηθίζεται να λέγεται η μουσική μπαρόκ και η κλασική. 

Πρωτεργάτης είναι ο Arnold Dolmetsch (1858-1940) ο οποίος επισημαίνει πως η 

ερμηνεία της μουσικής αυτής παραστράτησε. Η πιστή απόδοση της μουσικής μπαρόκ 

και της κλασικής δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί ακολουθώντας τις απόψεις που 

επικρατούσαν κατά τον 19
ο
 αιώνα αλλά απαιτούνταν μια πιο επαναστατική και πιο 

βαθιά προσέγγιση στον τρόπο εκτέλεσης και ερμηνείας. Σήμερα φτάσαμε στην 

αποκορύφωση της προσπάθειας αυτής με την εκπόνηση μελετών πάνω στα σχετικά 

κείμενα των συγγραφέων της εποχής εκείνης, την αναβίωση των παλιών οργάνων και 

την δημιουργία ορχηστρικών συνόλων εξειδικευμένων στην απόδοση της μουσικής 

αυτής.   

 Ο προβληματισμός για την ερμηνεία της κλασικής μουσικής είχε ήδη τεθεί από τον 

R. Wagner, ο οποίος εκμεταλλευόμενος μια τάση της εποχής του να υπονομευθεί ο 

«ομιλητικός τρόπος» της απόδοσης της μουσικής αυτής και η σημασία της 

υποδιαστολής (bar-line) και της σχέσης ισχυρού-ασθενούς χρόνου του μέτρου έθεσε 

τα θεμέλια για την δική του «Ατέρμονη μελωδία» κάτι που ο S. Babitz ονομάζει 

«ύφος μακράς μελωδικής γραμμής» (Long-line style). Μέσα στα πλαίσια αυτού του 

ύφους η σημειογραφία λαμβάνονταν εντελώς φιλολογικά. Οι νότες παίζονταν σαν να 

ήταν εντελώς κολλημένες μεταξύ τους. Οι τρείς παλιοί τρόποι εκτέλεσης: Ομιλία-

Χορός-Τραγούδι συμπτύχθηκαν σε ένα και μόνο ενιαίο φωνητικό ύφος (vocal style), 

γεγονός που κατήργησε τη υπάρχουσα λειτουργία του μέτρου, της υποδιαστολής και 

της διαφοροποιημένης άρθρωσης και φραζαρίσματος. Ο Wagner κατάφερε να 

περάσει αυτήν την άποψη όχι μόνο για την μουσική της εποχής του αλλά και για την 

κλασική και μπαρόκ μουσική. Τα γραπτά του, συμπεριλαμβανομένου και το Über das 

Dirigieren, είχανε μεγάλη επίδραση στην ερμηνεία της παλιάς μουσικής. Είχανε 

διαβαστεί με τυφλή προσήλωση από τους σύγχρονους εκτελεστές και μαέστρους και 

αφήνανε βαθιά ίχνη στην ερμηνεία της ορχηστρικής μουσικής ανεξάρτητα από της 

προέλευση και την εποχή της. Η κεντρική θέση της ορχήστρας στην μουσική ζωή και 
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η δυνατή επίδραση αυτή που εξασκούσε οδήγησε στην θυσία όλων των άλλων 

απόψεων περί απόδοσης της μουσικής στον βωμό της «Βαγκνερικής» εκτέλεσης
309

. 

 Στις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

  και τις πρώτες του 20
ου

 αιώνα , το ύφος της 

ερμηνείας διαμορφώθηκε, ως συνέπεια των δραστηριοτήτων του Wagner, σε ένα 

ύφος τελείως διαφορετικό από ότι ήταν πριν. Τρόποι ερμηνείας που είχαν 

χαρακτηριστεί λαθεμένοι τον 18
ο
 αιώνα, απέκτησε εγκυρότητα και υψηλή αποδοχή 

αποτελώντας έτσι τα βασικά στοιχεία του νέου ύφους.   

 Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πέρασαν οι απόψεις του Wagner στους σύγχρονους 

τους μουσικούς ήταν η ελλιπής σημειογραφία περισσότερο και μπαρόκ και λιγότερο 

στην κλασική μουσική. Οι απόψεις του αυτές όπως αναφέρθηκε δεν οδηγούν στην 

πιστή απόδοση της μουσικής αυτής. Στην πραγματικότητα χρειάζεται διαφορετική 

προσέγγιση σε κάθε περίοδο και πολλές φορές σε κάθε συνθέτη. Η σημειογραφία 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που πρέπει να αποδοθεί μια μουσική 

σύνθεση και ενώ είναι πολύ καθαρή για ένα έργο της ρομαντικής περιόδου, αφήνει 

πολλές αμφιβολίες και απαιτεί ιστορική μελέτη για μια σύνθεση κλασική ή ακόμη 

περισσότερο μπαρόκ. Οι αμφιβολίες δεν προέρχονται τόσο από την αδυναμία του 

συνθέτη να καταγράψει τι ακριβώς επιθυμεί από τον εκτελεστή όσο από την άγνοια 

του δεύτερου πάνω στους κώδικες και τις παραδόσεις που αφορούν την 

αποκρυπτογράφηση της παρτιτούρας. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει στον εκτελεστή  

την δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει τις οδηγίες που δίνονται από τους συνθέτες. 

Είναι επομένως σημαντικό να ανατρέξουμε στα εγχειρίδια της εποχής ώστε να 

μάθουμε ακριβώς πως ερμήνευαν οι μελετητές της εποχής τους κώδικες της 

παρτιτούρας. Για τον σκοπό αυτό ο Vester προτείνει την μελέτη των μεθόδων 

εκμάθησης οργάνων παρά των θεωρητικών βιβλίων. Σημαντικά στοιχεία πάνω στην 

ερμηνεία της εποχής αυτής δίνονται στα έργα των Quantz: Versuch einer Anweisung 

dir Flöte zu spielen (Βερολίνο 1752), J. G. Tromlitz: Ausfürlichen und grundlichen 

Untericht die Flöte zu spielen (Λειψία 1791), C. P. E. Bach: Versuch über die währe 

Art das Klavier zu spielen (1
ο
 μέρος Βερολίνο 1753, 2

ο
 1762), L. Mozart: 

“Grundliche Violinschule” (Augsburg 1756), T. Agricola: Anleitung zur Singkunst 

(Βερολίνο 1723), D. G. Turk: Klavierschule (Λειψία 1789).   

 Όπως μας πληροφορεί ο Vester, όλοι υπήρξαν διάσημοι εκτελεστές της εποχής τους 

και το γεγονός ότι οι μελέτες τους έχουν επανεκδοθεί και τον 20
ο
 αιώνα αποδεικνύει 

την εγκυρότητα των μεθόδων και αν και έχουν γραφεί σε περιοχές απομακρυσμένες  

από την Κλασική Βιέννη, εντούτοις έχουν ξεπεράσει την τοπική τους σημασία και 

πλέον θεωρούνται κλασικές και διαχρονικές.   

 

5.6.2 Η φωνητική τεχνική κατά την κλασική περίοδο 

 

Όπως έχει αναφερθεί η φωνητική τεχνική καθ’ όλη την κλασική περίοδο ακολουθεί 

την τεχνοτροπία του Bel Canto όπως αυτή δημιουργήθηκε από την εποχή Μπαρόκ. Η 

καθαρότητα του τόνου και της άρθρωσης του ήχου και του κειμένου, η υψηλή 

τοποθέτηση της φωνής με την εκτεταμένη χρήση του κεφαλικού ρεγκίστρου, η 

ελαφρότητα με την οποία εκτελούνται οι κολορατούρες, η αποφυγή της χρήσης της 

φωνής στα όρια της δυναμικής, η χρήση της γλωττίδας σε non legato περάσματα, η 

μέριμνα να μην βαραίνουν οι ανοδικές μελωδικές γραμμές είναι τα χαρακτηριστικά 

που έχουν ήδη αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το ρετσιτατίβο είναι ακόμα 
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σαφώς διαχωρισμένο από την άρια και έτσι απαιτεί διαφορετική τεχνική που ομοιάζει 

περισσότερο προς την ομιλία παρά προς το τραγούδι. Εν τούτοις υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές και απαιτήσεις από τους τραγουδιστές: 

 

 Η ορχήστρα αυξάνει σε όγκο με την καθιέρωση της διπλής σύνθεσης στα πνευστά (2 

φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 2 κόρνα, 2 τρομπέτες) γεγονός που 

δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερο όγκο φωνής και από την μεριά του 

τραγουδιστή.  Επίσης οι συνθέτες χρησιμοποιούν μεγαλύτερα όρια στην έκταση της 

φωνής, όπως για παράδειγμα το f
3
 της άριας της Βασίλισσας της Νύχτας ενώ συχνά 

συναντώνται πολύ χαμηλές νότες όπως το a
0  

στην άρια “Come scoglio” της 

Fiordiligi. Αν ληφθεί υπ’ όψη το πολύ χαμηλό κούρδισμα της εποχής στα 422 Ηz 

όπως έχει βρεθεί να κουρδίζεται το πιάνο του Mozart, πιο ακραίες θεωρούνται οι 

χαμηλές νότες παρά οι ψηλές
310

. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι η χρήση του 

στηθικού ρεγκίστρου στην χαμηλής περιοχή της έκτασης των φωνών δεν ενδείκνυται 

για την απόδοση του λεπτού ήχου που απαιτεί το κλασικό ύφος. Επίσης η φωνή της 

mezzo soprano δεν έχει εξελιχθεί στα δραματικά όρια του ρομαντισμού και 

λειτουργεί ως δεύτερη σοπράνο η οποία όμως αποκτά περισσότερο δραματικό 

χαρακτήρα όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον ρόλο της Contessa (Γάμοι του 

Φίγκαρο) σε σχέση με τον ρόλο της πολύ λυρικής Pamina (Μαγικός Αυλός)
311

.  

Όσον αφορά την φωνή του τενόρου, αυτός διατηρεί τον λυρικό του χαρακτήρα και 

απαιτείται από αυτόν τέλεια τεχνική χρήσης του legato καθώς και ευελιξία σε 

γρήγορες κολορατούρες. Η έκταση του δεν επεκτείνεται τόσο προς τα πάνω καθώς η 

εξέλιξη της φωνητικής τεχνικής στο τέλος του 18
ου

 αιώνα δεν έφτασε στο σημείο να 

κατακτήσουν οι αντρικές φωνές νότες που φτάνουν το c
2
. Έτσι οι ψηλότερες νότες 

από το g
1 

συνηθίζονταν να τραγουδιούνται falsetto στις άριες τενόρου και 

βαρυτόνου
312

.  

Ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις έχουν οι ρόλοι για βαρύτονο ο οποίος διατηρεί το 

λυρικό χαρακτήρα του. Οι κλασικοί συνθέτες κινούν τους ρόλους για βαρύτονο σε 

όλη του την έκταση και ιδιαίτερα στις ψηλές περιοχές αφού κατά την εποχή αυτή 

λειτουργεί αφ’ ενός ως δεύτερος τενόρος αφ’ ετέρου του δίνονται κύριοι ρόλοι όπως 

αυτοί του Don Giovanni, Leoporello, Figaro, Almaviva και άλλοι. Παράλληλα 

γεννιούνται και πιο δραματοποιημένες μορφές προς το τέλος της περιόδου. Ρόλοι 

όπως αυτοί του Sarastro και του Commandatore  απαιτούν δραματικότητα, βάθος και 

χώρο στην φωνή πλησιάζοντας έτσι περισσότερο προς τους δραματικούς ρόλους του 

ρομαντισμού.   

Συμπερασματικά οι φωνές κατά την κλασική περίοδο είναι πιο ποσταρισμένες, 

δυνατές ως προς την ένταση, ενώ αρχίζει και γίνεται διακριτή η διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ λυρικής και δραματικής φωνής. Η αισθητική της εποχής δεν επιτρέπει την 

χρήση του στήθους στις χαμηλές περιοχές της έκτασης της φωνής αποφεύγοντας έτσι 

την μεγάλη δραματοποίησή τους και διατηρώντας έτσι τον ελαφρύ χαρακτήρα που 

απαιτείται για την σωστή απόδοση του ύφους.  

   

5.6.3 Η επίδραση του Bel Canto στην οργανική μουσική και την προετοιμασία 

της ορχήστρας 

 

                                                 
310

 Βλ. Ank Reiders: «Atlas der Gesangs-Kunst» ,  σελ 132 
311

 Βράνος Γεώργιος: Προφορική μαρτυρία 10/4/2014 
312

 Βλ. Ank Reiders: «Atlas der Gesangs-Kunst», σελ. 133 



 254 

Η τέχνη του Bel Canto είχε σημαντική επίδραση στους εκτελεστές από τον 17
ο
 έως 

τον 19
ο
 αιώνα. Η φιλολογία από το δεύτερα μισό του 18

ου
 αιώνα μας δείχνει πως οι 

εκτελεστές οργάνων χρησιμοποιούσαν της αρχές της φωνητικής τέχνης όπως 

φαίνεται από την δήλωση του Tromlitz: «Το πρότυπό μας είναι ένας καλός 

τραγουδιστής και εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε»
313

. Ο Tromlitz 

αναφέρεται στους εκτελεστές φλάουτου και γενικά των πνευστών, αλλά είναι 

αυτονόητο ότι επεκτείνεται και στα έγχορδα, ακόμα και στα πληκτροφόρα όργανα, οι 

εκτελεστές των οποίων θα αποκομίζουν πολλά οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνικής 

του  Bel Canto που του προσφέρει πληροφορίες για την «σωστή τοποθέτηση της 

φωνής», την καθαρή άρθρωση, την σωστή τονικότητα (intonation) και την τέχνη της 

mesa di voce, η οποία αποτελεί αντικείμενο μελέτης για εκτελεστές πνευστών, 

εγχόρδων εκτός από τους τραγουδιστές. 

 Ο τρόπος αναπνοής του τραγουδιού πέρασε στην τεχνική των πνευστών. Εκείνη την 

εποχή το διάφραγμα είχε παθητικό χαρακτήρα σε σχέση με το στήθος
314

. Η ισχύς της 

φωνής εξαρτιότανε περισσότερο από την  «ένταση» (intensity) παρά από την ένταση. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο τρόπος τραγουδιού να ήταν πιο κοντά στην ομιλία. Είναι 

χαρακτηριστική η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην τεχνική της αναπνοής τόσο 

στα πνευστά όσο και στο τραγούδι στις μεθόδους διδασκαλίας.  Έτσι ο ήχος και η 

χροιά του τραγουδιού και των πνευστών ήταν πιο ελαφρύς και χαλαρός λόγω της 

έλλειψης της διαφραγματικής στήριξης. Σε αντίθεση με αυτά η βάση του ύφους του 

20
ου

 αιώνα δεν είναι η ένταση, αλλά η ένταση και το πάθος. Αυτή η κατάσταση 

βοηθήθηκε κυρίως από την αλλαγή στην τεχνική και την κατασκευή των οργάνων.  

 Η τέχνη του Bel Canto όπως αναφέρθηκε πέρασε και στα έγχορδα: Οι εκτελεστές 

εγχόρδων μιμούμενοι τις ελαστικές και ελαφριές κολορατούρες των τραγουδιστών, 

υιοθέτησαν την πλαστικότητα αυτή στις εναλλαγές των δοξαριών. Το δοξάρι δεν 

πλατειάζει αλλά με σαφήνεια και χωρίς μεγάλη πίεση στις εναλλαγές του και με μια 

ελαφρά πίεση από τον καρπό παράγει καθαρές, σύντομες και συγχρόνως στρόγγυλες 

και μαλακές νότες.  

 

Η χρήση του vibrato γίνεται σε συνδυασμό με την mesa di voce, όπως αναλύθηκε στο 

υποκεφάλαιο 6.4.5. Το δοξάρι αυξάνει σταδιακά την πίεση πάνω στην χορδή με 

ομοιόμορφο τρόπο και αφού φτάσει στο αποκορύφωμα της έντασης εφαρμόζει 

λιγότερη πίεση για να γίνει το diminuendo, όπως ακριβώς ο τραγουδιστής ελέγχει την 

στήριξη του αέρα και την ομοιόμορφη ροή του μέσα από τον φωνητικό σωλήνα καθ’ 

όλη την διάρκεια της νότας. Παράλληλα το αριστερό χέρι συνδυάζει την 

παλινδρόμηση του δαχτύλου και την υποβοήθησή του από τον καρπό και τον 

βραχίονα. Αυτό γίνεται σε μεγάλες νότες κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και 

στο φωνητικό vibrato  και μάλιστα προοδευτικά και όχι από την αρχή της διάρκειάς 

τους. 

 

Το staccato σε γρήγορες νότες εκτελείται με αναπήδηση του δοξαριού πάνω στην 

χορδή ενώ στο τραγούδι με το χτύπημα της επιγλωττίδας που συνδυάζεται με κοφτή 

ώθηση από το διάφραγμα. Με αυτόν τον τρόπο ο τραγουδιστής μπορεί και παράγει 

γρήγορες στρογγυλές και κοφτές νότες που δεν σκληραίνουν όταν η μελωδική κίνηση 

είναι ανοδική. Έχοντας αυτό υπ’ όψιν ο εκτελεστής εγχόρδων, εφαρμόζει την 
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κατάλληλη πίεση κατά την αναπήδηση του δοξαριού ώστε σε κάθε αναπήδηση του 

δοξαριού πάνω στην χορδή να ακουστεί κυρίως η νότα και όχι το χτύπημα. 

Η συχνή εμφάνιση γρήγορων περασμάτων staccato οδήγησε στην χρήση «υβριδικών» 

τεχνικών του δοξαριού (on-off bowings). To πιο συχνό από αυτά είναι το sautillè το 

οποίο αν και ηχεί ως “off the string bowing” στην ουσία εκτελείται πάνω στην χορδή 

(“on the string”)
315

. Το γεγονός αυτό το καθιστά πλησιέστερο προς το detachè παρά 

προς το staccato. O Kjelland παραθέτει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται το sautillè 

το οποίο προκύπτει από την κάθετη πίεση του δοξαριού προς την χορδή καθώς το 

πρώτο εναλλάσσει γρήγορα κατεύθυνση. 

 

Παρ. 5.6.1 Sautillè: Ήχος και πίεση του δοξαριού 

 

 
Από τον παραπάνω πίνακα του Kjelland προκύπτει ότι η πίεση στο δοξάρι 

διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την κίνηση παράγοντας έτσι σε συνδυασμό με την  

καθετότητα της, οξείς και σαφώς διαχωρισμένους φθόγγους. Πιο κατατοπιστικός 

είναι ο παρακάτω πίνακας ο οποίος μας δίνει την διαφορά στον τρόπο εκτέλεσης 

καθώς και στο ηχητικό αποτέλεσμα μεταξύ detachè και sautillè: 

 

 

Παρ. 5.6.2 

 

 
Εδώ προκύπτει ότι το sautillè εκτελείται με το μεσαίο μέρος του δοξαριού το οποίο 

πιέζει λοξά την χορδή προκαλώντας κάθετη αναπήδηση αυτού σε αντίθεση με την 

οριζόντια κίνηση του στο detachè. Το τελευταίο εκτελείται και με την μύτη του 
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δοξαριού παράγοντας πιο ελαφρύ και ασθενή ήχο. Στην ορχήστρα η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται κατά κόρον ακόμα και να δεν αναγράφεται. Μερικά παραδείγματα 

από την φιλολογία φαίνονται παρακάτω: 

 

Παρ. 5.6.3 W. A. Mozart: Μικρή Νυχτερινή Μουσική, 1
ο
 μέρος, μέτρα 5-6 

 

 
 

Παρ. 5.6.4 W. A. Mozart: Μικρή Νυχτερινή Μουσική, 4
ο
 μέρος, μέτρα 1-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

Παρ. 5.6.5 L. v. Beethoven: Συμφωνία νο 1, 4
ο
 μέρος, μέτρα 1-8 
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Όπως φαίνεται παραπάνω το sautillè εφαρμόζεται σε ελαφριά περάσματα. Όταν η 

δυναμική είναι Forte  ή Fortissimo τότε εφαρμόζεται ένα άλλο ο είδος on-off bowing 

το οποίο πλησιάζει περισσότερο στην τεχνική του spiccato. Σ’ αυτό το on-off 

spiccato, λίγο πριν να αρχίσει το δοξάρι να αναπηδά ανάμεσα στις νότες, υπάρχει μια 

στιγμή κατά την οποία μια ελαφρώς διαχωρισμένη δοξαριά αναπηδά ενώ το τόξο 

είναι ακόμα στην χορδή
316

:     

 

Παρ. 5.6.6   On-off spiccato. L.v.Beethoven: Συμφωνία νο 5, 3
ο
 μέρος, μέτρα 140-143 

 

 
Συμπερασματικά, το κλασικό ύφος στηρίζεται στην σαφή εναλλαγή legato και 

staccato μοτίβων. Απαιτείται μεγάλη ευελιξία από το δοξάρι στον διαχωρισμό 

δεμένων και διαχωρισμένων φράσεων. Αυτό οδήγησε στις παραπάνω νέες 

«υβριδικές» κατά τον Kjelland τεχνικές on-off the string, οι οποίες προσφέρουν την 

δυνατότητα παραγωγής γρήγορων και διαχωρισμένων νοτών. Οι ιστορικοί και οι 

εκτελεστές δεν έχουν συμφωνήσει εάν η μουσική της κλασικής περιόδου πρέπει να 

παίζεται on ή off the string. Υπάρχουν σχολές και εκτελεστές οι οποίοι θεωρούν ότι 

το spiccato δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην ορχηστική μουσική της εποχής αυτής 

γιατί δεν υπάρχουν αναφορές  στα έργα των θεωρητικών του 18
ου

 αιώνα. Όμως 

ενάντια στην άποψη αυτή οι τεχνικές off the string εφαρμόζονται κατά κόρον σήμερα 

από τους μουσικούς. Η απάντηση βρίσκεται στην ρυθμική διάρθρωση του μουσικού 

κειμένου και στην σχέση της με τους μηχανισμούς του δοξαριού. Στο τυπικό κλασικό 

Allegro ( = 100-120), τα όγδοα εκτελούνται spiccato ενώ τα δέκατα έκτα sautillè. Οι 

μεγαλύτερες νότες θεωρείται αυτονόητο ότι δεν πρέπει να παίζονται off the string. 

Όταν οι γρήγορες νότες παίζονται πάνω στην χορδή, χάνουν μεγάλο μέρος της 

καθαρότητας τους ενώ ως ηχητικό αποτέλεσμα προκύπτει ένας πιο βαρύς ήχος.  Η 

εξέλιξη των τεχνικών του δοξαριού έχει να κάνει περισσότερο με την αλληλεξάρτηση 

του ρυθμού με τον μηχανισμό του δοξαριού, παρά με αυθαίρετα συμπεράσματα  που 

αφορούν αρχές της στιλιστικής ερμηνείας
317

. 

 

5.6.4 Τονικό ύψος-Κούρδισμα (Pitch)  
 

Η συχνότητα στην οποία κουρδίζονται τα όργανα της εποχής έχει απασχολήσει τους 

ερευνητές στην προσπάθειά τους να βρούνε τρόπους ώστε το ηχητικό αποτέλεσμα 

που προκύπτει από την αναπαραγωγή της μουσικής να πλησιάζει όσο το δυνατό 

περισσότερο στον αποτέλεσμα που προέκυπτε από τους μουσικούς της εποχής 

εκείνης. Το ύψος της συχνότητας στο οποίο κουρδίζονται οι νότες έχει άμεση 

επίδραση στο ηχόχρωμα, στο χρωμάτισμα και την αίσθηση που δίνει στην ακοή η 

νότα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Quantz ότι «είναι αδιαμφισβήτητο ότι το ψηλό 
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κούρδισμα είναι πιο διαπεραστικό από το χαμηλό. Από την άλλη είναι λιγότερο 

ευχάριστο, κινημένο και μαγευτικό»
318

 δείχνοντας έτσι την φανερή προτίμηση των 

μουσικών της εποχής στο χαμηλό κούρδισμα. Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν πολλοί 

παράγοντες οι οποίοι καθόριζαν το ύψος του κουρδίσματος. Ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας ήταν το τονικό ύψος του εκκλησιαστικού οργάνου ή του τσέμπαλου της 

πόλης ή της περιοχής: Ανάλογα μ’ αυτό οι μουσικοί κουρδίζανε αφού πάντα σχεδόν 

τους συνόδευε με συνεχές βάσιμο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να υπήρχαν διαφορές 

ακόμα και μεταξύ διπλανών πόλεων. 

 Οι παραδόσεις της κάθε περιοχής ήταν επίσης σημαντικός παράγοντας, αφού για 

παράδειγμα το κούρδισμα ήταν χαμηλό στην Ρώμη αλλά πολύ ψηλό στην Βενετία, 

ψηλό στην Βόρεια και χαμηλό στην Νότια Γερμανία, ενώ στην Γαλλία ήταν 

ψηλότερο στην ορχηστρική μουσική και χαμηλότερο στην όπερα.  

 Σημαντικές πληροφορίες μας δίνουν τα διάφορα ευρήματα που έχουν σήμερα οι 

ερευνητές στην διάθεσή τους: Για παράδειγμα ένα αυθεντικό αντίγραφο ενός 

«πιρουνιού κουρδίσματος» (διχάλα) είναι κουρδισμένο στα 422 Hz, ενώ μια γαλλική 

κυβερνητική επιτροπή που συστάθηκε το 1859 και μέλη της οποίας ήταν ο Rossini 

και ο Berlioz, αποφάνθηκε ότι το pitch στο Βερολίνο περί το 1750 ήταν και αυτό στο 

421-422 Hz.  

 Σήμερα η ανάγκη για μια ενιαία πρακτική οδήγησε στην συνθήκη το Λα να 

κουρδίζεται διεθνώς στο 415 Hz όταν πρόκειται για μουσική μπαρόκ και πολλές 

φορές και κλασική, κάτι που δίνει μια πιο ζεστή και σκοτεινή χροιά στον ήχο. Τα μη 

εξειδικευμένα σύνολα επιμένουν στα 440-442 Hz δίνοντας έτσι στο ηχόχρωμα τους 

μια πιο λαμπερή και διαπεραστική υφή. Θα περίμενε κανείς αυτό να δυσκολεύει τους 

τραγουδιστές στις ψηλές περιοχές κάτι που δεν συμβαίνει όμως αφού οι συνθέτες 

αποφεύγανε τις μελωδικές γραμμές που κινούνταν στα όρια της έκτασης της φωνής.  

 

5.7 Συμπεράσματα 

 

Στην κλασική περίοδο οι συνθέτες επιθυμούσαν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω 

στον τρόπο εκτέλεσης των έργων τους. Η σημειογραφία εξελίχθηκε με τέτοιον τρόπο 

ώστε να δίνει σαφείς οδηγίες που αφορούν το τέμπο, τις δυναμικές και τις μεταβολές 

τους, την άρθρωση και την εκτέλεση των μουσικών στολιδιών. Επί πρόσθετα η 

σταδιακή αντικατάσταση της Aria Da Capo από νέα είδη περιόρισε την δυνατότητα 

αυτοσχεδιασμού από τον τραγουδιστή ο οποίος πλέον έχει περισσότερες οδηγίες από 

τον συνθέτη μέσω μιας πολύ πιο αναλυτικής παρτιτούρας. Προς το τέλος της εποχής 

ο αυτοσχεδιασμός έφτασε να περιορίζεται μόνο στην δημιουργία περασμάτων πάνω 

στις κορώνες. 

 Ο όγκος του ήχου έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου της 

ορχήστρας με της είσοδο περισσότερων πνευστών και κρουστών, κάτι το οποίο 

απαιτεί και μεγαλύτερο αριθμό εγχόρδων ώστε να επιτευχθεί η απαιτουμένη 

ισορροπία. Οι φωνές έτσι έπρεπε να δυναμώσουν ενώ αυξήθηκε και η έκταση τους 

τόσο προς την ψηλή όσο προς την χαμηλή περιοχή. Παράλληλα εμφανίστηκαν και οι 

πρώτοι δραματοποιημένοι ρόλοι για σοπράνο και βαρύτονο, που είναι οι προάγγελοι 

των μεγάλων δραματικών φωνών που κυριαρχούν στον ρομαντισμό. Αν και οι 

μαρτυρίες που έχουμε προδίδουν ότι δεν υπήρχε η διαφραγματική στήριξη στην φωνή 

και στην εκτέλεση των πνευστών οργάνων αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 
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σημερινή φωνητική τεχνική. Άλλωστε η στήριξη αυτή δίνει την δυνατότητα να 

εκτελεστούν οι ψηλότερες νότες οι οποίες σήμερα εκτελούνται σε πολύ υψηλότερο 

κούρδισμα σε σχέση με αυτό της εποχής. 

  Η τέχνη του Bel Canto κυριαρχεί και στην κλασική εποχή τόσο στην οργανική όσο 

και στην φωνητική μουσική. Αυτό σημαίνει ότι ο εκτελεστής οφείλει να 

εξισορροπήσει την δυνατότητα που έχει να παράγει δυνατότερο ήχο με τα λεπτά 

χαρακτηριστικά του ήχου που επιβάλλει η αισθητική της εποχής. Αποφεύγονται έτσι 

οι συναισθηματικές εξάρσεις όταν αυτές οδηγούν τον εκτελεστή στην παραγωγή ενός 

ήχου δυνατότερου από ότι η φυσική του υπόσταση του επιτρέπει, ο οποίος και κατά 

συνέπεια θα είναι σκληρός και κακότεχνος.  

Ο ομιλητικός τρόπος απόδοσης των μουσικών κειμένων αποτελεί κοινό ζητούμενο με 

την προηγούμενη εποχή. Η τέχνη της Ρητορικής αποτελεί και κατά την Κλασική 

εποχή τον οδηγό που κατευθύνει τον εκτελεστή προς την σωστή και ιστορικά 

ενημερωμένη ερμηνεία της όπερας. 
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6. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΟΥ 19
ου

 ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ 

ΕΠΕΙΤΑ 

 

 

6.1  Ρομαντισμός: Χαρακτηριστικά και Αισθητική 

 

Ο 19
ος

 αιώνας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του Ρομαντισμού ο οποίος 

αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, για να εξαπλωθεί 

αργότερα κυρίως στη Γαλλία την Ιταλία και την Ισπανία. Καταρχάς αποτέλεσε 

λογοτεχνικό ρεύμα, ωστόσο επεκτάθηκε τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στη 

μουσική. Ακολούθησε ιστορικά την περίοδο του διαφωτισμού και αντιτάχθηκε στην 

αριστοκρατία της εποχής. Συνδέθηκε μάλιστα ισχυρά, με τις ιδέες του Ζαν Ζακ 

Ρουσσώ. Κύριο χαρακτηριστικό του ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην πρόκληση 

ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης καθώς και η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα, 

σε σχέση με τις περισσότερο κλασικές αντιλήψεις. Στον ρομαντισμό, κυρίαρχο 

στοιχείο είναι το συναίσθημα αντί της λογικής καθώς εισάγεται ένα ποιητικό και 

μεταφυσικό στοιχείο που μεταβάλλει την ισορροπία μεταξύ ιδέας και φαινομένου, 

νόησης και συναισθήματος: η εγωκεντρική έκφραση, ο υποκειμενισμός και το 

συναίσθημα κυριαρχούν, ενώ μια δυναμική αρχή , που σχετίζεται με το θετικιστικό 

πνεύμα του 19
ου

 αι. οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των μέσων: δομές, μορφές, τεχνικές 

εκτέλεσης, ήχος (όργανα, ορχήστρα)
319

. Τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης της 

νέας αυτής εποχής περιγράφονται παρακάτω
320

: 

1. Το ιδεώδες της καλλιτεχνικής έκφρασης 

2. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της λογικής, η αναζήτηση ιδιωτικών τρόπων  
καλλιτεχνικής έκφρασης και η δημόσια προβολή ατομικών προσωπικών συναισθημάτων 

3. Οι συναισθηματικές μεταπτώσεις 

4. Η διάθεση φυγής από την πραγματικότητα-στροφή στο μύθο και τη φαντασία 

5. Η νοσταλγία για το παρελθόν 

Αν και ο ρομαντισμός ξεκίνησε ως λογοτεχνικό κίνημα, επηρέασε σημαντικά και τη 

μουσική. Η ρομαντική μουσική στοχεύει να προκαλέσει τη συγκίνηση και μια 

περισσότερο ονειρική ατμόσφαιρα. Προς το στόχο αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε η 

αντικατάσταση του κλειδοκύμβαλου από το πιάνο, γεγονός που επέτρεψε στους 

μουσικούς της εποχής να εναλλάσσουν έντονα τις δυναμικές στην ερμηνεία τους. 

Αρκετά ακόμα όργανα τροποποιήθηκαν με τον ίδιο απώτερο σκοπό. Η ενορχήστρωση 

της ρομαντικής μουσικής είναι επίσης περισσότερο τολμηρή. Τα ώριμα έργα του L. 

V. Beethoven μπορούν να θεωρηθούν ως η αρχή του μουσικού ρομαντισμού, σε 

αντιπαραβολή με τις πρώτες του δημιουργίες, που ακολουθούν το κλασσικό ύφος
321

. 
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1. Καθιερώνεται το τονικό σύστημα (μείζονα, ελάσσονα) 

2. Τα μεγάλα μελωδικά τόξα (μουσικές φράσεις με μεγάλες, ως επί το πλείστον, 

χρονικής διάρκειας νότες) που αυτό σημαίνει ροπή προς ακινησία, παθητική 

συναισθηματική παρατήρηση, ονειροπόλημα, εσωστρέφεια. 

3. Οι χρωματικές αλλοιώσεις 

4. Η πιο ελεύθερη χρήση των διαφόρων μουσικών μορφών, όπως η σονάτα και η 

συμφωνία. 

5. Εκτεταμένη χρήση των πνευστών και κρουστών οργάνων στην ορχήστρα.  

6. Συνεχείς μετατροπίες (αλλαγές τονικών κέντρων - κλιμάκων) 

7. Πληθωρικότητα στη μελωδική έκφραση 

8. Πλούσιες σε ηχοχρώματα ενορχηστρώσεις και πολυπληθείς ορχήστρες 
 

Η νέες εκφραστικές απαιτήσεις που προέκυψαν σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην 

κατασκευή και την τεχνική των οργάνων, οδήγησαν την μουσική ερμηνεία, και κατά 

συνέπεια την μουσική προετοιμασία της όπερας, σε νέους κανόνες και διαφορετικούς 

στόχους οι οποίοι αποτελούν και το αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου:   

 

6.2 Οι αλλαγές που συντελούνται στην μουσική ερμηνεία κατά τον 19
ο
 αιώνα 

 

Η σημαντικότερη αλλαγή στην φιλοσοφία της μουσικής ερμηνείας που συντελέστηκε 

ποτέ ήταν αυτή που έγινε κατά το πέρασμα από τον κλασικισμό προς τον 

ρομαντισμό. Η βάση του νέου ύφους δεν ήταν η εσωτερική ένταση αλλά η δυναμική 

και το πάθος. Συνεπώς η εντονότερη συναισθηματικά μουσική δημιουργία δεν θα 

μπορούσε να αποδοθεί από τους μουσικούς με τα μέσα που διαθέτανε τις 

προηγούμενες εποχές. Ήταν απαραίτητη η αύξηση του όγκου του ήχου η οποία 

επιτεύχθηκε με την αλλαγή στην κατασκευή των οργάνων, την αλλαγή της τεχνικής 

στην εκτέλεση των οργάνων και της φωνητικής τέχνης καθώς και με την αύξηση του 

όγκου της ορχήστρας
322

. 

 

6.2.1 Οι αλλαγές στην κατασκευή και την τεχνική εκτέλεσης των οργάνων και 

της φωνητικής τέχνης 

 

Στα έγχορδα η μικρή δοξαριά από τον αγκώνα εξελίχθηκε σε πλατιά κίνηση από τον 

ώμο. Παρόμοια μεγέθυνση στην κίνηση έγινε και στην τεχνική του πιάνου: η αρχική 

τεχνική που στηριζόταν στην κίνηση των δαχτύλων και της παλάμης αναπτύχθηκε με 

την συμμετοχή του καρπού και αργότερα του βραχίονα και του ώμου καθιστώντας 

έτσι δυνατή την συμμετοχή ολόκληρου του σώματος στην παραγωγή του ήχου. 

 Στην φωνητική τέχνη και την εκτέλεση των πνευστών η πλευρική αναπνοή 

υποβαθμίστηκε δίνοντας την θέση της στην διαφραγματική στήριξη. Η χρήση του 

στηθικού ρεγκίστρου επίσης έδωσε την δυνατότητα για πιο μεγαλύτερη ένταση και 

δραματικότητα στην φωνή. 

 Αν και η εξέλιξη της τεχνικής έδωσε μεγάλη διαφορά στον ήχο, εν τούτοις δεν 

στάθηκε από μόνη της αρκετή για να ανταποκριθεί στις εκφραστικές απαιτήσεις της 

εποχής. Έτσι προέκυψε η ανάγκη για αλλαγές και στην κατασκευή των οργάνων οι 

οποίες συντελέστηκαν σταδιακά και σε συνεργασία μεταξύ μουσικών και 

κατασκευαστών. Πιο συγκεκριμένα στο βιολί η γέφυρα σηκώθηκε και της δόθηκε πιο 

έντονη καμπύλη ούτως ώστε η ταστιέρα να τοποθετηθεί ψηλότερα και μαζί με τον 
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λαιμό ήρθε προς τα πίσω.  Η ταστιέρα έγινε πιο μακριά και το τέντωμα των χορδών 

αυξήθηκε κάνοντας έτσι απαραίτητο να ενισχυθεί το ηχείο και συνεπώς και η 

αντήχηση.  

Tο τσέλο απέκτησε επαφή με το πάτωμα με την προσθήκη ξύλινης στην αρχή και 

μεταλλικής αργότερα ουράς γεγονός που έδωσε στο όργανο μεγαλύτερη αντήχηση. 

Ανάλογες με το βιολί αλλαγές υπέστη και το δοξάρι που προσαρμόστηκε έτσι στις 

σύγχρονες τεχνικές απαιτήσεις. 

Οι αλλαγές στα πνευστά έχουν ως στόχο της βελτίωση της τονικότητας (intonation), 

στην απλοποίηση του παιξίματος και φυσικά στο δυνάμωμα του ήχου. Η εφαρμογή 

των αλλαγών αυτών μαζί με την προσαρμογή του συστήματος Boehm είχε ως 

αποτέλεσμα και την μεταβολή του ηχοχρώματος των οργάνων πέραν της έντασης. Οι 

αλλαγές αυτές δεν έτυχαν αποδοχής από όλους και κυρίως από τον Wagner ο οποίος 

παρομοιάζει το νέο φλάουτο με κανόνι που δεν μπορεί να παίξει μαλακές, σε 

δυναμική piano, κρατημένες νότες καθώς θυσιάστηκε η ζεστασιά και η ζωτικότητα 

του ήχου (fork fingerings, stopped tones, σκληρό ή μαλακό φύσημα με σκοπό την 

καλή intonation). Συμπεράσματα για το νέο ηχόχρωμα μας δίνει ο Wagner ο οποίος 

αναφερόμενος στο υπερβολικό piano που ζητούν οι μαέστροι επισημαίνει  πως αυτό 

είναι εφικτό από τα έγχορδα αλλά όχι από τα ξύλινα πνευστά, με εξαίρεση το όμποε 

και το κλαρινέτο όταν κάνει το εφέ της ηχώ
323

.   

 

6.2.2 Η επικράτηση του «κρατημένου» και «τραγουδιστικού» ύφους 

 

 Με το συγγραφικό του έργο ο Wagner έφερε την αλλαγή στις ιδέες που 

επικρατούσαν τότε και θεωρούσαν τον τόνο δομικό στοιχείο της μουσικής. Κατά τον 

ίδιο, η αρχική δύναμη του δοξαριού των εγχόρδων σπαταλούταν άσκοπα με 

αποτέλεσμα ο ήχος ο οποίος πρέπει να κρατηθεί αμείωτος ως το τέλος, γίνεται όλο 

και πιο λεπτός και χάνεται σε ένα αμήχανο piano κάτι το οποίο το θεωρούσε εντελώς 

ξένο για την ορχήστρα
324

. Παρότρυνε τους μαέστρους να  απαιτούν από τις 

ορχήστρες ένα συνεχώς κρατημένο forte  από όλα τα όργανα. Οι μουσικοί θα 

ανακαλύψουν ότι αυτή η ασυνήθιστη απαίτηση θα προκαλέσει θαυμασμό και θα 

χρειαστεί όμως επίμονη εξάσκηση για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Στο τέλος όμως η επιτυχία θα έρχονταν
325

.  

 Το ίδιο κατά τον Wagner ήταν επιθυμητό και για το τραγούδι: ως «κατάλληλο 

τραγούδι» θεωρούσε το κρατημένο και στατικό. Οι ευδιάκριτες δοξαριές πλέον δεν 

επιτρεπόταν εξαφανίζοντας έτσι την ξεκάθαρη και διαφοροποιημένη άρθρωση. Θέτει 

ως βασική αρχή στο τραγούδι και την ορχήστρα την καλά κρατημένη νότα με την ίδια 

δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια της βάζοντας έτσι για την «Μουσική μακριάς γραμμής» 

(“Long Line Music”)  που είναι το χαρακτηριστικό της μουσικής του. Το νέο αυτό 

στυλ το οποίο δεν «γεννήθηκε» αλλά «εφευρέθηκε» δεν περιορίζεται μόνο στην δική 

του μουσική: «Το λάθος είναι ότι κατέχουμε κλασικά έργα αλλά δεν υιοθετήσαμε 

έναν κλασσικό τρόπο να τα παίζουμε» γράφει το 1865 κριτικάροντας το στυλ της 
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ερμηνείας
326

. Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της αδιαφορίας που 

επικρατούσε για το πώς έπρεπε να ερμηνεύονται οι κλασικοί συνθέτες. Είναι 

αδιανόητο να πιστεύουμε ότι ο Mozart, o Haydn, o Beethoven και ο Schubert δεν 

είχαν άποψη για το πώς πρέπει να παιχτεί η μουσικής τους, αλλά δυστυχώς αυτός ο 

συλλογισμός δεν απέτρεψε την υιοθέτηση του ύφους του Wagner στην ερμηνεία των 

κλασικών συνθετών που θεωρήθηκε από τους σύγχρονούς του ως το σωστό ύφος
327

. 

Ενώ λοιπόν ο παλιός τρόπος παιξίματος στηριζόταν στην εναλλαγή του ισχυρού και 

ασθενούς μέρους του μέτρου και στις παύσεις αρθρώσεως, τώρα η γραπτή και 

ηχητική αξία της νότας είναι το ίδιο ενώ η διαφοροποίηση ασθενούς-ισχυρού τείνει 

να εξαφανιστεί. Στα πρώτα μέρη της εισαγωγής του Tannhaüser (1845) o Wagner 

αναγράφει “Sehr gehalten”. Η οδηγία αυτή θεωρήθηκε περιττή όταν έγινε αντιληπτό 

ότι όλο το ύφος είναι «καλά κρατημένο»
328

.     

Πιο κατατοπιστική στο θέμα του «κρατημένου ύφους» είναι η σχηματική παράσταση 

που μας δίνει ο Vester ο οποίος παραθέτει την δυναμική κατά την διάρκεια μια νότας 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις της κλασικής και της ρομαντική περιόδου.  

 

Παρ. 6.1  

 

Φαίνεται καθαρά η σταθερή και αμείωτη ένταση της νότας. Αντίθετα όπως 

περιγράφει ο Mozart, η κάθε νότα που ατακάρεται δυνατά, σβήνει ελαφρά και σχεδόν 

ανεπαίσθητα, αλλιώς δεν θα είναι νότα αλλά ένας δυσάρεστος και ακαταλαβίστικός 

ήχος
329

. Η άποψη αυτή αντικατοπτρίζεται στο παράδειγμα 6.2: 

 

Παρ. 6.2  

 
 

Έτσι έχει ενδιαφέρον να δούμε πως αντιμετωπίζεται η ίδια φράση σύμφωνα με τους 

κανόνες των δύο εποχών
330

: 

 

Παρ. 6.3 

 
 

 

Να σημειωθεί ότι με το γράμμα Α αντιστοιχεί στην κλασική εκδοχή ενώ το Β στην 

ρομαντική. 

Το vibrato απέκτησε πιο ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της νέας φρασεολογίας: Δεν 

αποτελεί πλέον ένα μουσικό στολίδι (ornament) αλλά καθίσταται αναπόσπαστο 
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στοιχείο της μουσικής φράσης. Εφαρμόζεται σε περισσότερες νότες της φράσης κάτι 

που εξασφαλίζει την ομοιογένεια του ήχου καθ’ όλη την διάρκεια της όπως 

επισημαίνει ο βιολιστής Maxim Vengerov διδάσκοντας πρώτα μέτρα από το 

κοντσέρτο για βιολί του F. Mendelssohn: 

 

Παρ. 6.4 F. Mendelssohn: Violin concerto in E minor, μέτρα 1-5 

 
 

 

Εδώ ο Vengerov υποστηρίζει την εφαρμογή του vibrato σε όλες τις νότες ενώ όπου 

απαιτείται decrescendo όπως συμβαίνει στην νότα σολ που βρίσκεται στον δεύτερο 

χρόνο του τρίτου μέτρου, τότε αυτό ελαττώνεται προοδευτικά μα σε καμιά περίπτωση 

δεν κόβεται απότομα
331

. Στην μέθοδό του για βιολί (1834), ο Baillot περιγράφει την 

χρήση του vibrato λέγοντας πως «Η αρχή και το τέλος μιας νότας στην οποία 

εφαρμόζεται vibrato πρέπει να είναι χωρίς vibrato», όπως δηλαδή συμβαίνει με την 

δυναμική στην messa di voce. Ομοίως ο Romberg στην μέθοδο για τσέλο (1840) 

γράφει πως το vibrato σταματά πριν να τελειώσει η διάρκεια της νότας που 

εφαρμόζεται
332

.  

 Mε τον Vengerov συμφωνεί απόλυτα και ο τσελίστας Steven Isserlis, ο οποίος 

διδάσκοντας το Fantasienstück op.73 του R. Schumann, συνιστά την αποφυγή του 

έντονου vibrato στους ισχυρούς χρόνους γιατί διακόπτει την φυσιολογική ροή της 

φράσης και δημιουργεί ανομοιογένεια
333

.  

 

Παρ. 6.5 R. Schumann: Fantasienstück op.73, μέτρα 1-3 
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Η ευρεία χρήση του vibrato κατά την ρομαντική εποχή οφείλεται στο τενόρο 

Giovanni Battista Rubini (1794-1854) η φήμη του οποίου επηρέασε τους σύγχρονους 

του τραγουδιστές να ακολουθήσουν την τέχνη του. Ο ίδιος υποστήριζε την διάχυτη 

εφαρμογή του vibrato θεωρώντας το και καθιστώντας το  μέσο εξύψωσης του 

συναισθηματικού αντίκτυπου της ερμηνείας της όπερας. 

Καθώς εξελίσσεται ο 19
ος

 αιώνας γεννιούνται νέα είδη φωνών που καλούνται να 

ανταποκριθούν στην ανάγκη για μεγαλύτερο ήχο και δραματική έκφραση. Οι 

δραματικές αυτές φωνές που αποδίδουν τις όπερες των Verdi, Wagner των συνθετών 

του Βερισμού κ.α. έχουν ένα διαφορετικό, πιο αργό vibrato από τις λυρικές φωνές 

που επικρατούν στην αρχή της περιόδου και που η τεχνική τους αποτελεί την 

συνέχεια αυτής του κλασικισμού. Η απαιτήσεις της κάθε σχολής που αναπτύσσεται 

κατά τον 19
ο
 αιώνα όσον αφορά το βιμπράτο θα μελετηθούν παρακάτω μαζί με τα 

χαρακτηριστικά της κάθε τεχνοτροπίας. 

 Όπως εξάγεται από τα παραπάνω, υπό την επιρροή του Wagner οι εκτελεστές 

μετατοπίσανε την προσοχή τους από τον ομιλητικό τρόπο παιξίματος προς έναν πιο 

«τραγουδιστικό» και στατικό. Οι όροι «ένταση», «δύναμη», «ομορφιά του τόνου» 

απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Ο μοντέρνος εκτελεστής που θέλει να 

προσαρμοστεί με τα σύγχρονα δεδομένα θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο τόνος του 

είναι αρκετά πλατύς, γεμάτος, λαμπερός. μελοδραματικά εκφραστικός και με vibrato 

όπου χρειάζεται. Ήχος χρήσιμος για την ρομαντική περίοδο αλλά εντελώς 

ακατάλληλος για την κλασική. Έχοντας όλα αυτά υπ’ όψιν θα πρέπει να εξετάσουμε 

την δυνατότητα της εκτέλεσης της παλιάς μουσικής με τα σύγχρονα όργανα. 

 

6.2.3 Η προσαρμογή της σύγχρονης ορχήστρας στο παλαιό στυλ. 

 

 Κατά τις δεκαετίες του ’40 μέχρι και του ’70 η έρευνα πάνω στις δυνατότητες των 

οργάνων επικεντρώθηκε στην παραγωγή μεγάλου εύρους τεχνικών εφέ που 

χρησιμοποιήθηκαν στην σύγχρονη μουσική δημιουργία. Παρ’ όλα αυτά δεν 

μελετήθηκε η χρήση των νέων οργάνων στην μουσική Μπαρόκ και την Κλασική. 

Κατά τον Vester, για να το επιτύχουμε αυτό, δύο είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να 

επικεντρωθεί η προσοχή μας
334

: 

1. Η προσαρμογή του χαρακτήρα του τόνου (ήχος) 

2. Η προσαρμογή του τρόπου που χρησιμοποιείται ο ήχος χωρίς να στερηθούν 

τα αποκτημένα πλεονεκτήματα.  

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην προσπάθεια που χρειάζεται για να παραχθεί 

ένας ήχος στα ιστορικά όργανα απ’ ότι στα μοντέρνα λόγω της κατασκευής τους και 

λόγω του τρόπου χειρισμού τους: 

 

Πνευστά: Στα μοντέρνα πνευστά πρέπει να εξετάσουμε αν αυτά θα μπορούν να 

παιχτούν με άλλο τρόπο εκτός από τον αποδεκτό. Με άλλα λόγια ποιες είναι οι 

επεκτάσεις που μπορούν αν υιοθετηθούν για την ερμηνεία της παλιάς μουσικής, όχι 

μόνο τεχνικές αλλά και μουσικές. Τέτοια εξέταση θα πρέπει να γίνει στην κατασκευή 

των οργάνων αλλά και στον τρόπο που παίζονται. Όσον αφορά τα όργανα, πειράματα 

με καλαμάκια, επιστόμια, αρθρώσεις, συνδετήρες και στελέχη έχουν γίνει με επιτυχία 

και θεωρούνται επιθυμητά. Πρώτο μέλημα σε όλες αυτές τις αλλαγές είναι να 

προστατευθεί η intonation. Οι πειραματισμοί που έγιναν στον τρόπο παιξίματος 
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αφορούν την μικρότερη διαφραγματική στήριξη, την χρήση λιγότερου ή καθόλου 

vibrato, προσαρμογή στο επιστόμιο, και κούρδισμα όχι ψηλότερο από 440 Hz. 

 

Έγχορδα:  Οι κατασκευαστικές μετατροπές αφορούν κυρίως την αντικατάσταση των 

μεταλλικών χορδών από εντέρινες και η χρήση δοξαριών παλαιού τύπου (τόξα) . Από 

εκτελεστική πλευράς οι μικρότερες δοξαριές, το λιγότερο vibrato, τη σαφήνεια στην 

άρθρωση και το χαμηλό κούρδισμα είναι οι εφαρμοζόμενες τεχνικές με σκοπό της 

απόδοση του ύφους και του ηχοχρώματος.  

Συμπερασματικά, στο ερώτημα «ναι ή όχι στην απόδοση της παλιάς μουσικής με 

ιστορικά όργανα» δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Η αναβίωση των παλαιών οργάνων 

και η δημιουργία εξειδικευμένων συνόλων που αποδίδουν πιστά το ύφος και το 

ηχόχρωμα της εποχής συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση του ηχοχρώματος, της 

φιλοσοφίας και της αισθητικής της εποχής αυτής. Επίσης διεύρυνε τους ορίζοντες 

των μουσικών αφού ήλθανε σε επαφή με τεχνικές οι οποίες είχανε για πολλές 

δεκαετίες ξεχαστεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη η ερμηνεία της 

μουσικής αυτής από σύγχρονες ορχήστρες αφού αυτές μπορούν να προσαρμοστούν 

στις στιλιστικές ανάγκες του ύφους, τόσο με μικρές παρεμβάσεις στα μοντέρνα 

όργανα όσο με τις παρεμβάσεις στην τεχνική. Τις τελευταίες δεκαετίες λαμβάνεται 

πολύ σοβαρά η εκπαίδευση των μουσικών πάνω στους κανόνες ερμηνείας της εποχής 

Μπαρόκ και κλασικής, από τα πρώτα κιόλας στάδια της εξέλιξής τους γεγονός που 

τους  καθιστά έτοιμους να ενταχθούν σε μια ορχήστρα και να ανταπεξέλθουν στις 

ερμηνευτικές απαιτήσεις.    

 

6.2.4 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τις αλλαγές που συντελέστηκαν πάνω στην μουσική ερμηνεία και 

στους κανόνες αυτής ο Vester κατέληξε στην διαμόρφωση του παρακάτω πίνακα
335

: 

 

18
ος

 ΑΙΩΝΑΣ 19
ος

 / 20
ος

 ΑΙΩΝΑΣ 

«Ομιλητικό», «χορευτικό» και ελαφρώς 

«τραγουδιστικό» ύφος 

 

Κρατημένο τραγουδιστικό ύφος 

Μικρός ήχος βασισμένος στην ένταση 

(intensity) 

Πλατύς, δραματικός-παθητικός ήχος 

βασισμένος στην δύναμη της φωνής 

(volume) 

Διαφοροποιημένες σε μικρός εύρος 

δυναμικές αντιθέσεις 

 

Μεγάλο εύρος δυναμικών αντιθέσεων 

Καθαρή άρθρωση με δομική σημασία 

 

Ασαφής άρθρωση με τεχνική σημασία 

Παύση άρθρωσης Μεγάλη γραμμή. Οι νότες «κολλάνε» 

μεταξύ τους 
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Το μέτρο, οι χρόνοι και οι υποδιαιρέσεις  

του μέτρου (ισχυρά-ασθενή μέρη) είναι 

συγκεκριμένα. Η υποδιαστολή έχει 

μετρική και ρυθμική σημασία 

 

Οι υποδιαιρέσεις του μέτρου και η 

σημασία της υποδιαστολής 

ελαχιστοποιούνται 

Ανομοιογενής εκτέλεση ισόρυθμων νοτών 

 

Ομοιογενής εκτέλεση νοτών με την ίδια 

ρυθμική αξία 

Bebung (Δόνηση) Vibrato 

 

Μικρό εύρος στις διαφορές της ταχύτητας: 

Τα γρήγορα tempi είναι μετρίως γρήγορα 

και τα αργά μετρίως αργά 

 

Μεγάλο εύρος στις διαφορές ταχύτητας: 

Πολύ γρήγορα τα γρήγορα tempi και πολύ 

αργά τα αργά 

«Μετρημένη» εκτέλεση χωρίς εξάρσεις Επιθετική εκτέλεση 

 

Πλάγια αναπνοή 

 

Διαφραγματική αναπνοή 

Χαμηλό κούρδισμα (415-435 Hz) 

 

Ψηλό κούρδισμα (440-448 Hz) 

 

Ο 19
ος

 αιώνας χαρακτηρίζεται από την γέννηση πολλών τεχνοτροπιών που 

αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς τόπους και διαφορετικό χρόνο. Έτσι για παράδειγμα 

στην Ιταλία η όπερα περνάει από το ιταλικό Bel canto στον Verdi και τον Βερισμό, 

στην Γερμανία από την εθνική Γερμανική σχολή που εκπροσωπεύει ο Weber στην 

όπερα του Wagner και από κει στον R. Strauss, στην Γαλλία η Grand όπερα και η 

Opera Comique, ενώ αναπτύσσεται η οπερέτα σε Γαλλία και Γερμανία καθώς επίσης 

και οι εθνικές σχολές όπως αυτή της Ρωσίας και της Τσεχίας. Οι βασικές αρχές στην 

μουσική προετοιμασία όλων αυτών των σχολών είναι αυτές που παρατέθηκαν στο 

υποκεφάλαιο αυτό. Εν τούτοις η κάθε μία έχει και κάποιες ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και γνωρίσματα που αφορούν την ερμηνεία και σωστή απόδοσή του και γι αυτό θα 

μελετηθούν ξεχωριστά στα επόμενα υποκεφάλαια.       

 

6.3 Το ιταλικό Belcanto 

 

Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα, το Belcanto είχε στην Ιταλία τρείς σημαντικούς 

υπέρμαχους μετά τον Mozart: τον G. Rossini που θεωρείται ο τελευταίος εκπρόσωπος 

του διανθισμένου στυλ τραγουδιού, τον V. Bellini, τον ελεγειακό συνθέτη που 

έγραψε τόσο μελωδικά για τους τραγουδιστές και τον G. Donizetti που έγραψε 

εξήντα τρεις όπερα πολλές από τις οποίες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία
336

.  Η 

αλληλεπίδραση που υπήρχε μεταξύ συνθέτη και τραγουδιστή έπαιξε σημαντικό ρόλο 
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στην διαμόρφωση του στυλ και του ζητούμενου ηχοχρώματος αφού οι συνθέτες 

έγραφαν για συγκεκριμένους τραγουδιστές οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκφέρουν 

την άποψη τους και τις επιθυμίες τους πάνω στις μελωδικές τους γραμμές. Έτσι για 

παράδειγμα ο Rossini έγραψε τον ρόλο του κόμη Almaviva στον Κουρέα της Σεβίλλης 

για τον τενόρο Manuel Garcia και ο Bellini έδειξε σαφή προτίμηση στην σοπράνο 

Maria Μalibran Garcia για τους πρώτους ρόλου των έργων του
337

. Οι «εκλεκτοί» 

αυτοί τραγουδιστές επομένως διαμόρφωσαν το φωνητικό στυλ ενώ σχεδόν 

παράλληλα αναπτύχθηκαν δύο σχολές που επηρέασαν τους τραγουδιστές στην 

ερμηνεία του ιταλικού Belcanto: Η σχολή του Lamperti και αυτή του Garcia. Και οι 

δύο ιδρυτές υπήρξαν πρωτοπόροι και διάσημοι τραγουδιστές και αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές απόψεις και φιλοσοφίες στην φωνητική τέχνη που θα εξεταστούν 

αμέσως παρακάτω:  

 

6.3.1 Οι σχολές του Ιταλικού Belcanto 

 

6.3.1.1 Η Σχολή του Lamperti:  

 

Ιδρυτής της σχολής ήταν ο Francesco Lamperti (1813-1892) και στην συνέχεια ο γιος 

του Giovanni Batista Lamperti (1830-1910). Άποψη τους ήταν ότι πρέπει να 

συνεχιστεί η παράδοση του παλιού Belcanto το είχαν διδάξει οι μεγάλοι δάσκαλοι 

των προηγούμενων αιώνων. Μέθοδος διδασκαλίας δεν υπάρχει και πρέπει η 

παράδοση να περάσει μέσω συμβουλών από δάσκαλο σε μαθητή. Κατά τον F. 

Lamperti ο μαθητής υπό την παρακολούθηση του δασκάλου, θα μάθει ποιος είναι ο 

αληθινός χαρακτήρας και ποιες οι δυνατότητες της φωνής του. Θα γνωρίσει τι 

μουσική είναι κατάλληλη γι αυτόν να τραγουδήσει, θα μάθει πώς να καταστήσει την 

φωνή του κομψή και θα θεραπεύσει τα προβλήματά του στην intonation. Σ’ αυτό 

πιστεύει ότι βρίσκεται το μεγάλο μυστικό της τέχνης του τραγουδιού
338

. Υποστήριζε 

την χρήση των τριών ρεγκίστρων για τις γυναικείες φωνές (στηθικό-μεικτό και 

κεφαλικό) ενώ για τους άντρες αναφερόταν μόνο στο στηθικό και το μεικτό. Το 

Falsetto δεν το προτείνει γιατί ο ίδιος επιθυμεί να προκύψει ένα ηχηρό φωνητικό 

αποτέλεσμα όταν τα ηχητικά κύματα έρθουν σε επαφή με την σκληρή υπερώα
339

. 

 Η σημαντικότερη όμως τεχνική που επιβάλλεται να κατέχουν οι τραγουδιστές του 

Belcanto κατά τον Lamperti είναι το Appoggio που ως έννοια περιλαμβάνει τον 

συντονισμό των μυών του διαφράγματος με το υπόλοιπο φωνητικό σύστημα για την 

παραγωγή της φωνής. Ο ίδιος εξηγεί πως για να κρατηθεί μια νότα, πρέπει ο αέρας να 

ρέει αργά προς τα έξω.  Για να επιτευχθεί αυτό,  πρέπει οι αναπνευστικοί μύες να 

κρατήσουν τον αέρα στα πνευμόνια. Αυτά αντιτίθενται στην δραστηριότητα των 

μυών οι οποίοι σπρώχνουν τον αέρα προς τα έξω για να παραχθεί η νότα
340

.  Μ ε  

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των μυών της 

εισπνοής και της εκπνοής και έχει ως αποτέλεσμα την αργή εκροή του αέρα. Αυτό 

δίνει διάρκεια στην αναπνοή και την δυνατότητα στον τραγουδιστή να αποδώσει 

μεγάλες σε διάρκεια φράσεις. Ο τρόπος αυτός αναπνοής έγινε γνωστός και ως Lotta 
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Vocale και έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι η χαμηλή ροή του αέρα δεν καταπονεί 

τις φωνητικές χορδές δίνοντας έτσι υγεία και μακροζωία στην φωνή.  

Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό της σχολή του Lamperti είναι το chiaroscuro 

(φωτεινό-σκούρο), μια ποιότητα ήχου που αναμιγνύει το λαμπερό με το σκούρο 

χρώμα της φωνής. Προϋπήρχε ήδη από τους προηγούμενους αιώνες και προέρχεται 

ως όρος από την ζωγραφική όπου συχνά οι μεγάλοι ζωγράφοι Goya, Caravaggio κ.α. 

εκμεταλλεύονταν την αντίθεση των λαμπερών και σκούρων χρωμάτων δίνοντας 

μεγαλύτερη έκφραση στα έργα τους. Στο τραγούδι επιτυγχάνεται με τον σχηματισμό 

της φωνής στο πίσω μέρος του στόματος κοντά στην γλωττίδα. Η συμμετοχή όλου 

του φωνητικού συστήματος, διάφραγμα-λάρυγγας-γλωττίδα-υπερώα-αντηχεία είναι 

απαραίτητη στην διαμόρφωση αυτού του μεικτού, ζεστού και εκφραστικού  

ηχοχρώματος. 

 

7.3.1.2 Η σχολή του Manuel Garcia 

 

 Ο Manuel Garcia (1805-1906) καταγόταν από οικογένεια τραγουδιστών και ο ίδιος 

από πολύ μικρή ηλικία έχασε την φωνή του λόγω τω υψηλών απαιτήσεων ρόλων που 

τραγουδούσε από πολύ νέος. Αυτό τον ώθησε να σπουδάσει Ιατρική και να 

ασχοληθεί με την φωνή από ιατρικής άποψης. Έτσι κατασκεύασε το λαρυγγοσκόπιο, 

ένα όργανο το οποίο επιτρέπει στον γιατρό να ελέγξει τον λάρυγγα και τις φωνητικές 

χορδές την ώρα του τραγουδιού, αποδεικνύοντας έτσι όλα όσα μέχρι τότε θεωρούταν 

σωστά από την εμπειρία των δασκάλων περί του τρόπου λειτουργίας του φωνητικού 

οργάνου. Έχοντας ο ίδιος την άσχημη εμπειρία της απώλειας της φωνής έδωσε 

μεγάλη σημασία στην χαλαρή αλλά στιγμιαία ατάκα της νότας η οποία είναι η βασική 

αρχή για μια υγιή φωνή.  

 Η φωνή έχει δύο ρεγκίστρα: το στηθικό και το κεφαλικό-falsetto τα οποία στο μέσο 

της ψηλότερης οκτάβας επικαλύπτονται. Ο Garcia ονομάζει falsetto την περιοχή της 

έκτασης που πριν από αυτόν χαρακτηριζόταν «μέτρια». Και για τους άντρες και για 

τις γυναίκες το πρότυπο δόνησης των φωνητικών χορδών σε αυτήν την περιοχή είναι 

το ίδιο ενώ μεταξύ falsetto και κεφαλικής φωνής δεν υπάρχει κανένα «σπάσιμο» 

παρά μια σταδιακή αλλαγή του ηχοχρώματος. Σε σύγκριση με τα χαμηλότερο 

ρεγκίστρα το falsetto χρειάζεται περισσότερο αέρα.  

 Ο Garcia πίστευε ότι οι παιδικές φωνές μετά την μεταφώνιση χάνανε το κεφαλικό 

ρεγκίστρο και έτσι οι ενήλικες άντρες χρησιμοποιούσανε μόνο το στηθικό ρεγκίστρο 

και το Falsetto, κυρίως το πρώτο. Οι μπάσοι σε αντίθεση με τους τενόρους δεν 

τραγουδούν καθόλου falsetto, ενώ τα παιδιά και οι γυναίκες τραγουδούν κυρίως με το 

κεφαλικό ρεγκίστρο και falsetto
341

.  Από το 1840 μέχρι το 1847 ο Garcia δούλευε 

πάνω στο θεωρητικό έργο “Traitè Complet” το οποίο επανεκδόθηκε στα αγγλικά το 

1894 με τον τίτλο “Hints on Singing”. Εκεί διατηρεί την διαίρεση της έκτασης σε 

ρεγκίστρα αλλά αφαιρεί το όρο Falsetto επειδή προπαντός για τις γυναικείες φωνές 

ήτανε  (και είναι) ασυνήθιστος. 

 Η βάση της διδασκαλίας του Garcia ήταν το “Coup de glotte”  (γλωττιδικό χτύπημα). 

Ο όρος περιέχεται σε όλες τις εκδόσεις του“Traitè Complet” .  Το ρεύμα αέρα κατά 

την εκπνοή πιέζει στιγμιαία τις φωνητικές χορδές ο οποίες έτσι ανοίγουν ελαφρά. Με 

αυτόν τον τρόπο υποστήριζε ότι εξασφαλίζεται η υγεία και η ομορφιά στην φωνή και 
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θα πρέπει έτσι να εκτελούνται όλες οι τεχνικές της άρθρωσης όπως το Martellato, το 

Marcato ή το Portamento.    

 Τεχνικά, η εισπνοή γίνεται μέσα από την σύσπαση του διαφράγματος. Το στομάχι 

και η κοιλιά συστέλλονται και το στήθος εξυψώνεται. Η εκπνοή πρέπει να γίνει με 

μικρό άνοιγμα του στόματος, ανοιχτή γλωττίδα και αθόρυβα. Το στόμα δεν πρέπει να 

ανοίγει πολύ, αλλά συνιστά αυτό να έχει μια ελαφρά γωνία προς τα πάνω χωρίς να 

προκύψει χαμόγελο.  Οι τρίλλοι επιτυγχάνονται με την γρήγορη ανοδική-καθοδική 

κίνηση του λαιμού
342

.  

 

Οι δύο αυτές σχολές ανέδειξαν σημαντικούς εκπροσώπους κατά τον 19
ο
 αιώνα: Η  

τραγουδίστρια Signe Hebbe (1827-1925) διδάχτηκε και δίδαξε σύμφωνα με της αρχές 

του Lamperti. Η ίδια αν και στην αρχή της καριέρας της ήταν μια μέτρια 

τραγουδίστρια, μετά από τα μαθήματα μαζί του έγινε μια διάσημη ερμηνεύτρια και 

παιδαγωγός. Οι μαθητές της ενώ αρχικά ήταν μέτριοι τραγουδιστές κατάφεραν να 

κάνουν αξιοσημείωτη πορεία στις ευρωπαϊκές λυρικές σκηνές, ενώ αρκετοί από 

αυτούς τιμήθηκαν με το βραβείο “Litteris et artibus”, ένα  βασιλικό μετάλλιο που 

απονέμονταν στην Σουηδία για την διάκριση στις Τέχνες
343

. 

Στον αντίποδα, ήταν η πιανίστα και σοπράνο Paulline Garcia Viardot (1821-1910) 

αυτή που καθιέρωσε την διδασκαλία της οικογένειας Garcia. Ενδεικτικό της φήμης 

και της αποδοχής που έτυχε, ήταν τα λόγια του Wagner προς του τραγουδιστές: 

«Πηγαίνετε στην Viardot να σας μάθει πώς να τραγουδάτε Mozart και τότε θα μπορείτε 

να τραγουδήσετε τα έργα μου χωρίς να βλάψετε την φωνή σας»
344

. Πολλοί άλλοι από 

τους μαθητές του Garcia έγιναν και εκείνοι δάσκαλοι και διετύπωσαν τις δικές τους 

θεωρίες και συστήματα διδασκαλίας, όπως οι Julius Stockhausen (1826-1906), 

Mathilde de Casrtone Marchesi (1821-1913) κ. α.  

     Σήμερα η διδασκαλία του bel canto περιλαμβάνει στοιχεία και των δύο σχολών τα 

οποία συμπληρώθηκαν από τους νεώτερους μαθητές τους  μέσω των μέσω των 

οποίων καθιερώθηκαν και διδάσκονται από άκρη σ’ άκρη της υφηλίου. Η χαλαρή 

εισπνοή και η ελεγχόμενη από το διάφραγμα και με μεγάλη διάρκεια εκπνοή καθώς 

και το χαρακτηριστικό chiaroscuro χρώμα της φωνής πηγάζουν από την διδασκαλία 

του Lamperti. Η εισαγωγή της ιατρικής επιστήμης στην φωνητική τεχνική, η έμφαση 

στην σημασία της ξεκούρασης της φωνής (με την επιβολή χρονικών περιόδων 

αφωνίας), η γνώση των τεχνικών martelato, marcato και staccato  καθώς και η 

επιμονή των δασκάλων στην σωστή τεχνική παραγωγής μιας νότας από το ξεκίνημά 

της, προέρχονται από την διδασκαλία του Garcia. Ωστόσο, κάποιες από τις αρχές 

αυτές φαίνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου επαναξιολογήθηκαν και διυλίστηκαν 

από τους παιδαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σήμερα. Μια από αυτές 

είναι η άποψη του Garcia ότι ο σχηματισμός χαμόγελου στο στόμα πρέπει να 

αποφεύγεται: Το χαμόγελο σήμερα αποτελεί βασική επιδίωξη των τραγουδιστών 

αφού θεωρείται μέσο για την σωστή τοποθέτηση της φωνής και χαλάρωσης του 

φωνητικού συστήματος. Άλλη αρχή που τίθεται υπό εξέταση, πάλι από την σχολή του 

Garcia,  είναι η προς τα πάνω γωνία που κατά τον ίδιο το στόμα πρέπει να σχηματίζει: 

Μεγάλη μερίδα των σύγχρονων παιδαγωγών διδάσκει ότι η ανοδική κλίση του 

στόματος κλείνει τον φωνητικό σωλήνα. Αντί αυτού ζητείται από τον μαθητή να 

κατεβάσει λίγο το σαγόνι ενώ το κεφάλι παίρνει μια πολύ ελαφρά κλίση προς τα 
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κάτω. Χαρακτηριστικά λένε κάποιοι δάσκαλοι; « Το κεφάλι σκύβει τόσο λίγο, σαν να 

χαιρετάς κάποιον στην εκκλησία».  

Το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την αξία καμίας από τις δυο 

σχολές, στις οποίες οφείλεται η διατήρηση ατόφιου του ύφους της τέχνης του 

ιταλικού  Belcanto στην σημερινή διδασκαλία, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να 

αποδίδουμε την μουσική αυτή σύμφωνα με τον τρόπο που αποδίδονταν κατά τον 19
ο
 

αιώνα.  

Δεδομένου ότι η ορχήστρα του ιταλικού Belcanto δεν αυξήθηκε πολύ σε μέγεθος, ο 

όγκος είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από αυτόν της κλασικής όπερας. Στα περισσότερα 

λυρικά έργα διατηρείται η διπλή σύσταση στα πνευστά και σε μερικά από αυτά 

προστίθενται τα τρία τρομπόνια καθώς και κάποια κρουστά όπως η Gran casa, 

εντούτοις η συνοδεία των φωνών παραμένει λιτή χωρίς να αυξηθεί ο ηχητικός της 

όγκος. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται οι μεγάλες φωνές αλλά αυτές που έχουν 

ξεκάθαρη τεχνική, πλαστικότητα και λαμπρότητα.      

 

6.3.2 Η ερμηνευτικές παράμετροι του Ιταλικού Belcanto 

 

Το ιταλικό Belcanto βρίσκεται χρονικά στο μεταίχμιο κλασικισμού και ρομαντισμού.  

Οι πρακτικές ερμηνείας της όπερας του Mozart δεν έχουν εκλείψει εντελώς αλλά 

συνυπάρχουν με τα νέα δεδομένα του ύφους. Έτσι η ρυθμική αγωγή παραμένει 

σταθερή ενώ οι συνθέτες δίνουν πιο σαφείς οδηγίες για την ταχύτητα  των 

οπερετικών αποσπασμάτων. Ο αυτοσχεδιασμός εξακολουθεί να υπάρχει με στις 

όπερες του Rossini αλλά εξαλείφεται εντελώς στα έργα του Bellini ο οποίος 

καταγράφει επακριβώς τις κολορατούρες των φωνών.     

Στην θεματολογία οι κωμωδίες έχουν σημαντική θέση ενώ κάνουν την εμφάνιση τους 

δραματικά έργα όπως ο Οθέλλος και ο Γουλιέλμος Τέλος του Rossini. Έτσι κάνει την 

εμφάνιση της η φωνής της Mezzo–Soprano σε ρόλους όπως της Isabella, (Ιταλίδα στο 

Αλγέρι, Rossini) Isolier (Le comte Ory, Rossini) και άλλοι. Παρακάτω θα δούμε πως 

οι ερμηνευτικές παράμετροι εξελίσσονται και με ποιος τρόπο η ιταλική όπερα 

οδηγείται από την τέχνη του Belcanto στο δραματικό ύφος του Giuseppe Verdi. 

 

6.3.2.1 Το Ρετσιτατίβο 

 

Το ρετσιτατίβο παρουσιάζει ποικιλομορφία αφού συναντώνται παλαιότερα είδη όπως 

το recitativo secco  του Rossini (πχ. στον Κουρέα της Σεβίλλης) το οποίο ερμηνευτικά 

ακολουθεί τους κανόνες του ομιλητικού ρετσιτατίβο της κλασικής εποχής, μέχρι οι 

νεώτερες μορφές arioso στις οποίες ο τραγουδιστής καλείται να επιδείξει τις 

φωνητικές του ικανότητες και την δεξιοτεχνία του  πέραν της ρητορικής απαγγελίας, 

όπως στο παράδειγμα 7.6 από το ρετσιτατίβο της άριας της Ιουλιέτας από την όπερα 

“I Capuleti e I Montecchi” του V. Bellini. Ψηλές νότες και γρήγορα περάσματα 

συναντώνται κατά κόρον στο νέο ρετσιτατίβο δίνοντας έτσι δραματικότητα στις 

σημαντικότερες για την έκφραση λέξεις. Εν τούτοις η διαχωριστική γραμμή 

Ρετσιτατίβο-Άριας παραμένει διακριτή.    
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Παρ. 6.6 V. Bellini: Απόσπασμα από το ρετσιτατίβο “Ecco mi, in lieta vesta” 

 
 

Στο παράδειγμα η μεγάλη κολορατούρα τοποθετείται στην τονισμένη συλλαβή της 

λέξης “ferali” (=μοιραίοι) δίνοντάς της δραματικότερο χαρακτήρα. 

Ρητορική απόδοση και τραγούδι έρχονται πιο κοντά στο ρετσιτατίβο αλλά δεν 

ταυτίζονται. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό στο παράδειγμα 7.7 από το ίδιο απόσπασμα 

της όπερας του Bellini. H ένδειξη “Lunga” που δίνει ο συνθέτης στην πρώτη νότα, 

κάνει φανερό πως η νότα θα τραγουδηθεί όπως αν θα είχε κορώνα. Η κατάληξη του 

πρώτου μοτίβου με αξία τετάρτου, υποδεικνύει ότι η τελευταία συλλαβή περισσότερο 

θα τραγουδηθεί παρά θα μιληθεί. Αντίθετα το δεύτερο μοτίβο: “in lieta vesta” 

καταλήγει σε αξία ογδόου και έτσι θα σβήσει σύντομα ο ήχος χωρίς να δώσει 

διάρκεια στην νότα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αισθητή και η νοηματική διαφορά 

μεταξύ των δύο μοτίβων: Eccomi, in lieta vesta (Να ’μαι, όμορφα ντυμένη). Η 

αποτζατούρα προσωδίας εξάλλου στην λέξη “vesta” παραπέμπει στην κλασική εποχή. 

Τα αποσιωπητικά δείχνουν ότι η αναπνοή θα είναι σύντομη καθώς η ροή της σκέψης 

και του λόγου δεν σταματά αλλά συνεχίζεται δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για 

την ψυχολογική κατάσταση του δραματικού χαρακτήρα: “Eccomi adorna… come 

vittima all’ ara” (Να ’μαι στολισμένη…όπως το θύμα στο βωμό).  

 

Παρ. 6.7 V. Bellini: Απόσπασμα από το ρετσιτατίβο “Eccomi, in lieta vesta” 

 
Η ποικιλομορφία του ρετσιτατίβο επομένως απαιτεί και διαφορετικές προσεγγίσεις 

από τον τραγουδιστή για την απόδοσή του ο οποίος καλείται αλλού να τραγουδήσει 

και αλλού να «μιλήσει». Τραγούδι και ομιλία είναι δυνατό να συνυπάρξουν ακόμα 

και στο ίδιο ρετσιτατίβο. Η μουσική γραφή και το νοηματικό περιεχόμενο είναι τα 

στοιχεία που τον καθοδηγούν ως προς το ποιόν από τους δύο δρόμους να διαλέξει. 

Καθώς εξελίσσεται η εποχή το τραγούδι κερδίζει έδαφος οδηγώντας έτσι στο 

τραγουδιστικό ύφος των recitativi των δραματικώς έργων του Verdi και των 

συνθετών του Βερισμού.  

 

6.3.2.2 Αυτοσχεδιασμός 

 

Όπως αναφέρθηκε ο αυτοσχεδιασμός ως κατάλοιπο της κλασικής εποχής συνεχίζει 

στο ιταλικό Belcanto όπου και σβήνει. Ο Rossini ήταν από τους τελευταίους 
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δασκάλους που υποστήριξαν- πάντα σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους 

τραγουδιστές- και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κατά την σταδιοδρομία του ως 

διευθυντής θεάτρων το στυλ αυτό πέρασε από την Opera Seria στην Opera Comique 

και την Operetta
345

. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ του ύφους των θεάτρων και των σαλονιών, θεμελιώδης για 

την αισθητική του 18
ου

 αιώνα, υπήρχε και την εποχή του Rossini. Συνεπώς ο 

αυτοσχεδιασμός που εκτελούνταν επί σκηνής δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν που 

διδασκόταν στις τάξεις τραγουδιού, στα κοντσέρτα ή που εκδιδόταν. Οι variazoni 

(παραλλαγές) που εκδιδόταν ήταν πολύ πιο περίτεχνες και επεξεργασμένες από αυτές 

που τραγουδιόταν, όπως μπορεί  να εκτιμηθεί από την καντέντσα “mes secrets” από 

την Romance “Sombre foret” της Mathilde  του Γουλιέλμου Τέλου. Η Laure Cinti-

Damoureau, η πρώτη Mathilde, τραγούδησε μια πιο απλή εκδοχή (Παρ. 6.8 α) από 

αυτή που έγραψε η ίδια (Παρ. 6.8 β), ή αυτή που εξέδωσε ο Duprez (Παρ. 6.8.γ)
346

: 

 

Παρ. 6.8 G. Rossini: Guilliame Tell, Romance της Mathilde: “Sombre foret” 

 

α)  Καντέντσα “mes secrets” όπως τραγουδήθηκε από την Laure Cinti-Damoureau 

(Από χειρόγραφο που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της όπερας του 

Παρισιού)

 
β) Louis-Gilbert Duprez: “L’ Art du Chant” (Παρίσι 1845) 

 
 

γ) Laure Cinti-Damoureau: “Méthode de Chant” (Παρίσι 1849) 
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Τα σχόλια των τραγουδιστών μας δείχνουν την σειρά με την οποία κατέγραφαν τον 

αυτοσχεδιασμό τους: πρώτα τις καντέντσες, ύστερα τις αλλαγές στις νότες και τέλος 

τις υποδιαιρέσεις των μεγάλων αξιών κατά τις επαναλήψεις. Αυτό γινόταν στα 

Cabaletta στις οποίες ο Rossini άφηνε την διάνθιση στην ευχέρεια των τραγουδιστών. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα επεξεργασίας φαίνεται στην όπερα  «Μωυσής και Φαραώ»
347

: 

Το πλήθος των καταγεγραμμένων αυτοσχεδιασμών που σώζονται στην βιβλιοθήκη 

της όπερας του Παρισιού αφορά γρήγορες άριες και καμία αργή. Το γρήγορο και 

ζωντανό tempo του Rossini καθώς και το πλήθος των προστιθέμενων νοτών, 

καθιστούσε τον αυτοσχεδιασμό επί σκηνής πολύ επικίνδυνο γεγονός που οδήγησε και 

στην καταγραφή τους. Αντίθετα στις αργές άριες αυτό δεν είναι απαραίτητο και ο 

αυτοσχεδιασμός μπορεί να γίνει είτε πάνω στην σκηνή είτε να προετοιμαστεί χωρίς 

να καταγραφεί.   
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Παρ. 6.9 «Μωυσής και Φαραώ»: Άρια “Quelle Horible destinèe”. Χειρόγραφο του 

ρόλου της Anai στην βιβλιοθήκη της όπερας του Παρισιού   

 

 
 

6.3.2.3 Legato και Portamento 

 

Το legato περιγράφεται από τον Lamperti ως «το ομαλό και αδιάλειπτο πέρασμα από 

τον έναν τόνο στον άλλο. Η αναπνοή δεν πρέπει να διακόπτεται μεταξύ των νοτών, 

αλλά να ρέει ομοιόμορφα όπως θα έρεε σε μια μοναδική νότα»
348

. Το καλό legato 

εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες από την αδιάλειπτη αναπνοή.  Απαιτεί 

επίσης εξομοίωση των ρεγκίστρων, προσεκτικά ελεγχόμενη πίεση του αέρα, 

σταθερότητα στην κάθετη τοποθέτηση του λάρυγγα και ακουστική συνέχεια της 

νότας. Φυσικά το καθαρό legato διασπάται από τα σύμφωνα των λέξεων αλλά ο 

τραγουδιστής μπορεί να ελαχιστοποιήσει αυτή την διάσπαση κρατώντας την θέση του 

λάρυγγα χαμηλά και με ομοιόμορφη  πίεση της εκπνοής. Ο Garcia επισημαίνει πως ο 

τραγουδιστής πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να διαχωρίσει τις λειτουργίες των 

διαφόρων οργάνων με στόχο να δημιουργήσει legato τραγουδώντας τα λόγια
349

.   

Στο ιταλικό Bel Canto το portamento παίζει ιδιαίτερο ρόλο ώστε αυτό να ταυτίζεται 

με το στυλ. Κατά τον Bengt Nordford δεν είναι απλά ένα στολίδι αλλά ένα μέσο να 

διατηρηθεί η φωνητική τοποθέτηση (με ανοιχτό λαιμό) καθ’ όλη την έκταση της 

φωνής
350

. Όπως μαρτυρεί ο Manfredini στο έργο Regale Armoniche (1797) κατά τον 
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17
ο
 και 18

ο
 αιώνα δεν χρησιμοποιούτανε σε recitativi

351
. Στις περισσότερο 

τραγουδιστικές μορφές όμως του ρετσιτατίβο του 19
ου

 αιώνα, δίνεται χώρος στον 

τραγουδιστή να το εφαρμόσει. Φυσικά το rec. Secco του Rossini παραμένει πιστό 

στην παλιά παράδοση. 

 

6.3.2.3 Messa di Voce και Mezza Voce  

 

  Η Messa di voce θεωρείται η απόλυτη δοκιμασία της καλής φωνητικής τεχνικής που 

απαιτεί λεπτό συντονισμό του λάρυγγα, του αναπνευστικού συστήματος και των 

παραγόντων αντήχησης
352

. Όσον αφορά την εκτέλεση, ο Lamperti υποστηρίζει το 

ομοιόμορφο ηχόχρωμα και το ίδιο ρεγκίστρο καθ’ όλη την διάρκεια της νότας ενώ ο 

Garcia λέει ότι και το ηχόχρωμα και  το ρεγκίστρο μπορεί να αλλάξει
353

. Η άποψη 

του Lamperti παράγει ένα περισσότερο ομοιογενές αποτέλεσμα και ως προς την 

φωνητική τοποθέτηση και ως προς το ηχητικό αποτέλεσμα, γεγονός που σήμερα την 

καθιστά επικρατέστερη από τις δύο.  

 Η Mezza voce (Μισή φωνή) είναι ένα βασικό στοιχείο του Belcanto τραγουδιού 

αλλά σπανίως συναντάται η περιγραφή της τεχνικής της στην φιλολογία. Ο Stark  

περιγράφει πως ο φάρυγγας καθίσταται πιο παθητικός με αποτέλεσμα την μείωση των 

αντηχήσεων (resonances) ενώ ο λάρυγγας χαμηλώνει σε σύγκριση με την πλήρη 

φωνή
354

. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι μια πιο χαμηλή σε ένταση φωνή ενώ η 

διαφραγματική στήριξη σε συνδυασμό με την παραπάνω τεχνική συντελούν στην 

αποφυγή της ψεύτικης φωνής ή του Falsetto.  

 

6.3.3 Η ερμηνεία του Belcanto παλιότερα και σήμερα-Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και για την κατανόηση του ύφους θα χρησιμοποιήσουμε 

την άρια A te o cara του Arturo Talbot από την όπερα I Puritani  του V.Bellini και θα 

σχολιαστούν οι ερμηνείες από διαφορετικούς καλλιτέχνες
355

.  

  

Παρ. 6.10. V. Bellini, άρια “A te o cara” από την όπερα “I Puritani”  

 

 

                                                 
351

 Βλ. James Stark: “Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy” σελ. 166 
352

 Βλ. James Stark: “Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy” σελ. 245 
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 Βλ. James Stark: “Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy” σελ. 116 και 245-246 
354

 Βλ. James Stark: “Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy” σελ. 246-253 
355

 https://www.youtube.com/watch?v=2azBWjLOQ78  

https://www.youtube.com/watch?v=2azBWjLOQ78
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Το 1930 ο Aureliano Pertile ηχογράφησε το έργο. Ο τρόπος που εφαρμόζει 

portamento σε όλα σχεδόν τα μεγάλα διαστήματα δίνει την αίσθηση προήγησης, αφού 

σχεδόν πάντοτε φτάνει στην επόμενη νότα νωρίτερα και η τελευταία νότα του 

portamento έχει μεγάλη διάρκεια. Η επιθυμία του συνθέτη για messa di voce στο 

τέλος της φράσης “A te o cara” δεν γίνεται σεβαστή. Αντίθετα διατηρείται αμείωτη η 

ένταση δίνοντας ώθηση για την επόμενη φράση. Ωστόσο η κορώνα στην λέξη 

“furtivo” είναι πολύ ευαίσθητη και με diminuendo πέφτει στο ρε της λέξης “pianto”. 

Η ρυθμική του αγωγή δεν είναι αυστηρή αφού προτιμά να τραγουδήσει με έμφαση 

την κάθε νότα. Αυτό φαίνεται πιο έντονα στα δέκατα έκτα της λέξης  “pianto” 

(=κλαίω): Παρατηρείται μια ανισομερή κατανομή του χρόνου σε αυτά ενώ 

καθυστερεί το ψηλότερο σολ.  Το portamento γίνεται πολύ έντονο στο τέλος της 

λέξης “l’esultar” όπου πριν κλείσει την φράση φτάνει στο γλιστρώντας στο ρε και 

μετά παίρνει αναπνοή για να συνεχίσει στο “ tra la gioja e l’esultar”. Η τελευταία 

φράση με την ένδειξη morendo, εκτελείται tenuto με διαφραγματική ώθηση σε κάθε 

νότα δίνοντας την αίσθηση του accent.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Pertile ήταν και λυρικός-δραματικός τενόρος και σ’ αυτό 

οφείλεται η  δραματική χροιά του τόνου του. Η ερμηνεία του χαρακτηρίζεται από 

πάθος και έντονη δυναμική αντίθεση, αδιάλειπτο legato και εκφραστικό portamento. 
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Ο Alfredo Kraus το 1962, παρουσιάζει πολύ μετρημένη χρήση potramento
356

. Πιο 

συγκεκριμένα δεν το εφαρμόζει καθόλου στις πρώτες δύο φράσεις παρά μόνο στο 

δεύτερο “amor talora” μεταξύ λα και φα δίεση. Η άποψή του για το rubato 

εκφράζεται με ένα μεγάλο ritenuto που ξεκινάει από την αρχή της φράσης “mi guidò” 

και καταλήγει σε μεγάλη κορώνα στο λα στης λέξης “furtivo”, ενώ στα δέκατα έκτα 

της λέξης “pianto” επιβραδύνει επίσης με μια ανεπαίσθητη κορώνα στο σολ. Τέλος, 

στην φράση “tra la gioja e l’ esultar” καταλήγει σε μια δυνατή κορώνα και συνεχίζει 

με portamento γλιστρώντας πρώτα στο ρε και κατόπιν εκφέροντας το τελικό 

σύμφωνο της λέξης “esultar”. Συνεχίζει χωρίς αναπνοή την οπoία παίρνει μετά το “tra 

la gioja e” και με portamento καταβαίνει από το μι στο σι στο τελευταίο “l’ esultar”. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1979 ερμηνεύοντας την ίδια άρια παρατηρείται ότι δεν 

έχει αλλάξει η άποψή του όσον αφορά το portamento  και το rubato με εξαίρεση το 

τελευταίο “l’ esultar” όπου περνάει απ’ ευθείας από το μι στο χαμηλότερο σι χωρίς 

portamento. Χαρακτηριστικό του ελέγχου που είχε στην αναπνοή του είναι  ότι 

εκτελεί τα δυο “tra la gioja e l’ esultar” χωρίς να αναπνεύσει ενδιάμεσα.  

  

Ο Juan Diego Flórez, ένας από τους αντιπροσωπευτικούς ερμηνευτές του Belcanto 

της εποχής μας ερμήνευσε τον ρόλο το 2009 στην Bologna. Στην πρώτη φράση δεν 

εφαρμόζει portamento κάτι που κάνει όμως στο “amor talora”. Στην κορώνα του 

“furtivo” δεν τραγουδάει mezza voce διατηρώντας την ίδια τοποθέτηση της φωνής 

του.  Η ερμηνεία του χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη χρήση portamento και αυτό 

μόνο σε ανοδικά διαστήματα, έλλειψη εναλλαγών των χρωμάτων της φωνής, μικρό 

εύρος δυναμικών και λυρικότητα  λόγω των υψηλών συχνοτήτων που διαθέτει η 

φωνή του.  

 

 Συγκρίνοντας την ερμηνεία του Belcanto σε βάθος χρόνου παρατηρούμε ορισμένες 

διαφορές στις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην αρχή του αιώνα από τις σημερινές. 

Η έντονη εκφραστικότητα, η συχνή χρήση καλλωπιστικών στοιχείων, οι έντονες 

μεταβολές στην δυναμική, η ασαφής ρυθμική αγωγή, ο πλούσιος και μεγάλος ήχος, 

το μεγάλο και συχνό vibrato και οι έντονα κρατημένες (tenuto) νότες έδωσαν 

σταδιακά την θέση τους σε μια πιο μετρημένη ερμηνεία με λιγότερα καλλωπιστικά 

στοιχεία και βιμπράτο, που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στην ρυθμική αγωγή. Οι 

φωνές είναι πιο λυρικές με υψηλότερες συχνότητες ενώ δίνεται μεγάλη σημασία στην 

σωστή τοποθέτηση και την υγεία της φωνής.  Αυτό απορρέει ως αποτέλεσμα της 

γέννησης του ενδιαφέροντας για την ιστορικά ενημερωμένη ερμηνεία που οδήγησε 

στην μελέτη των γραπτών των θεωρητικών της εποχής και την αναβίωσης των 

κανόνων που οι ίδιοι διετύπωσαν.  

Η εποχή αυτή αποτελεί την περίοδο στην οποία συνυπάρχουν το λυρικό ύφος με το 

δραματικό: Το ύφος του Mozart που κυριαρχεί στον Rossini δίνει την θέση του στο 

δραματικό ύφος του Bellini που προαναγγέλλει τα μεγάλα δραματικά έργα του G. 

Verdi. Έτσι ενώ στα κωμικά έργα ακολουθείται η αισθητική του belcanto της 

κλασικής εποχής, στα δραματικά έργα είναι σημαντικό να βρεθεί εκείνο το στυλ 

τραγουδιού που ισορροπεί μεταξύ belcanto και δραματικής έντασης
357

.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=LzRzO65HFBY&list=RDptj5NCwDNnE&index=4  
357

 Βλ. “Groves Dictionary of Music”, Bellini. 

https://www.youtube.com/watch?v=LzRzO65HFBY&list=RDptj5NCwDNnE&index=4
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6.4 Giuseppe Verdi 

 

Ο Verdi  ακολούθησε την τραγουδιστική παράδοση των Rossini και Bellini αλλά με 

την πάροδο του χρόνου διαμόρφωσε το δικό του δραματικό ύφος. Αν και 

προσπάθησε να συνθέσει κωμικά έργα, η έντονη κριτική που δέχτηκε για μίμηση του 

Rossini, τα χτυπήματα της μοίρας στην προσωπική του ζωή και ο έντονος 

πατριωτισμός του τον ωθήσανε πολύ νωρίς στην δημιουργία δραματικών έργων. Στις 

όπερες του στοχεύει περισσότερο στην απεικόνιση των ανθρώπινων χαρακτήρων και 

καταστάσεων παρά στην καθαρή ομορφιά του τραγουδιού.  Η ψυχολογική 

διαμόρφωση και πορεία των χαρακτήρων χρησίμευσε ως αφετηρία και πηγή 

έμπνευσης για την μουσική του. Έτσι επενέβαινε ο ίδιος στα λιμπρέτα  σε βαθμό που 

έφτανε έως την υπόδειξη του ποιητικού μέτρου
358

.  Παρακάτω θα εξεταστούν οι 

παράμετροι που πρέπει να έχει υπ’ όψιν ο ερμηνευτής των έργων του Verdi. 

 

6.4.1 Tempo 

 

Ο Verdi προσέθεσε μετρονομικές ενδείξεις σε όλες τις όπερες του από το Stiffelio 

μέχρι τον Falstaff, με εξαίρεση τον Rigoleto και την Traviata ενώ προηγουμένως είχε 

καταγράψει ενδείξεις στα έργα Attila, Macbeth,  I Masnadieri και Battaglia di 

Legnano. Παρ’ όλα αυτά υποστήριζε ότι το tempo πρέπει να εξάγεται από το 

δραματικό περιεχόμενο
359

. Από την αλληλογραφία του προκύπτει πως είχε σαφή 

προτίμηση στα γρήγορα tempi από ότι στα αργά: « Δεν μου αρέσουν τα αργά tempi, 

είναι καλύτερα να κλίνουν έστω εσφαλμένα προς το γρήγορο, παρά να είναι πολύ 

αργά»
360

. Αυτό αν και αποτελεί μια γενική διατύπωση μας δίνει σημαντικές 

πληροφορίες για την ζωντάνια και την εκφραστικότητα της μουσικής του. 

 Κανείς δεν επηρέασε τους σημερινούς μαέστρους στον τρόπο που αντιμετωπίζουν 

την μουσική του Verdi όσον αφορά το tempo αλλά και άλλες παραμέτρους, όσο ο 

Arturo Toscanini. Η προσωπικότητα του και η επιρροή του είναι η πιο δυνατή από 

οποιονδήποτε άλλο μαέστρο που μελέτησε τα έργα του συνθέτη. Η επιρροή του στα 

μεγάλα θέατρα του κόσμου έχει ως αποτέλεσμα να εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα 

οι διάφορες παραδόσεις τις οποίες πέρασε στους μαέστρους και τραγουδιστές που 

συνεργάστηκαν μαζί του  Ο Toscanini ήταν ενάντιος στις πρακτικές ερμηνείας του 

19
ου

 αιώνα. Κατήργησε όλες τις υπερβολές που γινόταν από τους μουσικούς, όπως 

πχ. το ορχηστρικό portamento από τα έγχορδα, και έθεσε τις βάσεις για τις 

μεταγενέστερες πρακτικές της ερμηνείας, φέρνοντας έτσι τον 19
ο
 αιώνα στον 20

ο
. Τα  

tempi του ήταν σημαντικά γρηγορότερα από τις ενδείξεις του μετρονόμου, εκτός αν 

ήτανε αξιοσημείωτα αργά
361

. Η ισχυρή του προσωπικότητα δημιούργησε μια  

παράδοση που υπερίσχυσε ακόμα και της άποψης του συνθέτη. 

Γενικά η μουσική του Verdi χαρακτηρίζεται από μετρονομική ρυθμική ακρίβεια. Οι 

σαφείς και στιβαροί ρυθμοί που έχουν βάση τα ιδανικά του Rossini για ritmo chiaro 

(καθαρός ρυθμός) και melodia semplice (απλή μελωδία) έχουν μια αρχετυπική 

                                                 
358
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ποιότητα, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ιταλικής μουσικής και αντιστοιχούν σε 

φυσικούς ρυθμούς του ανθρώπινου σώματος και του περιβάλλοντος του. Παρά την 

αυστηρότητα του ρυθμού οι παραδόσεις έχουν δημιουργήσει χώρο για ρυθμικές 

ελευθερίες που εκφράζονται με μη καταγεγραμμένες κορώνες ή με το tempo rubato. 

 Σχολιάζοντας της ερμηνεία του L. Pavarotti στον ρόλο του Alfredo, κατά την 

διάρκεια της διάλεξης του στο πανεπιστήμιο του Yale o Prof. C. Wright, 

χρησιμοποιεί το ντουέτο του Alfredo και της Violeta από την πρώτη πράξη της 

Traviata (Παρ. 6.11)
362

.  

 

Παρ, 6.11  G. Verdi: La Traviata, 1
η
 πράξη, Ντουέτο Alfredo-Violeta 

  

 
 

Επισημαίνει την επιβράδυνση του ρυθμού από την φράση “visi dignolo amor” και την 

κατάληξη αυτής με κορώνα στην τελευταία νότα (to mi της συλλαβής –mor) που με 

crescendo και portamento οδηγεί στην επόμενη φράση “Di quella amor…”. Ο όρος 

που δίνει ο καθηγητής για να εξηγήσει το φαινόμενο είναι tempo rubato και συνεχίζει 

εξηγώντας το ως την αστάθεια και ελαστικότητα του ρυθμού.  

Στα έργα του Verdi τέτοιες ελευθερίες συναντώνται σχεδόν σε όλες τις  άριες, κυρίως 

στις καταλήξεις ή πριν από την καντέντσα. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο του 

ιταλικού belcanto οι ελευθερίες αυτές σήμερα εκτελούνται σε μικρότερο βαθμό και 

με πιο ομαλά εξελισσόμενη επιβράδυνση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για 

την μουσική ερμηνεία που απαιτούν μεγαλύτερο σεβασμό της παρτιτούρας.  

 

6.4.2 O Verdi και η φωνή 

 

Όπως αναφέρθηκε, οι συνθέτες της εποχής επηρεάζονταν από την γνώμη των 

τραγουδιστών που εκτιμούσαν και προτιμούσαν στην διαμόρφωση του φωνητικού 

στυλ των έργων τους. Έτσι και ο Verdi συνέθετε υπό την καθοδήγηση της Giuseppa 

Strepponi στην οποία οφείλεται το γεγονός ότι η φωνή κατέχει την πρώτη θέση στο 

                                                 
362
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έργο του. Οι καταστάσεις περιγράφονται περισσότερο μέσω της μελωδικής γραμμής 

του τραγουδιστή παρά μέσω της Αρμονίας.  Κάτω από αυτήν την συνθήκη ο Verdi 

ανέπτυξε το φωνητικό του στυλ το οποίο απαιτεί αυξημένες τεχνικές ικανότητες από 

τον τραγουδιστή: Οι αντρικές φωνές δεν τραγουδούν πλέον falsetto, ενώ οι γυναικείες 

πρέπει να μπορούν να τραγουδήσουν νότες υψηλότερες από τον ντο της τρίτης 

οκτάβας σε μια legato μελωδική γραμμή
363

. Η δύναμη, η καθαρότητα της προφοράς 

και η υποκριτικές ικανότητες είναι απαραίτητες για τον τραγουδιστή και ο ίδιος δεν 

εμπιστευότανε τα έργα του σε κάποιον που δεν ακολουθούσε πιστά το ύφος του
364

.  

Η θεματολογία επίσης ώθησε προς την χρήση των μεγάλων και δραματικών φωνών.  

Η Mezzo-soprano αποκτά σημαντικότερο ρόλο, όπου τις αποδίδονται ρόλοι όπως της 

Amneris (Aida), πριγκίπισσας Eboli (Don Carlo). Η δραματική mezzo κάνει την 

εμφάνισή της ως Azucena (Trovatore), ενώ ο βαρύτονος αποκτά κύριους ρόλους 

(Rigoletto, Don Carlos)
365

. Ο τενόρος υπάρχει στον Verdi σε όλες του τις 

αποχρώσεις: από τον λυρικό Alfredo της Traviatia μέχρι τον Οθέλλο που αποτελεί το 

αποκορύφωμα της φωνής του δραματικού τενόρου. Ο μπάσος απαιτεί στήσιμο, 

διαφραγματική στήριξη και βάθος
366

. 

Ο καλλωπισμός στον Verdi υποχώρησε σταθερά και ο ίδιος έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην μετάβαση από το έντονα διανθισμένο στυλ του ιταλικού Belcanto στο πιο ευθύ 

στυλ των συνθετών του Βερισμού όπως ο Mascagni και ο Puccini. Ηχογραφήσεις 

τραγουδιστών της εποχής του Verdi μας πληροφορούν ότι αυτοί διανθίζανε πιο 

έντονα το τραγούδι τους πριν το 1870 από ότι οι μεταγενέστεροι. Μια ηχογράφηση 

της σοπράνο Bellicioni στον ρόλο της Violetta, με εκτεταμένη χρήση rubato, μας 

δείχνει το είδος του καλλωπισμού που επικρατούσε όσο ο συνθέτης ήταν εν ζωή. Ο 

Caruso το 1902 ηχογράφησε την άρια Questa o quella περιόρισε τον αυτοσχεδιασμό 

του σε λίγες ασήμαντες μελωδικές προσθήκες, μερικές κρατημένες νότες αλλά καμία 

παραλλαγή στις επόμενες στροφές, κάτι που συνηθίζονταν τα προηγούμενα χρόνια.  

Στις ηχογραφήσεις, η μελωδική γραμμή μερικές φορές παραλλασσόταν χάριν της 

έκτασης, ενώ η συνοδεία έμενε απαράλλακτη.  Στις cabalettas η επανεμφάνιση του 

θέματος μπορεί να παραλλάσσονταν ενώ σε canzoni και romanze  μια κορώνα πριν 

την τελική καντέντσα αποτελούσε μια συχνή τακτική. Όμως το πιο περίτεχνο στολίδι 

προοριζόταν για την καντέντσα, που αποτελούνταν από το γραμμένο από τον Verdi 

μέρος που ακολουθούνταν από τις αυτοσχεδιασμένες από τον τραγουδιστή 

επεκτάσεις και το τελικό κλείσιμο.  

Μια διάκριση μπορεί να γίνει στις καντέντσες: Σε αυτές που προηγούνται μια νέας 

ενότητας και κοσμούνται σχετικά απλά και σε αυτές με κορώνα (“full-stopped”) που 

είναι πιο περίτεχνες. Οι τελευταίες και πιο περίτεχνες διαθέτουν τρία στοιχεία: 1) Μια 

ή περισσότερες νότες που τραγουδιούνται στην βαθμίδα της δεσπόζουσας, 2) Ένα 

διανθισμένο μέλισμα ή μια πλατιά αναπνοή και 3) Μια σύντομη ανακεφαλαίωση που 

λύνεται στην βαθμίδα της τονικής. Ο Verdi θα δεχόταν μια τέτοια επεξεργασία που 

ήταν και η πιο κοινή κατά την διάρκεια της ζωής του. Οι καντέντσες κατά το 

παρελθόν παρουσίαζαν μεγάλο βαθμό επεξεργασίας και μεγάλη ποικιλομορφία 

αντίθετα με την σημερινή τακτική που υποδεικνύει αυτές να γίνονται στερεότυπες και 
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τυποποιημένες, γεγονός που δείχνει την οριστική εγκατάλειψη των παλιών 

πρακτικών
367

.  

Η αλληλογραφία του Verdi με φίλους, εκδότες και μουσικούς μας πληροφορεί για 

την βαθιά του άποψη για τον κατάλληλο τρόπο ερμηνείας της μουσικής του. Εκεί 

έδειξε την αντίθεση του για τα κοψίματα αποσπασμάτων (salti) και τις παραλλαγές 

των μελωδικών γραμμών: « ….η μικρότερη φράση δεν θα μπορούσε να αφαιρεθεί 

χωρίς να καταστρέψει όλο το απόσπασμα» (γράμμα στην Leone Hera sστις 18 Απρ. 

1844). Έγραφε επίσης ότι τα tempi πρέπει να κινούνται αρκετά γρήγορα: στον Ernani 

για παράδειγμα έλεγε: « Είναι καλύτερα να κλίνουμε προς την μεριά της ζωντάνιας 

παρά να σερνόμαστε» (γράμμα στον Pietro Romani). Το σημαντικότερο όμως  είναι ο 

στόχος του να πετύχει ένα δραματικά συναρπαστικό αποτέλεσμα: « Πρέπει να έχεις 

πρώτα απ’ όλα φωτιά, πνεύμα, δύναμη και ενθουσιασμό στην παράσταση, όλα αυτά 

λείπουν σήμερα από την όπερα»   (γράμμα στον Leon Escudier, 30 Μαρτίου 1872). 

Τα ενδιαφέρον του επεκτείνονταν και στην απόδοση των χαρακτήρων: «Ο Ιάγος 

απλά ρητορεύει και χλευάζει…. Ο Οθέλλος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκτελεί 

εκτεταμένο legato». Τέλος έδειξε ότι θα ήταν «ευχαριστημένος να ακούει αυτό που 

είναι ακριβώς γραμμένο» (γράμμα στον Ricordi το 1871)
368

. Αλλά και η διδασκαλία 

των σύγχρονων καταξιωμένων ερμηνευτών συμβάλει στην γνώση που έχουμε σήμερα 

και καθοδηγεί τους νεώτερους μουσικούς: όπως διδάσκει κατά την πρόβα της 

ορχήστρας ο μαέστρος Ricardo Mutti επισημαίνει πως όλοι οι ρόλοι στον Verdi 

τραγουδιούνται με μεγαλόπρεπο χαρακτήρα, στιβαρό στήσιμο και επισημαίνει την 

σημασία της καλής εκφοράς των συμφώνων. Τον Mutti συμπληρώνει ο L. Pavarotti ο 

οποίος διδάσκοντας την άρια Questa o quella από τον Rigoleto στον τενόρο Toni di 

Paolo επισημαίνει πως παρά το γρήγορο tempo πρέπει να κρατηθεί η οριζόντια ροή 

της φράσης ενώ είναι απαραίτητο να δώσει χώρο στο στόμα και το σώμα του για την 

καθαρή άρθρωση
369

, ενώ στον Μπάσο Bryan Sechnayder που τραγούδησε την άρια 

του Gastone:  Di Provenza il mar, il suol από την Traviata  δίδαξε ότι στις cantabile 

άριες όπως η συγκεκριμένη απαιτείται ο ζεστός ήχος συστήνοντας του την χρήση της 

Mezza voce. Επίσης η εναλλαγές των χρωμάτων της φωνής είναι απαραίτητες, 

αλλιώς χάνεται το ενδιαφέρον του κοινού
370

. H Anna Netrebko αναφέρεται στις 

φράσεις που κινούνται στην χαμηλή περιοχή της έκτασης λέει πως αυτές πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα ζεστές και μαλακές παρομοιάζοντας τες με «βούτυρο»
371

.   

 

6.4.3 Το ύφος της ερμηνείας του Verdi- Συμπεράσματα 

 

Αν και το ύφος της μουσικής του Verdi έχει χαρακτηριστεί ως δραματικό, ηρωικό και 

πολλές φορές τραγικό, εντούτοις το Belcanto συνεχίζει να υπάρχει στα έργα του. 

Αυτό φαίνεται τόσο από την γραφή των μελωδικών γραμμών όπως πχ. στον ρόλο της 

Violetta στην πρώτη πράξη της Traviata (παρ. 7.11) όσο και από τον τρόπο απόδοση 

των cantabile αριών όπως έχει η παράδοση καθιερώσει. 
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Παρ. 6.11 La Traviata, πρώτη πράξη, αποσπάσματα από το ντουέτο “Sempre libera”   

 

Α) 

 
 

Β) 

 
 

 

Γ) 

   
 

Δραματικό ύφος και Belcanto συνυπάρχουν και εναλλάσσονται  πολλές φορές ακόμα 

και μέσα στο ίδιο έργο. Η αύξηση της δραματικότητας που επέφερε και αύξηση του 

ηχητικού όγκου είχε αντίκτυπο και στο μέγεθος της ορχήστρας. Τα πνευστά φαίνεται 

να διατηρούν την διπλή σύνθεση, με σποραδικές προσθήκες του πίκολο και του 

μικρού κλαρινέτου. Στα χάλκινα, ο συνήθεις αριθμός είναι τέσσερα κόρνα, δύο 

τρομπέτες και τρία τρομπόνια ενώ στα κρουστά προστίθενται  G. Casa, cymbals, 

rattles τρίγωνα, rollers και whirlers. Αλλά και ο αριθμός των εγχόρδων αυξήθηκε 

σημαντικά ώστε να εξισορροπηθεί η έντασή τους σε σχέση με τα πνευστά:  Κατά την 

πρώτη παράσταση του Ernani υπήρχαν 25 πρώτα και δεύτερα βιολιά, 5 βιόλες, 3 

τσέλα και 10 κοντραμπάσα ενώ στην πρεμιέρα 14 πρώτα, 10 δεύτερα, 6 βιόλες, 3 

τσέλα και 9 κοντραμπάσα. Η χορωδία αντιθέτως είχε έναν σχετικά μικρό αριθμό 

χορωδών: Αναφέρεται ότι το θέατρο της Βενετίας αριθμούσε 26 χορωδούς και 8 

μαθητές περί το 1840. Στις παραστάσεις του Ernani που πραγματοποιήθηκαν εκεί η 

χορωδία αριθμούσε 5 S1, 5 S2, 5 T1, 6 T2 και 5 B. 

Μέχρι το 1872 η ορχήστρα βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με τους τραγουδιστές, αυτό 

δημιουργούσε μια πολύ διαφορετική ισορροπία μεταξύ φωνών και ορχήστρας από 

αυτή που έχουμε συνηθίσει σήμερα. Με την τοποθέτηση της ορχήστρας στο 

χαμηλότερο επίπεδο του pit (πρώτη φορά στην παράσταση της Aida το 1872 στην 

Σκάλα του Μιλάνου) η λαμπρότητα και η ηχηρότητα της υποχώρησαν προς σεβασμό 

των τραγουδιστών.   

 Ο Verdi είναι ο συνθέτης που συνέχισε την ιταλική παράδοση που δημιούργησαν οι 

συνθέτες του ιταλικού Belcanto το οποίο και υιοθέτησε στο έργο του παντρεύοντας 

το με το δικό του προσωπικό ύφος. Η αξιολόγηση των γραπτών του συνθέτη, οι 
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παραδόσεις που μετέφερε ο Toscanini στις επόμενες γενεές μουσικών καθώς και οι 

σημερινές αντιλήψεις περί «λιτής ερμηνείας» διαμόρφωσαν το σημερινό ύφος της 

ερμηνείας: Μετρημένος καλλωπισμός που περιορίζεται στην χρήση portamenti, στις 

ελάχιστες προσθήκες νοτών μόνο σε καντέντσες και το rubato είναι οι ελάχιστες 

δυνατότητες αυτοσχεδιασμού του τραγουδιστή. Η δύναμη, η ζωντάνια, το πάθος και 

ο ενθουσιασμός είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει ο ερμηνευτής ων 

έργων του είτε είναι τραγουδιστής , είτε μουσικός. Στις υψηλές τεχνικές και 

εκφραστικές απαιτήσεις οφείλεται το γεγονός ότι οι τραγουδιστές καθίστανται ικανοί 

να τραγουδήσουν τα έργα του όταν έχουν ήδη φτάσει στο ανώτερο σημείο της 

φωνητικής τους εξέλιξης και μουσικής ωριμότητας και ενώ θα έχουν ήδη περάσει από 

το ρεπερτόριο των προκλασικών, κλασικών συνθετών, των συνθετών του ιταλικού 

Belcanto και της γαλλικής ρομαντικής όπερας καθώς και της γερμανικής εθνικής 

σχολής.   

 

6.5 Ο Βερισμός και ο G. Puccini 

 

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα εμφανίζονται στην λογοτεχνία ο Ρεαλισμός και ο 

Νατουραλισμός, που οδήγησαν την μουσική στον Βερισμό (Vero=αληθινό). Στόχος 

του λογοτεχνικού Νατουραλισμού είναι η ρεαλιστική παρουσίαση του κόσμου, χωρίς 

ρομαντικές ψευδαισθήσεις και εξιδανικεύσεις σε συνδυασμό με την κοινωνική 

κριτική που γινότανε ολοένα και πιο επιτακτική. Η μουσική μπορεί να ανταποκριθεί 

σ’ αυτόν τον στόχο σε περιορισμένο βαθμό αφού τα μέσα της είναι περιορισμένα και 

τυποποιημένα. Επομένως ο Βερισμός αναφέρεται στο λιμπρέτο.  

Η υπόθεση, που κινείται σε απλά επίπεδα, χρησιμοποιεί στοιχεία παθητικά ακραία, 

κάποτε βάναυσα με φρίκη, φόνους και αίμα, με σκοπό να συγκλονίσει. Η μουσική 

γίνεται πιο αδρή στην δομή της προκαλώντας έτσι ισχυρές, συχνά κραυγαλέες 

εντυπώσεις.  

 Από τις πρώτες όπερες του Βερισμού  είναι η Cavaleria Rusticana του P. Mascani. Η 

όπερα περιλαμβάνει σκηνές πλήθους, διαλόγους και τραγούδια σε αδιάλειπτη 

ακολουθία, ενώ οι μελωδίες είναι απλές και λαϊκότροπες. Χαρακτηριστικά είναι οι 

έντονες αντιθέσεις στην δυναμική καθώς και οι νότες χωρίς κεφαλές όπου 

σημειώνεται μόνον ο ρυθμός για την πιο πειστική απόδοση της κραυγής της γυναίκας 

που συνειδητοποιεί την σφαγή του Τουρίντο από τον Άλφιο.  

Στον Βερισμό η μουσική εξυπηρετεί ολοκληρωτικά την περιγραφή εξωτερικών και 

εσωτερικών καταστάσεων. Στις πρώτες (εξωτερικές) προοιωνίζοντας την 

ενσωμάτωση του θορύβου στην μουσική του 20
ου

 αιώνα, ενώ στις δεύτερες συχνά 

επιφανειακά, για χάρη μιας πιο αδρής εντύπωσης, όπου οι ψυχικές διεργασίες 

στερούνται συχνά ψυχολογικού βάθους.  

Συνθέτες του Βερισμού είναι οι R. Leoncavallo. F. Cilea, V. Giordano, A. Catalani, F. 

Alfano και ο G. Puccini. Όπως συμβαίνει και με τον Verdi, ο ίδιος ο Puccini ήταν 

αυτός που καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης των έργων του δίνοντας λεπτομερείς 

οδηγίες για όλες τις ερμηνευτικές παραμέτρους, οι οποίες αποτελούν την πηγή των 

πληροφοριών προς τους ερευνητές που μελετούν την πρακτική της ερμηνείας του 

Βερισμού. Οι σημαντικότερες πληροφορίες προέρχονται από τον Luigi Ricci o οποίος 

συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον Mascani και τον Puccini ως κορεπετίτορας 

και vocal coach των παραστάσεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση των 

συνθετών. 
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6.5.1 To Tempo στον Βερισμό-Tempo rubato 

 

 

6.5.1.1 Προβληματισμοί πάνω στον καθορισμό του tempo 

 

Ο Puccini είναι γνωστό ότι ήταν απαιτητικός και ακριβής όσον αφορά την τήρηση 

των σωστών  tempi στα έργα του. Όταν ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Ricci, ο 

τελευταίος κατέγραφε όλες τις οδηγίες του πάνω στην παρτιτούρα, αφήνοντας μας 

έτσι πολύτιμες πληροφορίες πάνω στο θέμα του tempo. Από τις σημειώσεις του 

προκύπτει ότι ο Puccini θεωρούσε πως το tempo επιδρούσε στο δράμα ενώ είχε μια 

εμφανή ευαισθησία για την ρυθμική κίνηση η οποία ανταποκρίνονταν με ακρίβεια 

στην δράση: έτσι για παράδειγμα το andante εξέφραζε την επιθυμία του Puccini για 

δράση «η οποία είναι μετριασμένη, κάπως αργή αλλά όχι πολύ»
372

. 

Τρείς είναι οι πηγές που μας πληροφορούν για τα tempi του Puccini: 1) Οι 

καταγεγραμμένες μετρονομικές ενδείξεις, 2) Οι λέξεις που ορίζουν το tempo  και     

3) Οι τροποποιήσεις του tempo στα χειρόγραφα του συνθέτη  καθώς στις πρώτες 

εκδόσεις των spartiti όπως αυτές εκδόθηκαν από τον οίκο Ricordi, κάτι που πρέπει 

όμως να ληφθεί υπ’ όψιν με προσοχή καθώς ο Puccini συνήθιζε να αναθεωρεί τα 

έργα του μετά την πρεμιέρα
373

.   

Ωστόσο, παρά τις σαφείς ενδείξεις του συνθέτη, οι σημερινοί ερμηνευτές δείχνουν να 

μην τις ακολουθούν πιστά. Στις πρώτες ηχογραφήσεις των έργων του και ενώ ο ίδιος 

ήταν εν ζωή, τόσο το αρχικό tempo όσο και οι μεταβολές του κατά την διάρκεια μια 

άριας διαφέρανε σημαντικά από τις οδηγίες του, ενώ πέρα από το tempo 

παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση της μουσικής του στις κορώνες, το rubato, 

το portamento,  το  εύρος των δυναμικών  αντιθέσεων, τις εκφραστικές επισημάνσεις  

κ. α., καθώς τραγουδήθηκαν από τραγουδιστές με διαφορετικά φωνητικά 

χαρακτηριστικά  και οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Πέραν τούτου υπάρχουν αμφιβολίες ότι ο Puccini είχε ξεκαθαρισμένη 

άποψη για τις μετρονομικές του ενδείξεις όπως φαίνεται στο γράμμα που έλαβε από 

τον οίκο Ricordi και στο οποίο ο εκδότης θεωρεί πολύ γρήγορη την ένδειξη ( =132) 

για να μπορέσει η χορωδία των αγοριών να αρθρώσει τις συλλαβές “Col suo bel 

carretto tutto lumi e fior” από το χορικό τηw όπερα La Boheme
374

.  

 Τέτοιου είδους ασάφειες που αφορούν τόσο το αρχικό tempo όσο της μεταβολές του 

υπάρχουν σε πολλές άριες όπως είναι το  Quanto me’n vo από την La Boheme. Η 

αρχική ένδειξη είναι ( =104) με τις λέξεις “Tempo di Valzer lento” και με την 

ένδειξη “Con molta grazia ed eleganza”. Μέσα στην άρια ο Puccini ζητά μεταβολές 

στο tempo χρησιμοποιώντας τις λέξεις “a tempo”, “quasi rit.” και “Appena 

Allargando” στο τέλος κάθε φράσης. Μελετώντας τις ηχογραφήσεις της άριας η Mei 

Zohng παρατηρεί ότι καμία σοπράνο δεν την τραγουδά τόσο γρήγορα (Η 

συνηθισμένη ταχύτητα είναι περίπου =85) ενώ η αντίθεση μεταξύ “ritenuto” και “a 

tempo” είναι ανεπαίσθητη στην πρώτες ηχογραφήσεις και μεγαλώνει στις πιο 

σύγχρονες. Άλλο παρόμοιο παράδειγμα είναι αυτό της άριας  Mi chiamano Mimi από 

την ίδια όπερα. Αν και οι περισσότερες σοπράνο ξεκινούν κοντά στην ένδειξη   =40 
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που αναγράφεται, εντούτοις στο μέτρο 37 αναγράφει την ένδειξη ==144 και την 

λέξη Allegro Moderato, δημιουργώντας σύγχυση στους τραγουδιστές για το αν θα 

πρέπει να ακολουθήσουν τις λέξεις ή την πολύ γρηγορότερη μετρονομική ένδειξη
375

.  

Από τις καταγραφές των οδηγιών του Puccini από τον L. Ricci προκύπτει η διαφωνία 

του συνθέτη για τα πολύ αργά tempi. Στο έργο του Puccini interprete di se stesso 

(1954), ο Ricci καταγράφει διαλόγους του με μαέστρους που μας δίνουν την 

αποστροφή του αυτή: «Ζωντάνια, ζωντάνια μαέστρο, μην τον αργείς τόσο» ή 

«Μαέστρο αν αποκοιμηθείς εσύ θα αποκοιμηθούμε όλοι»
376

. Δημιουργούνται 

επομένως τα ερωτήματα: γιατί ενώ ο ίδιος ήταν υποστηρικτής των γρήγορων ρυθμών, 

ωστόσο η μουσική του εκτελείται πολύ αργότερα από τις ενδείξεις που ο ίδιος 

καταγράφει; Όντως οι μαέστροι παρεξήγησαν τις οδηγίες του; Ποια είναι η 

διαφοροποίηση του tempo που εφαρμόζεται στις άριες; Κατά την σοπράνο Mei 

Zhong δεν υπάρχει εμφανής απάντηση. Η ίδια εξηγεί πως ο όρος “equilibrium” 

(=ισορροπία) που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Puccini και «διέπει όλη του την ποίηση, την 

αισθητική και την συνθετική του τέχνη»
377

 θα μπορούσε να βοηθήσει τους 

ερμηνευτές στην κατανόηση του ύφους της μουσικής του ενώ ταυτόχρονα τους δίνει 

χώρο, ίσως υπερβολικό, για να ερμηνεύσουν το tempo του με ελευθερία. Η σύγχυση 

ενισχύεται από το γεγονός ότι διαφορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ των οδηγιών του 

Puccini και των καταγραφών του Ricci. Έτσι για παράδειγμα ενώ ο συνθέτης δεν 

έγραψε καμία ένδειξη tempo στο πέμπτο μέτρο της άριας Si, mi chiamano Mimi, 

εντούτοις ο Ricci έγραψε: « Στο 5
ο
 μέτρο στην σελίδα 70 το tempo είναι poco piu 

mosso και γίνεται ακριβώς =46, κάτι που έγινε με την συνεχή επιθεώρηση από τον 

συνθέτη»
378

. Αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα τα οποία θα μπορούσε 

να προκαλέσουν σύγχυση στους εκτελεστές. 

Η Mei Zhong, συγκρίνοντας τις γραπτές οδηγίες που καταγράφονται στις παρτιτούρες 

από τον Puccini και τα γραπτά του Ricci με τις πρώιμες ηχογραφήσεις, οδηγείται στο 

συμπέρασμα ότι στις άριες της Madama Butterfly και κυρίως στην τελευταία άρια 

Con onor muore Tu, tu, piccolo Iddio, οι τραγουδιστές μπορούν να βασιστούν στις 

μετρονομικές ενδείξεις του συνθέτη έτσι ώστε να επιτύχουν το επιδιωκόμενο 

δραματικό αποτέλεσμα, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στις πιο πρώιμες όπερες όπως 

η Tosca και η La Boheme. Από το χρονικό σημείο της σύνθεσης της Madama 

Butterfly (1903) και έπειτα, γραπτές ενδείξεις και ηχογραφήσεις δείχνουν να 

συμφωνούν και οι τροποποιήσεις από τους τραγουδιστές περιορίζονται σε ελάχιστο 

βαθμό. Αυτό κατά την Zhong μπορεί να οφείλεται σε δυο λόγους: Ο πρώτος είναι το 

γεγονός ότι ο Puccini με το πέρασμα του χρόνου κατανοεί τις δυνατότητες των 

ερμηνευτών να αποδώσουν το δραματικό περιεχόμενο της μουσικής και του 

κειμένου. Ο δεύτερος είναι ότι με την πάροδο του χρόνου αποκτά εμπειρία και 

κατανοεί τον τρόπο που το tempo επηρεάζει το δραματικό αποτέλεσμα στην 

παράσταση. Η συνεχής του επαφή και συνεργασία με ερμηνευτές συνέβαλαν στην 
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ωρίμανσή του ως συνθέτη και ως συνέπεια αυτού στην καλύτερη κατανόηση του 

tempo, κάτι που έρχεται μέσω των εμπειριών και της αξιολόγησης τους.        

 

6.5.1.2 Tempo rubato 

 

Ο όρος rubato στον βερισμό  πρωτοεμφανίζεται στην μουσική γλώσσα του Amilcare 

Ponchielli ο οποίος ως σύγχρονος του Verdi επηρεάστηκε από τις δυο ωριμότερες 

περιόδους του έργου του. Το ύφος του έργου του χαρακτηρίζεται ως παρόμοιο με 

αυτό του Verdi, ωστόσο θεωρείται ότι επηρέασε τον μαθητή του Mascani στην 

διαμόρφωση του νέου ύφους του Βερισμού
379

. Το rubato στις όπερες της εποχής 

αυτής εμφανίζεται είτε καταγεγραμμένο από τους συνθέτες, όπως στο παράδειγμα 

6.12 από την άρια της Liu Tanto amore segreto (Turandot).  

 

Παρ. 6.12  Καταγεγραμμένο tempo rubato   

 
είτε με την καταγραφή μουσικών όρων που αναφέρονται στην αλλαγή του tempo, 

όπως “rit.”, “a tempo” κ. α., κάτι που συναντάται πολύ συχνά στην τεχνοτροπία αυτή 

και τέλος με λέξεις που δεν συναντώνται στην μουσική ορολογία αλλά μας δείχνουν 

ξεκάθαρα την θέληση του συνθέτη, όπως στο παράδειγμα 7.13 από την άρια του 

Cavaradossi E lucevan le stelle όπου στην φράση “oh, dolci bacci” αναγράφεται η 

λέξη “Vagamente” (=αόριστα) και αφορά την μη τήρηση των ρυθμικών αξιών. 
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Παρ. 6.13  G. Puccini, “E lucevan le stelle” από την Tosca, μέτρα 15-16 

 
Τέλος οι παραδόσεις έδρασαν ισχυρά στην καθιέρωση του rubato σε μέρη όπου δεν 

υπάρχει καμία ένδειξη. Οι Mascani και Leoncavallo δεν υπήρξαν τόσο σχολαστικοί 

όσο ο Puccini στην καταγραφή ενδείξεων για τις μεταβολές του tempo μέσα σε μια 

άρια γεγονός που καθιστά  τις ηχογραφήσεις και την παράδοση τα μοναδικά μέσα 

που θα μας καθοδηγήσουν στην αναζήτηση της άποψης του συνθέτη πάνω στο θέμα 

της ρυθμικής ελευθερίας. Στο παράδειγμα 7.14 παρατίθεται η φράση “ridi pagliaccio, 

il suo amore infranto” από την  άρια Vesti la giubba από τους Παλιάτσους του 

Leoncavallo. Ακούγοντας τον Antonio Paoli (1907)
380

 παρατηρούμε τις μεγάλες 

άγραφες κορώνες στις συλλαβές –mo- και –fra- , παράδοση που τηρείται μέχρι 

σήμερα (παρ. 6.14).  
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Παρ. 6.14  R. Leoncavallo: “Vesti la giubba” από την όπερα “I Pagliacci”, μέτρα 37-

42  

 
Ενώ μερικά μέτρα νωρίτερα έχει καθιερωθεί η επιτάχυνση στην φράση “ Tramuta in 

lazzi…”  

 

Παρ 7.15 R. Leoncavallo: “Vesti la giubba” από την όπερα “I Pagliacci” μέτρα 30-33 

 
Σημαντική επίδραση έχει το rubato στην λειτουργικότητα της φωνής μέσα στην 

μουσική φράση: είναι αυτό που θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στον τραγουδιστή να 

προετοιμάσει ένα μεγάλο ανοδικό διάστημα ή θα τον βοηθήσει να φτάσει σε μια 

κορώνα διατηρώντας την ομοιογένεια στο χρώμα και την φωνητική τοποθέτηση. 

Το tempo rubato στον βερισμό αποτελεί την συνέχεια της παράδοσης που 

διαμορφώθηκε στο ιταλικό Belcanto και στον Verdi αλλά εκτελείται με μεγαλύτερη 

υπερβολή σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνοτροπίες: Μεγαλύτερες σε διάρκεια 
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κορώνες, μεγαλύτερες επιβραδύνσεις του ρυθμού είναι τα χαρακτηριστικά του νέου 

αυτού ύφους ενώ προστίθεται και η έννοια της «αοριστίας»: Έτσι για παράδειγμα, 

ενώ σε ένα ritenuto η επιβράδυνση είναι ομαλή και συμμετρική, στον βερισμό δίνεται 

η δυνατότητα στον τραγουδιστή να «σπάσει» αυτήν την συμμετρία και να 

επιβραδύνει ανισομερώς της νότες της φράσης προσθέτοντας ακόμα και κορώνες εκεί 

που δεν αναγράφονται χάριν της δραματικότητας που πρέπει να αποδοθεί στο 

σημαντικότερο σημείο της φράσης.   

 

6.5.2 Το φωνητικό ύφος στον Βερισμό 

 

Όσον αφορά την τέχνη της φωνής, η εποχή του βερισμού αναφέρεται από τους 

ερευνητές και ως «το τελευταίο belcanto» θέλοντας να δείξουν ότι η τέχνη αυτή δεν 

εγκαταλείπεται από τους συνθέτες. Οι λυρικές φωνές έχουν σημαντική θέση στην 

όπερα της εποχής ενώ τεχνικές του belcanto χρησιμοποιούνται πολύ συχνά: Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διδασκαλία του L. Pavarotti στον μπάσο R. 

Briggs, πάνω στην άρια Vecchia Zimara από την La Boheme
381

. Ο Pavarotti εδώ 

τονίζει ότι η άρια αυτή πρέπει να τραγουδηθεί με την τέχνη του belcanto, ζητώντας 

από τον Briggs να τραγουδήσει legato και με μεγάλη ομοιογένεια στο χρώμα την 

πρώτη φράση που κινείται πάνω στην ίδια νότα: 

 

Παρ. 6.16 Puccini: Vecchia zimara, μέτρα 1-3 

 
 

 

ενώ στην δεύτερη φράση “io resto al pian, tu a….” του ζητά να τραγουδήσει mezza 

voce. Το ζεστό χρώμα της mezza voce είναι επιθυμητό και εφαρμόζεται σε πολλά 

διάχυτα σημεία μέσα στα έργα του βερισμού όπως συμβαίνει στα λόγια του 

Cavaradossi “ Oh! dolci baci, languide carezze” (παρ. 7.17) 
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Παρ. 6.17 G. Puccini, “E lucevan le stelle” από την Tosca, μέτρα 15-16 

 

 

 
 

 

 

Η τέχνη της Messa di voce δεν έχει εγκαταλειφτεί τελείως στον βερισμό αλλά 

χρησιμοποιείται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ο συνθέτης φαίνεται ότι την επιθυμεί 

στην δεύτερη φράση της άριας Vecchia zimara (παρ. 6.16) σημειώνοντας  cresc-dim. 

πάνω στην συλλαβή –pian-, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν καταγράφεται 

ένδειξη, όπως είναι η πρώτη νότα της φράσης “Ed io che m’ ero avezza” (παρ 7.18). 

Η ρυθμική διάρθρωση των φράσεων    (μισό-όγδοα) ευνοεί την χρήση της messa di 

voce η οποία και προτείνεται στο συγκεκριμένο σημείο
382

.  

Παρ.6.18 G. Puccini: “In Quelle Trine Morbide” από την όπερα Manon Lescaut, 

μέτρα    14-15 

  
 

Ως γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι messa di voce δεν εγκαταλείπεται 

συνειδητά στον βερισμό αλλά η χρήση της περιορίζεται στο ελάχιστο. Σ’ αυτό 

συνδράμουν η κυριαρχία των δραματικών καταστάσεων και του δραματικού ύφους 

στο οποίο δεν χωράει η εφαρμογή της, ο τρόπος της ρυθμικής διάρθρωσης των 

μελωδικών γραμμών που δεν διαθέτουν νότες πρόσφορες που να διαθέτουν την 

απαραίτητη χρονική διάρκεια.   

 

\ 

                                                 
382

 Βλ. Michele Girardi: “Puccini: His international Art” σελ 88  
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6.5.2.1 Portamento 

 

 

Όπως αναφέρει ο Ricci στον Δεκάλογο του Puccini ο συνθέτης δεν ήθελε να γίνεται 

υπερβολική χρήση του portamento και έτσι κατέγραψε ο ίδιος τα σημεία που θέλει 

αυτό να εφαρμόζεται
383

.  Η καταγραφή του γίνεται με την χρήση της σύζευξης 

προσωδίας (legatura) μεταξύ δύο νοτών διαφορετικού τονικού ύψους και φέρουν 

διαφορετικές συλλαβές. Η φωνή γλιστράει από την πρώτη νότα και φτάνει στην 

δεύτερη προτού να πει την δεύτερη συλλαβή
384

, όπως συμβαίνει στα πρώτα μέτρα της 

άριας Si, mi chiamano Mimi 

 

Παρ. 6.19 Puccini: “Si, mi chiamano Mimi”, από την όπερα La Boheme, μέτρα 1-4 

 
Εδώ η legatura μεταξύ του σι ύφεση και μι υποδηλώνει την εφαρμογή του 

portamento
385

. Η πρώτη νότα τραγουδιέται πλήρως, κατόπιν γλιστρά στο μι και αφού 

ο τραγουδιστής αισθανθεί την δεύτερη αυτή νότα τοποθετημένη, τότε θα προφέρει 

την δεύτερη συλλαβή “Mi-”. Η προήγηση αυτή είναι και η διαφορά του ιταλικού 

portamento από άλλα στυλ όπως πχ αυτό του Massenet
386

. Ο τρόπος αυτός εκτέλεσης 

του ιταλικού portamento οδηγεί τις περισσότερες φορές στην εφαρμογή του σε 

συνδυασμό με το rubato, αφού όλη αυτή η διαδικασία παραγωγής του απαιτεί εύλογο 

χρόνο από τους τραγουδιστές, οι οποίοι συνηθίζουν να καθυστερούν το tempo 

προκειμένου να προλάβουν να τραγουδήσουν την πρώτη νότα και να φτάσουν στην 

δεύτερη μέσα στην χρονική διάρκεια της πρώτης. 

Παρά τις επισημάνσεις του Puccini για την εφαρμογή του portamento σε 

συγκεκριμένα σημεία, η γενική πρακτική σήμερα είναι αυτό να τοποθετείται και σε 

πολλά άλλα σημεία που δεν καταγράφονται από τον ίδιο. Οι τραγουδιστές 

επηρεασμένοι ίσως από την σχολή του ιταλικού belcanto δείχνουν να 

εκμεταλλεύονται τις ευεργετικές επιδράσεις του στην διατήρηση της φωνητικής 

τοποθέτησης και συνεπώς στην ομοιογένεια της φράσης, θεωρώντας το παράλληλα 

όχι απλά ένα μουσικό στολίδι αλλά ένα πολύ εκφραστικό μέσο που τους βοηθά στην 

επίτευξη του δραματικού αποτελέσματος.     

                                                 
383
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6.5.2.2 Το ύφος Parlando  

 

Χαρακτηριστικό των φωνητικών γραμμών του Βερισμού είναι το ομιλητικό ύφος 

Parlando το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στα recitativi αλλά οι συνθέτες το εισάγουν 

μέσα στις άριες. Πλήθος παραδειγμάτων μπορούν να βρεθούν στα οποία τραγούδι και 

ομιλία συνυπάρχουν ακόμα και μέσα στην ίδια άρια. Μερικά από αυτά βρίσκονται 

στο παράδειγμα 7.20. όπως και στο ρετσιτατίβο έτσι και εδώ το μέλημα του 

τραγουδιστή είναι να εντοπίσει τις σημαντικότερες ως προς το νόημα συλλαβές για 

να τις απαγγείλει με την απαιτούμενη έμφαση, αφού η ερμηνεία των ομιλητικών 

μερών (parlando) υπόκειται στους κανόνες της ρητορικής όπως αυτοί αναπτύχθηκαν 

και μελετήθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο.    

 

Παρ. 6.20 Παραδείγματα ομιλητικών μερών (parlando)  μέσα σε άριες του Βερισμού.  

 

1) Tosca: “E lucevan le stelle” μέτρα 4-9 
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2) La Boheme: “Si, mi chiamano Mimi”, μέτρα 5-11 
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3) La Boheme: “Si, mi chiamano Mimi”, τέλος της άριας 

 
 

6.5.3 Το ύφος της ερμηνείας της Όπερας του Βερισμού και η ορχήστρα-

Συμπεράσματα 

 

Ο Βερισμός αποτελεί την αποκορύφωση της συναισθηματικής έξαρσης καθώς τα 

λιμπρέτα διακατέχονται από ακραίες και πολλές φορές ωμές καταστάσεις.  Ανάλογο 

είναι επομένως και το ύφος της μουσικής απόδοσης η οποία χαρακτηρίζεται από 

μεγάλες αντιθέσεις στην δυναμική, μεγάλο όγκο, εναλλαγές στο χρώμα και 

ευαισθησία στους χρωματισμούς
387

. Οι εναλλαγές στα χρώματα της φωνής είναι τόσο 

συχνές ώστε πολλές φορές το ένα μέτρο να διαφέρει από το επόμενο
388

. Η φωνητική 

γραμμή απαιτεί θεατρικό «παίξιμο»
389

 και σ’ αυτό συνηγορεί ο έντονα ομολητικός  

χαρακτήρας που διακατέχει συντριπτικό ποσοστό των αριών της εποχής. 

Στους ρόλους του Βερισμού συναντούμε όλες τις γκάμες των φωνών: Από την λυρική 

και ελαφριά Lauretta στον Gianni Schicchi έως την Τurandot που για πολλούς 

αποτελεί την αποκορύφωση της δραματικής σοπράνο. Η απαίτηση για μεγάλο όγκο 

φωνής είχε ως αποτέλεσμα την συνέχιση της παράδοσης του δραματικού χαρακτήρα 

των φωνών όπως αυτή καθιερώθηκε στο έργο του Verdi και ως συνέπεια αυτού οι 

                                                 
387
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δραματικές φωνές συνυπάρχουν με τις λυρικές οι οποίες ακολουθούν την 

ερμηνευτική γραμμή του belcanto.  

 Η ορχήστρα έπρεπε να ανταποκριθεί στις εκφραστικές ανάγκες της εποχής και έτσι 

αυξάνει σε όγκο με την καθιέρωση της τριπλής σύνθεσης στα πνευστά, ενώ όργανα 

όπως το αγγλικό κόρνο, το πίκολο, οι καμπάνες και η άρπα εμπλουτίζουν το 

ηχόχρωμα της. Ο ρόλος της ξεπερνά τον συνοδευτικό ρόλο που είχε μέχρι τότε και 

συμμετέχει ενεργά στην μουσική δραματουργία με αποτέλεσμα να μην  είναι λίγες οι 

φορές που υπερισχύει της φωνής όπως φαίνεται στο παράδειγμα 6.21, όπου η 

φωνητική γραμμή κινείται πάνω στην ίδια νότα την στιγμή που η ορχήστρα εκτελεί 

μια εκφραστική μελωδία συνοδευόμενη από μια πλούσια αρμονία: 

 

 

Παρ. 6. 21 Puccini: Άρια “Vissi d’ arte” από την Tosca, μέτρα 16-19 

 

 
 

 
 

 

Πέραν τούτου η ορχήστρα γίνεται πιο περιγραφική συμμετέχοντας έτσι πιο ενεργά 

στο δράμα με την παραγωγή διαφόρων εφέ, όπως είναι η περιγραφή του σμήνους 

πουλιών που βλέπει η Nedda, στo μέτρο 25 της άριας Qual fiamma avea nel 

guardo….stridono lassu από τους Παλιάτσους του Leoncavallo, με τα χαρακτηριστικά 
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sforzandi στο tremolo των βιολιών, το arpeggio της άρπας και τις μικρές νότες των 

φλάουτων (Παρ. 6.22). 

 

 

Παρ. 6.22 R. Leoncavallo: “I Pagliacci”, Άρια “Qual fiamma avea nel 

guardo….stridono lassu” μέτρα 21-26  
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6.6 Η Γερμανική Όπερα κατά τον 19
ο
 αιώνα. 

 

Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα αναπτύσσεται ως είδος η Γερμανική Ρομαντική Όπερα με 

υλικό από τις λαϊκές παραδόσεις και τα παραμύθια. Κεντρικό ρόλο στην θεματολογία 

παίζει η φύση (δάσος, θάλασσα) καθώς επίσης και το υπερφυσικό στοιχείο με 

πνεύματα και δαιμονικές δυνάμεις. Οι πρώτοι συνθέτες L. Spohr, O. Nicolai, H. 

Marschner, A.Lortzing και ο C. M. νon Weber, ακολούθησαν την δομή και το ύφος 

του Singspiel παρά το διανθισμένο ύφος που υιοθετήθηκε στην Ιταλία: Οι άριες 

ηχούν περισσότερο ως Lied και έχουν στροφικό χαρακτήρα. Στα recitativi υπάρχει 

μια επεξηγηματική και περιγραφική συνοδεία, το reitativo secco εγκαταλείπεται ενώ 

σημαντική θέση κατέχει ο ομιλητικός διάλογος. Σημαντική επίδραση στο 

τραγουδιστικό ύφος της γερμανικής όπερας έχει το Lied του Schubert αν και ο ίδιος 

δεν κατάφερε να διακριθεί στον λυρικό χώρο κυρίως λόγω των κακών λιμπρέτων στα 

έργα του
390

.  

 Από το δεύτερο μισό του αιώνα κυριαρχεί η ρομαντική όπερα και το μουσικό δράμα  

του R. Wagner ο οποίος διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο ύφος στο οποίο η ορχήστρα 

αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχαίου χορού, φωτίζει το ψυχολογικό υπόβαθρο των 

δρώμενων και το οδηγεί στην επιφάνεια με την βοήθεια του καθοδηγητικού μοτίβου 

(leitmotiv)
391

. Η θεματολογία από την μυθολογία, η νέα αισθητική και ο αυξημένος 

ηχητικός όγκος οδήγησαν στην επικράτηση των δραματικών φωνών καθώς και στην 

καθιέρωση νέων όπως είναι ο Heldentenor. Συνεχιστές του έργου του Wagner 

θεωρούνται οι P. Cornelius, H. Goetz, E. Humperdinck, αλλά ο κύριος συνεχιστής 

του βαγκερικού ύφους είναι ο R. Strauss. 

 Ο Strauss ξεκινάει ως διάδοχος του Wagner με την χρήση του «καθοδηγητικού 

μοτίβου» (leitmotiv) και εντυπωσιακή παρουσίαση προσώπων και πλοκής χωρίς να 

αγνοεί το λεγόμενο «στοχαστικό σύνολο» (kontemplatives Enseble). Η ορχήστρα 

πλέον αποκτά τεράστιες διαστάσεις και ο συνθέτης ως εξαιρετικός ενορχηστρωτής, 

εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες της με αποτέλεσμα να παράγει μεγάλη 

ποικιλομορφία ηχοχρωμάτων. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι ερμηνευτικές 

παράμετροι και οι εξέλιξη αυτών κατά την διάρκεια του 19
ου

 αιώνα.  

 

 

6.6.1 Η πρώιμη ρομαντική όπερα στην Γερμανία- C. M. von Weber 

 

Όπως συνέβη και στην ιταλική όπερα, ο Mozart ήταν αυτός που έδωσε τις βάσεις για 

το νέο ύφος στην Γερμανία. Ενώ η ιταλοί συνθέτες ακολούθησαν την παράδοση της 

ιταλικής όπερας του Mozart (Οι Γάμοι του Φίγκαρο, Έτσι κάνουν όλες), οι γερμανοί 

συνέχισαν το ύφος του Singspiel όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από την Απαγωγή από 

το Σεράι και τον Μαγικό Αυλό. Έτσι και η μουσική ερμηνεία και προετοιμασία είναι 

φυσικό να έχει τις βάσεις της σε κανόνες και πρακτικές που καθιερώθηκαν στην 

κλασική εποχή, δεδομένου ότι η εποχή αυτή αποτελεί την μεταβατική περίοδο από 

τον Κλασικισμό στον Ρομαντισμό και η μετάβαση από την μια εποχή στην άλλη δεν 

είναι τόσο διακριτή. 
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6.6.1.1 To tempo 

 

Οι μετρονομικές ενδείξεις του Weber καθιστούν πιο σαφείς τους ιταλικούς όρους που 

εμφανίζονται στην αρχή και σε κάθε απόσπασμα των λυρικών έργων του. Σημαντική 

πηγή των πληροφοριών που διαθέτουμε σήμερα αποτελεί η δημοσίευση των 

σημειώσεων του συνθέτη πάνω   στην παρτιτούρα της όπερας Euryanthe από τον 

Friedrich Jähns στην Algemeine Musikalische Zeitung το 1848. Αυτές οι σημειώσεις 

δείχνουν μια αξιοσημείωτη διακύμανση του tempo κατά την πορεία ενός κομματιού. 

Για παράδειγμα στο Νο8 σημειώνονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Στο ξεκίνημα 

(Allegro) η ένδειξη είναι   =160, λίγο αργότερα στην φράση “O der Gedanke” 

=100, στην συνέχεια και στο Allegro fiero =144 και στο “Moderato nach dem 

Schlusse der Arie” =132. Θεωρείται φυσικό ότι μέσω προφορικών παρατηρήσεων 

ο Weber εφήρμοσε τέτοιες μετρονομικές αλλαγές και σε αποσπάσματα από άλλες 

όπερες του
392

.  

Όπως είδαμε να συμβαίνει στην κλασική εποχή, έτσι και εδώ δεν μπορούμε να 

αντιστοιχίσουμε πλήρως τους ιταλικούς όρους που περιγράφουν το tempo με 

μετρονομικές ενδείξεις. Για παράδειγμα στην ίδια όπερα στο Largo αναγράφεται 

αλλού =84 αλλού =50. Το Allegro κυμαίνεται από =100 μέχρι   =160 καθώς 

και σε πολλά άλλα παραδείγματα υπάρχουν τέτοιες διακυμάνσεις. Για την κατανόηση 

του φαινομένου αυτού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο Weber υπήρξε αντίμαχος του 

μετρονόμου και κατέγραψε τις ενδείξεις με απροθυμία και μόνο υπό απειλή. 

Επομένως το πόσο σοβαρά και υπεύθυνα τις υπέδειξε αποτελεί ερώτημα
393

. Μια άλλη 

απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι το συμπέρασμα που βγήκε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο της κλασικής εποχής. Ότι δηλαδή το tempo καθορίζεται και από 

παράγοντες όπως είναι ο παρονομαστής του μέτρου,  το είδος του μέτρου (αν είναι 

απλό, σύνθετο ή Alla breve) καθώς και οι μικρότερες ρυθμικές αξίες της μελωδίας 

(βλ. υποκεφ. 5.2).  

 

Ο Weber υπαινίσσεται το ρυθμικό rubato στην δήλωσή του ότι ο τραγουδιστής πρέπει 

να μεταφέρει μέσω της αναπνοής του και της άρθρωσής του ένα κυμάτισμα ανάμεσα 

στα χτυπήματα του μέτρου (beats), ενώ η ορχήστρα, και κυρίως τα έγχορδα θα πρέπει 

να χτυπούν τον χρόνο όπως ακριβώς έναν εκκρεμές
394

. Υποστηρίζει δηλαδή την 

ρυθμική ευελιξία της φωνής πάνω σε ένα σταθερό ρυθμό από την ορχήστρα. 

Όσον αφορά το tempo rubato ο συνθέτης δηλώνει ότι δεν υπάρχει αργό tempo μέσα 

στο οποίο να μην χρειάζεται μια γρηγορότερη κίνηση ώστε να αποφευχθεί η αίσθηση 

του συρμού. Ομοίως αισθανόταν ότι δεν υπάρχει γρήγορο tempo που να μην απαιτεί 

σε πολλά σημεία μια πιο χαλαρή εκτέλεση. Σε καμία από τις δυο περιπτώσεις δεν 

πρέπει κανείς να «σπρώχνει» ή να «βιάζει» ή να «τραβάει» απότομα. Εάν απουσιάζει 

η ανθρώπινη αίσθηση τότε η χαλιναγώγηση του μετρονόμου δεν μπορεί να προσφέρει 

καμία βοήθεια
395

. 

 

Συμπερασματικά, ο καθορισμός του tempo στα έργα της εποχής είναι κάτι που ακόμα 

δεν μπορεί να καθοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια και μετρονομικές ενδείξεις. Οι 
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ενδείξεις που κατεγράφησαν επάνω στην Euryanthe του Weber δέχονται μεγάλη 

αμφισβήτηση ως προς την αξιοπιστίας τους κάτι που σημαίνει ότι ο εκτελεστής έχει 

αρκετό χώρο να ερμηνεύσει τους μουσικούς όρους που καθορίζουν το tempo 

σύμφωνα με την δική του αντίληψη πάνω στην έκφραση του έργου. Διατηρώντας 

ακόμα τα χαρακτηριστικά της κλασικής εποχής, η ρυθμική αγωγή είναι σταθερή και 

αυστηρή με δυνατότητα rubato το οποίο πρέπει να κινείται πάνω σε μια ρυθμικά 

σταθερή  συνοδεία από την ορχήστρα.  

 

 

6.6.1.2 Η φωνητική τεχνική κατά τον πρώιμο γερμανικό Ρομαντισμό.  

 

O Weber ανέδειξε ότι η μοναδικότητα της φωνής του κάθε τραγουδιστή, μπορεί να 

δώσει στον κάθε ρόλο το ιδιαίτερο χρώμα και χαρακτήρα. Έτσι σε ένα ντουέτο, δύο 

χαρακτήρες μπορούν να διαχωριστούν μέσω των ξεχωριστών χαρακτηριστικών της 

φωνής τους χωρίς να επιδιώξουν την ομοιογένεια των ηχοχρωμάτων τους. Ο ίδιος 

τόνισε πως ο ίδιος ρόλος θα αποδιδόταν πολύ διαφορετικά από δυο τραγουδιστές των 

οποίων τα χαρακτηριστικά της φωνής διαφέρουν ως προς την λαμπρότητα, την 

ευελιξία και τον όγκο της φωνής. Παρ’ όλα αυτά ένας τραγουδιστής θα ήταν 

αποδεκτός εάν κατανοούσε και είχε την δυνατότητα να εκπληρώσει την ιδιαίτερη 

«κλιμάκωση των παθών» του συνθέτη
396

.  

Για την καλύτερη κατανόηση του φωνητικού ύφους της γερμανικής ρομαντικής 

όπερας είναι κατατοπιστική η δήλωση του Ank Reinders: «Οι άριες ηχούν σαν 

Lieder….»
397

. Για να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί η δήλωση αυτή πρέπει να 

λάβουμε υπ’ όψιν δυο γεγονότα: Το πρώτο είναι ότι η γερμανική ρομαντική όπερα 

προέρχεται από το singspiel, στο οποίο το στροφικό Lied έχει έντονη παρουσία. Το 

δεύτερο είναι ότι η γρήγορη αποδοχή που κέρδισε ο Schubert ως συνθέτης φωνητικής 

μουσικής είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση του φωνητικού ύφους του Lied στην 

όπερα
398

.  Τα παραπάνω μας οδηγούν στην μελέτη των αρχών της ερμηνείας του 

γερμανικού τραγουδιού και των παραμέτρων που την καθορίζουν, έχοντας όμως υπ’ 

όψιν ότι οι συνθήκες παράστασης του Lied και της όπερας είναι πολύ διαφορετικές: 

Οι πρώτες ηχογραφήσεις που έγιναν στα τέλη του 19
ου

 αιώνα μας διαφωτίζουν για 

την αντίληψη της εποχής περί του τρόπου απόδοσης των lieder του Schubert. Σε μια 

από αυτές που έγινε το 1898 στην Αγγλία, ηχογραφήθηκε το Ave Maria από την 

σοπράνο Edith Clegg. Χαρακτηριστικά της ερμηνείας της είναι το πολύ μικρό 

βιμπράτο (μερικές φόρες καθόλου), εκτεταμένα κρατήματα σε σημεία όπου σήμερα 

συνηθίζεται μόνο ένα μικρό rubato, και ακραίες εναλλαγές στο ρυθμό
399

. Το ίδιο 

ύφος συναντάται στην ηχογράφηση της Minni Nast στο lied Heidenröslein (1902). Η 

απουσία μόνιμου vibrato κι ο καθαρός τόνος της συναντάται σε όλες τις σοπράνο που 

ηχογραφήσανε τότε τα lieder του συνθέτη δίνοντας μας την αντίληψη που υπήρχε 

τότε μεταξύ των ερμηνευτών. Ο τενόρος Gustav Walter στην ηχογράφηση του στο 

lied “ Am Meer” (1904) παρουσιάζει ένα συνεχόμενο vibrato, μοντέρνο αλλά 
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ταυτόχρονα λεπτό και τέλεια ελεγχόμενο. Η ιστορική αξία της μελέτης των 

ηχογραφήσεων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι οι παραπάνω τραγουδιστές ωρίμασαν 

μουσικά κατά τον 19
ο
 αιώνα και μας μεταφέρουν την αντίληψη περί ερμηνείας που 

επικρατούσε τότε. Ο πιο γηραιός απ’ όλους ο Walter, γεννήθηκε το 1834 και 

σύμφωνα με τα τότε συστήματα διδασκαλίας της φωνητικής διδάχτηκε το βιμπράτο 

λίγο πριν το 1850, πολύ κοντά χρονικά στην σύνθεση και διάδοση των lieder
400

.  Η 

σημερινή διδασκαλία του γερμανικού lied τείνει να ελαχιστοποιήσει ή και να 

εξαλείψει το βιμπράτο από τον τραγούδι ιδιαίτερα όταν η δυναμική είναι p ή pp, ενώ 

ως προς την ταχύτητα του είναι πιο αργό από ότι αυτό που εφαρμόζεται στην ιταλική 

όπερα κάτι που οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο παραγωγής του
401

.  

Το «φωνητικό βάρος» στο lied είναι μικρότερο από αυτό στην όπερα για δύο 

λόγους
402

: ο ένας έχει να κάνει με την συνοδεία που στην πρώτη περίπτωση είναι 

συνήθως ένα πιάνο ενώ στην δεύτερη ολόκληρη ορχήστρα. Ο δεύτερος αφορά τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά του χώρου αφού το lied παρουσιαζόταν σε μικρές 

αίθουσες, σαλόνια ή ακόμα και σπίτια (βλ. Σουμπερτιάδες). Έτσι ένα pp για 

παράδειγμα θα ήταν πολύ ασθενέστερο από ότι στην μεγάλη αίθουσα της όπερας.  

Η διαφοροποίηση στη άρθρωση είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της απόδοσης του 

Lied. Υπάρχουν τραγούδια που απαιτούν την legato τεχνική της ιταλικής φύσης, ενώ 

άλλα έχουν περισσότερο ομιλητικό χαρακτήρα (parlando)
403

. Έτσι για παράδειγμα 

στο Das Wandern και στο Wohin ζητείται οι νότες να τραγουδηθούν «πηδηχτά» και 

ελαφρώς ξεχωριστές:  

 

Παρ. 6.23  
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ενώ στο “Halt” ο συνθέτης μας δείχνει με legatura ποιες νότες θέλει να εκτελεστούν 

δεμένες: 

 

Παρ. 6.24 “Halt” μέτρα 17-20 

 
Η επιδίωξη της καθαρής διαφοροποίησης της άρθρωσης πηγάζει όπως είδαμε από την 

κλασική περίοδο και συνηγορεί στην πεποίθηση ότι η πρακτική της ερμηνείας της 

εποχής πλησιάζει περισσότερο προς τον κλασικό παρελθόν παρά προς το ρομαντικό 

μέλλον.   

Η φρασεολογία στο  lied απασχολεί τον ερμηνευτή με δύο επίπεδα: Το πρώτο αφορά 

την δομή της φράσης, τον εντοπισμό των σημαντικότερων συλλαβών ώστε να τους 

δοθεί η απαιτούμενη έμφαση και τον διαχωρισμό των φράσεων. Το δεύτερο έχει να 

κάνει με την δομή του έργου, τον εντοπισμό του κορυφαίου δραματικά σημείου και 

την σταδιακή κλιμάκωση της συναισθηματικής έντασης κατά την πορεία προς αυτό. 

Οι τραγουδιστές έχουν την ευθύνη να τονίσουν αυτά τα σημεία τραγουδώντας τα 

δυνατότερα, αλλάζοντας το χρώμα ή και καθυστερώντας την ατάκα. Η καθυστέρηση 

στην προφορά μια λέξης τονίζει την ιδιαίτερη της σημασία μέσα στην φράση. Αυτό 

στην γερμανική γλώσσα μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: Αν η λέξη αρχίζει από 

φωνήεν, τότε κόβουμε τον ήχο μεταξύ αυτής και της προηγούμενης ενώ αν αρχίζει με 

σύμφωνο, τότε υπάρχει η δυνατότητα που δεν υπάρχει στην ιταλική γλώσσα, αυτό να 

προφερθεί παρατεταμένα
404

.  

 

Ο Weber ήταν επιφυλακτικός στην χρήση αυτοσχέδιων καλλωπισμών στα έργα του. 

Πίστευε ότι το γενικό αποτέλεσμα μπορούσε να «υποφέρει» από την προσθήκη ενός 

ακατάλληλου  passage ή στολιδιού. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αν κάποια 

τραγουδίστρια δεν μπορεί να τραγουδήσει την άρια του παραληρήματος της Elvira, 

τότε καλύτερα να μην την πει καθόλου παρά να προσφέρει στο κοινό ένα απλό 

φωνητικό solfeggio
405

. Άλλωστε και στο lied του Schubert ο καλλωπισμός είναι πολύ 

συγκεκριμένος όπως έχει καταγραφεί από τον Johann Michael Vogl ο οποίος 

τραγούδησε τα lieder υπό την συνοδεία του συνθέτη και στο έργο Singbücher τα 

καλλωπιστικά στοιχεία που οι Schubert προσέθεσε αργότερα από την σύνθεσή 

τους
406

. Ακολουθώντας την πρακτική του Singspiel οι συνθέτες ενσωμάτωσαν το 
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τραγούδι μέσα στην όπερα ώστε πολλές φορές να αναγράφεται ο τίτλος “Lied”. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το απόσπασμα νο 4 του Ελεύθερου Σκοπευτή του 

Weber όπου πρόκειται για ένα τραγούδι που αποτελείται από τρεις στροφές. Μεταξύ 

των στροφών παρεμβαίνει μικρό ομιλητικό απόσπασμα που διακόπτει την ροή της 

μουσικής ενώ δεν προστίθεται κανένα αυτοσχεδιαστικό καλλωπιστικό στοιχείο (παρ. 

6.25)  

Παρ. 6.25 C. M. von Weber: “Freischütz”, Lied 
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6.6.1.3 Η ορχήστρα στον Γερμανικό Ρομαντισμό 

 

Η ορχήστρα κατά τα πρώτα χρόνια του Ρομαντισμού στην Γερμανία δεν αλλάζει σε 

σύνθεση σε σύγκριση με αυτήν της κλασικής εποχής όμως εξελίσσεται η τεχνική της 

ενορχήστρωσης και ο Weber είναι ο πρωτοπόρος στην νέα αυτή ενορχηστρωτική 

τεχνική. Νέα ηχητικά αποτελέσματα επινοούνται με την χρήση διαφορετικών 

συνδυασμών οργάνων. Έτσι μπορεί και περιγράφει αποτελεσματικότερα το 

υπερφυσικό στοιχείο που διακατέχει το λυρικό έργο της εποχής όπως επιτυγχάνει με 

τον συνδυασμό του pizzicato στα μπάσα με το tremolo στην χαμηλή περιοχή των 

εγχόρδων και τις κρατημένες νότες στην περιοχή chalumeau των κλαρινέτων στην 

όπερα Ελεύθερος Σκοπευτής (παρ. 6.26)     

 

Παρ. 6.26 C. M. von Weber: Ελεύθερος Σκοπευτής, εισαγωγή 

 
Ο Weber δίνει ενεργό ρόλο σε κάθε όργανο, δίνοντας πολύ συχνά soli σε όργανα 

όπως το κλαρινέτο, το φαγκότο, ή το τσέλο ενώ δημιουργεί ιδιαίτερα χρώματα στην 
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συνοδεία αυτών. Η ενορχήστρωση που συνδέεται με εφευρετικότητα με τα θεατρικά 

στοιχεία, αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό γραφικό στυλ στο οποίο η λαμπρότητα, η 

ισορροπία, η διαύγεια του ήχου αποκτούν μεγάλη σημασία
407

.    

 

6.6.1.4 Συμπεράσματα 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεματολογίας και αισθητικής καθορίζεται και το ύφος της 

ερμηνείας της εποχής αυτής. Η κλασική εποχή δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί και οι 

κανόνες που διέπουν την μουσική προετοιμασία της κλασικής όπερας συνεχίζουν να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το γερμανικό Singspiel με τα στροφικά τραγούδια, το 

recitativo acompagnato με τα ενδιάμεσα ορχηστρικά περάσματα, η έλλειψη χώρου 

για αυτοσχεδιασμό από τους τραγουδιστές είναι τα στοιχεία του παρελθόντος που 

συνεχίζουν να υπάρχουν κατά τα πρώτα χρόνια της γερμανικής ρομαντικής όπερας. 

Από την άλλη μεριά, τα νέα ηχοχρώματα της ορχήστρας, και η εισαγωγή του ύφους 

του Schubert στην όπερα είναι τα νέα δεδομένα που πρέπει να έχουν κατά νου οι 

ερμηνευτές. Στο τελευταίο πρέπει να συνυπολογίσουμε τις συνθήκες ακουστικής του 

χώρου ώστε να προσαρμοστεί ο τρόπος απόδοσης του lied στις μεγάλες σκηνές 

θεάτρου με συνοδεία ορχήστρας.  

 Υπό αυτές τις καταστάσεις οι δραματικές φωνές ακόμα δεν έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους, ο ηχητικός όγκος δεν μεγαλώνει, το ηχόχρωμα της φωνής παραμένει 

φωτεινό και η φωνητική τεχνική έχει ως στόχο την παραγωγή ενός ελαφριού με 

ελάχιστο vibrato τραγουδιού. 

Η ρυθμική αγωγή είναι σταθερή αλλά ο τραγουδιστής έχει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει το tempo rubato για να δώσει πλαστικότητα στην φράση και την 

αναπνοή του, κινούμενος όμως πάνω σε μια ρυθμικά σταθερή συνοδεία της 

ορχήστρας.  

Ιστορικά πρόκειται για μια σύντομη περίοδο της οποίας τα χρονικά όρια δεν είναι 

εντελώς ξεκαθαρισμένα με αποτέλεσμα να αποτελεί την μεταβατική περίοδο κατά 

την οποία οι αντιλήψεις περί μουσικής ερμηνείας διέρχονται από το «ομιλητικό 

ύφος» της κλασικής περιόδου στο «κρατημένο-τραγουδιστικό ύφος» που επινόησε 

και καθιέρωσε ο Richard Wagner και το οποίο χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του 

19
ου

 αιώνα.    

 

 

6.6.2 Richard Wagner-Richard Strauss  

 

Όπως στην Ιταλία το ύφος των συνθετών του belcanto εξελίχθηκε στο δραματικό 

ύφος του Verdi, έτσι και στην Γερμανία η φυσική εξέλιξη οδήγησε στο ύφος του 

Wagner. Η εξέλιξη όμως που συνέβη στην γερμανική όπερα μετά τις πρώιμες όπερες 

Rienzi και Ιπτάμενος Ολλανδός, ήταν πολύ δραστικότερη από αυτή που συνέβη στην 

Ιταλία. Ο Wagner δημιούργησε ένα εντελώς νέο είδος το οποίο μπορεί να εξηγηθεί 

μόνο με μια νέα ορολογία.  

Θεματικά μοτίβα στην φωνή αλλά και στην ορχήστρα παίζουν τον ρόλο 

καθοδηγητικού μοτίβου (“Leitmotive”). Αυτά είναι έντονα χαρακτηριστικά 

προσώπων καθώς επίσης αναμνήσεων, ηχητικοί συμβολισμοί εννοιών όπως αγάπη, 

μοίρα και  θάνατος. Ενίοτε τα μοτίβα αυτά είναι μαζί με την ορχήστρα συνυφασμένα. 
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Σε αυτήν την περίπτωση η  ορχηστρική μουσική γίνεται συστατικό του δράματος και 

της δράσης. Η συνύφανση όλων των τεχνών-Μουσική, Φιλολογία, Χορός, 

Αρχιτεκτονική- ονομάζεται από τον Wagner “Gesamtkunstwerk”(συνολικό έργο 

τέχνης). Στα μέρη με ομιλητικό χαρακτήρα, οι ιστορικοί αποδίδουν τον όρος 

“sprechgesang” (ομιλητικό τραγούδι) θεωρώντας ότι η τεχνική αυτή  που συνδυάζει 

ομιλία και τραγούδι και καθιερώθηκε αργότερα από τους εξπρεσιονιστές, πηγάζει 

από το έργο του Wagner.  

Οι περισσότερες όπερες του είναι εντελώς μελοποιημένες. Οι άριες σπανίζουν και 

έρχονται μετά από μια εισαγωγή που πλέον δεν μπορεί να ονομαστεί ρετσιτατίβο, 

όπως συμβαίνει στο O du, mein holder Abendstern ή το Dich, teure Halle του 

Tannhäuser. Η μελωδία αποσπάται από την συνοδεία για να επεκταθεί και να 

εξελιχθεί σε αυτό που είναι γνωστό ως “Unendliche Melodie” (Ατελείωτη 

Μελωδία)
408

  

Το έργο του Wagner ενέπνευσε και επηρέασε μια γενιά συνθετών όπως οι Peter 

Cornelius, Karl Goldmark, Herman Goetz, August Bungert, Engelbert Humperdinck 

και άλλους. Όμως ο σημαντικότερος συνεχιστής του έργου του είναι ο Richard 

Strauss με τον οποίο θεωρείται ότι δύει η ρομαντική όπερα ενώ το έργο του πολλές 

φορές αγγίζει τεχνοτροπίες του 20
ου

 αιώνα όπως συμβαίνει στην Ηλέκτρα (1909) 

όπου συναντώνται εξπρεσιονιστικά στοιχεία
409

. 

 

6.6.2.1 Το φωνητικό ύφος στον Wagner  

  

Το πρώιμο έργο του Wagner χαρακτηρίζεται από την επιρροή των παλιότερων 

φωνητικών στυλ που συναντώνται στο Mozart και τον Weber, ενώ ο Rienzi είναι μια 

belcanto όπερα με τον χαρακτηριστικό διαχωρισμό άριας-ρετσιτατίβου που 

συναντάται στην ιταλική όπερα. Μετά τον Ιπτάμενο Ολλανδό αποκτά το 

χαρακτηριστικό του ύφος και ηχόχρωμα και διαμορφώνει την άποψη του πάνω στο 

φωνητικό ύφος που θεωρεί κατάλληλο για τα επόμενα έργα του.    

Το ύφος αυτό είχε ιδιαίτερες φωνητικές απαιτήσεις από τους τραγουδιστές οι οποίοι 

μέχρι τότε είχαν διδαχθεί την τεχνική του Μπαρόκ, της κλασικής εποχής καθώς και 

την τεχνοτροπία των νέων τότε δασκάλων του ιταλικού belcanto όπως ήταν ο M. 

Garcia, o G. B. Lamperti και οι μαθητές αυτών. Η νέα θεματολογία από τους 

γερμανικούς μύθους και τους θρύλους του Μεσαίωνα, η αύξηση του όγκου της 

ορχήστρας σε πρωτοφανή για την εποχή βαθμό και η διεύρυνση του ρόλου της από 

ένα απλό συνοδευτικό μέσο σε ένα στοιχείο που συμμετέχει ενεργά στο δράμα, 

δημιούργησαν συνθήκες τέτοιες στις οποίες οι τραγουδιστές της εποχής δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ο ίδιος ο συνθέτης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

εκπαίδευση των τραγουδιστών με σκοπό την δημιουργία νέων ειδών φωνών με 

χαρακτηριστικά κατάλληλα για τα έργα του. Έτσι πρότεινε την δημιουργία ειδικής 

σχολής για τραγουδιστές στο Μόναχο όπου πέραν της φωνητικής αυτοί θα 

διδασκόταν Αρμονία και θεωρητικά μαθήματα, ίδρυσε εκπαιδευτικούς κύκλους στο 

θέατρο του Bayreuth και στο θέατρο της Δρέσδης όπου νέοι τραγουδιστές, συνοδοί 

και μαέστροι εργάστηκαν σε παραγωγές των έργων του και γνώρισαν τον τρόπο που 

ο ίδιος ήθελε να αποδίδονται τα έργα του. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, 

από τις οποίες άλλες καρποφόρησαν και άλλες όχι, ήταν η δημιουργία δυνατών 

δραματικών φωνών καθώς και εντελώς νέων όπως είναι ο ηρωικός τενόρος 
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(Heldentenor) και ο ηρωικός βαρύτονος (Heldenbariton). Ο Wagner δεν αρκέστηκε 

στην παραγωγή νέων τραγουδιστών αλλά αναζήτησε ο ίδιος και επαγγελματίες που 

να πληρούν τις προσδοκίες του. 

 Καθώς μεγάλωσε και ωρίμασε μουσικά μελετώντας το έργο των Gluck, Mozart, 

Beethoven, Weber και των υπόλοιπων σύγχρονων συνθετών δεν απέρριψε την 

φωνητική διδασκαλία της εποχής αλλά υιοθέτησε της αρχές της όπως φαίνεται στο 

άρθρο του Pasticcio
410

 (1834) όπου αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις του καλού 

τραγουδιού: τέλειος τρίλλος και mordent, ευελιξία, legato, εξομοίωση των 

ρεγκίστρων και πάνω απ’ όλα καθαρή τονικότητα. Ο όρος “Canto Spianato” (μαλακό 

τραγούδι) στον τίτλο του άρθρου υποδηλώνει την εκτίμησή του στο δεμένο τραγούδι 

ενώ μέσα στο ίδιο άρθρο είναι φανερή η εκτίμηση που έτρεφε για τους ιταλούς 

δασκάλους.  

 

 Στην διαμόρφωση της άποψης του για τα φωνητικά χαρακτηριστικά που απαιτούν οι 

ρόλοι των έργων του σημαντικό ρόλο έπαιξαν τραγουδιστές με τους οποίους 

συνεργάστηκε όπως ο τενόρος Josef Tichatschek που τραγούδησε στην πρώτη 

παράσταση του Rienzi στην Δρέσδη και από τότε αποτέλεσε το πρότυπο τενόρου για 

τον Wagner. Ο βαρύτονος Anton Mitterwurzer τραγούδησε στον Tannhäuser και 

αποτέλεσε το πρότυπο για τα χαρακτηριστικά της φωνής του μπάσου-βαρύτονου. Η 

δύναμη της φωνής του έπεισε τον συνθέτη να του εμπιστευθεί τους ρόλους των 

Kurwenal, Telramund και Hans Sachs. Στην πρεμιέρα του Loehngrin στην Βαιμάρη, 

τον ρόλο του Telramund τραγούδησε ο Hans Feodor von Milde, ο οποίος ήταν 

μαθητής του Manuel Garcia και είχε διδαχθεί επομένως την τεχνική του ιταλικού 

belcanto. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε και αργότερα σε σημαντικούς ρόλους των 

έργων του Wagner ενισχύει την άποψη ότι ο συνθέτης ήταν οπαδός της τέχνης των 

ιταλών τραγουδιστών. Χαρακτηριστικό της φωνής των παραπάνω βαρύτονων που 

επέλεξε ο Wagner, ήταν η μεγάλη έκταση της φωνής τους τόσο προς την ψηλή όσο 

προς την χαμηλή περιοχή, χαρακτηριστικό απαραίτητο για τα έργα του τα οποία 

απαιτούν δυνατές χαμηλές σε αντίθεση με τους ιταλούς συνθέτες που 

χρησιμοποιούσαν την υψηλή περιοχή της φωνητικής έκτασης (tessitura) στους 

ρόλους για βαρύτονο
411

. Άλλοι τραγουδιστές που επιλέχθηκαν από τον Wagner για 

τους ρόλους για μπάσο-βαρύτονο ή βαρύτονο-μπάσο ήταν οι Theodor Reichmann, 

Emil Scaria και Franz Betz. Η μελέτη των χαρακτηριστικών τους από τον N. Howlett, 

δείχνει ότι όλοι ήταν βαρύτονοι με εκτεταμένη την χαμηλή τους tessitura κάτι που 

τους καθιστούσε ικανούς να ερμηνεύσουν ρόλους για λυρικό βαρύτονο όπως αυτόν 

του König Marke αλλά το βασικό τους ρεπερτόριο δεν περιελάμβανε ρόλους για 

μπάσο. Η τεχνική πολλών από αυτούς χαρακτηρίζεται ως belcanto αφού υπήρξαν 

μαθητές οι μεν Scaria και von Milde του M.Garcia, ο δε Reichmann του Lamperti
412

.      

 Η δραματική σοπράνο που εμφανίζεται στο έργο του Wagner δεν έχει την ευελιξία 

της λυρικής. Οι κύριοι ρόλοι δεν έχουν κολορατούρες ενώ χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο στην αναπνοή. Είναι δυνατές φωνές με σκούρο χρώμα, γεμάτες χαμηλές, 

πλούσιους αρμονικούς και ζεστό ηχόχρωμα
413

. Η διαφραγματική της στήριξη της 
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επιτρέπει να κρατάει μεγάλες φράσεις και να εκτελεί νότες μέχρι ντο τρίτης 

οκτάβας
414

.  

  

 Οι τραγουδιστές στο μεγαλύτερο μέρος του έργου χρησιμοποιούσαν έναν non-

vibrato ήχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στο παρ, 6.27 ο Wagner με μια 

κυματοειδή γραμμή έδειχνε που θέλει την εφαρμογή του
415

:  

 

 

Παρ. 6.27 R. Wagner: “Die Meistersingers von Nürnberg”, πρώτη πράξη  

 
Το συνεχές vibrato που είναι χαρακτηριστικό της σημερινής πρακτικής ερμηνείας του 

Wagner κατά τον καθηγητή του Doane College (Nebraska) David Breckbill ήταν 

άγνωστο στα χρόνια του συνθέτη όπως προκύπτει από την ηχογράφηση 

αποσπασμάτων από τους Αρχιτραγουδιστές της Νυρεμβέργης από τον Hermann 

Winkelmann to 1905. Ο Winkelmann συνεργάστηκε επανειλημμένα με τον Wagner 

καθώς ήταν ο πρώτος Parsifal το 1882
416

, συνεπώς η ηχογράφηση του αποτελεί 

ντοκουμέντο για την διδασκαλία του ίδιου του συνθέτη.  

Πως όμως καθιερώθηκε σήμερα το συνεχές vibrato παρά την επιθυμία του συνθέτη; 

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό την δίνει ο Peter Bassett
417

: κατά το τέλος του 19
ου

 

αιώνα η μουσική σκηνή της Ευρώπης κατακλύστηκε είτε από ιταλούς τραγουδιστές, 

είτε από τους μαθητές των μεγάλων δασκάλων του Ιταλικού belcanto. Από αυτούς 

τους τραγουδιστές έγιναν και οι πρώτες ηχογραφήσεις που διέδωσαν από άκρη σ’ 

άκρη του κόσμου τον συγκεκριμένο τρόπο τραγουδιού και δημιούργησαν μια 

παράδοση που φαίνεται να μην συμφωνεί με τον συνθέτη αλλά διατηρείται μέχρι 

σήμερα. 

Με ανάλογο τρόπο ο Wagner διαχειρίζεται το portamento το οποίο το ζητάει σε 

συγκεκριμένα σημεία όπως συμβαίνει στον Ιπτάμενο Ολλανδό όπου αναγράφει “con 

portamento” και στην Walküre την ένδειξη “Sehr getrangen”. Στις τελευταίες του 

όπερες σηματοδοτεί την παρουσία του portamento ενώνοντας με σύζευξη προσωδίας  

τις νότες μεταξύ των οποίων θέλει να εφαρμοστεί
418

. Παρ’ όλα αυτά οι τραγουδιστές 

δεν περιορίζονται στις ενδείξεις του συνθέτη αλλά ακολουθούν μέχρι και σήμερα 

παραδόσεις όπου θέλουν την εφαρμογή του όπως συμβαίνει στην τρίτη πράξη του 

Götterdämmerung (παρ.6.28), όπου οι τενόροι γλιστρούν από το ψηλό ντο στο φα 

δίεση.  
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Παρ. 6.28 Götterdämmerung, τρίτη πράξη 

 
 

Συγκρίνοντας ζωντανές ηχογραφήσεις του αποσπάσματος αυτού από δέκα τενόρους 

που ερμήνευσαν το έργο
419

: L. Melchior (1936), Max Lorenz (1937), Ludwig Suthaus 

(1952), Wolfgang Windgassen (1955), Ramon Vinay (1955), Set Svanholm (1956), 

Hans Hopf (1962), Jess Thomas (1970), Hermin Esser (1972),  και Jean Cox (1973), 

παρατηρούμε ότι σημαντικό ρόλο στον τρόπο εκτέλεσης  παίζει η προσωπική άποψη 

του κάθε ερμηνευτή για το πώς θα «κατέβει» από τον ντο στο φα δίεση. Έτσι για 

παράδειγμα ο Melchior εκτελεί το συγκεκριμένο διάστημα χωρίς καμία προσθήκη 

portamento, o Lorenz γλιστρά αργά στο φα δίεση ενώ ο Suthaus πολύ γρήγορα. Παρά 

τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν για την ταχύτητα, και στους δέκα 

παραπάνω ηρωικούς τενόρους φαίνεται ξεκάθαρα η απόσταση που κρατάνε από το 

ιταλικό portamento: Σε κάθε περίπτωση, αυτό καταλήγει στο φα δίεση στο τέταρτο 

όγδοο του μέτρου σε αντίθεση με το ιταλικό που όπως είδαμε φτάνει στο ύψος της 

δεύτερης νότας νωρίτερα, δίνοντας την αίσθηση της προήγησης. 

 

Η άρθρωση και έκφραση του κειμένου καθώς και η ρητορική απόδοση του είναι 

καθοριστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της μουσικής ερμηνείας του Wagner που 

ήθελε ευελιξία, εκφραστικότητα και πειστικότητα ώστε να εξυψωθεί ο λόγος.  Ο ίδιος 

έγραψε: «Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των φράσεων που απαγγέλλονται από αυτές 

που τραγουδιούνται,  αλλά η απαγγελία είναι ταυτόχρονα τραγούδι και το τραγούδι 

ταυτόχρονα απαγγελία»
420

. Στην φωνητική του γραφή ο τονισμός των συλλαβών 

συμπίπτει με τον τονισμό του μουσικού μέτρου πράγμα που βοηθάει στην 

εκφραστική απαγγελία. Δίνει έμφαση στις σημαντικότερες συλλαβές με το να τις 

τονίζει και να τις υπογραμμίζει. Στην πρώτη παράσταση του Tannhäuser στην 

Δρέσδη κατέγραψε το κείμενο των τραγουδιστών πάνω στις πάρτες των μουσικών 

ώστε να ακολουθήσουν τις φράσεις των τραγουδιστών. 

Έως και είκοσι χρόνια από τον θάνατο του Wagner το ύφος της ερμηνείας του 

τραγουδιού του επικεντρώθηκε στην έκφραση του κειμένου η οποία επηρέασε τον 

τρόπο που σήμερα η μουσική του τραγουδιέται.  Το φαινόμενο αυτό γνωστό ως 

“Konsonanten Spukerei” (φτύσιμο των συμφώνων) πηγάζει από το Bayreuth όταν 

ήταν υπό το καθεστώς του Cosima Wagner και είχε ως στόχο την άρθρωση των 

συμφώνων σε υπερβολικό βαθμό ώστε το κείμενο να ακουστεί σε όλο το θέατρο.  Η 

νοοτροπία αυτή ενώ φαίνεται να ταιριάζει σε μέρη με έντονα ομιλητικό χαρακτήρα ή 

γρήγορες νότες, όπως είναι η αρχή της τρίτης πράξης των Αρχιτραγουδιστών (παρ. 

6.28),  
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Παρ. 6.29 “Die Meistersingers von Nürnberg”, αρχή τρίτης πράξης 

 

 
ωστόσο δέχεται κριτική ότι παράγει ήχο ανελαστικό, σκληρό και ως εκ τούτου 

ακατάλληλο σε legato μελωδικές γραμμές όπως στο Oh du, mein holder Abendstern 

(παρ. 6.30) : 

 

      

 

Παρ. 6.30 Tannhäuser:  “Oh du, mein holder Abendstern”   

 
 

 

Για να κατανοήσουμε το φωνητικό ύφος του έργου του Strauss είναι απαραίτητο να 

διακρίνουμε  ότι στο έργο του απαντώνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες: Στην 

Ariadne auf Naxos γίνεται μια στροφή στην κλασική εποχή τόσο ως τεχνική 

σύνθεσης όσο και ως πρακτική ερμηνείας. Έτσι από τα πρώτα μέτρα δίνεται η οδηγία 

«Αυστηρά στον ρυθμό, αλλά στον χαρακτήρα του recitativo secco» (παρ.6.31), 

οδηγώντας τον εκτελεστή στην έντονα ομιλητική απόδοση κατά το παλιό πρότυπο.  
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Παρ. 6.31 R. Strauss: Ariadne auf Naxos, πρόλογος 

 
Η κλίση του Strauss προς τις παλιές πρακτικές ερμηνείας είναι φανερή και στα έργα 

Rosenkavalier, Capriccio και Intermezzo για τα οποία ο ίδιος γράφει ότι πρέπει να 

φανεί ξεκάθαρα η διαφορά μεταξύ των τραγουδισμένων μερών και αυτών που 

εκτελούνται ομιλητικά όπως στο recitativo secco και το recitativo accompagnato, ενώ 

ζητά το τραγούδι να έχει την καθαρότητα και την ομορφιά του τόνου του belcanto. Η 

messa voce πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία που μοιάζουν με recitativo
421

.  

 Με μια πιο προσεκτική ματιά θα δούμε ότι στα τέσσερα αυτά έργα συναντώνται όλα 

τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ερμηνείας του belcanto: Έτσι παρατηρούμε ότι στην 

άρια της Zerbineta η σοπράνο Elizabeth Parcells
422

 αυτοσχεδιάζει στην κορώνα κατά 

τον τρόπο που γίνεται στον Mozart όπως φαίνεται στο παρ. 6.32, ενώ η Jessie 

Norman εκτελεί messa di voce κατά την πρόβα της με τον James Levin στο ίδιο 

έργο
423

. 

 

Παρ. 6.32 R. Strauss: Ariadne auf Naxos, Άρια της Zerbineta  

 

 
   

 

 

                                                 

421 Joseph E. Jones: “Der Rosenkavalier: Genesis, Modelling, and New Aesthetic Paths σελ. 231-232  

422
 https://www.youtube.com/watch?v=YXfdfjXgvZg 

   
423

 https://www.youtube.com/watch?v=oj-o7TbGCek  

https://www.youtube.com/watch?v=YXfdfjXgvZg
https://www.youtube.com/watch?v=oj-o7TbGCek
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Το portamento εφαρμόζεται πολλές φορές χωρίς να το ζητήσει ο συνθέτης και πέρα 

από καλλωπιστικό στοιχείο συναντάται και ως βοηθητικό μέσο για την απόδοση 

ιδιαίτερων ψυχολογικών καταστάσεων: Για παράδειγμα, στην φράση “O ich Esel” 

του παρ. 6.33-1, το γλίστρημα από το ψηλό μι στο χαμηλό συντελεί στην 

παραστατικότερη απόδοση του σπασμωδικού γέλιου (lacht krampfhaft) που επιθυμεί 

ο συνθέτης ενώ στην επόμενη φράση “ Ich will mich nicht beruhigen” (=δεν θέλω να 

καλμάρω) το portamento μεταξύ των συλλαβών will-mich συντελεί στην έξαλλη 

(wütend) απόδοση της φράσης
424

.      

 

 

 

Παρ. 6.33  R. Strauss: Ariadne auf Naxos, πρόλογος  

 
 

Η χρήση του ως καλλωπιστικό στοιχείο φαίνεται στο παρ. 7.34, όπου μεταξύ των 

συλλαβών Freu-de κατά παράδοση εφαρμόζεται συμβάλλοντας στην διατήρηση της 

φωνητικής τοποθέτησης μεταξύ των δύο νοτών και δίνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια 

στον τραγουδιστή κατά την προσπάθεια του να εκτελέσει το καθοδικό διάστημα 

εβδόμης. Η εφαρμογή του στην επόμενη φράση και μεταξύ των συλλαβών Spie-gel 

φαίνεται να γίνεται για τους εκφραστικούς λόγους που είδαμε στο παράδειγμα 6.33.    

 

 

Παρ. 6.34  R. Strauss: Ariadne auf Naxos, πρόλογος 

 

                                                 
424

 https://www.youtube.com/watch?v=VugbX5UgrLY Παράσταση υπό την διεύθυνση του Karl Βöhm 

(1978) 

https://www.youtube.com/watch?v=VugbX5UgrLY
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Ενώ στα τέσσερα παραπάνω λυρικά έργα είναι φανερή η παρουσία των κλασικών 

στοιχείων, στα δραματικά του έργα ο Strauss ακολουθεί την τεχνοτροπία του  

Wagner. Έτσι ο κρατημένος-τραγουδισμένος (gehalten) χαρακτήρας, η έντονη 

προφορά του κειμένου και η θεατρική και ρητορική του απόδοση, το συνεχόμενο 

vibrato είναι τα στοιχεία της πρακτικής της ερμηνείας του Wagner που περνούν στο 

έργο του Strauss. Ως συνέπεια αυτού, στις μεγάλες νότες η ένταση δεν αυξομειώνεται 

αλλά αυτές τραγουδιούνται ισοβαρείς καθ’ όλη τους την διάρκεια:  

 

 

Παρ. 6.35 Ηλέκτρα 

 
 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα φαίνεται η δραματική έκκληση της Ηλέκτρας στον 

Αγαμέμνονα, “Wo bist du, Vater” (που είσαι πατέρα). Το ύφος της φράσης δεν 

επιτρέπει την προσθήκη καλλωπισμών και ως εκ τούτου η μετάβαση από την 

συλλαβή Va- στο –ter θα γίνει λιτά χωρίς portamento. Το ίδιο συμβαίνει παρακάτω 

και μεταξύ των συλλαβών Stun-de:    
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Παρ. 6.36 Ηλέκτρα 

 
Όπως στον Wagner έτσι και στον Strauss οι όπερες έχουν μια ενιαία γραμμή στην 

οποία η μουσική δεν διακόπτεται. Εμφανής διαχωρισμός μεταξύ ρετσιτατίβο και 

άριας τόσο μορφολογικά όσο και από την οπτική γωνία της πρακτικής της ερμηνείας 

δεν υφίσταται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ενιαία τεχνική στο τραγούδι που να 

απαιτεί έντονη προφορά και εκφραστικότητα στο κείμενο. Η επικέντρωση της 

προσοχής στην έκφραση κείμενου είναι αυτή που οδηγεί σε μια πιο λιτή μουσικά 

ερμηνεία στην οποία ο αυτοσχεδιασμός και  ο καλλωπισμός δεν αποτελούν την 

πρώτη προτεραιότητα του ερμηνευτή.   

 

6.6.2.2. Το Tempo και η Ορχήστρα 

 

O Wagner κατέγραψε μετρονομικούς αριθμούς στα πρώιμα έργα του, αλλά μετά τον 

Tannhaüser περιορίστηκε μόνο σε προφορικές ενδείξεις. Πίστευε πως οι 

τραγουδιστές και οι μαέστροι θα έβρισκαν το κατάλληλο tempo μόλις θα αισθανόταν 

το δραματικό περιεχόμενο της μουσικής. Τα tempi που ο ίδιος ακλουθούσε  

χαρακτηρίζονται ακραία τόσο τα αργά όσο και τα γρήγορα: Σύμφωνα με τον συνθέτη 

Henry Smart (1855) «παίρνει τα γρήγορα μέρη γρηγορότερα από τον καθένα ….και 

τα αργά αργότερα από οποιονδήποτε άλλον» και προσθέτει ότι επιβραδύνει 

υπερβολικά από μια ενότητα στην επόμενη, όπως για παράδειγμα όταν επανέρχεται 

το αρχικό θέμα σε μια εισαγωγή
425

, ενώ δεν δίσταζε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει 

το ρυθμό ακόμα και μέσα σε μια μουσική ενότητα όταν θεωρούσε ότι αυτό 

επιβάλλεται από την φύση των θεμάτων. Έτσι εάν ένα μελωδικό στοιχείο ή cantilena 

επικρατεί, τότε ένας αργός βηματισμός επιβάλλεται, ενώ όταν μια έντονη ρυθμική 

κίνηση έρχεται στο προσκήνιο τότε ένας ζωηρός βηματισμός είναι απαραίτητος. 

Πάντα όμως το tempo καθορίζεται από την δραματική σημασία των θεμάτων
426

.   

Σε αντίθεση με τον Wagner ο Strauss φαίνεται να ήταν πιο αυστηρός στο θέμα της 

τήρησης ενός σταθερού tempo.  Αναφορές σχετικές με την ιδιότητά του ως 

διευθυντής ορχήστρας δείχνουν ότι στην Salome, για παράδειγμα,  κρατούσε σταθερό 

tempo όπου οι μοναδικές αποκλίσεις ήταν κάποια σημεία rubato. Στις τέσσερεις 

ηχογραφήσεις του Don Juan που έγιναν υπό την διεύθυνσή του τα έτη 1917, 1922, 

1929 και 1944 αναφέρεται από τον Raymond Holden στο R. Strauss: the Dan Juan 

recording  (1997) μεγάλη προσκόλληση στις μετρονομικές ενδείξεις
427

.   

                                                 
425

 Βλ. Roland Jackson: “Performance Practice”, σελ. 462 
426

 Βλ. Roland Jackson: “Performance Practice”, σελ. 463 

 
427

 Βλ. Roland Jackson: “Performance Practice”, σελ. 371  
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Ο Wagner  όπως αναφέρθηκε αναβαθμίζει τον ρόλο της ορχήστρας.  Αυτή πλέον δεν 

αποτελεί απλά ένα συνοδευτικό όργανο αλλά συμμετέχει στο δράμα περιγράφοντας 

χαρακτήρες και καταστάσεις (leitmotiv) ενώ παράλληλα δημιουργεί την ατμόσφαιρα 

που απαιτεί το μυθικοπλαστικό στοιχείο που συναντάται στο έργο του συνθέτη. Η 

σύνθεση στα ξύλινα και χάλκινα πνευστά αυξάνεται και αυτό δημιουργεί την ανάγκη 

για προσθήκη περισσότερων εγχόρδων. Στο θέατρο της Δρέσδης το 1843 είχε αρχικά 

στην διάθεσή του 6 V1, 6 V2, 4 Va, 4 Vc και 4 Cb. Για τις ανάγκες του Δαχτυλιδιού  

έλαβε την άδεια να αυξήσει τον αριθμό τους σε 16, 16, 12,12 και 8 αντίστοιχα. Το 

μέρος των πνευστών αποτελείται από 3 fl (+1 picc), 3 ob (+ alto ob), 3 cl (+bcl), 3 fg 

(+bass fg), 4 hns (διπλασιασμένα από τέσσερεις τούμπες του Wagner),  3 trs (+ btr), 4 

trbs (+bass trbn). Η νέα αυτή σύσταση δίνει ανεξαρτησία σε κάθε ομάδα οργάνων η 

οποία πλέον μπορεί να σχηματίσει από μόνη της μια συγχορδία. Η αύξηση του 

ηχητικού όγκου μετριάστηκε με την τοποθέτηση της ορχήστρας στην εσοχή μπροστά 

στην σκηνή  (pit), κάτι που έγινε για πρώτη φορά στο Bayreuth και καθιερώθηκε 

μέχρι και σήμερα σε όλα τα θέατρα του κόσμου. 

Την Βαγκνερική ορχήστρα υιοθέτησε και ο Strauss ο οποίος όμως λόγω του έντονου 

λυρικού και κωμικού στοιχείου στα έργα του, επεκτάθηκε και σε πιο λεπτά 

ηχοχρώματα χρησιμοποιώντας τα όργανα σε ψηλότερες περιοχές δίνοντας 

μεγαλύτερη λάμψη στην ορχήστρα
428

. 

 

 Οι παραπάνω συνθήκες δημιούργησαν νέες απαιτήσεις στην διεύθυνση της 

ορχήστρας: Οι εκτεταμένες μελωδίες (Unendliche Melodie) απαιτούν οδήγημα της 

φράσης από τον μαέστρο ο οποίος έτσι βοηθά τον τραγουδιστή στην οικονομία του 

αέρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πνευστά στα οποία μια οριζόντια και στρογγυλή 

κινησιολογία βοηθάει στο να κατευθυνθεί η φράση χωρίς αυτή να βαραίνει και να 

γίνεται στατική διατηρώντας παράλληλα τον κρατημένο (tenuto) χαρακτήρα στις 

νότες. Στα έγχορδα το κρατημένο-τραγουδιστικό ύφος επιτυγχάνεται  με την πλατιά 

και όχι τόσο αρθρωμένη δοξαριά, το ηχηρό και μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με 

τον κλασικισμό staccato, την ομοιομορφία του ήχου κατά τις εναλλαγές του δοξαριού 

οι οποίες δεν πρέπει να είναι τόσο ευδιάκριτες. Το legato είναι πιο ομοιογενές κάτι 

που επιτυγχάνεται με την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του δοξαριού στις νότες 

που βρίσκονται κάτω από μια συζευξη προσωδίας ενώ το vibrato είναι πιο συχνό και 

εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες νότες.     

Στον χειρισμό των φωνών ο μαέστρος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι οι δραματικές 

φωνές θέλουν τον χώρος τους και τον χρόνος τους στην αναπνοή, ως εκ τούτου είναι 

σημαντικό να μην επιταχύνουν τα tempi, να τους δοθεί χρόνος στην κορώνα ενώ 

πρέπει να αποφεύγονται οι βεβιασμένες αναπνοές
429

.  

 

6.6.2.3 Συμπεράσματα 

 

Ενώ στα πρώτα έργα του Wagner η μουσική προετοιμασία διέπεται από τους κανόνες 

που ισχύουν για το γερμανικό Singspiel και το ιταλικό belcanto, εντούτοις από τον 

                                                                                                                                            
  
428

Βλ. Roland Jackson: “Performance Practice”, σελ. 462 

  
429

 Βράνος Γεώργιος: προφορική μαρτυρία 10/4/2013  
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Ιπτάμενο Ολλανδό και πέρα διαμορφώνεται το τραγουδιστικό-κρατημένο (gehalten) 

ύφος που αναλύθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου (βλ. υποκεφάλαιο 7.2).  

Οι φωνές μεγαλώνουν σε όγκο και δραματικότητα και στο τραγούδι κυριαρχεί το 

κείμενο έναντι της μουσικής τόσο σε τραγουδιστικά όσο και σε ομιλητικά μέρη. Αυτό 

έχει ως συνέπεια το λιτό τραγούδι χωρίς αυτοσχεδιαστικούς καλλωπισμούς. Οι νότες 

μέσα στο μέτρο εξισώνονται σε βάρος και ένταση, αφού η σχέση ισχυρού-ασθενούς 

χτυπήματος του μέτρου εξαλείφεται. Το portamento αν και υποδεικνύεται από τον 

συνθέτη συνεχίζει και χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία τόσο ως εκφραστικό μέσο 

όσο και ως βοήθεια για την διατήρηση της φωνητικής τοποθέτησης σε δύσκολα 

διαστήματα.  Η θεματολογία απαιτεί σκούρο χρώμα στις φωνές με ελάχιστες 

εξαιρέσεις έργων λιγότερο δραματικών όπως οι Αρχιτραγουδιστές της Νυρεμβέργης.  

 Το αυξημένο μέγεθος της ορχήστρας και η κάθετη και συγχορδιακή γραφή απαιτεί 

οριζόντια θεώρηση των φράσεων ώστε ο ήχος να μην βαραίνει και να διατηρεί την 

ευελιξία του.  

Το tempo είναι σταθερό με ελάχιστο rubato κυρίως πριν από τις κορώνες ώστε να 

μπορέσουν να ελιχθούν οι δύσκαμπτες δραματικές φωνές. Στο καθορισμός του ο 

κύριος παράγοντας είναι η κατανόηση και απόδοση του δραματικού περιεχομένου 

της μουσικής. Ο ερμηνευτής επομένως έχει έναν μικρό χώρο να παρεκκλίνει από τις 

μετρονομικές ενδείξεις, όπου αυτές υπάρχουν, και να αποδώσει το δράμα από την 

δική του οπτική γωνία.  

Ο Strauss υιοθετεί το φωνητικό ύφος και την ορχήστρα του Wagner στα δραματικά 

έργα του. Διαφοροποιείται όμως στα έργα με κωμικό ή λιγότερο δραματικό 

περιεχόμενο. Σ’ αυτά είναι φανερή η επιστροφή του στις παλιές τεχνικές του 

belcanto, όπως ο αυτοσχεδιασμός στην κορώνα, η mezza voce, το ομιλητικό ύφος στο 

ρετσιτατίβο, η messa di voce στις μεγάλες νότες, η ευελιξία και η ελαφρότητα της 

φωνής στις κολορατούρες ενώ η ορχήστρα δίνει λεπτότερα ηχοχρώματα. Η ρυθμική 

αγωγή είναι σταθερή με ελάχιστα σημεία rubato, ενώ ο ερμηνευτής μπορεί να 

βασιστεί πλέον στις μετρονομικές ενδείξεις.  

Η κληρονομιά των ρομαντικών ιδεών  και μεθόδων που άφησαν οι δύο αυτοί 

συνθέτες αποτέλεσε την γεννήτρια δύναμη για το έργο των σημαντικότερων 

δημιουργών της γερμανικής όπερας του 20
ου

 αιώνα όπως είναι οι Hindemith, 

Schoenberg, Berg και άλλοι.    

 

6.7 Η Γαλλική Όπερα 

 

Η γαλλική μουσική του 19ου αιώνα έχει επηρεαστεί πολύ από τα μεγάλα κοινωνικά 

γεγονότα που συνέβησαν κατά την εποχή εκείνη καθώς και από την Γαλλική 

Επανάσταση. Η ακτινοβολία της επηρεάζει και την όπερα άλλων χωρών. Το 

κυρίαρχο ρεύμα είναι η Grand Opera (πρώτο μισό του αιώνα), διάδοχος της λυρικής 

τραγωδίας του 17ου-18ου αιώνα όπου η μεγαλοπρέπεια, ο μνημειακός χαρακτήρας, 

οι σκηνές με μεγάλα πλήθη επί σκηνής, χορωδίες, μπαλέτα, η μεγάλη και πλούσια σε 

ηχοχρώματα ορχήστρα κλπ. είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. (Meyerbeer: Robert 

le Diable, Les Huguenottes, Le Prophete, Halevy: La Juive). Τα θέματα είναι από τη 

μεσαιωνική και νεότερη ιστορία. Στον αντίποδα της Grand Opera βρίσκεται η Opera 

Comique, με καθημερινά θέματα και μικρές μορφολογικές διαφορές (Boieldieu, 

Herold, Adam, Offenbach και οπερέττα). Μετά τα μέσα του αιώνα εμφανίζεται μια 

όπερα με μικρότερες διαστάσεις, αλλά με καλύτερη σκιαγράφηση των χαρακτήρων: 
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Πρόκειται για το Λυρικό Δράμα, συνήθως με διαλόγους αντί ρετσιτατίβο (Bizet: 

Carmen, Gounod: Faust)
430

.  

 

6.7.1 Το φωνητικό ύφος στην γαλλική όπερα του 19
ου

 αιώνα 

 

Όπως αναφέρθηκε η Grand Opera αναπτύχθηκε κάτω από κοινωνικές συνθήκες που 

στιγματίσθηκαν από σημαντικά για την Γαλλία ιστορικά γεγονότα. Κάτω από τις 

συνθήκες αυτές η θεματολογία που αναπτύχθηκε βασίστηκε σε ιστορικά γεγονότα, 

θρησκευτικές διαμάχες μεταξύ των εκκλησιών, ενώ δεν λείπει και το μεταφυσικό 

στοιχείο όπως συνέβη στη Γερμανία κατά την ίδια εποχή. Η αισθητική που 

δημιουργήθηκε μέσα από αυτήν την θεματολογία σε συνδυασμό με τις φωνολογικές 

ιδιαιτερότητες της γαλλικής γλώσσας δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο φωνητικό ύφος το 

οποίο διατηρήθηκε κατά τον 19
ο
 αιώνα και πέρασε στο έργο των νεώτερων συνθετών 

όπως ο Debussy.  

 

6.7.1.1  Το legato και το «οπερατικό ύφος» στην γαλλική φωνητική μουσική  

 

Μια από τις διαφορές της γαλλικής γλώσσας από την γερμανική, την ιταλική και την 

αγγλική, έγκειται στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι τονισμοί. Στις υπόλοιπες 

γλώσσες, ο ρυθμός του λόγου, μας μεταφέρει από την μια τονισμένη συλλαβή στην 

επόμενη και αυτός ο ρυθμός καλείται «μέτρο». Στην γαλλική οι τονισμοί 

επιτυγχάνονται με επιμήκυνση της τονισμένης συλλαβής χωρίς αυτή να λαμβάνει 

περισσότερο βάρος. Έτσι ο λόγος αποκτά μια ρευστότητα την οποία οι συνθέτες την 

μετέφρασαν σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος πολύ διαφορετικό από αυτό των 

υπολοίπων εθνών. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη της δημιουργίας μιας 

γραμμής legato στο γαλλικό τραγούδι, περισσότερο από ότι στο τραγούδι  των άλλων 

γλωσσών κάτι που χαρακτηρίζει την γαλλική ως «Legato γλώσσα»
431

. Για να γίνει πιο 

κατανοητό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το χορωδιακό “La cloche a sonné” από την 

πρώτη πράξη της Carmen. Όσον αφορά την άρθρωση της χορωδίας, ο Bizet δεν 

καταγράφει καμία ένδειξη. Όπως είδαμε σε ανάλογες περιπτώσεις στην γερμανική 

όπερα η οποία υιοθέτησε το ύφος του lied του Schubert, οι νότες αυτές 

τραγουδιούνται ξεχωρισμένες μεταξύ τους (βλ. 6.6.1.2) όπως φάνηκε στο παράδειγμα 

του Das Wandern. Παρατηρώντας  ηχογραφήσεις του συγκεκριμένου αποσπάσματος 

φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι σε ανάλογες περιπτώσεις η άρθρωση είναι legato. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η ζωντανή ηχογράφηση από το θέατρο La Scala υπό τον D. 

Barenboim
432

 (2010) και αυτή υπό τον H.von Karajan (1967)
433

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
430

 Μαλιάρας Νικόλαος: «Ιστορία της Μουσικής-Ρομαντισμός» σελ. 9  

 
431

 Christopher Goldsack: “Singing in French”, σελ. 4  
432

  https://www.youtube.com/watch?v=M1VJ40D60mI 14:34 
433

 https://www.youtube.com/watch?v=BaToTLLZPOc 16:10 

https://www.youtube.com/watch?v=M1VJ40D60mI
https://www.youtube.com/watch?v=BaToTLLZPOc


 318 

Παρ. 6.37 G. Bizet: Carmen: “La cloche a sonné” από την 1
η
 πράξη 

 
 

Με την ένδειξη “très detachè” στο ίδιο απόσπασμα ο συνθέτης δίνει την ρητή οδηγία 

οι νότες να εκτελεστούν staccato: 

 

Παρ. 6.38  

 
Άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την άρθρωση του ήχου, όταν οι συνθέτες δεν 

καταγράφουν ένδειξη είναι ο χαρακτήρας, η ταχύτητα και η έκφραση του κειμένου.  

Σε γρήγορα και έντονα συναισθηματικά αποσπάσματα μια άρθρωση marcato είναι 

αυτή που θα εξασφαλίσει την έκφραση του δράματος, ενώ σε μέρη cantabile ή 

leggero όπως στο παρ. 6.37 απαιτείται δεμένος, μαλακός και ομοιογενής ήχος.  

 

Η φωνητική δεξιοτεχνία δεν λείπει από την γαλλική όπερα. Οι παραστάσεις του 

έργου Les Huguenots (Οι Ουγενότοι) απέκτησαν τον χαρακτηρισμό «Η νύχτες των 

επτά αστεριών» καθώς το έργο έχει επτά ισοδύναμους και απαιτητικούς ρόλους για 

τους οποίους ο Meyerbeer υιοθέτησε ένα νέο για την εποχή είδος δεξιοτεχνικού 

τραγουδιού: πρόκειται για μια περισσότερο δυναμική παρά χαριτωμένη δεξιοτεχνία 

που απαιτεί την επέκταση της πραγματικής φωνής  μέχρι την κορυφή της έκτασης με 

ταυτόχρονη απεξάρτηση από το falsetto. Αυτό το ηρωικό ύφος είναι γνωστό σήμερα 

ως «οπερατικό» (“operatic”) και οφείλουμε την ύπαρξή του στον Meyerbeer
434

       

 

 

 

 

                                                 

434 Βλ. Richard Taruskin: “Music in the Nineteenth Century: The Oxford History of Western Music”: 

κεφ. Grandest of the Grand  
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6.7.1.2 Portamento  

 

Οι ηχογραφήσεις που έγιναν στις αρχές του 20
ου

 αιώνα δείχνουν ότι οι τραγουδιστές 

χρησιμοποιούν το portamento για να συνδέσουν μικρότερα ή μεγαλύτερα 

διαστήματα. Όμως όπως κάθε τι στην γαλλική μουσική έτσι και το portamento 

χρησιμοποιείται με ευγενική και λεπτή έκφραση
435

. Στο έργο “On Singers and 

Singing” (1913-14) ο Reynaldo Hahn
436

 αναφέρει ότι χωρίς το portamento το 

τραγούδι γίνεται «ξερό» και ως εκ τούτου αυτό δεν γίνεται να αποφευχθεί, 

επισημαίνοντας ταυτόχρονα την λειτουργική του σημασία στην παραγωγή του legato 

τραγουδιού.  Πολύ συχνά οι συνθέτες σηματοδοτούν την παρουσία του όπως κάνει ο 

Meyerbeer στους Ουγενότους χρησιμοποιώντας έτσι ως εκφραστικό μέσο:  

 

Παρ. 6.39 Meyerbeer: “Les Huguenots”, 4
η
 πράξη, no 24 

 
ενώ αλλού χρησιμοποιείται από τους τραγουδιστές ως βοηθητικό μέσο στην 

παραγωγή του legato. Στο παρ. 7.40 η σοπράνο Michéle Lagrange στο πρώτο μέτρο 

γλιστράει από το μι στο σολ δίεση
437

. Η σύνδεση των δυο νοτών γίνεται απ’ ευθείας 

χωρίς να παρατηρούμε προήγηση της δεύτερης νότας κάτι που είναι ο τυπικός τρόπος 

εκτέλεσης portamento μεταξύ νοτών που φέρουν την ίδια συλλαβή, σε αντίθεση με το 

παρ. 6.39 όπου μεταξύ δύο διαφορετικών συλλαβών απαιτείται χρόνος για να 

προετοιμαστεί η δεύτερη συλλαβή.  

 

Παρ. 6.40 Meyerbeer: Ροβέρτος ο Διάβολος, 1
η
 πράξη 

 

 
Τέλος, πολύ συχνή είναι και η χρήση του πριν από την τελική κατάληξη μιας 

καντέντσας ή πριν από την επανεμφάνιση του κυρίου θέματος όπως κάνει ο τενόρος  

Uwe Stickert στο απόσπασμα του παρ. 6.41. μεταξύ της τελευταίας νότας του πρώτου 

και της πρώτης του δεύτερου. Εδώ ο Stickert φτάνει πολύ νωρίς στο σολ ύφεση όπου 

                                                 
435

 Βλ. Martha Elliott: “Singing in Style” σελ. 209  
436

 Ο R. Hahn υπήρξε συνθέτης, πιανίστας και τραγουδιστής που διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής 

της όπερας των Παρισίων. 
437

  https://www.youtube.com/watch?v=Thh5e7u_I-M 23:30   

https://www.youtube.com/watch?v=Thh5e7u_I-M


 320 

περιμένει αρκετά προετοιμάζοντας έτσι την επανεμφάνιση του θέματος : Tu l’ as 

dit
438

. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει το πέρασμα στην επανέκθεση του θέματος ο 

Guy Fouche (1953) με την μικρή διαφορά ότι περιμένει πολύ λιγότερο στο τελευταίο 

φα του πρώτου μέτρου
439

. 

  

Παρ. 6.41 G. Meyerbeer: Les Huguenots, 4
η
 πράξη, Cavatine (andante amoroso) 

μέτρα 16-20  

 
 

Ο αυτοσχεδιασμός στην γαλλική όπερα, είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ακολουθώντας 

έτσι την παράδοση των προηγούμενων εποχών. Ο ελάχιστος χώρος που «δίνεται» 

στους τραγουδιστές να αυτοσχεδιάσουν βρίσκεται στις δεξιοτεχνικές καντέντσες οι 

οποίες έχουν την μορφή αυτών του ιταλικού belcanto στις οποίες περιέχονται 

περισσότερες από μια συλλαβές. Ο Meyerbeer συνήθιζε να επεξεργάζεται αρκετές 

από αυτές μετά τις παραστάσεις των έργων του, ενώ πολλές από αυτές τις συνέθετε 

κατά την διάρκεια των προβών προσαρμόζοντας τες στις δυνατότητες του εκάστοτε 

τραγουδιστή. 

 Στην καντέντσα του παραδείγματος 6.42 από το έργο Ροβέρτος ο Διάβολος η 

Michéle Lagrange τηρεί αρκετά πιστά την γραφή του Meyerbeer μέχρι το μέσο του 

3
ου

 μέτρου. Μετά το σημείο αυτό τραγουδάει ένα ρε δίεση που οδηγεί στο 

καταληκτικό μι της άριας
440

.  

 

Παρ. 6.42 Ροβέρτος ο Διάβολος, 1
η
 πράξη  

 

                                                 
438

 https://www.youtube.com/watch?v=bM3yijP1MBA  1:35  
439

 https://www.youtube.com/watch?v=8y1nmSakyUY 0:50 
440

 https://www.youtube.com/watch?v=Thh5e7u_I-M 20:28  

https://www.youtube.com/watch?v=bM3yijP1MBA
https://www.youtube.com/watch?v=8y1nmSakyUY
https://www.youtube.com/watch?v=Thh5e7u_I-M
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Ένας δεύτερος τύπος καντέντσας που παρατηρείται σε έργα κωμικά που έχουν 

καταβολές από την οπερέτα όπως είναι η Gavotte από την Manon του Massenet και η 

Ombre légère από την Dinorah του Meyerbeer παρουσιάζει εναλλακτικές μορφές οι 

οποίες όμως δεν αυτοσχεδιάζονται αλλά ακολουθούνται πιστά από τους 

τραγουδιστές.  

6.7.1.3 Το ομιλητικό ύφος και το ρετσιτατίβο 

 

Το ομηλιτικό ύφος είναι άμεσα συνδεδεμένο με την γαλλική όπερα του 19
ου

 αιώνα 

και φτάνει στο αποκορύφωμα του στον Debussy ο οποίος μεταφέρει το ομιλητικό 

ύφος του Wagner στην μοναδική του όπερα Πελέας και Μελισσάνθη, όπου 

εξαλείφεται η διαφορά ρετσιτατίβο και τραγουδιού και ο λόγος κινείται πάνω στα 

ιμπρεσιονιστικά ηχοχρώματα της ορχήστρας. Συνθέτες όπως ο Emmanuel Chabrier 

και ο Ernest Chausson ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο που έμεινε στην Ιστορία 

γνωστός ως Βαγκνερισμός (Wagnerism).    Στην υπόλοιπη μουσική δημιουργία το 

ρετσιτατίβο συνεχίζει να αποτελεί την εισαγωγή πριν από τα χορωδιακά, τα σύνολα ή 

τις άριες και εκτός από την εξέλιξη της δράσης κατέχει και τον ρόλο της 

προετοιμασίας της ατμόσφαιρας του αποσπάσματος που ακολουθεί. 

 Ο τύπος που συναντάται είναι το Recitativo Obbligato με συνοδεία ορχήστρας και με 

ενδιάμεσα ορχηστικά μέρη που εντείνουν την έκφραση του λόγου και περιγράφουν 

την δράση όπως φαίνεται στο παράδειγμα 6.43: 

 

Παρ. 6.43   Ροβέρτος ο Διάβολος, 1
η
 πράξη 

 

 
Οι πρακτικές εκτέλεσης του παρελθόντος συνεχίσουν να εφαρμόζονται και εδώ, 

πράγμα που σημαίνει ότι το tempo καθορίζεται από το δραματικό περιεχόμενο του 

λόγου, οι τονισμοί του κειμένου υπερισχύουν των τονισμών του μέτρου ενώ η 

συνοδεία βασίζεται στην ροή του κειμένου και όχι στην διάρθρωση των χρόνων 

(beats) μέσα στο μέτρο. Η απεξάρτηση αυτή από το μέτρημα δίνει τον χρόνο στον 

τραγουδιστή να ακούσει τις συγχορδίες και να στηριχθεί τονικά. Έτσι στο τρίτο μέτρο 

του παραδείγματος 7.43 θα ξεκινήσει την φράση αφού ακούσει την συγχορδία στο 

δεύτερο χρόνο, μια πρακτική που πηγάζει από την εποχή Μπαρόκ.  

Κατά την διάρκεια του αιώνα το ρετσιτατίβο απέκτησε μια πιο αυστηρή ρυθμικά 

μορφή όπου η συμμετοχή της ορχήστρας γίνεται όλο και πιο ενεργή, με αποτέλεσμα 

αυτό να γίνεται πιο δυσδιάκριτο ανάμεσα από τα σύνολα, τα χορωδιακά και τις άριες, 

φτάνοντας στο έργο των βαγκνεριστών όπου όπως είδαμε, η διαφορά ρετσιτατίβου-

άριας δεν διακρίνεται.  
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Γενικά, αν θα επιχειρούσαμε να περιγράψουμε το φωνητικό ύφος της γαλλικής 

μουσικής μέσα σε λίγες λέξεις, τότε θα έπρεπε να υιοθετήσουμε την περιγραφή της 

σοπράνο Leontina Vaduva η οποία παρουσιάζει την γαλλική μουσική ως έναν  

ιμπρεσιονιστικό πίνακα. Απαιτεί  μια συγκεκριμένη αυστηρότητα όπως συμβαίνει 

στον Mozart αλλά ταυτόχρονα περισσότερο χρώμα. Οι λέξεις πρέπει να λαμβάνουν 

περισσότερη έμφαση καθώς το δραματικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Οι νότες 

σμίγουν με τις λέξεις και το libretto με έναν λεπτό τρόπο που οδηγεί σε ένα κομψό 

φραζάρισμα
441

.    

 

 

 

6.7.2 Tempo 

 

Το παρελθόν της γαλλικής όπερας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον χορό που 

συμμετέχει   είτε με την μορφή μουσικών αποσπασμάτων μπαλέτου χωρίς τραγούδι, 

είτε με την υιοθέτηση των χορευτικών φορμών στις άριες και τα σύνολα. Η παράδοση 

αυτή συνεχίστηκε τον 19
ο
 αιώνα όπου παρατηρούμε τους παλιούς χορούς να έχουν 

έντονη παρουσία στην Grand Opera. Καθώς εξελίσσεται ο αιώνας η συχνότητα που 

συναντώνται ελαττώνεται ενώ προς το τέλος εμφανίζονται μόνο σποραδικά όπως 

συμβαίνει με την Gavotte της Manon (1884) του Massenet. Στις πρώιμες όπερες της 

εποχής οι μετρονομικές ενδείξεις απουσιάζουν έτσι ο καθορισμός του tempo γίνεται 

με βάση την ιταλική ορολογία, το είδος του χορού πάνω στον οποίο είναι γραμμένο 

ένα απόσπασμα, καθώς και από παράγοντες που εξετάσαμε στο υποκεφάλαιο 6.2 (Το 

τέμπο στην κλασική όπερα) και που είναι το είδος του μέτρου, οι μικρότερες 

ρυθμικές αξίες της μελωδίας και το δραματικό περιεχόμενο. Οι μετρονομικές 

ενδείξεις δείχνουν να αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις του συνθέτη και τηρούνται με 

αρκετή προσήλωση από τους εκτελεστές. Υπάρχουν όμως κάποιες ελάχιστες 

περιπτώσεις που δημιουργούν αμφιβολίες στους ερευνητές για τον τρόπο που οι 

συνθέτες αντιλαμβάνονται τους μουσικούς όρους που περιγράφουν το tempo: 

Συγκρίνοντας δύο αποσπάσματα από τους Ουγενότους που φέρουν την ίδια ορολογία 

για το tempo, και πιο συγκεκριμένα: Andantino, η Clive Brown διαπίστωσε ότι ενώ  

αυτά έχουν το ίδιο μέτρο και τις ίδιες ρυθμικές αξίες, εντούτοις ο Meyerbeer 

αναγράφει  =66 και  =104 αντίστοιχα ενώ στην ίδια όπερα στο andante δίνει την 

ταχύτητα: =84. Την ίδια απόκλιση παρατήρησε και σε αποσπάσματα που 

αναγράφουν andante, poco andante και poco sostenuto. Η εξήγηση που δίνει η Brown 

είναι ότι η κοσμοπολίτικη μουσική εμπειρία του Meyerbeer σε Γερμανία, Ιταλία και 

Γαλλία τον οδήγησε να χρησιμοποιήσει τους όρους αυτούς με ασυνέπεια
442

, θέτοντας 

έτσι την αμφισβήτηση της για το κατά πόσο μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για το tempo με βάση μόνο το μέτρο, τις ρυθμικές αξίες και τους 

μουσικούς όρους. Στον συλλογισμό της όμως δεν περιλαμβάνει το δραματικό 

περιεχόμενο του κειμένου ως παράγοντα καθορισμού του tempo, κάτι που οι 

                                                 
441

 https://www.youtube.com/watch?v=omKkcaXLwpI 4:05 

442
 Βλ. Clive Brown: “Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900” σελ. 356 

  

https://www.youtube.com/watch?v=omKkcaXLwpI


 323 

σύγχρονοι γερμανοί συνθέτες, τόσο ο Weber όσο και ο Wagner, όπως είδαμε το 

θεωρούσαν τόσο καθοριστικό, σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραμερίσουν εντελώς την 

χρήση του μετρονόμου.   

 

 

6.7.2.1 Οι χορευτικές φόρμες  

 

Όσον αφορά τους χορούς που συναντώνται, αυτοί εμφανίζονται με διάφορες μορφές, 

ενώ μερικοί από αυτούς αποκλίνουν από τον χαρακτήρα που είχαν στο παρελθόν: 

 

Η Ballade έχει συχνή παρουσία κυρίως στο έργο του Meyerbeer. Την συναντάμε σε 

μέτρο 6/8 με ένδειξη  Allegretto molto Moderato ή απλά Movement de la Ballade. 

Δομικά αποτελείται από δύο ή τρείς στροφές με εναλλαγή couplet-refrain ενώ έχει 

έντονα αφηγηματικό χαρακτήρα όπως είχε και στο παρελθόν αφού από την γέννηση 

της χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις περιπέτειες ηρώων ή θρυλικών 

προσώπων. Το τελευταίο φαίνεται πιο έντονα στην Ballade της όπερας L’ Africain 

(νο 11) όπου διατηρεί μεν το ίδιο μέτρο ωστόσο εκτελείται πολύ γρηγορότερα και με 

χαρακτήρα marcato ο οποίος δίνει  μια ιδιαίτερα ηρωική ατμόσφαιρα στο 

απόσπασμα.   

H Sicilienne χάνει τον ποιμενικό (pastorale) χαρακτήρα της και εμφανίζεται στο έργο 

Ροβέρτος ο Διάβολος πολύ γρηγορότερη (Allegro brillante), ενώ αλλοιωμένο είναι και 

το ρυθμικό της σχήμα:  

  6/8  αντί του τυπικού σχήματος που φαίνεται παρακάτω: 

 

 
Δεν υπάρχει κάποια σαφή αναφορά ότι ο συγκεκριμένος χορός διαμόρφωσε 

γρηγορότερο χαρακτήρα κατά τον 19
ο
 αιώνα, παρά μόνο ελάχιστες ενδείξεις από τις 

οποίες όμως δεν είναι δυνατό να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα. Μερικές από αυτές 

είναι η 19
η
 παραλλαγή  από το έργο «Παραλλαγές και Φούγκα σε ένα θέμα του 

Handel» του J. Brahms και το “O Lola” από την Cavalleria Rusticana του Mascani.   

Η Air εμφανίζεται σε 3/8 ή 6/8 με την ένδειξη andantino. O μελωδικός (cantabile) 

χαρακτήρας της δεν πρέπει να αλλοιωθεί από τις μικρές νότες (τρίηχα δέκατα έκτα) 

που διαθέτει. Air με παρόμοια ρυθμικά σχήματα έχουν την ένδειξη =138 (Le 

prophète)   

Η Gavotte που εμφανίζεται στην τρίτη πράξη της Manon του Massenet εμφανίζει την 

μορφή της παλιάς Gavotte ενώ και οι παραδόσεις της πρακτικής εκτέλεσης που 

διατηρούνται ως σήμερα θυμίζουν έντονα τις πρακτικές εκτέλεσης της μουσικής 

μπαρόκ με τις άνισες νότες (notes inegales) που παίζονται στα όγδοα του δεύτερου 

μέτρου του πρώτου θέματος (παρ 6.44, 4
ο
 μέτρο):  
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Παρ. 6. 44 Massenet: Gavotte από την 3
η
 πράξη της Manon  

 
Το έντονο rubato που εκφράζεται με επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις ανά τέσσερα 

μέτρα καθώς και με επιβραδύνσεις πριν από κορώνες και επανεκθέσεις του θέματος,  

είναι τo στοιχείo που προστέθηκε τον 19
ο
 αιώνα και διαφοροποιεί την ερμηνεία από 

αυτήν της παλιάς Gavotte.   

Το Waltz είναι ο χορός με την μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Κατά τον 19
ο
 αιώνα 

συναντάται σε διάφορα μέτρα: 3/4, 3/8, 6/8 ακόμα και 5/4. Με την ίδια ποικιλία 

συναντάται και στην γαλλική όπερα, τόσο σε μορφή όσο και σε ταχύτητα : Στο έργο 

La Juive (1835) του Fromental Halèvy δεν υπάρχει μουσικός όρος ούτε και  

μετρονομική ένδειξη. Στο Ροβέρτος ο Διάβολος  το βρίσκουμε σε 3/8  και αναγραφή 

Allegro Moderato, στο έργο  Le Prophète: Allegro con spirito · = 58, ενώ το 

“Nobles Seigneurs, Salut !” από τους Ουγενότους είναι γραμμένο σε 9/8 με την 

ένδειξη andantino. 

 Οι δεξιοτεχνικές άριες που είναι γραμμένες πάνω σε ρυθμό Waltz ακολουθούν ένα 

tempo rubato με επιβράδυνση συνήθως στο τέλος μιας φράσης. Στο τέλος του τρίτου 

μέτρου του παραδείγματος 6.45 μια μικρή επιβράδυνση δίνει τον χώρο στον 

τραγουδιστή να τραγουδήσει τα δέκατα έκτα με ανάλαφρο χαρακτήρα ενώ ακόμα 

μεγαλύτερη καθυστέρηση στο τελευταίο μέτρο, η οποία συνήθως συνδυάζεται με μια 

κορώνα στην ψηλότερη σι ύφεση, δίνει στην φωνή τον απαραίτητο χρόνο να 

τοποθετηθεί.       

  

Παρ. 6.45 “Nobles Seigneurs, Salut!” μ. 23-28   
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Το rubato στις δεξιοτεχνικές κολορατούρες που εμφανίζονται είτε μέσα στην φράση 

είτε σε καντέντσες, είναι το κοινό στοιχείο στην πρακτική της ερμηνείας με το Waltz 

της βιενέζικης οπερέτας που ανθούσε εκείνη την εποχή στην Αυστρία. Ωστόσο εδώ 

δεν υιοθετείται η προήγηση του δευτέρου χρόνου, κάτι που είναι χαρακτηριστικό 

στην ιδιαίτερη χορευτική φόρμα που είναι γνωστή ως «Βιενέζικο Βαλς».    

 

 

6.7.2.2 Tempo rubato 

 

Όπως συμβαίνει στην γερμανική και την ιταλική όπερα έτσι και εδώ, το πρώιμο έργο 

του αιώνα είναι συνδεδεμένο με το παρελθόν τόσο ως προς την συνθετική τεχνική 

όσο ως προς την πρακτική ερμηνείας. Η ρυθμική αγωγή επομένως είναι σταθερή και 

μόνο μικρές ελευθερίες είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα σημεία. Το 

αυστηρό αυτό ρυθμικό ύφος πέρασε από την Grand Opera και στα μεταγενέστερα 

είδη της γαλλικής όπερας. Δείγματα ρυθμικής ελευθερίας είδαμε παραπάνω στους 

χορευτικούς ρυθμούς του Waltz και της Gavotte. Οι δεξιοτεχνικές άριες με τα 

εκτεταμένα περάσματα (passage), ειδικά σε ψηλές περιοχές της έκτασης, έχουν 

συνδέσει την ερμηνεία τους με την ρυθμική ευελιξία η οποία αφ’ ενός έχει 

λειτουργικό ρόλο δίνοντας στον τραγουδιστή τον χρόνο να προετοιμάσει μια ψηλή 

νότα, μία κορώνα ή ένα πέρασμα, αφ’ ετέρου αποτελεί σημαντικό εκφραστικό μέσο 

στον σχηματισμό των μουσικών φράσεων, όπως επισημαίνει η σοπράνο Renée 

Fleming σε Master class της στο πανεπιστήμιο του Harvard τον Φεβρουάριο του 

2013
443

: Κατά την διδασκαλία της πάνω στην άρια "Ah! douce enfant" από την όπερα 

Cenrillon του Massenet επισημαίνει την σημασία της ρυθμικής ευελιξίας, η οποία 

όμως εδώ δεν μεταφράζεται σε μηχανική αυξομείωση της ταχύτητας, αλλά σε 

ελαστικότητα της φωνής ώστε η δεξιοτεχνική φράση του παραδείγματος 6.46 να 

αποκτήσει σχήμα.    

 

 

 

                                                 
443

 https://www.youtube.com/watch?v=2M-KQ98KUcU  14:00 

https://www.youtube.com/watch?v=2M-KQ98KUcU
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Παρ. 6.46 Massenet: "Ah! douce enfant" από Cendrillon μ. 12-14 

 
Πέρα από τις δεξιοτεχνικές άριες ο ρόλος του rubato επεκτείνεται και στην σύνδεση 

των μορφολογικών δομών. Έτσι μια επιβράδυνση αναδεικνύει το πέρασμα από ένα 

τμήμα μια άριας στο επόμενο, όπως γίνεται μεταξύ του τρίτου και τέταρτου μέτρου 

στο παράδειγμα 6.47 ή οδηγεί στην επανέκθεση του θέματος της άριας όπως γίνεται 

στο 16
ο
 μέτρο του παρ. 6.48 

 

 Παρ. 6.47 Meyerbeer: 1
η
 πράξη Ballade    

   
 
Η βαθμός της εφαρμογής του rubato είναι συνάρτηση τόσο των παραδόσεων που 

έχουν δημιουργηθεί όσο και της προσωπικής εκτίμησης του τραγουδιστή ο οποίος 

έχει τον χώρο να ερμηνεύσει την πρόθεση του συνθέτη από την δική του οπτική 

γωνία. Πιο συγκεκριμένα, παίρνοντας ως παράδειγμα το ερωτικό ντουέτο της 4
ης

 

πράξης από τους Ουγενότους (παρ. 6.48) στο οποίο έχει κατά παράδοση καθιερωθεί 

μια κορώνα στο ντο ύφεση στα μέτρα 5 και 19, παρατηρούμε ότι ο σύγχρονος 

τενόρος Uwe Stickert
444

 έρχεται στο ντο ύφεση μετά από μια μικρή επιβράδυνση την 

οποία εκμεταλλεύεται για να διατηρήσει την τοποθέτηση της φωνής του στο 

διάστημα ρε ύφεση-σι ύφεση που προηγείται. Αντίθετα ο Guy Fouche (1959) την 

πρώτη φορά εκτελεί a tempo την φράση και προτιμά να κάνει μικρή κορώνα στο ντο 

ύφεση του 19
ου

 μέτρου
445

. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
444

 https://www.youtube.com/watch?v=bM3yijP1MBA  
445

 https://www.youtube.com/watch?v=8y1nmSakyUY  

https://www.youtube.com/watch?v=bM3yijP1MBA
https://www.youtube.com/watch?v=8y1nmSakyUY
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Παρ.6.48 G. Meyerbeer: Les Huguenots, 4
η
 πράξη, Cavatine (andante amoroso) 
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6.7.3 Συμπεράσματα 

 

Η γαλλική γλώσσα έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο από οποιονδήποτε άλλο 

παράγοντα στην διαμόρφωση του φωνητικού ύφους της όπερας. Ο ιδιαίτερος τρόπος 

τονισμού και άρθρωσης συντέλεσαν στην δημιουργία ενός “legato” ύφους με 

ιδιαίτερο χρώμα λόγω των ιδιαίτερων φωνολογικών χαρακτηριστικών τόσο των 

απλών φωνηέντων όσο και των δίφθογγων. Οι εναλλαγές χρωμάτων είναι 

εντονότερες από ότι στην όπερα των άλλων χωρών ενώ ταυτόχρονα απαιτείται η 

κλασική αυστηρότητα.  

 Πάνω στο ύφος αυτό χτίστηκε η συνοδεία της ορχήστρας η οποία είναι αρκετά 

διακριτική και κατευθύνεται από την μελωδία. Ο ρόλος της γίνεται όμως ολοένα και 

πιο σημαντικός φτάνοντας έτσι στο έργο του Debussy όπου συμμετέχει ενεργά στο 

δράμα κατά το πρότυπο που δημιούργησε ο Wagner.  

Όσον αφορά το tempo, οι γάλλοι συνθέτες φαίνεται ότι υιοθέτησαν την χρήση του 

μετρονόμου πολύ περισσότερο από τους συνθέτες της Γερμανίας. Οι μετρονομικές 

ενδείξεις ανταποκρίνονται γενικά στην πραγματικότητα, όμως ο κυρίαρχος 

παράγοντας καθορισμού του tempo είναι το δραματικό περιεχόμενο.  Το rubato 

αποτελεί τόσο ένα λειτουργικό όσο και ένα εκφραστικό μέσο για τον τραγουδιστή και 

η χρήση του είτε υπαγορεύεται από τον συνθέτη είτε εφαρμόζεται κατά την κρίση του 

ερμηνευτή η οποία όμως πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό στις δημιουργούμενες 

παραδόσεις. Το έντονα δεξιοτεχνικό ύφος που δημιουργήθηκε στην Γαλλία τον 19
ο
 

αιώνα συνδυάζει την ρυθμική αυστηρότητα με την ευελιξία της φωνής με τρόπο 

τέτοιο ώστε η μουσική φράση να αποκτά σχήμα και ζωντάνια.   

  Η εξέλιξη της γαλλικής όπερας τα επόμενα χρόνια έχει ως σταθμό το έργο των Faure 

(Pènèlope, 1913) και Dukas (Ariane et Barbe-Bleue, 1907) οι οποίοι απορρόφησαν τα 

Βαγκνερικά στοιχεία διατηρώντας όμως παράλληλα τον προσωπικό τους χαρακτήρα. 

Πάνω στην αισθητική που δημιούργησαν οι παραπάνω συνθέτες καθώς και ο 

Debussy, χτίστηκε το έργο των επόμενων γάλλων συνθετών όπερας όπως ο Ravel και 

αργότερα η «ομάδα των έξι», με τους τρείς από αυτούς, τον Milhaud, τον Honegger 

και τον Poulenc να πειραματίζονται σε νέα είδη όπερας όπως οι δεκάλεπτες  Opéras-

minutes (Milhaud 1927–28) και η όπερα-ορατόριο «Βασιλιάς Δαβίδ» (Honegger 

1921). Το έργο του Debussy επηρέασε και τον νεαρό τότε έλληνα συνθέτη Δημήτρη 

Μητρόπουλο, με αποτέλεσμα η μοναδική του όπερα «Αδελφή Βεατρίκη» (1918) να 

θεωρείται από του μουσικολόγους ότι ανήκει στον γαλλικό Βαγκνερισμό.   
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6.8 Οι εθνικές σχολές του 19
ου

 αιώνα-Ρωσία 

 

Κατά τον 19
ο
 αιώνα αναπτύχθηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες μια εθνική 

όπερα ως καθρέφτης της αναπτυσσόμενης εθνικής και πολιτικής συνείδησης των 

λαών. Το εθνικό στοιχείο, οι μορφές και οι τόποι της ιστορίας, αποτελούν πέρα από 

διακοσμητικά στοιχεία, την ίδια την κεντρική ιδέα. Στην Αγγλία όπου οι επιδράσεις 

του ιταλικού  belcanto και κυρίως του Rossini είναι εμφανείς
446

, διακρίνονται οι 

συνθέτες S. Sullivan (1842-1900) και F. Barnett (1802-1890), στην Σκανδιναβία οι 

Hartmann, Sinding, Hallstrom και Hallen, στα Βαλκάνια οι Erkel (Ουγγαρία), 

Dobronic, Hristic (Σερβοκροατία), Enescu (Ρουμανία) ενώ στην Τσεχοσλοβακία 

διακρίνονται οι μορφές των Dvorzak, Smetana και Janacek
447

. Τα πρώτα βήματα 

γίνονται και στην Ελλάδα όπου το έργο των Καρρέρ, Μάντζαρου, και Δοροθεάτου, 

Ξυνδά και αργότερα των Λαμπελέτ και Σαμάρα κάνει την εμφάνιση του αρχικά υπό 

την ιταλική επιρροή και κατόπιν με την εισαγωγή παραδοσιακών ελληνικών 

στοιχείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξαν επιρροές τόσο από την 

αγγλική “Ballad Opera” όσο και από την Ιταλία από όπου θίασοι διέσχιζαν τον 

Ατλαντικό για να παρουσιάσουν έργα των Rossini και Mozart. Προς το τέλος του 

αιώνα κατέφθασαν και οι πρώτοι γερμανοί τραγουδιστές που αφού ανέβασαν τον 

Lohengrin στην Νέα Υόρκη (1871) έκαναν μόνιμη την παρουσία τους εκεί. 

Παράλληλα πολλοί αμερικάνοι συνθέτες ταξίδεψαν στην Ευρώπη και γνώρισαν τις 

συνθετικές τεχνικές της όπερας των διαφόρων σχολών τις οποίες αξιοποίησαν σε 

συνδυασμό με τα παραδοσιακά αμερικάνικα στοιχεία έτσι ώστε στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα να υπάρχει σημαντικός αριθμός συνθετών όπερας. Από αυτούς, οι Gershwin 

(Porgy and Bess, 1935) και Barber (Vanessa) έγιναν διεθνώς γνωστοί βάζοντας την 

αμερικάνικη όπερα στο ρεπερτόριο των θεάτρων όλου του κόσμου.          

 Η Ρωσία είχε δεχτεί σημαντικές επιρροές από την Ιταλία ήδη από τον 18
ο
  αιώνα 

αφού εκεί η όπερα έγινε γνωστή αρχικά από ιταλικούς θιάσους που δίνανε 

παραστάσεις στα μεγάλα θέατρα, κυρίως σε Αγία Πετρούπολη και Μόσχα και 

κατόπιν από συνθέτες που εγκαταστάθηκαν και εργάστηκαν μόνιμα στην χώρα, υπό 

την στήριξη των τσάρων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, συνθέτες όπως οι Cimarosa, 

Galuppi, Paisiello, Traeta και κυρίως ο Francesco Araia (1709-1770) είχαν την 

δυνατότητα να συνθέσουν ιταλικές όπερες αλλά και να δημιουργήσουν σχολές στις 

οποίες εκπαιδεύονταν τραγουδιστές και μαέστροι. Από τις σχολές αυτές 

αναδείχτηκαν οι πρώτοι ρώσοι συνθέτες όπερας οι οποίοι υιοθέτησαν το 

εκκλησιαστικό χορωδιακό τραγούδι της πατρίδας τους καθώς και το τραγούδι της 

λαϊκής ρωσικής παράδοσης.  

 Τον 19
ο
 αιώνα εισήρθαν επιρροές από την γαλλική Grand Opera και από την 

γερμανική «Παραμυθένια όπερα» (όρος που αναφέρεται στο μεταφυσικό στοιχείο του 

γερμανικού Singspiel των Mozart, Weber και του έργου του Wagner) και μόλις το 

1836 με το έργο «Μια Ζωή για τον Τσάρο» του Glinka η ρωσική  όπερα αποκτά τον 

δικό της αναγνωρίσιμο εθνικό χαρακτήρα
448

. 

  

 

 

 

                                                 
446

 Βλ. The Groves Dictionary of Music: Opera 
447

 Βλ. Ulrich Michels: «Άτλας της Μουσικής», 2
ος

 τόμος, σελ 457 
448

 Βλ Ank Reinders: “Atlas der Gesangskunst”, σελ. 153-154 
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6.8.1 Το ύφος της ερμηνείας της ρώσικης όπερας 

 

Τα φωνολογικά χαρακτηριστικά της ρωσικής γλώσσας διαμορφώθηκαν κάτω από τις 

ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην αχανή έκταση της χώρας. 

Κάτω από το έντονο κρύο που επικρατεί καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, οι 

άνθρωποι μιλούν χωρίς να ανοίξουν πολύ το στόμα. Δημιουργήθηκε έτσι μια «βαριά» 

γλώσσα η οποία διαθέτει πολλά σύμφωνα και συνδυασμούς αυτών, ενώ τα φωνήεντα 

είναι κλειστά και διαθέτουν σκοτεινό χρώμα σε αντίθεση με τα ανοιχτά και φωτεινά 

φωνήεντα των μεσογειακών χωρών.  

Η ιδιαιτερότητα αυτή της φωνολογίας ενισχύεται από τον ιδιαίτερο τρόπο που 

σχηματίζονται οι φθόγγοι, ενώ παρατηρείται το χαρακτηριστικό φαινόμενο να 

υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι προφοράς τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

τα σύμφωνα διακρίνονται σε μαλακά και σκληρά. Το ίδιο δηλαδή σύμφωνο μπορεί να 

παραχθεί με δύο τρόπους. Οι διαφορά τους είναι ότι τα μεν σκληρά παράγονται και 

ακούγονται όπως τα ιταλικά, τα δε μαλακά έχουν έναν ιδιαίτερο «ουρανικό» ήχο κάτι 

που επιτυγχάνεται με την ανύψωση του κέντρου της γλώσσας προς το μπροστινό 

μέρος της σκληρής υπερώας και ο συμβολισμός τους γίνεται με ένα κόμμα (,) κάτω 

από το γράμμα όπως φαίνεται παρακάτω
449

:      

 

 

Παρ. 6.49 Ο συμβολισμός των μαλακών συμφώνων 

 

Ņ, ş, ŗ, ţ, ȥ 

 

 

Τα φωνήεντα όπως αναφέρθηκε έχουν ένα κλειστό και σκούρο χρώμα, ενώ 

εμφανίζονται και αυτά σε διάφορες μορφές. Το [a] και το [u] είναι καθαρά και 

προφέρονται όπως τα ιταλικά. Το [ε] είναι ανοιχτό όπως το ιταλικό ενώ το [e] είναι 

μισόκλειστο όπως στην λέξη «vero». Το τελευταίο είναι πιο κλειστό πριν από το [j] 

και το [i]  ή πριν από μαλακό σύμφωνο και πιο ανοιχτό σε οποιαδήποτε άλλη θέση.             

Το [i] είναι καθαρό και προφέρεται όπως το ιταλικό ενώ το [ɨ] αποτελεί μια 

παραλλαγμένη μορφή του ίδιου φθόγγου που σχηματίζεται με την τοποθέτηση της 

κορυφής της γλώσσας κοντά στα επάνω δόντια ή πάνω σε αυτά. Ο ήχος αυτός που 

δεν υπάρχει σε καμία δυτική γλώσσα εμφανίζεται μόνο μετά από σκληρά σύμφωνα. 

Το [ǝ] (schwa) είναι ένας ουδέτερο, μη στρογγυλεμένο φωνήεν. Αν και 

χρησιμοποιείται μόνο στην ομιλία ενώ όπου εμφανίζεται στο τραγούδι τότε η 

συλλαβή αυτή πρέπει να τραγουδηθεί ελαφρώς ασθενέστερα. Τέλος το ημίφωνο [j] 

(yot ή j-glide) προφέρεται όπως στην αγγλική λέξη “yes” και έχει διαφορετικό βαθμό 

έντασης ανάλογα με την θέση του στην λέξη. Προφέρεται εντονότερα όταν βρίσκεται 

στην αρχή της λέξης ή μεταξύ ενός συμφώνου και ενός φωνήεντος, και λιγότερο 

έντονα όταν βρίσκεται μεταξύ δύο φωνηέντων. Όταν βρίσκεται στο τέλος μιας 

συλλαβής τότε η διάρκειά του είναι πολύ σύντομη.  

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η ρωσική γλώσσα από μόνη της είναι ικανή να 

δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο τραγούδι και σε συνδυασμό με την χρήση της 

τροπικής αρμονίας που προέρχεται από το εκκλησιαστικό χορωδιακό τραγούδι των 

προηγούμενων αιώνων, καθώς και με την πλούσια ενορχήστρωση που μας μεταφέρει 

                                                 
449

 Βλ. Anton Belov: “Russian Lyric Diction”  http://www.russianartsong.com/#!diction-guides/eit1j  

http://www.russianartsong.com/#!diction-guides/eit1j
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τους ήχους της λαϊκής παράδοσης, δημιουργούν τον ιδιαίτερο εξωτικό χαρακτήρα της 

ρωσικής όπερας του 19
ου

 αιώνα.  

 

Οι εκκλησιαστική χορωδιακή μουσική ήταν ένα από τα συχνότερα ακούσματα που 

έρχονταν σε επαφή οι ρώσοι. Έχοντας τις ρίζες του στην βυζαντινή μουσική του 9
ου

 -

10
ου

 αιώνα το θρησκευτικό τραγούδι διέθετε τεχνικές και πρακτικές πολύ 

διαφορετικές από αυτές που καθιερώθηκαν στην δυτική μουσική. Πιο συγκεκριμένα 

οι ψάλτες χρησιμοποιούσαν περισσότερους έρρινους και ακατέργαστους ήχους. 

Επίσης πολύ συχνή ήταν οι εμφάνιση των γλιστρημάτων μεταξύ των νοτών με τρόπο 

παρόμοιο με το ευρωπαϊκό portamento ενώ σε πολλές περιοχές οι ψάλτες 

τραγουδούσαν ένα σύντομο διάστημα τρίτης ή τετάρτης πάνω από την κύρια νότα 

πριν έρθουν σε αυτήν. Η μουσική εκπαίδευση που δέχτηκαν όσοι βρίσκονταν στα 

μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα όπως η Μόσχα και το Nizhny Novgorod συνετέλεσε 

ώστε αυτές οι πρακτικές να δώσουν την θέση τους στο πιο εξευγενισμένο και ακριβές  

τραγούδι που έχει περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με αυτό των δυτικών χωρών
450

.  

Η καλλιέργεια του εκκλησιαστικού τραγουδιού σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά 

της «βαριάς» προφοράς της ρωσικής γλώσσας, καθώς και τα ιδιαίτερα φυσικά 

γνωρίσματα των ρώσων τραγουδιστών, δημιούργησαν μια μεγάλη παράδοση στις 

χαμηλές αντρικές φωνές. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε το είδος του Basso Profondo 

(Βαθύς Μπάσος) και του Oktavist, όπου πρόκειται για φωνές που έχουν την 

δυνατότητα να τραγουδούν έως και μια οκτάβα χαμηλότερα από την φωνή του 

μπάσου (ηχητικό δείγμα
451

). Η παράδοση αυτή ήδη από τον 19
ο
 αιώνα προσέφερε 

στην όπερα γενεές μπάσων με χαρακτηριστικά την δύναμη, την δραματικότητα, την 

πολύ ηχηρή χαμηλή περιοχή και το αυξημένο εύρος του φωνητικού οργάνου. Από 

τους πρώτους που έγιναν γνωστοί διεθνώς ήταν ο Feodor Chaliapin (1873-1938) και 

ακλούθησαν οι  Maxim Mikhailov (1893-1971) ο οποίος ξεκίνησε ως ψάλτης στην 

εκκλησία του Kazan, ο νεώτερος Yevgeny Nesterenko και πολλοί άλλοι.  

 

Από τη άλλη μεριά όπως αναφέρθηκε, οι ιταλοί συνθέτες, εδραιωμένοι στην Ρωσία 

για πάνω από έναν αιώνα, δημιούργησαν την δική τους bel canto παράδοση βάση της 

οποίας μορφώθηκαν μουσικά οι συνθέτες που έδρασαν τον 19
ου

 αιώνα. Αν και ο 

Glinka θεωρείται ο συνθέτης που έδωσε τον αμιγή ρωσικό εθνικό χαρακτήρα στην 

όπερα, εντούτοις το έργο του χαρακτηρίζεται από την έντονη επιρροή του ιταλικού 

bel canto. Αυτό το πάντρεμα του ρωσικού παραδοσιακού ύφους με το αντίστοιχο 

περίτεχνο ιταλικό, οδήγησε στην δημιουργία του «μελωδικού ρετσιτατίβου» 

(“Melodic recitative”), ένα στυλ γραφής στο οποίο μια περισσότερο ή λιγότερο 

συνεχόμενη φωνητική γραμμή αποπειράται να ακολουθήσει την ροή της ρωσικής 

ομιλίας (παρ. 6.50). Οι αρχές αυτές υιοθετήθηκαν από τον Mussorgsky που 

προσπάθησε να τις προσαρμόσει στην πρόζα της κωμωδίας Ο Γάμος (1868) αλλά και 

στον Boris Godunov ο οποίος το χρησιμοποίησε σε ισορροπία με την λαϊκότροπη 

λυρική μουσική εντείνοντας έτσι την πατριωτική ατμόσφαιρα του έργου.      

 

 

 

 

                                                 
450

 Βλ. Nikita Simmons: “The Gamut of Vocal Techniques used in the Pre-Niconian Russian Orthodox 

Church”  
451

https://www.youtube.com/watch?v=7Z6gVn6qwAA   

https://www.youtube.com/watch?v=7Z6gVn6qwAA
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Παρ. 6.50 Glinka: “A Life for the Tsar” 3
η
 πράξη, μελωδικό ρετσιτατίβο. 

 

 

 
 

 

 

Παράλληλα με το ρετσιτατίβο, το ομιλητικό ύφος συναντάται ενσωματωμένο σε 

άριες και σύνολα και όπως στο βερισμό, απαιτείται η εναλλαγή μεταξύ τραγουδιού 

και ομιλίας μέσα στο ίδιο απόσπασμα κάτι που φαίνεται στην γραμμή του Lensky 

(τρίτο σύστημα) στο παρ. 6.51 όπου ο τραγουδιστής «απαγγέλει» αμέσως την ώρα 

που στο δεύτερο μέτρο η Tatiana τραγουδάει μια φράση legato.      
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Παρ. 6.51 P. I. Tchaikovsky: Eugene Onegin, 1
η
 πράξη, κουαρτέτο no 5 

  

 
 

Η υιοθέτηση του μελωδικού ρετσιτατίβο οδήγησε στην συρρίκνωση της διαφοράς 

μεταξύ ομιλίας και τραγουδιού. Κατά την πορεία προς τις τελευταίες δεκαετίες του 

αιώνα, η μεταξύ τους διάκριση καθίσταται αδύνατη και δημιουργείται έτσι ένα 

φωνητικό ύφος που παραπέμπει στην πρακτική ερμηνείας του έργου του Wagner.  

Τα στοιχεία της πρακτικής της ερμηνείας του bel canto έχουν έντονη την παρουσία 

του στα λυρικά έργα και κωμικά έργα. Έτσι όπως θα δούμε παρακάτω η τέχνη της 

messa di voce δεν έχει εγκαταλειφτεί μέχρι την ώριμη δημιουργία του αιώνα όπως 

φαίνεται στο παρ. 6. 52 να εκτελείται από  την σοπράνο Tatiana Novikova
452

 

 

                                                 
452

 https://www.youtube.com/watch?v=bSZII6Ar_bo 5:53 

https://www.youtube.com/watch?v=bSZII6Ar_bo
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Παρ. 6.52 P. I. Tchaikovsky: Eugene Onegin, ντουέτο no 1, μ. 21-23    

  
ενώ η μέτζο-σοπράνο Larisa Diadkova  κατά το τελείωμα της άριας της Olga από την 

πρώτη πράξη πηγαίνει στην καταληκτική νότα με ιταλικό portamento
453

.  

 

 

Παρ. 6.53 P. I. Tchaikovsky: Eugene Onegin, 1
η
 πράξη, άρια της Olga (no 3)  

 

 
 

 

Η μελωδική  γραμμή είναι πολλές φορές η ίδια που παραπέμπει στην αναγνώριση του 

belcanto. Οι καταβολές του φαίνονται στις γρήγορες νότες στην υψηλή περιοχή σε 

δυναμική piano ενώ η καντέντσα ξεκινά με κορώνα στην οποία ο συνθέτης αναγράφει 

την messa di voce:   

 

 

 

                                                 
453

 https://www.youtube.com/watch?v=bSZII6Ar_bo 18:25  

https://www.youtube.com/watch?v=bSZII6Ar_bo
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Παρ. 6.54 Άρια της Andonida από την πρώτη πράξη του Ivan Susanin   

 

 
 

Συμπερασματικά, το ύφος της ερμηνείας της ρωσικής όπερας διαμορφώθηκε 

καθοριζόμενο από τρείς παράγοντες.  

Ο πρώτος είναι η ροή και το ηχόχρωμα της γλώσσας που με τους ιδιαίτερους ήχους 

της αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη δυσκολία για τους μη ρώσους τραγουδιστές. Ο 

σχηματισμός των ιδιαιτέρων φθόγγων που δεν συναντώνται αλλού, καθιστά 

επιτακτική την επίπονη μελέτη της φωνολογίας του κάθε ενός από αυτούς χωριστά.   

Ο δεύτερος είναι η εκκλησιαστική παράδοση που αλληλεπίδρασε με την κλασική 

σπουδή των τραγουδιστών και συνετέλεσε στην δημιουργία φωνών με τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είδαμε παραπάνω. Το εκκλησιαστικό χορωδιακό 

τραγούδι έχει πολύ έντονη την παρουσία του στην όπερα: Η τροπική αρμονία και οι 

εναλλαγές των μέτρων που παρατηρούνται στα χορωδιακά μέρη του Glinka, του 

Mussorgsky αλλά και των άλλων συνθετών, υποδηλώνουν την υιοθέτηση του 

εκκλησιαστικού ύφους στην μελοδραματική δημιουργία.  

Ο τρίτος είναι η εισαγωγή των φολκλορικών και λαϊκών στοιχείων. Οι έντονα 

χορευτικοί λαϊκοί και παραδοσιακοί ρυθμοί συνετέλεσαν στην δημιουργία ενός 

αυστηρά ρυθμικού ύφους. Το rubato εμφανίζεται ελάχιστα με τον λειτουργικό και 

εκφραστικό ρόλου του που συναντήσαμε στις άλλες σχολές. Ένας πρόσθετος λόγος 

που οδηγεί τους τραγουδιστές στην εφαρμογή του, έγκειται στην πυκνή συσσώρευση 

φωνητικών φθόγγων, είτε φωνηέντων είτε συμφώνων, που παρατηρείται στην ρωσική 

γλώσσα. Αυτό ορισμένες φορές οδηγεί τους τραγουδιστές να καθυστερήσουν 

ελάχιστα το tempo ώστε να προλάβουν να αρθρώσουν καθαρά το κείμενο. Μια τέτοια 

περίπτωση φαίνεται στα δύο τελευταία μέτρα του παραδείγματος 6.54, όπου η 

σοπράνο T. Novikova «κλέβει» χρόνο για να τραγουδήσει την συλλαβή  -ньіӥ στο 

τελευταίο τριακοστό δεύτερο του μέτρου.      
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Τέλος η ορχήστρα χρησιμοποιείται με περίτεχνο τρόπο ώστε να μεταφέρει την 

εξωτική ατμόσφαιρα που διέπει την ρωσική δημιουργία. Ως γνωστόν οι ρώσοι 

συνθέτες με κορυφαίο τον Korsakov υπήρξαν εξαιρετικοί ενορχηστρωτές και είχαν 

την ικανότητα να βγάζουν μεγάλη ποικιλομορφία ορχηστρικών ηχοχρωμάτων. Από 

πολύ νωρίς η ορχήστρα ξεπέρασε τον συνοδευτικό της χαρακτήρα και συμμετέχει 

ενεργά στο δράμα. Σε αυτό συνέβαλλε και η επίδραση του Wagner, αφού είναι 

γνωστό ότι πολλοί συνθέτες επηρεάστηκαν από την ορχηστρική του γραφή όπως ο 

Tchaikovsky και ο Korsakov. Από τον Glinka και έπειτα η ορχήστρα γίνεται πιο 

περιγραφική και χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδώσει την 

συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων αλλά και την ατμόσφαιρα των 

γεγονότων. Έτσι για παράδειγμα, με την χρήση των καμπάνων δίνεται η μεγαλόπρεπη 

απόδοση σκηνών όπως οι στέψεις των τσάρων (πχ. Boris Godunov, Ivan Susanin), και 

οι ενάρξεις εκστρατειών (Prince Igor), ενώ με τα παραδοσιακά κρουστά δίνεται η 

ατμόσφαιρα των παραδοσιακών χορών (Korsakov: τελική σκηνή από τον Sadko).           

 

Ο εξωτικός χαρακτήρας και η σπινθηροβόλα ενορχήστρωση του Korsakov στην 

τελευταία του όπερα The Golden Cockerel (1908) επηρέασε τα πρώτα έργα του 

Stravinsky ενώ είχε μια σύντομη επίδραση στο έργο των συνθετών εντός της 

Σοβιετικής Ενώσεως. Η αιχμηρή σάτιρα του έργου συναντάται στην όπερα The Nose 

του Shostakovich (1927) και στην «Αγάπη για τα τρία Πορτοκάλια» του Prokofiev 

(ΗΠΑ 1919). Η διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης κατά το 1930 οδήγησε τους 

συνθέτες σε ένα νέο είδος εθνικιστικής όπερας. Με το “Quiet flows the Don” (1935)  

ο Dzerzhinsky δημιούργησε ένα ρεύμα όπερας χαμηλών απαιτήσεων βασισμένη σε 

πατριωτικά θέματα και τραγούδια ενώ άλλα πιο έντονα δραματικά έργα όπως ο 

Πόλεμος και Ειρήνη του Prokofiev (1941-1952) επιδεικνύουν ότι ο όρος 

«Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός» δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει μουσική υψηλής 

καλλιτεχνικής αξίας
454

.      

 

 

6.9 Οι νέες εκφραστικές απαιτήσεις κατά τον 20
ο
 αιώνα 

 

Οι φόρμες και τα εκφραστικά μέσα που καθιερώθηκαν κατά τον Ρομαντισμό, μετά 

την αλλαγή του αιώνα εξελίχθηκαν με πολύ μεγάλη ποικιλομορφία σε αυτό που 

ονομάζεται «Νέο Ύφος». Είναι η εποχή όπου γεννήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 

ρευμάτων που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους ως προς τον τρόπο 

έκφρασης και την τεχνική σύνθεσης. 

Ο Ιμπρεσιονισμός είναι όρος που χρησιμοποιείται τόσο στην Μουσική όσο και στην 

Ζωγραφική. Γεννήθηκε στην Γαλλία και αργότερα επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. 

Χαρακτηριστικά του είναι η έντονη περιγραφή της ατμόσφαιρας και η αποφυγή των 

εκφραστικών εξάρσεων του Ρομαντισμού. Συνθέτες του Ιμπρεσιονισμού υπήρξαν οι  

γάλλοι Debussy, Ravel, Dukas, οι βρετανοί R. V. Williams, οι ισπανοί de Falla, 

Albeniz, ο ιταλός Respighi ενώ και οι ρώσοι Rachmaninoff και Prokofiev διαδέτουν 

ιμπρεσιονιστικά στοιχεία στο έργο τους.   

 Ο Εξπρεσιονισμός επέτρεπε την ανεμπόδιστη εξωτερίκευση των συναισθημάτων είτε 

στον Καμβά είτε στην Μουσική. Αποδίδεται στον Schoenberg ο οποίος ήθελε νέους 

                                                 
454

 Βλ. The Groves Dictionary of Music: Opera  
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τρόπου έκφρασης των δυνατών συναισθημάτων. Άλλοι εξπρεσιονιστές θεωρούνται οι 

Webern και Berg,    

Ο Νεοκλασικισμός εμφανίστηκε περί το 1920 ως αντίδραση στον ύστερο 

Ρομαντισμό, αλλά και στον Ιμπρεσιονισμό και Εξπρεσιονισμό. Πρόκειται για την 

επιστροφή στις αρχές και την αισθητική της Κλασικής και της εποχής Μπαρόκ και 

εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλον τον κόσμο: Στην Γαλλία εκπροσωπήθηκε από την 

ομάδα των «’Έξι»: L. Durey, A. Honegger, D. Milhaud, E. Satie, G. Auric, F. 

Poulenc. Στην Ρωσία από τους Prokofiev, Shostakovich και Tcerepnin. Στην 

Γερμανία από τους Hindemith, Weil και Orff. Στην Ιταλία από τους Busoni, Tedesco, 

Dallapiccola. Στην Αμερική από τους Varese, Ives, Gershwin, Krenek. Οι έλληνες 

συνθέτες όπερας υπό την επιρροή του Καλομοίρη, αντιμετώπισαν με επιφύλαξη τους 

μοντερνισμούς που εμφανίζονται στην Ευρώπη  και δημιούργησαν ένα τονικό ύφος 

στο οποίο ενσωμάτωσαν παραδοσιακά στοιχεία. Έτσι κατά τις πρώτες δεκαετίες του 

αιώνα η ελληνική όπερα στερείται μοντέρνων τεχνοτροπιών και πρακτικών ερμηνείας 

τόσο στην ορχήστρα όσο και στο σολιστικό και χορωδιακό τραγούδι.  

Η Διτονικότητα, η Ελεύθερη Τονικότητα καθώς και το Δωδεκαφθογγικό σύστημα 

δώσανε νέες εκφραστικές δυνατότητες στην μουσική οι οποίες αποδεσμεύτηκαν από 

τις καθιερωμένες τεχνοτροπίες.   

Ο Σεραϊσμός είναι μια νέα μουσική γλώσσα στην οποία γίνεται η χρήση μιας σειράς 

από δώδεκα νότες που ανήκουν στην χρωματική κλίμακα. Οι συνθέτες δεν 

προσδιορίζουν μόνο το τονικό ύψος και την διάρκεια της νότας, αλλά και την ένταση, 

την δύναμη και τον τονισμό. Από τις νότες αυτής της σειράς ο συνθέτης χτίζει τα 

θέματά του. Οι νότες έχουν την ίδια σημασία ενώ τονικό κέντρο δεν υπάρχει. Κύριος 

συνθέτης του Σεραϊσμού είναι ο O. Messiaen.  

Οι ανάγκη αυτή των συνθετών για την ανεύρεση νέων εκφραστικών μέσων οδήγησε 

και σε νέες τεχνικές στο παίξιμο των οργάνων: Οι συνθέτες ζητούν από τους 

εκτελεστές να τσιμπήσουν με το δάχτυλο τις χορδές του πιάνου, να χτυπήσουν με το 

δοξάρι ή με το χέρι το σώμα του βιολιού, να φυσήξουν μέσα από το καλαμάκι των 

πνευστών και πλήθος άλλων τεχνικών με σκοπό την παραγωγή νέων ηχοχρωμάτων 

από τα όργανα
455

. 

Παράλληλα, πολλοί συνθέτες όπερας του 20
ου

 αιώνα εκμεταλλεύτηκαν τις 

δυνατότητες της φωνής είτε δημιουργώντας νέες τεχνικές όπως το Sprechstimme, είτε 

χρησιμοποιώντας φωνητικούς ήχους πέραν του κλασικού τραγουδιού. Οι τεχνικές 

αυτές είναι: 

Κραυγή (Screaming): Έχει καταβολές ήδη από τον 19
ο
 αιώνα όπου στην τελευταία 

φράση της Cavalleria Rusticana η φράση  “Hanno ammazzato compare Turiddu” δεν 

τραγουδιέται αλλά λέγεται κραυγάζοντας: 

  

 
Το ίδιο συμβαίνει στην τέταρτη σκηνή της τρίτης πράξης του Wozzeck όπου ο 

ομώνυμος ήρωας φωνάζει «Φόνος!» καθώς και στο τέλος της δεύτερης πράξης της 

Lulu του A. Berg:   

                                                 
455

 Βλ Ank Reinders: “Atlas der Gesangskunst”, σελ. 155-156 
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Βήξιμο και Μούγκρισμα: Χρησιμοποιούνται από τον Dieter Schnebel στο 

πειραματικό μουσικό θέατρο. Ο Schnebel πειραματίζεται επίσης με την παραγωγή 

φωνητικών ήχων χρησιμοποιώντας τα χείλια, την μύτη και την γλωττίδα τόσο 

παράγοντας ήχους με τονικό ύψος όσο χωρίς
456

.  

Συνθέτες όπως οι M. Kagel, G. Ligeti, J. Cage, L. Berio και K. H. Stockhausen 

ζητούν από του τραγουδιστές ασυνήθιστους θορύβους όπως ο βήχας, λόξυγκας, 

γέλιο, σφύριγμα, χτύπημα των δοντιών και λαρυγγικούς ήχους. Επίσης ζητούν 

διάφορους τύπους vibrato: αργό γρήγορα ή non-vibrato ενώ πολλές φορές δεν θέλουν 

να ακουστούν καθαρές νότες αλλά ένας βραχνός, τραχύς και τρεμάμενος τόνος.  

 

6.9.1 Sprechstimme-Sprechgesang 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνατότητες που διαθέτει το φωνητικό όργανο από την 

κατασκευή του και δεν αποτελούν αντικείμενο σπουδών και μελέτης αλλά την 

εφαρμογή των οδηγιών του συνθέτη. Στις αρχές του αιώνα επινοήθηκε μια ιδιαίτερη 

φωνητική τέχνη για την οποία οι ερευνητές θεωρούν ότι πηγάζει από φωνητικό ύφος 

του Wagner που του αποδίδουν τον όρο Sprechgesang. Πρόκειται για το 

Sprechstimme το οποίο αποτελεί ένα είδος ενδιάμεσο μεταξύ τραγουδιού και ομιλίας. 

Πρωτοεμφανίστηκε σημειογραφημμένο στην όπερα Königskinder του E. 

Humperdinck (1897), αν και στην έκδοση του 1910 αντικαταστάθηκε με το 

συνηθισμένο τραγούδι.  

Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από τους εξπρεσιονιστές στις όπερες Moses and Aaron 

του Schoenberg, στις Lulu και Wozzeck του A.Berg και στην Die Dreigrossenoper 

του Kurt Weil. Οι οδηγίες για την εκτέλεσή του όμως βρίσκονται στην εισαγωγή του 

Pierrot Lunaire του Schoenberg. 

Ο τραγουδιστής αφού βρει το τονικό ύψος, το εγκαταλείπει γλιστρώντας είτε προς τα 

πάνω είτε προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο ο ήχος δεν θυμίζει ούτε τραγούδι ούτε 

ομιλία. 

Στην εισαγωγή του ο Schoenberg δεν δίνει οδηγίες για το vibrato πράγμα που 

προκάλεσε σύγχυση στους τραγουδιστές για το που θα εφαρμοστεί και με ποιον 

τρόπο. Η εντύπωση που δίνει η παρουσία ή η απουσία ή ακόμα και η ελάχιστη χρήση 

του vibrato είναι καθοριστικός παράγοντας για την παραγωγή του Sprechstimme: Εάν 

κάθε νότα έχει vibrato τότε είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι λίγες τραγουδισμένες 

νότες από τις μη τραγουδισμένες. Φυσικά η απουσία του από μόνη της δεν σημαίνει 

ότι ο παραγόμενος ήχος είναι Sprechstimme. Είναι επομένως απαραίτητη η παρουσία 

ενός ελάχιστου, σχεδόν ανεπαίσθητου vibrato σε συνδυασμό με την άμεση 

                                                 
456

 Βλ. Ulrich Michels: «Άτλας της Μουσικής», 2
ος

 τόμος, σελ. 557 
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εγκατάλειψη του τόνου για να δημιουργηθεί η αίσθηση της ομιλητικής απαγγελίας. 

Τα παραπάνω δεν τα γράφει ο Schoenberg αλλά προκύπτουν από την μελέτη της 

Aidan Soder πάνω στις ηχογραφήσεις των Mary Thomas (1973) όπου τραγουδά με 

αρκετό vibrato και Ilona Steingruber-Wildgans όπου δεν εφαρμόζει σχεδόν 

καθόλου
457

.          

 Ο Schoenberg γράφει στην εισαγωγή ότι η φωνή πρέπει να φύγει από τον τόνο προς 

τα πάνω ή προς τα κάτω και αυτό το δείχνει με βέλη. Δεν καθορίζει όμως τον τρόπο 

που θα γίνει αυτό. Από τις ηχογραφήσεις προκύπτει ότι αυτό γίνεται με δύο τρόπους: 

με portamento και με γλίστρημα. Ανεξάρτητα όμως με τον τρόπο που θα επιλέξει ο 

τραγουδιστής αυτό πρέπει να γίνει πολύ διακριτικά και με γούστο ώστε ο ακροατής 

να εστιάσει στο κείμενο και όχι στην τεχνική
458

. Η διαφορά του portamento από 

γλίστρημα είναι ότι στο πρώτο είναι διακριτοί οι ενδιάμεσοι τόνοι κάτι που δεν 

συμβαίνει στο γλίστρημα. Ο Schoenberg χρησιμοποιεί το σύμβολο του glissando 

αλλά οι ερευνητές, όπως η Sharon Mabry στην διατριβή της (1977) και ο Erwin Stein 

στο έργο “Orpheus in new Guises” (1987) θεωρούν το glissando καθαρά οργανική 

πρακτική και στην πράξη εκτελείται από την φωνή ως portamento ή γλίστρημα
459

. 

 

 

Παρ. 6.55 Pierrot Lunaire: “Rotte Messe” μέτρα 11-13 

 

 
 

Βασική διαφορά μεταξύ portamento και γλιστρήματος αποτελεί η χρήση ή όχι 

vibrato. Η εξάλειψη του τελευταίου δίνει την αίσθηση της απουσίας καθορισμένου 

τόνου ή τονικού κέντρου. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις φυσικές ταλαντώσεις 

που εμφανίζονται κατά την διάρκεια του vibrato και έτσι σε κανένα τονικό ύψος δεν 

δίνεται έμφαση. Το vibrato δηλαδή «καθιερώνει» το τονικό κέντρο γύρω από το 

οποίο εμφανίζεται η δόνηση. Έτσι στο Sprechstimme χρησιμοποιείται κατά κύριο 

λόγο το γλίστρημα. Ο Schoenberg το σημειώνει είτε με κυματοειδή είτε με 

διακεκομμένη γραμμή: 
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 Βλ. Aidan Soder: “Sprechstimme in Schoenberg’s Pierrot Lunaire” σελ. 20 
458

 Βλ. Aidan Soder: “Sprechstimme in Schoenberg’s Pierrot Lunaire” σελ. 21  
459

 Βλ. Aidan Soder: “Sprechstimme in Schoenberg’s Pierrot Lunaire” σελ. 21 
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Παρ. 6.56 Pierrot Lunaire: “Enthauptung” μ. 10-11 

  

  
 

 

Οι μικρότερες νότες αποτελούν το βασικό στοιχείο της απαγγελίας και το κορμό της 

μελωδικής γραμμής που λέγεται “Sprech-melodie”. Η επιθυμία του συνθέτη για 

ασαφή τονικά ύψη καταγράφεται με την απουσία κεφαλών στις νότες, οι οποίες όμως 

έχουν συγκεκριμένη θέση στο πεντάγραμμο.  

 

Παρ. 6.57 A. Schoenberg: Χειρόγραφο του Gurrelieder  

 
 

Για αυτό το ειδικό τύπο ομιλητικού ύφους ο Humperdinck αναζήτησε μια ρυθμική 

«ομιλητική μελωδία» όπου αντικατέστησε τις κεφαλές των νοτών με το [x] τις οποίες 

ονόμασε “Sprechnoten” και σκοπός τους είναι να δείξουν τον ρυθμό και το ύψος της 

εντατικοποιημένης ομιλίας (την μελωδία του έμμετρου λόγου) και να την 

συγχρονίσουν με την συνοδεία
460

. Στο Königskinder, η μελωδική γραμμή των 

Sprechnoten έρχονταν σε πλήρη συμφωνία με την αρμονία (παρ. 6.58) σχηματίζοντας 

σύμφωνα διαστήματα στα ισχυρά μέρη του μέτρου.    

 

 

                                                 

460
  Βλ. Phyllis Bryn-Julson, Paul Mathews: “Inside Pierrot lunaire” σελ. 2 
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Παρ. 6.58 E. Humperdinck: Sprechnoten από το Königskinder  

 

 
 

Παρ’ όλα αυτά αναφέρεται ότι οι τραγουδιστές αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες 

στην διατήρηση του τόνου, ενώ και οι μουσικοί δυσκολεύονταν να κουρδίσουν αφού 

δεν είχαν σαφή τονική αίσθηση της νότας του τραγουδιστή
461

. Επίσης ο τρόπος αυτός 

τραγουδιού δεν μπορούσε να διαπεράσει την βαγκνερικών διαστάσεων ορχήστρα του 

Humperdinck. Έτσι η Sprechstimme κατά την γέννηση της δέχτηκε αρνητικές 

κριτικές από κοινό, μουσικούς και τραγουδιστές, γεγονός που οδήγησε τον 

Humperdinck στην επανέκδοση της όπερας με κανονικές νότες το 1910.    

 

 Αν και ο Schoenberg προσπάθησε να γίνει όσο το δυνατόν αναλυτικός στην 

επεξήγηση της νέας αυτής τεχνικής, εντούτοις οι οδηγίες του αφήνουν πολλά 

περιθώρια στους τραγουδιστές για να δώσουν την προσωπική τους άποψη πάνω στην 

εκτέλεση του Sprechstimme. Έτσι ο τραγουδιστής θα πρέπει να αποφασίσει αν θα 

δώσει περισσότερο τραγουδιστικό ή ομιλητικό χαρακτήρα, εάν και πόσο βιμπράτο θα 

εφαρμόσει, εάν θα χρησιμοποιήσει portamento ή sliding (γλίστρημα) και κατά πόσο 

πιστά θα ακολουθήσει το τονικό ύψος των νοτών και ως συνέπεια αυτού την ακριβή 

απόσταση των διαστημάτων.  Η μελέτη των ηχογραφήσεων επομένως δεν συνδράμει 

στην εξαγωγή κανόνων και συμπερασμάτων που αφορούν τις παραπάνω 

παραμέτρους, αλλά ο ρόλος της περιορίζεται σε συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον 

ερμηνευτή που καλείται να εφαρμόσει την δική του άποψη, εκμεταλλευόμενος τον 

χώρο που του δίνει ο συνθέτης. 
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 Βλ. Phyllis Bryn-Julson, Paul Mathews: “Inside Pierrot lunaire” σελ.  3  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι επί μέρους πρακτικές ερμηνείας της κάθε εποχής και της κάθε σχολής της Όπερας 

και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την μελέτη τους παρατίθενται στο τέλος του 

κάθε κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου. Πέρα όμως από αυτά, βγήκαν και ορισμένα γενικά 

συμπεράσματα που αφορούν την μουσική προετοιμασία  στο σύνολο της και 

αναφέρονται στα παρακάτω θέματα: 

 

Belcanto 

 

Όταν η Ιστορία της Μουσικής αναφέρεται στο Belcanto εννοεί την τεχνοτροπία η 

οποία εμφανίζεται στα μισά του 17
ου

 αιώνα και τελειώνει με το έργο των Rossini, 

Bellini και Donizetti, ενώ ενίοτε ο Βερισμός αναφέρεται ως «Τελευταίο Belcanto».  Η 

διαμόρφωση του δραματικού ύφους του Verdi στην Ιταλία και του Wagner στην 

Γερμανία είναι δυνατό να δημιουργήσουν την λαθεμένη εντύπωση ότι ο τρόπος αυτός 

ερμηνείας τελειώνει στα μέσα του 19
ου

 αιώνα και μόνο σποραδικά εμφανίζεται σε 

κάποια νεοκλασικιστικά έργα του 20
ου

 αιώνα. Ανατρέχοντας όμως στην εργασία 

διαπιστώνουμε ότι: 

1) Η γέννηση της ρωσικής εθνικής σχολής οφείλεται στην διδασκαλία των 

ιταλών συνθετών που εγκαταστάθηκαν και δημιούργησαν εκεί ήδη από τις 

αρχές του 18
ου

 αιώνα. Όπως αναμενόταν, με την διδασκαλία τους μεταφέρανε 

στους μαθητές τους τις παραδόσεις και το ύφος της μουσικής της πατρίδας 

τους. Ακόμα και όταν στην Ρωσία η όπερα αποκτά τον εθνικό της χαρακτήρα 

με το έργο του Glinka, τα στοιχεία του Belcanto είναι εμφανή τόσο στην 

μουσική γραφή όσο και στην πρακτική ερμηνείας. Έτσι π.χ. παρατηρούμε 

δεξιοτεχνικές κολορατούρες στην άρια της Antonida του Ivan Susanin, τις 

γραπτές οδηγίες για mesa di voce των Glinka και Tchaikovsky κ.ά.  

2)  Το έργο του R. Strauss είναι πλημμυρισμένο από τεχνικές του belcanto. Ο 

ίδιος ο συνθέτης αφήνει με τις οδηγίες του να εννοηθεί ότι τα έργα 

Rosenkavalier, Intermezzo, Capriccio τραγουδιούνται με τον τρόπο που θα 

τραγουδούσε κανείς μια όπερα της Κλασικής περιόδου, ενώ στην Ariadne auf 

Naxos συναντήσαμε όλες τις πρακτικές ερμηνείας που συναντάμε στον 

Mozart. 

3) Μέσα στο δραματικό έργο του Verdi το belcanto συνυπάρχει με το δραματικό 

ύφος και μάλιστα αυτά τα δύο στυλ εναλλάσσονται ακόμα και στον ίδιο ρόλο. 

Παράδειγμα ο ρόλος της Violetta στον οποίο παρατηρούμε τις δεξιοτεχνικές 

κολορατούρες στην πρώτη πράξη της Traviata.  

4) Άριες όπως οι Si, mi chiamanno Mimi και Donde lieta του Puccini 

χαρακτηρίζονται από τον belcanto χαρακτήρα τους, ενώ ο ίδιος ο L. Pavarotti 

χαρακτηρίζει έτσι την έρια Vecchia Zimara από την La Boheme.  

5) Στο έργο του Wagner είδαμε την άρια “O du mein holder Abendstern” να 

τραγουδιέται mezza voce ενώ ολόκληρος ο Rienzi χαρακτηρίζεται ως belcanto 

όπερα 

 

Τέλος αν παρατηρήσουμε το ρεπερτόριο του 20
ου

 αιώνα θα δούμε ότι σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό απαιτείται η ελαστικότητα του τραγουδιού, η έμφαση στα σημεία της 

στίξεως, η mezza voce, η εφαρμογή της Messa di voce και του portamento, η 

δεξιοτεχνία στις κολορατούρες και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
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την ερμηνεία του Belcanto. Ο Albert Herring του Britten, το My Tender Land του 

Copland και το Porgy and Bess του Gershwin αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα 

που επιβεβαιώνουν ότι το Belcanto δεν «πέθανε» ποτέ και η παρουσία του δεν 

αποτρέπεται από το γεγονός ότι ο συνθέτης ανήκει σε κάποια άλλη σχολή από τις 

τυπικές Belcanto σχολές που αναφέρονται στην Ιστορία της Μουσικής. Ο 

χαρακτήρας της άριας, ο δραματικός χαρακτήρας που τραγουδάει, τα μελωδικά και 

ρυθμικά στοιχεία της άριας και το περιεχόμενο του κειμένου είναι οι παράγοντες που 

καθορίζουν την εφαρμογή ή όχι του συνόλου ή μέρους των αρχών του σε ένα 

απόσπασμα.             

 

 

Ο καθορισμός του Tempo στην Όπερα 

 

Ο καθορισμός του tempo ενός αποσπάσματος απασχόλησε μεγάλο μέρος της 

εργασίας. Μέχρι την εφεύρεση του μετρονόμου από τον Maezel το 1813, ο 

καθορισμός του γινόταν κυρίως με υποκειμενικά κριτήρια, αφού η πρωτύτερη  

προσπάθεια της χρήσης του καρδιακού παλμού ως μετρική μονάδα δεν ευδοκίμησε. 

Αυτά ήταν η ιδιότητα του δραματικού χαρακτήρα, το δραματικό περιεχόμενο του 

κειμένου, η ιταλική ορολογία που καθορίζει το tempo, το είδος του μέτρου καθώς και 

οι μικρότερες ρυθμικές αξίες της μελωδίας. Αυτό σημαίνει πως ο εκτελεστής έχει το 

περιθώριο να ερμηνεύσει τους παραπάνω παράγοντες σύμφωνα με την δική του 

κριτική σκέψη πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις στο 

tempo μιας άριας. Η εφεύρεση του Μετρονόμου δεν έφερε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα όσον αφορά τον καθορισμό της ταχύτητας βάση μετρήσιμων μεγεθών. 

Βασική αιτία γι αυτό ήταν η επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι 

συνθέτες την νέα εφεύρεση. Ο Weber τάχθηκε εναντίον του σε τέτοιο βαθμό ώστε οι 

μετρονομικές ενδείξεις στα έργα του να προκαλούν περισσότερο σύγχυση παρά να 

διαφωτίζουν τον εκτελεστή. Ο Wagner αν και τον χρησιμοποίησε   στην αρχή, 

επέστρεψε στην αντίληψη ότι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την εύρεση της 

ταχύτητας είναι το δραματικό περιεχόμενο. Ο Puccini στα πρώτα του έργα κατέγραψε 

ενδείξεις τις οποίες δεν ακολουθούσαν ούτε καν οι τραγουδιστές που τραγούδησαν 

υπό την καθοδήγηση του. Η συνεργασία του με τους τραγουδιστές και μαέστρους 

συνέβαλε στην εξοικείωση του με τον μετρονόμο και μόλις στην Madama Butterfly η 

καταγεγραμμένη ταχύτητα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι γάλλοι συνθέτες 

του 19
ου

 αιώνα κατέγραψαν ενδείξεις που ανταποκρίνονται περισσότερο στην 

πραγματικότητα. Παρ όλα αυτά παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στο έργο του 

Meyerbeer ακόμα και σε αποσπάσματα με την ίδια δομή μέτρου και ρυθμικών 

σχημάτων και με την ίδια ιταλική ορολογία. 

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μετρονομικές ενδείξεις δεν 

μπορούν να αντικαταστήσουν τους υπόλοιπους παράγοντες στον καθορισμό του 

tempo. Αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται ενδεικτικά από τους τραγουδιστές που 

πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι το tempo εξυπηρετεί το δράμα και όχι το αντίθετο. 

 

Όσον αφορά το tempo rubato, η παρουσία του είναι φανερή σε όλες τις εποχές και σε 

όλες τις σχολές. Ο ρόλος του είναι κατ’ αρχήν  εκφραστικός, αλλά και λειτουργικός 

επιτρέποντας έτσι στον τραγουδιστή να προετοιμάσει μια κορώνα ή ένα μεγάλο 

διάστημα. Η μετάφραση της ιταλικής λέξης rubato είναι «κλεμμένο» και εννοεί ότι σε 

μια φράση κλέβουμε λίγο χρόνο από τις πρώτες νότες που θα παιχτούν έτσι λίγο 
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γρηγορότερες και τον χρόνο αυτό τον δίνουμε στις τελευταίες νότες. Στην όπερα 

όμως αυτή η ερμηνεία αποδεικνύεται πολύ θεωρητική και δεν βρίσκει έρεισμα στην 

πράξη όπου το rubato μεταφράζεται ως μια μικρή επιβράδυνση ή μια άγραφη 

κορώνα.    

 

Αυτοσχεδιασμός 

 

Κατά την εξέλιξη της Όπερας, ο Αυτοσχεδιασμός παρουσιάζει μια φθίνουσα πορεία 

αλλά δεν εκλείπει ποτέ. Αποκορύφωμά του είναι η εποχή Μπαρόκ όπου ο 

τραγουδιστής καλλωπίζει μια άρια με την τοποθέτηση μουσικών στολιδιών ή 

ολόκληρων passages. Οι τρείς μεγάλες σχολές όπερας του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα: η 

ιταλική, η γαλλική και η γερμανική ανέπτυξαν το δικό τους ύφος πάνω στον 

καλλωπισμό.   

Η Aria da Capo έχει ταυτιστεί με τον αυτοσχεδιασμό αφού κατά την επαναφορά της 

πρώτης ενότητας επιβάλλεται η διάνθηση και επανεπεξεργασία  του αρχικού υλικού. 

Μία από τις συνηθισμένες απαντήσεις που παίρνει ένας νέος τραγουδιστής όταν 

ζητάει την βοήθεια του κορεπετίτορα ή του δασκάλου του για τον τρόπο που πρέπει 

να διανθίσει μια άρια είναι «δεν υπάρχουν κανόνες». Σύμφωνα με την εργασία αυτή, 

ο διανθισμός πρέπει να γίνεται με βάση τους κανόνες της Αρμονίας ενώ η παράθεση 

των κανόνων του Aurelio Virgiliano αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για να 

κατανοήσουμε την τέχνη των passages όπως καλλιεργήθηκε τον 17
ο
 αιώνα. 

Στην κλασική περίοδο οι συνθέτες θέλησαν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στο 

ηχητικό αποτέλεσμα των συνθέσεων τους και έτσι ο Αυτοσχεδιασμός περιορίστηκε 

στην δημιουργία passage πάνω στις κορώνες ή στην προσθήκη ορισμένων στολιδιών 

μετά την πρώτη στροφή στις στροφικές άριες. 

Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα οι τραγουδιστές είχαν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν 

κάποιες κολορατούρες ή καντέντσες με δικά τους μελωδικά σχήματα. Αυτό 

συνέβαινε στην σχολή του ιταλικού belcanto καθώς και σε δεξιοτεχνικές άριες της 

γαλλικής και βιεννέζικης οπερέτας. Είναι η μοναδική περίπτωση καταγεγραμμένου 

αυτοσχεδιασμού όπου η ταχύτητα και η δυσκολία των μελωδικών και ρυθμικών 

σχημάτων καθιστούσαν επικίνδυνο την εκτέλεση επί σκηνής χωρίς πρώτα να γίνει η 

προεργασία τους.  

Από το δεύτερο μισό του  19
ου

 αιώνα και πέρα, ο τραγουδιστής έχει την δυνατότητα 

να προσθέσει μόνο κάποια συγκεκριμένα καλλωπιστικά στοιχεία όπως είναι το 

portamento και  η messa di voce.        

 

 

Εθνικά παραδοσιακά στοιχεία στην όπερα 

 

Η γέννηση των εθνικών σχολών κατά τον 19 αιώνα εισήγαγε την παραδοσιακή και 

λαϊκή μουσική των χωρών στην όπερα. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη της μελέτης των 

μουσικών ιδιωμάτων της κάθε χώρας. Τα ιδιώματα αυτά αφορούν περισσότερο την 

συνθετική τεχνική (χρήση παραδοσιακών τρόπων και κλιμάκων, αποσπάσματα 

γραμμένα πάνω σε χορούς) και όχι την  φωνητική τοποθέτηση η οποία παραμένει η 

κλασική ούτε και την χρήση των αυτοσχέδιων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην 

παραδοσιακή μουσική της κάθε χώρας. Έτσι στην ερμηνεία ενός έργου της ελληνικής 

εθνικής σχολής, ο τραγουδιστής δεν μπορεί αυθαίρετα να τραγουδήσει κάποια μόρια 

του τόνου πάνω ή κάτω από την κύρια νότα όπως θα έκανε ένας παραδοσιακός 
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τραγουδιστής, αλλά θα τηρήσει την μελωδική του γραμμή. Τέτοιες παρεκκλίσεις από 

την μελωδία γίνονται μόνον κατόπιν οδηγιών του συνθέτη.    

 

Το Ομιλητικό Ύφος (Parlando) 

 

 Ο βαθμός διάκρισης μεταξύ τραγουδιού-ομιλίας μεταβάλλεται πολύ συχνά κατά την 

εξέλιξη της Όπερας. Κατά τις  δύο πρώτες εποχές ρετσιτατίβο και άρια είναι δύο 

εντελώς διακριτές φόρμες όπου ο εκτελεστής ξέρει πως στο πρώτο θα «μιλήσει» ενώ 

στο δεύτερο θα τραγουδήσει. Στο έργο όμως ορισμένων συνθετών του 19
ου

 αιώνα η 

διαφορά αυτή εξαλείφεται: Αυτό συμβαίνει στον Wagner όπου όπως ο ίδιος δηλώνει 

το τραγούδι εκτελείται ως απαγγελία και η απαγγελία ως τραγούδι. Το ύφος αυτό 

εμφανίστηκε και σε συνθέτες άλλων σχολών οι οποίοι επηρεάστηκαν από το έργο του 

Wagner όπως είναι ο Debussy στην Γαλλία και ο Korsakov στην Ρωσία. Στο 

δραματικό έργο του Strauss συνεχίζεται αυτή η εξομοίωση των δύο στυλ. Αντίθετα 

στο λυρικό και κωμικό του έργο ο Strauss επιστρέφει στην σαφή διάκριση του 

τραγουδιού από την ομιλία κατά τα πρότυπα της κλασικής εποχής. 

Στον Βερισμό το ύφος parlando συνυπάρχει με το τραγούδι και η εναλλαγή τους είναι 

τόσο συχνή ώστε να συναντώνται μέσα στην ίδια άρια, ακόμα και στην ίδια φράση 

όπως στο “Quando men vo” της La Boheme.   

Στην Ρωσία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φωνολογίας και της ροής του λόγου της 

ρωσικής γλώσσας οδήγησαν στο μελωδικό ρετσιτατίβο, του οποίου η απόδοση είναι 

περισσότερο κοντινή στο τραγούδι.  

Ένα νέο είδος parlando ύφους γεννήθηκε στο έργο του Humperdinck και συνέχισε 

την παρουσία του στον εξπρεσιονισμό. Πρόκειται για την Sprechstimme για την 

εκτέλεση της οποίας μας δίνει οδηγίες ο Schoenberg στον Pierott Lunaire. 

Sprechstimme και Sprechgesang είναι δύο όροι που κρύβουν ομοιότητες και διαφορές 

αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία δημιουργεί πολλές 

φορές την εντύπωση ότι πρόκειται για την ίδια έννοια. Κρίνεται επομένως 

απαραίτητο να διασαφηνιστεί η διαφορά τους: Το Sprechgesang θεωρείται ότι 

εμφανίζεται πρώτη φορά στο έργο του Wagner και αφορά τον έντονα ομιλητικό 

χαρακτήρα του τραγουδιού. Η Sprechstimme είναι ο τρόπος εκείνος του τραγουδιού 

με κύρια χαρακτηριστικά την τονική ασάφεια, την γρήγορη αποχώρηση από το 

τονικό ύψος της νότας με portamento ή sliding, την χρήση των Sprechnoten, και τον 

ομιλητικό χαρακτήρα όπως αυτά περιγράφονται από τον Schoenberg.      

  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

Από την εργασία προκύπτουν τα παρακάτω θέματα προς μελέτη: 

 

1) Η αλληλεπίδραση του εκκλησιαστικού χορωδιακού τραγουδιού και της 

ιταλικής διδασκαλίας στην διαμόρφωση του φωνητικού ύφους της ρωσικής 

εθνικής σχολής. 

2) Οι πρακτικές ερμηνείας του Lied του Schubert στην γερμανική όπερα του 

πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα. 

3) Οι πρακτικές ερμηνείας της κλασικής εποχής και της εποχής Μπαρόκ στην 

όπερα του Richard Strauss.  
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