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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη γένεση και την εξέλιξη της

άριας από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι την εποχή του ύστερου Ρομαντισμού. Μέσα

από μία ιστορική αναδρομή, γίνεται συνοπτική αναφορά στη γέννηση της άριας και

τη μετέπειτα ανάπτυξή της στον ειδικότερο τομέα της όπερας. Ερευνώνται τα δομικά,

τα ρυθμο-μελωδικά χαρακτηριστικά της, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που

αφορούν τη φωνητική τεχνική των ερμηνευτών και την πρακτική εκτέλεσης της άριας,

όπως αυτή εξελίσσεται μέχρι τον ύστερο Ρομαντισμό.

Το γραπτό ερευνητικό κείμενο, το οποίο τεκμηριώνεται με πληροφορίες από

πηγές της ιστορικής μουσικολογίας αναφορικά με την εξέλιξη, τη μορφολογία και τις

πρακτικές ερμηνείας της άριας, συνοδεύεται από σύντομο ερευνητικό ρεσιτάλ, με

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα άριας της κάθε μιας από τις υπό έρευνα περιόδους,

και γίνεται προσπάθεια μιας ιστορικά τεκμηριωμένης ερμηνείας τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΣΤΗΜΠΑΡΟΚ ΕΠΟΧΗ

1.1 Η γένεση της άριας και η θέση της στη Μπαρόκ μουσική

Η Μπαρόκ εποχή εκτείνεται από τις αρχές του 17ου αιώνα έως το θάνατο του

Johann Sebastian Bach το 1750, τον οποίο οι ιστορικοί μουσικολόγοι θέτουν ως

ορόσημο της σταδιακής μετάβασης προς τον Κλασικισμό. Είναι η εποχή που η

απολυταρχία της πολυφωνικής μουσικής αρχίζει να φθίνει, καθώς η οργανική

μουσική σημειώνει μια ραγδαία ανάπτυξη, τόσο ως προς την τεχνολογία των

μουσικών οργάνων και ιδίως της οικογένειας του βιολιού, όσο και ως προς τον όγκο

των μουσικών συνθέσεων που γράφονται για Μπαρόκ ορχήστρα. Η φωνητική

μουσική την περίοδο αυτή, ακόμη και η θρησκευτική, που παραδοσιακά ήταν a

cappella, αρχίζει να αποκτά όλο και πιο συστηματικά οργανική συνοδεία. Η

θρησκευτική μουσική, ειδικότερα, αποκτά έναν ιδιαίτερα επίσημο χαρακτήρα, καθώς

μεγάλα έργα, όπως λειτουργίες, grand moteti, δοξολογίες κ.λπ. αποκτούν συμφωνική

μορφή με τη σύμπραξη της Μπαρόκ ορχήστρας. Εγκαταλείπεται σταδιακά η

ελεύθερη αντιστική δομή των έργων και η τροπικότητα, το λεγόμενο stile antico, και

τη θέση τους παίρνει το stile modernο1, το οποίο διακρίνεται για τον ομοφωνικό

χαρακτήρα του και την τονική αρμονική του δομή (μείζων – ελάσσων)2. Επιπλέον, τα

φιλοσοφικά ρεύματα3 της περιόδου συντελούν στην ανάπτυξη νέου ύφους στη

1 Stile moderno (ή seconda practica): η νέα μορφή χορωδιακής και σολιστικής φωνητικής μουσικής
του τέλους του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα με σημαντικούς εκπροσώπους τους Caccini και
Monteverdi. Αφορά την πρώιμη μουσική της περιόδου του Μπαρόκ που ενθάρρυνε περισσότερη
αρμονική και μελωδική ελευθερία απορρίπτοντας τους αυστηρούς περιορισμούς της διαφωνίας του
stile antico. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η ομοφωνία, η μεγαλύτερη προσοχή στην τοποθετηση
και την έκφραση του στίχου και η χρήση περισσότερων και κυρίως, απροετοίμαστων διαφωνιών.
Στόχος ήταν η ανάδειξη της φθαρτής φύσης του ανθρώπου και της αντίθεσης με το τέλειο και ιδανικό
των θείων, σύμφωνα με τις φιλοσοφικές αντιλήψεις κύριων εκφραστών του είδους, όπως οι
Monteverdi και Caccini. https://en.wikipedia.org/wiki/Seconda_pratica και
https://www.britannica.com/art/Baroque-music#ref1235721 (05/06/2021).
2 https://www.britannica.com/art/Baroque-music (01/03/2021).
3 Πρόκειται για τον ορθολογισμό και τον ουμανισμό. Ο ορθολογισμός (ή ρασιοναλισμός) είναι η
συνολική φιλοσοφική κατεύθυνση, που αποδέχεται ως γνώμονα και αφετηρία της γνώσεως τη λογική
σκέψη. Ο ουμανισμός είναι ένα πνευματικό ρεύμα, που στόχευε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του θεοφοβικού μοντέλου που επικρατούσε. Χαρακτηρίζεται από την επιστροφή στα
αρχαία κείμενα, ως ένα μοντέλο ζωής, γραφής και σκέψης.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B1%
CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 και
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD

https://en.wikipedia.org/wiki/Seconda_pratica
https://www.britannica.com/art/Baroque-music
https://www.britannica.com/art/Baroque-music
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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μουσική: α) έμφαση στις εναλλαγές των δυναμικών, β) χρήση περισσότερων

διανθισμών και γ) εφαρμογή του basso continuo4.5

Η Φλωρεντινή Καμεράτα6, ένας όμιλος λόγιων, φιλοσόφων και ποιητών,

δημιούργησε κατά την περίοδο 1580-92 ένα ρεύμα αναβίωσης της αρχαίας μουσικής

και ιδιαίτερα της ελληνικής μονωδίας με τη συνοδεία κιθάρας, φέρνοντας στο

προσκήνιο τη Μπαρόκ μονωδία7. Η μονωδία αυτή που ονομάστηκε «άρια»8,

αποτέλεσε στις αρχές του 17ου αιώνα το κύριο δομικό στοιχείο της όπερας9, με

πρώτους εκπροσώπους τους Carissimi, Caccini και Monteverdi.10

Η πρώτη Μπαρόκ άρια είχε ως βασική της φόρμα το stile rappresentativo11,

το οποίο αναφερόταν στο σολιστικό τραγούδι με ομιλούμενη ροή (προσομοίαζε

δηλαδή με το recitativo secco) και είχε συνοδεία basso continuo. 12

1.2 Η ανάπτυξη της άριας μέσα στη Μπαρόκ Όπερα

Η όπερα Euridice που γράφτηκε το 1600 από τους Jacopo Peri και Giulio

Caccini, αποτελεί τη πρώτη διασωζώμενη13 γνώστη όπερα στην ιστορία της

μουσικής.14 Μαζί της έφερε στο προσκήνιο και τη φόρμα της άριας σε stile

rappresentativo.

Η όπερα και μέσα από αυτήν και η άρια, γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη στην

Ιταλία κατά το 17ο αιώνα, μέσα από δύο σημαντικές σχολές, την όπερα της Βενετίας

και την όπερα της Νάπολι: i) Στη βενετσιάνικη όπερα, η ορχήστρα είναι μικρή,

%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%85%CE%BC
%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 (05/06/2021).
4 Basso continuo (ελ. συνεχές βάσιμο): μια μορφή μουσικής συνοδείας που παρέχει την αρμονική
στήριξη της μελωδίας με τη χρήση των θεμελίων συγχορδιών της αρμονίας. Παιζόταν κυρίως σε
πληκτροφόρα όργανα (αψίχορδο, organum κ.λπ.) ή σε έγχορδα όπως το λαούτο με τη συνοδία τσέλου
ή φαγγότου.
5 https://www.masterclass.com/articles/baroque-era-music-guide#baroque-period-musical-forms
(09/05/2021).
6 Φλωρεντινή Καμεράτα: Camerata de’ Bardi.
7 Μονωδία στη Μπαρόκ εποχή: σολιστική φωνητική μουσική με συνοδεία basso continuo.
8 Αρία: σολιστική φωνητική μουσική με συνοδεία οργάνων ή ορχήστρας. Απαντάται στην όπερα,
συνήθως μαζί με recitativo, καθώς και σε ορατόρια ή καντάτες.
9 Όπερα: μουσική σύνθεση που περιλαλαμβάνει τραγούδι, σκηνική δράση και οργανική συνοδεία, με
κυρίαρχο στοιχείο το τραγούδι. Ο ελληνικός όρος είναι Μελόδραμα.
10 Michels (1995), σελ.309.
11 Stile rappresentativo: Πρόκειται για ένα δραματικό recitativo της πρώιμης Mπαρόκ εποχής, στο
οποίο οι μελωδίες κινούνται ελεύθερα πάνω σε θεμελιώδεις συγχορδίες.
12 Houser (1964), σελ.12-13.
13 Η όπερα Dafne προηγείται χρονικα (1594-8) αλλά δε διασώζεται.
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Euridice_(Peri) (19/03/2021).

https://www.masterclass.com/articles/baroque-era-music-guide
https://en.wikipedia.org/wiki/Euridice_(Peri)
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περιέχει recitativi secci και acompagnati15, άριες ή ariosi16, ενώ απουσιάζουν τα

χορωδιακά και το μπαλέτο. Το λυρικό και δραματικό στοιχείο επικρατεί τόσο στα

recitativi όσο και στις άριες. Η θεματολογία των οπερών προέρχεται από τη

μυθολογία ή την ιστορία, με ηρωϊκό χαρακτήρα και σκηνές δράσης.17

ii) Η ναπολιτάνικη όπερα, από την άλλη, αναπτύσσεται σε δύο είδη: στην

opera seria και την opera buffa. H opera seria είναι είδος σοβαρής όπερας με τρεις

πράξεις. Περιέχει recitativi secci και accompagnati, τα οποία εξελίσσουν την πλοκή,

καθώς και άριες και cavatine18, οι οποίες εκφράζουν τα συναισθήματα των

χαρακτήρων και λειτουργικά αποτελούν το κύριο δομικό στοιχείο της όπερας. Η

opera buffa, πρωτοεμφανίζεται ως ένα σύντομο, αυτοτελές και κωμικό μουσικό

δρώμενο στο διάλειμμα της opera seria, που διακωμωδεί ή σατιρίζει πράγματα και

καταστάσεις της καθημερινής ζωής της αστικής τάξης. Οι χαρακτήρες προέρχονται

κυρίως από την comedia dell’ arte19. Κάποιες φορές πρόκειται για παρωδία κάποιας

opera seria. Κύριο γνώρισμα της είναι το φλύαρο parlando20 και η cavatina, ενώ

κάποιες φορές περιλαμβάνουν και λαϊκά τραγούδια.21 Παρατηρείται ότι η άρια και

στη σχολή της Νάπολι παραμένει το κύριο δομικό στοιχείο της όπερας.

Η όπερα αναπτύσσεται και στη Γαλλία, με λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά με

την άρια και πάλι σε κυρίαρχο ρόλο: i) Το ballet de cour (δηλ. μπαλέτο της αυλής),

έχει πλούσια σκηνικά και ενδυμασίες και μυθολογικό λιμπρέτο (libretto)22.

Περιλαμβάνει χορωδιακά chants23, οργανική συνοδεία, και récits, τα οποία είναι σόλο

τραγούδια, στροφικά, ή σε ύφος μαδριγαλιού, πρόδρομοι της άριας και του recitativo ii)Το

comedie ballet, κωμικό οπερατικό είδος της αυλής, στον αντίποδα του σοβαρού ballet

de cour. Χαρακτηριστικό του, η κωμική πρόζα, στην οποία συνδυάζονται ο χορός με

άριες (airs) και χορωδιακά μέρη. Αργότερα το comedie ballet αντικαταστάθηκε από

15 Recitativo: μελωδική φωνητική αφήγηση, μέσα από την οποία εξελίσσεται η πλοκή του έργου.
Συνοδεύεται από ένα μικρό μουσικό σύνολο στα πτωτικά σημεία της αρμονίας (recitativo secco), ή
από την ορχήστρα με πλήρη ρυθμική συνοδεία (recitativo accompagnato).
16 Arioso (πλ. ariosi): μίξη recitativo και άριας.
17Michels (1995), σελ.311.
18 Cavatina (πλ. cavatine): άρια μικρής διάρκειας, μονομερής ή διμερής, χωρίς επανάληψη.
Εμφανίζεται ως ανεξάρτητο κομμάτι ή ως παρεμβολή σε ένα recitativo.
19 Comedia dell’ arte: λαϊκή ιταλική αυτοσχεδιαστική κωμωδία, δημοφιλής μεταξύ 16ου -18ου αιώνα.
20 Parlando: στίχος του τραγουδιού που αποδίδεται με απαγγελία.
21Michels (1995), σελ.315.
22Libretto: προέρχεται εκ της Ιταλικής libretto που αποτελεί υποκοριστικό του libro (= βιβλίο) και
περιγράφει το βιβλίο που περιέχει το κείμενο μιας όπερας ή εν γένει ενός δραματικού έργου.
23Chant: μια επαναλαμβανόμενη ρυθμική φράση, που συνήθως εκτελείται σε unisono από ένα σύνολο
ανθρώπων.
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την opera comique24. iii) Το pastorale, πρόκειται για απομίμιση ιταλικών οπερών στη

γαλλική αυλή. Περιλαμβάνει τα δομικά μέρη της ιταλικής όπερας (άριες, ariosi,

recitativi κ.λπ.), απαιτώντας όμως μπαλέτο και περισσότερους μουσικούς

συντελεστές. iv) Η tragédie lyrique (ή tragédie en musique) μιμείται την αρχαία

ελληνική τραγωδία, έχει 5 πράξεις και περιλαμβάνει άριες, petits airs (μικρότερες

άριες) και δραματικό recitativo. v) Τέλος, η opera ballet είναι μίξη δύο ή τριών

divertissements25, άσχετων θεματικά μεταξύ τους και έχει πομπώδες ύφος.

Περιλαμβάνει άριες, χορωδιακά και σκηνές μπαλέτου. 26 Όλη αναφορά και στη

γαλλική όπερα γίνεται για να καταστεί σαφής η κυριαρχία της άριας και στο γαλλικό

μελόδραμα.

Η όπερα αναπτύσσεται με διάφορα τοπικά ιδιώματα και στην Αγγλία, με την

άρια να πρωταγωνιστεί και πάλι ως το κύριο μουσικό δομικό στοιχείο του φωνητικού

μέρους της. Την περίοδο αυτή, η πιο γνωστή μορφή αγγλικού μελοδράματος είναι η

masque27, σε σοβαρό ύφος, ενώ η antimasque28 στέκεται στον αντίποδα με πιο

ελαφρύ ύφος. Αποτελούν ένα είδος θεατρικής παράστασης και πομπής

μεταμφιεσμένων, με πρόζα, παντομίμα, τραγούδι και χορό, στον οποίο συχνά

συμμετείχαν και οι ίδιοι οι ευγενείς, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή όπερα, που

συνδυάζει δράμα, μουσική, τραγούδι και μερικές φορές χορό.29 Με το Handel, γίνεται

απόπειρα γνωριμίας με την ιταλική opera seria, κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα,

η οποία βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση30. Η ballad opera, επιπλέον, απότελεί ένα είδος

θεάτρου, που δεν περιλαμβάνει άριες, αλλά πρόζα και λαϊκά τραγούδια (ballad tunes)

σε σατυρικό ή παρωδιακό ύφος. Οι πρώτες ολοκληρωμένες αγγλικές όπερες έχουν

δραματικό χαρακτήρα και σε αυτές η άρια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και

συνοδεύεται από recitavitvi secci & accompagnati.31

24H opéra comique είναι ένα είδος γαλλικής όπερας που περιέχει πρόζα και άριες. Συνδύαζε
υπάρχουσες δημοφιλείς μελωδίες με ομιλία.
25Divertissement: παρεμβολές μουσικής και χορού ως διάλλειμα ανάμεσα στις πράξεις θεατρικών
έργων.
26Michels (1995), σελ.317.
27Masque: είδος ψυχαγωγίας που αναπτύχθηκε στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του 16ου και του 17ου
αιώνα γύρω από έναν μασκοφόρο χορό. Βασίζεται σε αλληγορικά ή μυθολογικά θέματα και
περιλαμβάνει ποίηση και μουσική. Συνήθως εκτελείτο από ευγενείς.
28 Antimasque: κωμικό ή αστείο ιντερλούδιο, που παρεμβαλλόταν σε μια masque πριν τους τελικούς
χορούς των μεταμφιέσεων. Συνήθως ήταν περισσότερα από ένα ιντερλούδιο και συνδύαζαν
προφορικούς διαλόγους, παντομίμα, τραγούδι και χορό. Εκτελούταν από επαγγελματίες ηθοποιούς. Η
λειτούργια τους ήταν αντίστοιχη με αυτή της ιταλικής opera buffa.
29 https://wikidiff.com/masque/opera (02/03/2021).
30 Michels (1995), σελ.319.
31 Michels (1995), σελ.319.

https://wikidiff.com/masque/opera
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Στη Γερμανία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης32 και της οικονομικής ύφεσης

κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, δεν αναπτύσσεται ιδιαίτερα η σκηνική μουσική.

Το είδος που κυριαρχεί, ιδίως μετά τον πόλεμο, είναι το Schuldrama, διδακτικό

δράμα, χωρίς άριες, αλλά με τραγούδια και χορωδιακά παιδαγωγικού χαρακτήρα. Η

ιταλική όπερα επίσης, βρίσκει έδαφος, κυρίως στις νότιες περιοχές της Γερμανίας. 33

Τα νεωτεριστικά στοιχεία της άριας σε σχέση με το Μπαρόκ ύφος μονωδίας

αναφέρονται ιδίως:

- Στις τονισμένες συλλαβές, που τοποθετούνται στα ισχυρά μέρη του μέτρου, ενώ

αποφεύγονται οι διανθισμοί των άτονων συλλαβών.34

- Στις σημαντικές λέξεις του ποιητικού κειμένου, που τοποθετούνται στα κορυφαία

σημεία της μελωδίας.

- Στην υποστήριξη των συναισθημάτων που εκφράζει ο στίχος, όχι μόνο μελωδικά

αλλά και αρμονικά (όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά υπό 1.3.) 35

Παρατηρώντας την εξέλιξη της άριας και του ρυθμομελωδικού υλικού της στη

Μπαρόκ εποχή διαπιστώνουμε ότι:

Τα είδη άριας είναι:

- Airs, petits airs, cavatine και ariosi. Όλες αυτές είναι κυρίως σύντομες και απλές

(μελωδικά και τεχνικά) άριες.

- Ειδικότερα, στη γαλλική σχολή υιοθετούνται τα περισσότερα είδη άριας (airs,

petits airs και ariosi), ενώ η ιταλική σχολή μέσα από την opera seria και buffa,

φέρνει σε ευρεία χρήση τις αντίστοιχες μορφές της ιταλικής Μπαρόκ άριας: άρια,

cavatinα και ariosο.

Ως προς το ρυθμομελωδικό υλικό της άριας:

- Η πρώτη Μπαρόκ άρια βασίζεται στο stile rappresentativo, δηλαδή στο

σολιστικό τραγούδι με ομιλούμενη ροή και με συνοδεία basso continuo, ενώ στη

συνέχεια αποκτά πιο μελωδική μορφή.

- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατάλληλη τοποθέτηση του κειμένου σε σχέση

με τη φυσική ροή και τους τονισμούς της μελωδικής γραμμής. Το περιεχόμενο

του στίχου αποτελεί το κριτήριο για το διαχωρισμό των φράσεων, οι οποίες

υποστηρίζονται και με το αντίστοιχο αρμονικό υπόβαθρο.

32 Πρόκειται για τον 30ετή πόλεμο (1618-1648).
33 Michels (1995), σελ.321.
34 Ransome (1978), σελ.417, και Menerth (1966), σελ.73.
35 Michels (1995), σελ.307.



10

1.3 Τα ειδικότερα μορφολογικά και ερμηνευτικά χαρακτηριστικά της

Μπαρόκ άριας.

Πέραν της ιστορικής πορείας της άριας κατά τη Μπαρόκ περίοδο, είναι

αναγκαίο να γίνει και μια αναφορά στα μορφολογικά και δομικά της χαρακτηριστικά,

ώστε να καταστούν σαφή τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την ολιστική της εξέλιξη ως

μουσική φόρμα αλλά και αυτά που διαμόρφωσαν την πρακτική της μουσικής της

εκτέλεσης.

Καταρχήν, τα νεωτεριστικά στοιχεία της άριας σε σχέση με το Μπαρόκ ύφος

μονωδίας είναι τα εξής:

- Οι συνθέτες συνδέουν τη μελωδική κίνηση με τη σημασία του στίχου και τις

λέξεις «κλειδιά» του λιμπρέτου και ο τραγουδιστής οφείλει να τις αναδείξει.

- Τα συναισθήματα που εκφράζει ο στίχος της άριας, υποστηρίζονται από την

αρμονία του έργου: ευχάριστα συναισθήματα συνοδεύονται από μείζονες αρμονίες,

δυσάρεστα (πόνος, λύπη, απογοήτευση κ.λπ.) από ελάσσονες ή ελαττωμένες

αρμονικές συνδέσεις,36

- Η άρια συνοδεύεται από πλούσια εκδήλωση συναισθημάτων του τραγουδιστή με

εκφραστικές χειρονομίες (cantare con affetto), ενώ οι μουσικές φράσεις

χωρίζονται ανάλογα με το συναίσθημα που επικρατεί στον εκάστοτε στίχο και37

- Το basso continuo,νεωτεριστικό χαρακτηριστικό της εποχής, έχει υποστηρικτικό

ρόλο για τη φωνή και συνοδεύει με ανεξάρτητη μελωδική γραμμή που υποστηρίζει

τη διαδοχή των αρμονικών βαθμίδων.38

Ως προς τη μουσική της φόρμα, η aria da capo αποτελεί το κύριο έιδος του

belcanto κατά τη Μπαρόκ περίοδο. Πρόκειται για φόρμα σολιστικού τραγουδιού με

διμερή μορφή Α-Β-Α΄. Το Α΄συχνά εμπλουτίζεται με αυτοσχεδιαστικούς διανθισμούς

(coloratura39), δίνοντας στο σολίστα τη δυνατότητα να αναδείξει τις δεξιοτεχνικές

του ικανότητες40 χωρίς να αποκλίνει από το ύφος του έργου. Η coloratura

χρησιμοποιείται και για να εκφραστεί εμφατικά κάποιο συναίσθημα (γέλιο, κλάμα).41

Χαρακτηριστικό στοιχείο της aria da capo είναι το ritornello, ένα

επαναλαμβανόμενο ορχηστρικό επεισόδιο στο τέλος των Α και Α΄ μερών της άριας.

36 Michels (1995), σελ.307.
37 Menerth (1966), σελ.74.
38 Michels (1995), σελ.307.
39 Coloratura: διανθισμοί που αποτελούνται από γρήγορες κλιμακες, τρίλιες και παρόμοια
δεξιοτεχνικά περάσματα.
40 Michels (1995), σελ. 315, και https://en.wikipedia.org/wiki/Bel_canto (11/11/2020), και Ostberg,
(1967), σελ.10.
41 Menerth (1966), σελ.101-102.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bel_canto
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Χωρίζει τα σολιστικά μέρη του τραγουδιστή σε υποενότητες42 και λειτουργεί ως

σημείο προσθήκης χορού μέσα στην άρια ή για την είσοδο κάποιου χαρακτήρα.43

Εικόνα 1

Η φόρμα της aria da capo

Αναφορικά με τη φωνητική τεχνική του τραγουδιστή της Μπαρόκ άριας, η

κύρια πρακτική της εποχής είναι το ιταλικό belcanto κατά λέξη: όμορφο τραγούδι.44

Βασικός εκπρόσωπός του belcanto είναι ο Caccini45, ο οποίος εξελίσσει την τεχνική

του σολιστικού τραγουδιού που κυριαρχεί τα τέλη του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τους

μουσικολόγους Silva & Baker46, ο Caccini παίρνει ως θεμέλιο την τεχνική της

«καθαρής», δηλαδή της τονικά σταθερής (χωρίς vibrato) φωνής και πάνω σε αυτήν

δομεί τη τεχνική του belcanto, η οποία διακρίνεται για τη λυρική εκφραστικότητα

(affetti), τον έλεγχο των δυναμικών και τη φωνητική δεξιοτεχνία του τραγουδιστή, η

οποία αναδεικνύεται μέσα από διανθισμούς (accenti47) και την τεχνική του messa di

voce.

To messa di voce, είναι ένα είδος φωνητικής ερμηνείας, το οποίο αναφέρει ο

Caccini στην πραγματεία του “Nuove Musiche ad una voce sola”48 ως crescere e

scemare la voce, δηλαδή ως αύξηση και κατόπιν μείωση της έντασης της φωνής πάνω

σε μια νότα μεγάλης αξίας. Τη συνιστά μάλιστα και ως άσκηση για τον έλεγχο της

αναπνοής του τραγουδιστή και την καλλιέργια της διαφραγματικής αναπνοής, που

χρησιμοποιείται στο τραγούδι. Ένα παράδειγμα messa di voce φαίνεται στην

παρακάτω εικόνα:49

42 https://en.wikipedia.org/wiki/Ritornello (13/05/2021).
43 https://en.wikipedia.org/wiki/Aria (14/05/2021).
44 https://www.clausiuspress.com/conferences/AETP/ICAMEI%202019/XA172.pdf (21/11/202).
45 Roman Giulio Caccini (1551-1618): ήταν Ιταλός συνθέτης, τραγουδιστής και οργανοπαίκτης.
46 Silva & Baker (1922), σελ.63-64.
47Accento (πλ.accenti): φωνητικός διανθισμός, αυτοσχεδιαστικός ή καταγεγραμμένος. Xρησιμοποιείται
για να συμπληρώσει ή να επεκτείνει ένα διάστημα ή να συνδέσει δύο μεγαλύτερες νότες.
48 “Nuove Musiche ad una voce sola”: μεταφρ. «Νέες μουσικές για μία φωνή»
49 Lyle (2011), σελ.310, και https://en.wikipedia.org/wiki/Messa_di_voce (08/12/2020).

https://en.wikipedia.org/wiki/Ritornello
https://en.wikipedia.org/wiki/Aria
https://www.clausiuspress.com/conferences/AETP/ICAMEI%202019/XA172.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Messa_di_voce
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Εικόνα 2

Παράδειγμα της τεχνικής messa di voce

Ο Caccini, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Μπαρόκ άριας50, στην

πραγματεία του “Nuove Musiche ad una voce sola”, αναφέρει σημαντικές

πληροφορίες για τη φωνητική τεχνική της εποχής του:51 είναι ιδιαίτερα σημαντική η

χρήση της φυσικής φωνής, χωρίς «τεχνητούς, προσποιούμενους ήχους», εννοώντας

το falsetto52, καθώς μόνο έτσι μπορεί να προκύψει το επιθυμητό εκφραστικό

αποτέλεσμα. Ακόμη, ο τραγουδιστής οφείλει να διαχειρίζεται τις αναπνοές, με τρόπο

που να μην αλλοιώνεται η φυσική ροή της μελωδίας53, ιδιαίτερα όσον αφορά τις

legato φράσεις με μεταβαλλόμενες δυναμικές (crescendo, diminuendο) ή διανθισμούς

(trillo54, esclamatione55, ondeggiamento56 κ.λπ. 57).58

Δεν είναι γνωστός ο τρόπος και η συχνότητα της χρήσης του vibrato αυτή την

περίοδο, καθώς απουσιάζουν τα ηχητικά ντοκουμέντα. Γνωρίζουμε όμως, από

θεωρητικά συγγράμματα της εποχής, ότι αυτό είχε εφαρμογή. Σύμφωνα με τους

μουσικολόγους Zacconi59 και Zenobi60, αλλά και τους Γερμανούς συναδέλφους τους

Quitschreiber και Praetorius, το vibrato ονομαζόταν και tremolo και αποτελούσε

«την ιδανική μέθοδο για τραγούδι» 61, καθώς χρησιμοποιούταν και ως διανθισμός που

έδινε πιο ευχάριστη χροιά στη φωνή. Ειδικότερα, ο Zacconi, στο σύγγραμμά του

Prattica di Musica (1592), συνιστά τη χρήση του vibrato, ως τον καλύτερο τρόπο να

50 https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Caccini (02/03/2021).
51 Silva & Baker (1922), σελ. 63-64.
52 Falsettο: μέθοδος παραγωγής φωνής που χρησιμοποιείται κυρίως από άντρες τραγουδιστές,
ειδικότερα τενόρους, για να τραγουδήσουν νότες υψηλότερες από το τυπικό εύρος της φωνής τους.
53 Stark (1999), σελ.94.
54 Trillo: μελωδικός διανθισμός με γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στην κύρια νότα και μια νότα ενός
τόνου ή ημιτόνου πάνω ή κάτω από αυτήν.
55 Exclamation: έκφραση κάποιου ξαφνικού συναισθήματος (π.χ. φόβος).
56Ondeggiamento: κυματισμός της φωνής, που αφορά οποιαδήποτε ταλάντευση της φωνής.
Ονομάζεται και tremolo (vibrato). Συνήθως, γίνεται στην περιοχή της έκτασης της σοπράνο.
57 Nigel (1954), σελ.207-208.
58 Giulio & Baker (1922), σελ.63.
59 Lodovico Zacconi (1555-1627): Ιταλός συνθέτης και θεωρητικός μουσικής της εποχής, που
ασχολήθηκε με το τραγούδι και τις φωνητικές πρακτικές.
60 Luigi Zenobi (1547-1602): Ιταλός μουσικός και κορνίστας. Συνέθεσε μαδριγάλια και ασχολήθηκε
ερασιτεχνικά με τη μουσικολογία.
61 Georg Quitschreiber.”De Canendi elegantia”,1598.

https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Caccini


13

αποκτήσει κανείς ευχέρεια στη γρήγορη εναλλαγή διαστημάτων σε έργα με γρήγορο

tempo.62

Ο Zenobi στην επιστολή του, Lettera sul perfetto musicista63, καθώς και ο

Praetorius στο σύγγραμμά του Syntagma Musicum III, (1600), υποστηρίζουν την

εφαρμογή του vibrato σε ολόκληρη τη μελωδία της άριας, ασχέτως των δυναμικών

της διακυμάνσεων.64

Ωστόσο, ο Bernhard65 στο σύγγραμμά του, Von der Singe-Kunst oder

Manier66, (1650), παρουσιάζει την τεχνική του fermo, δηλαδή τη διατήρηση της

σταθερής φωνής και του εστιασμένου τονικού ύψους, ως τη βασική φωνητική τεχνική,

εκτός από τα σημεία, στα οποία εφαρμόζεται κάποιος διανθισμός (πχ. trillo), ενώ

εκφράζει την άποψη, ότι το tremolo αποτελεί αρνητικό γνώρισμα της φωνής του

τραγουδιστή, «λόγω ασθένειας ή λόγω ηλικίας που οδηγούν τις φωνητικές να

πάλλονται ανεξέλεγκτα».67

Κατά τον Gable68, το vibrato (tremolo) της εποχής του Μπαρόκ διαφέρει από

το σύγχρονο, διότι αν εφαρμοζόταν η σύγχρονη τεχνική του vibrato στο Μπαρόκ

τραγούδι, θα αποτελούσε μία μορφή συνεχόμενης τρίλιας, η οποία θα επικρινόταν ως

μία κακή προσπάθεια του τραγουδιστή να καλύψει το πρόβλημα της τονικής του

αστάθειας. Το Μπαρόκ tremolo οφείλει να αποτελείται από το μικρότερο

διαστηματικό μέγεθος που μπορούσε να παράγει ο τραγουδιστής, έτσι ώστε το

άκουσμά του να είναι ελαφρύ και ευχάριστο.69

Ο North70, στο σύγγραμμά του, Notes of Me 71, απεικονίζει τρεις τύπους

κυματισμού της φωνής για την εκτέλεση μιας νότας με μεγάλη διάρκεια, με την

εφαρμογή της τεχνικής του messa di voce. Ο πρώτος τύπος είναι τεχνική του straight

tone, όπου ο τραγουδιστής ξεκινά σε δυναμική piano και σταδιακά αυξάνει την

ένταση, κορυφώνοντάς την στα μισά της αξίας της νότας (ίσως με ελαφρά χρήση

vibrato), και κλείνει με decrescendo, καταλήγοντας στη δυναμική που είχε ξεκινήσει.

62 https://www.youtube.com/watch?v=7viQNYJ4sac (23/11/2020).
63“Lettera sul perfetto musicista”: Μεταφρ. «Γράμμα για τον τέλειο μουσικό».
64 https://www.youtube.com/watch?v=7viQNYJ4sac (23/11/2020).
65 Christoph Bernhard (1628-1692): Γερμανός συνθέτης και μουσικός, που σπούδασε τραγούδι με τον
Agostino Fontana.
66 Von der Singe-Kunst oder Manier: Σχετικά με την τέχνη του τραγουδιού ή την τεχνική του.
67 https://www.youtube.com/watch?v=7viQNYJ4sac (23/11/2020).
68 Frederick Kent Gable (1938-): Γερμανός συγγραφέας και μουσικολόγος.
69 Gable (1992), σελ.92-93.
70 Roger North (1653 –1734): Άγγλος δικηγόρος, βιογράφος και ερασιτέχνης μουσικός της εποχής.
71 https://www.voxhumanajournal.com/abadie2019.html#51a (09/12/2020), και
North (2000), επιμ. Millard, σελ.149–151.

https://www.youtube.com/watch?v=7viQNYJ4sac
https://www.youtube.com/watch?v=7viQNYJ4sac
https://www.youtube.com/watch?v=7viQNYJ4sac
https://www.voxhumanajournal.com/abadie2019.html
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Ο δεύτερος τύπος, είναι η τεχνική του straight tone, η οποία κατά την αύξηση της

δυναμικής πραγματοποιεί πιο έντονες διακυμάνσεις της φωνής (vibrato) και τις

διατηρεί μέχρι το τέλος της νότας, παράλληλα με τη μείωση της δυναμικής. Ο τρίτος

τύπος, είναι τεχνική του straight tone, η οποία στη συνέχεια μεταβάλλεται σε trillo

και σταδιακά παρακμάζει, μέχρι να επιστρέψει πάλι στο straight tone.72

Εικόνα 3

Οι τρεις τύποι κυματισμού της φωνής κατά τον North

Οι τρεις παραπάνω τύποι παρουσιάζονται ως αποδεκτοί για την εκτέλεση μίας

μεγάλης νότας. Επομένως οι εκτελεστές δε δίνουν απαραίτητα την ίδια σημασία στο

vibrato (tremolo), παρά στις αυξομειώσεις των δυναμικών της φωνής και γενικότερα

τη συνολική ερμηνεία της άριας.73

Ιδιαίτερη θέση στη φωνητική πρακτική της Μπαρόκ άριας κατέχουν ως

εκτελεστές οι castrati74, οι οποίοι πρωτοεμφανίζονται στην Ιταλία στα μέσα του 16ου

αιώνα και συνεισφέρουν στη διάδοση του belcanto. Στις αρχές του 17ου αι. είναι

περιζήτητοι ως πρωταγωνιστές της opera seria.75 Χαρακτηριστικό τους είναι η ευρεία

φωνητική τους γκάμα (περίπου 3 οκτάβες) στην περιοχή της γυναικείας φωνής, σε

συνδυασμό με τη δυνατή ένταση και τις δεξιοτεχνικές τους ικανότητες. Δύο από τους

σημαντικότερους castrati της εποχής είναι οι Carlo Broschi ή Farinelli και Giovanni

Manzuoli.76

Όπως συνάγεται από όλα τα παραπάνω η Μπαρόκ άρια ως σολιστική φόρμα

τραγουδιού, έχει ως βασική δομή την aria da capo (A-B-A’), που το Α’

εμπλουτίζεται με αυτοσχεδιαστικούς διανθισμούς. Κατά την ερμηνεία της, γίνεται

72 Gable (1992), σελ.92.
73 Gable (1992), σελ.91-92.
74 Castrato: άντρας τραγουδιστής που ευνουχίστηκε πριν από την εφηβεία. Διατηρούσε τις υψηλές
νότες και το εύρος της αγορίστικης φωνής (voce biancha) σε συνδυασμό με τη δύναμη του ενήλικου
σώματος του.
75 Jenkins (2000), σελ.1505-1506.
76 Jenkins (2000), σελ.1507.
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χρήση της πρώιμης μορφής του belcanto, που εστιάζει στη λυρική εκφραστικότητα

(cantare con affetto), τον έλεγχο των δυναμικών και τη φωνητική δεξιοτεχνία του

τραγουδιστή. Η δεξιοτεχνία εκφράζεται με τη τεχνική messa di voce (αυξομείωση

των δυναμικών σε μία χρονικά μεγάλη νότα με τη χρήση διαφραγματικής αναπνοής),

τις legato φράσεις και με τη χρήση διανθισμών (trillo , esclamatione , ondeggiamento

κ.λπ.). Οι αναπνοές οφείλουν να ακολουθούν τη ροή της μελωδίας και να μη τη

διακόπτουν, ενώ οι αυτοσχεδιαστικοί διανθισμοί να μην αλλοιώνουν το ύφος του

έργου και αποφεύγεται το falsetto. Οι απόψεις διίστανται σχετικά με τη χρήση του

vibrato (tremolo), καθώς κάποιοι μουσικολόγοι της εποχής (πχ. Zenobi, Praetorius)

υποστηρίζουν την εφαρμογή του vibrato σε ολόκληρη τη μελωδία, ενώ άλλοι (πχ.

Bernhard) το θεωρούν αρνητικό γνώρισμα της φωνής του τραγουδιστή. Ωστόσο, με

βάση τη θεωρία του North, ο εκτελεστής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να

χρησιμοποιήσει vibrato σε μεγάλης διάρκειας νότες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟ

2.1 Η εξέλιξη της άριας μέσα από τα νέα ρεύματα του Κλασσικισμού

Η κλασική περίοδος χρονολογείται περίπου από το 1750 μέχρι τα μέσα της

δεκαετίας του 1820. Πρόκειται για την περίοδο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ο

οποίος διαπνέεται από φιλελεύθερες ιδέες, που αναπόφευκτα επηρεάζουν τα μουσικά

ρεύματα της εποχής. Μια από τις κυρίαρχες τάσεις είναι η σημασία που δίνεται από

τους συνθέτες στη μελωδική γραμμή, η οποία αποτελεί τον κεντρικό άξονα της

μουσικής σύνθεσης, υποστηριζόμενη από απλές και καθαρές αρμονικές συνδέσεις77.

Ειδικότερα, στην κλασική όπερα, μεσουρανεί η ιταλική opera seria και η

opera buffa, στις οποίες η άρια αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο του μονωδιακού

τραγουδιού. Στην opera seria, το recitativo (secco), αποκτά ακόμη πιο

αυτοσχεδιαστική μορφή. Οι άριες διαδέχονται το recitativo και σκηνικά συχνά

ολοκληρώνονται με την αποχώρηση του τραγουδιστή από τη σκηνή.78 Στον πρώιμο

κλασσικισμό η άρια έχει τη δομή της aria da capo, σταδιακά η φόρμα αυτή

εγκαταλείπεται, καθώς εμφανίζονται νέα είδη άριας με πιο ελεύθερη φόρμα, και

μεγαλύτερη διάρκεια79. Έτσι, η κλασική άρια κατηγοριοποιείται με βάση τη

θεματολογία ή τη φωνητική της υφή: 80

- Η aria parlante (ή aria agitata ή infuriata): άρια με τη μορφή ομιλίας όπου

κυρίαρχο στοιχείο της είναι η έκφραση του συναισθήματος και του πάθους, σε

αντίθεση με το recitativo στο οποίο εξελίσσεται η πλοκή της όπερας. Αποτελείται

κατά κύριο λόγο από νότες με αξία μικρής διάρκειας, ενώ σπάνια εμπλουτίζεται με

διανθισμούς. Η ταχύτητα του λόγου είναι ανάλογη με τη ψυχολογική ένταση και τις

κινήσεις του ερμηνευτή. Κύριο γνώρισμα της είναι η συλλαβική άρθρωση και η

περίτεχνη οργανική συνοδεία.

- Η aria di bravura (ή aria d’agilità): άρια σε tempo allegro, που εστιάζει στην

επίδειξη της δεξιοτεχνίας του τραγουδιστή, τόσο σε θέματα φωνητικής τεχνικής και

έκτασης όσο και σε θέματα θεατρικότητας και κίνησης επί σκηνής. Συνήθως ανήκει

στην πρωταγωνίστρια και χρησιμοποιείται για να εκφράσει θυμό, εκδίκηση και πάθος.

77 Michels (1995), σελ.371.
78 Michels (1995), σελ.373.
79 https://ocw.mit.edu/courses/music-and-theater-arts/21m-011-introduction-to-western-music-spring-
2006/lecture-notes/week06_lecture06.pdf (16/05/2021).
80 https://en.wikipedia.org/wiki/Aria (28/01/2021), https://www.theopera101.com/operaabc/arias/
(12/03/2021) και https://www.britannica.com/art/aria-solo-song (28/01/2021).

https://ocw.mit.edu/courses/music-and-theater-arts/21m-011-introduction-to-western-music-spring-2006/lecture-notes/week06_lecture06.pdf
https://ocw.mit.edu/courses/music-and-theater-arts/21m-011-introduction-to-western-music-spring-2006/lecture-notes/week06_lecture06.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Aria
https://www.theopera101.com/operaabc/arias/
https://www.britannica.com/art/aria-solo-song
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H φόρμα της είναι πιο ελέυθερη και απαντάται κυρίως ως μονομερής ή διμερής, ενώ

μερικές φορές και ως στροφική (αναλύονται στο κεφάλαιο 2.2).

- Η aria cantabile: άρια σε tempo adagio, χαρακτηρίζεται από απλή μελωδική

γραμμή που, σε συνδυασμό με την απλή συνοδεία, δίνει την ευκαιρία στον

τραγουδιστή να την εμπλουτίσει με αυτοσχεδιαστικούς διανθισμούς. Το κείμενο

ασχολείται κατά κύριο λόγο με τρυφερά θέματα, όπως ο έρωτας, η αγάπη κ.λπ.81

Η παρουσία της άριας στην opera buffa από την άλλη γίνεται ακόμη πιο

έντονη, καθώς η opera buffa αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια και αυτοτέλεια,

διατηρώντας τον αστικό και κωμικό χαρακτήρα της, με ανάλαφρο ύφος και

θεματολογία από την καθημερινή ζωή. Συχνά, χρησιμοποιούνται φωνητικά σύνολα

με ρόλο από καθημερινούς διαλόγους. Περιλαμβάνει επιπλέον, recitativi και λαϊκά

τραγούδια. Η άρια είναι απλή, φωνητικά και μελωδικά, σε καθημερινή γλώσσα, με

αυθόρμητα χαρακτηριστικά της ομιλίας (φτάρνισμα, χασμουριτό, τραύλισμα κ.λπ).82

Η aria buffa αποτελεί το κύριο είδος, έχει κωμικό ύφος και ερμηνεύεται συνήθως από

έναν μπάσο ή βαρύτονο.83

Στη Γερμανία, η άρια εκφράζεται κυρίως μέσα από την opera seria. Είναι

δραματική και εμπεριέχει δεξιοτεχνικά περάσματα, coloratura και ερμηνεύονται σε

ύφος belcanto.84 Με αφορμή το έργο του Rousseau “Pygmalion”, εμφανίζεται με

μικρότερη απήχηση, και το οπερατικό είδος monodrama (μελόδραμα για έναν ρόλο)

ως έργο μικρής διάρκειας, το οποίο επίσης περιέχει δραματική άρια.

Το σημαντικότερο γερμανικό οπερατικό είδος αυτήν την περίοδο είναι το

Singspiel, με επιδράσεις από την αγγλική ballad opera και τη γαλλική opéra comique.

H θεματολογία αποτελεί μίξη παραμυθιών και διηγήσεων με συναισθηματικά ή

κωμικά στοιχεία. Περιλαμβάνει πρόζα, ενώ απουσιάζουν τα recitativi. 85 Η άρια του

Singspiel είναι κατά κύριο λόγο λυρική (cantabile) και δεξιοτεχνική (di bravura),

στροφική, με μονομερή ή διμερή φόρμα. 86 Εκτός από την άρια και την πρόζα, στο

Singspiel εμπεριέχονται και φωνητικά σύνολα, καθώς και vaudeville87 στο τέλος, με

επιμύθιο.88

81 https://www2.lawrence.edu/fast/KOOPMAJO/standard.html (03/03/2021).
82 Michels (1995), σελ. 377.
83 https://www.masterclass.com/articles/arias-in-music#7-types-of-arias (11/05/2021).
84 Michels (1995), σελ. 375.
85 Michels (1995), σελ.383
86 https://en.wikipedia.org/wiki/Singspiel (12/05/2021).
87 Vaudeville: τραγούδι σε δημοφιλείς μελωδίες με επωδό.
88 Michels (1995), σελ.383-385.

https://www2.lawrence.edu/fast/KOOPMAJO/standard.html
https://www.masterclass.com/articles/arias-in-music
https://en.wikipedia.org/wiki/Singspiel
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Στην Γαλλία, η φόρμα της άριας κυριαρχεί σε όλα τα είδη της κλασικής

όπερας: grand opéra και opéra comique. Η grand opéra αποτελεί μίξη της Μπαρόκ

όπερας tragédie lyrique με την opera ballet. Το περιεχόμενό της είναι αριστοκρατικό-

ηρωικό και οι άριες της έχουν τη μορφή της aria da capo. Η opéra comique είναι η

κωμική-σατιρική. Περιλαμβάνει πρόζα, recitativi, vaudevilles, χορωδιακά και

οργανικά μέρη,89 ενώ το χαρακτηριστικό είδος άριας είναι η ariette: σύντομη άρια σε

μορφή rondeau90, όπου το refrain αναλαμβάνει η χορωδία και τα couplet ο σολίστ.91

Καθοριστική είναι η συνεισφορά του Gluck92 στην αναμόρφωση της κλασικής

όπερας, ο οποίος σε συνεργασία με τον κόμη Giacomo Durazzo και τον ποιητή

Ranieri de' Calzabigi εισάγει σημαντικές καινοτομίες: i) ανάδειξη του ποιητικού

κειμένου, ii) απλοποίηση της μελωδικής γραμμής και της σκηνοθεσίας και iii)

προώθηση της δραματικής ερμηνείας της άριας.93 Ο Gluck περιορίζει και αντικαθιστά

την aria da capo με μικρότερες και απλούστερες, φωνητικα και μελωδικια, άριες.94

Σε αντίθεση με κλασικό ρεύμα, καταργεί στις δικές του άριες τα αυτοσχεδιαστικά

περάσματα και τους διανθισμούς,95 και ζητά περισσότερη φυσικότητα και

αληθοφάνεια σχετικά με την ερμηνεία των ρόλων από τους τραγουδιστές.96 Η

μουσική του αποκτά διεθνή χαρακτήρα, καθώς ένα έργο μπορεί να αποτελείται από

μίξη μουσικών στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες στην αυθεντική

τους γλώσσα: συνυπάρχουν αρμονικά τα ιταλικά recitivi και τα ariosi με τα αγγλικά

τραγούδια, τα γερμανικά Lieder, τα γαλλικά chansons και vaudevilles σε συνδυασμό

με το μπαλέτο και τη παντομίμα.97 Ακόμη, προτιμά το recitativo accompagnato

έναντι του secco, ώστε να δώσει μια πιο ομαλή μετάβαση από το recitativo στην άρια,

δίνοντας την εντύπωση μίας ενιαίας μελωδίας.98

89 Michels (1995), σελ.379.
90 Το rondeau (πληθ. rondeaux): μορφή μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μελοποιημένης γαλλικής
ποίησης. Περιλαμβάνει ένα σταθερό επαναλαμβανόμενο μοτίβο Α, που ανάμεσα στις επαναλήψεις του
προστίθεται νέο υλικό (ΑΒΑΓκ.ο.κ.).Το rondeau πιστεύεται ότι προήλθε από χορευτικά τραγούδια που
το βασικό μοτίβο τραγουδιόταν από φωνητικό σύνολο και οι ενδιάμεσες μελωδίες από σολίστ.
91 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ariette (05/03/2021).
92Christoph Willibald Gluck (1714 –1787): ήταν βοημικής καταγωγής συνθέτης όπερας.
93 https://en.wikipedia.org/wiki/Aria (13/05/2021).
94Michels (1995), σελ.381.
95https://dspace.mmb.org.gr/mmb/bitstream/123456789/23056/1/C.W.%20Gluck%2C%20Orfeo%20ed
%20Euridice.pdf (13/05/2021), και https://www.britannica.com/art/opera-music/From-the-reform-to-
grand-opera (16/05/2021).
96https://facesofclassicalmusic.blogspot.com/2015/06/christoph-willibald-gluck-orfeo-ed.html
(13/05/2021).
97 Michels (1995), σελ.381.
98 https://sites.google.com/site/musicfrom16001800/home/opera-reform (06/03/2021).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ariette
https://en.wikipedia.org/wiki/Aria
https://dspace.mmb.org.gr/mmb/bitstream/123456789/23056/1/C.W.%20Gluck%2C%20Orfeo%20ed%20Euridice.pdf
https://dspace.mmb.org.gr/mmb/bitstream/123456789/23056/1/C.W.%20Gluck%2C%20Orfeo%20ed%20Euridice.pdf
https://www.britannica.com/art/opera-music/From-the-reform-to-grand-opera
https://www.britannica.com/art/opera-music/From-the-reform-to-grand-opera
https://facesofclassicalmusic.blogspot.com/2015/06/christoph-willibald-gluck-orfeo-ed.html
https://sites.google.com/site/musicfrom16001800/home/opera-reform
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Όσον αφορά τη σχέση του κειμένου με το ρυθμομελωδικό υλικό, μετατίθεται

το ενδιαφέρον από το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο στον

επιθετικό χαρακτηρισμό του στίχου.99 Επίσης, στην κλασική άρια αλλά και το

recitativo που τη συνοδεύει, συνηθίζεται ο αυτοσχεδιασμός αποδίδοντας ένα πιο

έντονο προσωπικό συναίσθημα του τραγουδιστή και αναδεικνύοντας παράλληλα τη

φωνητική του δεξιοτεχνία.100

Συνοψίζοντας την ιστορική εξέλιξη της άριας διαπιστώνουμε τα εξής:

Ως προς τα είδη άριας:

- Εξακολουθεί και στον κλασικισμό να αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο της

όπερας, πλέον ακόμη και στις κωμικές όπερες (opera buffa, opéra comique,

Singspiel).

- Στις αρχές του Κλασικισμού η άρια διατηρεί τη da capo μορφή της, αλλά στη

συνέχεια εγκαταλείπεται και εμπλουτίζεται με νέες μορφές όπως η aria

parlante (άρια σε μορφή ομιλίας), aria di bravura (δεξιοτεχνική άρια), aria

cantabile (λυρική άρια), aria buffa (κωμική άρια) και η γαλλική ariette

(μικρότερη άρια).

Ως προς το ρυθμομελωδικό υλικό της άριας:

- Το μελωδικό ένδιαφέρον επικεντρώνεται στους επιθετικούς προσδιορισμούς

παρά στο υποκείμενο και οι συνθέτες τους τοποθετούν στα κορυφαία σημεία

της μελωδίας.

- Οι συνθέτες επιτρέπουν αυτοσχεδιασμό στα recitativi και τις άριες, ώστε να

αποδίδεται πιο έντονα το προσωπικό συναίσθημα του τραγουδιστή, αλλά και

η ανάδειξη της φωνητικής δεξιοτεχνίας του (με εξαίρεση την άρια του Gluck).

- Η άρια του Gluck έχει πιο απλό και φυσικό ύφος, αποφεύγοντας τα

δεξιοτεχνικά περάσματα με σκοπό την εστίαση στο κείμενο και τη δραματική

του ερμηνεία. Ακόμη, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο recitativo

accompagnato, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση της συνεχόμενης ροής από

recitativo σε άρια.

99 Toft (1996), σελ.156.
100 https://www.singers.com/bel-canto/ (16/11/2020).

https://www.singers.com/bel-canto/


20

2.2 Τα ειδικότερα δομικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά και πρακτικές

ερμηνείας της άριας κατά την περίοδο του Κλασικισμού.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.1, η μορφολογική δομή της άριας

μεταβάλλεται κατά την περίοδο του Κλασικισμού. Η aria da capo παύει να αποτελεί

τη βασική φόρμα άριας και μέχρι τα τέλη του 18ου αι. εγκαταλείπεται.101

Υιοθετούνται πλέον πιο ελεύθερες φόρμες, που επιτρέπουν περισσότερους

αυτοσχεδιασμούς, όπως:

- Η μονομερής φόρμα: συνεχόμενη μελωδική ροή χωρίς επαναλήψεις.

- Η διμερής φόρμα: η άρια χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες, μία δραματική

και μία λυρική102.

- Η στροφική φόρμα: η ίδια μελωδία επαναλαμβάνεται σε κάθε στοίχο.

- Η φόρμα rondeau ή rondo: σε μορφή Α-Β-Α-Γ-Α, κατά την οποία

επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο Α και πριν από κάθε του επανάληψη

προστίθεται νέο υλικό. Μετά τα μέσα του 18ου αι. εμφανίζεται κυρίως με τη

μορφή Α-Β-Α-Γ, όπου τα αρχικά μοτίβα Α-Β-Α έχουν πιο αργό ρυθμό σε

σχέση με το τελικό μοτίβο Γ.103

Όσον αφορά την ερμηνεία της άριας, οι φωνητικές καινοτομίες της Μπαρόκ

εποχής θέτουν το θεμέλιο λίθο των πρακτικών του Κλασικισμού. Από την άλλη, η

τέχνη των castrati πέφτει σε παρακμή, λόγω των φιλελεύθερων κοινωνικών,

πολιτικών και θρησκευτικών ιδεών, καθώς και της αρνητικής στάσης πολλών

διανοούμενων του Διαφωτισμού απέναντι στον ευνουχισμό.104 Στο προσκήνιο

έρχονται οι γυναίκες soprano τραγουδίστριες (prima donna105), ενώ ο τενόρος

παραμένει στον αντίποδα της σοπράνο στις δεξιοτεχνικές απαιτήσεις των σολιστικών

κουαρτέτων.106

Το belcanto διατηρεί τα χαρακτηριστικά της Μπαρόκ εποχής,

(εκφραστικότητα, legatο υφή, δεξιοτεχνία κλπ.), αλλά τώρα δίνεται μεγαλύτερη

101 https://www.britannica.com/art/aria-solo-song (22/05/2021).
102 https://www.britannica.com/art/aria-solo-song (22/05/2021).
103 https://www.theopera101.com/operaabc/arias/ (22/05/2021).
104 https://www.academia.edu/14285780/Factors_which_contributed_to_the_demise_of_the_C astrati
(21/11/2020).
105 Prima Donna: η κύρια γυναικεία φωνή σε μία όπερα.
106 https://www.belcantovocalstudio.co.uk/bel-canto-history (16/11/2020).

https://www.britannica.com/art/aria-solo-song
https://www.britannica.com/art/aria-solo-song
https://www.theopera101.com/operaabc/arias/
https://www.academia.edu/14285780/Factors_which_contributed_to_the_demise_of_the_C%20%20astrati
https://www.belcantovocalstudio.co.uk/bel-canto-history
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έμφαση στη δραματικότητα και κυρίως στις εκφράσεις του προσώπου και τις

κινήσεις του σώματος του τραγουδιστή.

Επιπλέον, δίνεται προσοχή στον τρόπο ερμηνείας της σολιστικής μουσικής

και ιδίως της άριας που είναι το κυρίαρχο είδος της. Διάφοροι θεωρητικοί και

μουσικοί παραθέτουν τις απόψεις της εποχής τους αναφορικά με τη στάστη του

σώματος του τραγουδιστή, την έκφραση του προσώπου του, αλλά και τη φωνητική

τεχνική, όπως οι αναπνοές η ποιότητα του ήχου κ.λπ.

Ειδικότερα, ο Mancini107 στο σύγγραμμά του Riflessioni, αναφέρει ότι «το

πρόσωπο του τραγουδιστή πρέπει να είναι ευγενικό, γλυκό και ευχάριστο», ενώ οι

έντονες και «σκληρές» εκφράσεις απορρίπτονται, όπως η « συστροφή των ματιών, οι

ρυτίδες σε ένα συνοφρυωμένο βλέμμα, οι συσπάσεις του στόματος, του λαιμού και

γενικότερα του σώματος…».108

Ο Manfredini109 στο έργο του Regole Armoniche, τονίζει ότι το στόμα του

τραγουδιστή «δεν είναι ούτε πολύ κλειστό, ούτε πολύ ανοιχτό» και βρίσκεται στη

θέση του χαμόγελου.110 Οι σωστές αναπνοές είναι σημαντικές για την ομαλή

εκτέλεση της μελωδικής γραμμής. Αναφέρει επίσης, ότι ο πιο αξιόλογος

τραγουδιστής που είχε άριστη τεχνική της αναπνοής ήταν ο Farinelli, καθώς κατείχε

«την τέχνη να εισπνέει με απλότητα, χωρίς να γίνεται ποτέ αντιληπτή η αναπνοή του

από τον ακροατή». Σημειώνει, τέλος, ότι η αναπνοή στο κατάλληλο σημείο,

υποστηρίζει το άριστο intonation.111

O Martini112 αναφέρει επιπλέον, ότι ο καλός τραγουδιστής εισπνέει τη

μέγιστη ποσότητα αέρα, εκπνέοντας μόνο όσο αέρα χρειάζεται για τη δόνηση των

φωνητικών χορδών. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αυξομειώνει τις δυναμικές με

ευκολία σε όλη τη φωνητική του έκταση.113

107 Giovanni Battista Mancini (1714-1800): castrato και δάσκαλος φωνητικής του κλασικισμού, ο
οποίος άφησε συγγράμματα για τη φωνητική πρακτική της εποχής.
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Mancini (23/05/2021).
108 Duey (1951), σελ.62-65.
109 Vincenzo Manfredini (1737–1799): ήταν Ιταλός συνθέτης και μουσικολόγος, με ειδίκευση στο
κύμβαλο. https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Manfredini (23/05/2021).
110 Duey (1951), σελ.65.
111 Duey (1951), σελ.78.
112Giovanni Battista Martini (1706–1784): ήταν Ιταλός μουσικός της εποχής. Ήταν συνθέτης,
τραγουδιστής και κυμβαλιστής.
113 Stark (1999), σελ.95-96.

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Mancini
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Manfredini
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Το κλασικό belcanto αποκτά μια νέα πρακτική, το chiaroscuro114, το οποίο

κατά λέξη σημαίνει «λαμπερό-σκοτεινό» και αναφέρεται στο τραγούδι με το

επιθυμητό ηχόχρωμα115. Το chiaroscuro βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση στους

τραγουδιστές της κλασικής άριας στα μεγάλα οπερατικά κέντρα της Ευρώπης.

Πρακτικά, το chiaroscuro αποδίδεται με ελαφρώς χαμηλωμένο και χαλαρό λάρυγγα,

ανυψωμένη τη μαλακή υπερώα, χαμηλή και χαλαρή γλώσσα και επαρκή

αναπνευστική υποστήριξη. 116

Το vibrato είναι ένα ακόμη στοιχείο της άριας, το οποίο απασχολεί τους

ειδικούς της εποχής. Παρατηρείται διάσταση στις απόψεις θεωρητικών και συνθετών,

σχετικά με τη συχνότητα της χρήσης του. Οι L. Mozart και Tartini θεωρούν ότι

χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις πχ. στο κλείσιμο μιας φράσης ή

σε ένα φθόγγο μεγάλης αξίας.117 Άλλοι, όπως οι Geminiani, Rousseau και Hotteterre,

υποστηρίζουν τη συστηματική εφαρμογή του σε όλη τη μελωδική γραμμή, διότι

πιστεύουν ότι την καθιστά πιο ευχάριστη στον ακροατή.118 Ο Mancini, προσεγγίζει το

vibrato ως μια αναγκαία τεχνική για την επίτευξη της τρίλιας (trillo), σε συνδυασμό

με το brio, τη φωνητική ευελιξία, το διαχωρισμό των νοτών (distaccare), την

ανάκληση της φωνής (ritirare) και την κατάλληλη τοποθέτησή της.119

Από την άλλη, δεν είναι λίγοι και οι κλασικοί συνθέτες που αδιαφορούν για το

vibrato και επικεντρώνονται στη συνολική ατμόσφαιρα της μελωδικής γραμμής, με

σημαντικότερο εκφραστή το W.A. Mozart, ο οποίος αναφέρει, ότι «η ανθρώπινη

φωνή δονείται από μόνη της, αλλά με όμορφο τρόπο, διότι αυτό είναι στη φύση της,

και μπορεί κανείς να το μιμηθεί όχι μόνο με πνευστά, αλλά και με έγχορδα όργανα,

ακόμη και με το κλειδοκύμβαλο».120

Και στην Αγγλία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη φωνή αλλά και στην

υποκριτική ικανότητα του τραγουδιστή, πρωτίστως της άριας, που είναι κατά κύριο

114 Ως chiaroscuro ορίζεται η βασική χροιά της φωνής, στην οποία ο λάρυγγας και τα ηχεία
αλληλοεπιδρούν, ώστε να προκύπτει ένα φάσμα αρμονικών που γίνεται αντιληπτό από τον ακροατή ως
ένα ισορροπημένο ηχόχρωμα. Πρόκειται για το ηχόχρωμα της φωνής που συνδυάζει τους ψηλούς
αρμονικούς της φωνής με τους χαμηλούς, χρησιμοποιοώντας τις κατάλληλες ποσότητες ώστε να
προκύψει ένα ισοροπημένο αποτέλεσμα.
115Stark (1999), σελ.33.
116 https://en.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro_(music) (29/11/2020).
117 Neumann (1991), σελ.22.
118 Neumann (1991), σελ.22, 26.
119 Stark (1999), σελ.132.
120 Neumann (1991), σελ.26.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro_(music)
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λόγο ο πρωταγωνιστής. Ο Toft121, επικροτεί την άποψη, ότι ο τραγουδιστής είναι

πρώτα ηθοποιός. Ο στίχος έχει αξία, ωστόσο μεγαλύτερη αξία έχει η ικανότητά του

σολίστ να αποδίδει μέσα από την ερμηνεία της άριας το νόημα των στίχων με

κατάλληλες εκφράσεις και κινήσεις του σώματος. Η κάθε έκφραση ή κίνηση

απεικονίζει το συναίσθημα του στίχου και προσδίδει στην αγγλική άρια μια πιο

δραματική υπόσταση. Η σημασία της υποκριτικής ικανότητας του τραγουδιστή είναι

τόσο μεγάλη, που κάθε αδυναμία του να πετύχει τις κατάλληλες χειρονομίες

υπονομεύει και την καριέρα του ως σολίστ, περιορίζοντας τις ευκαιρίες του για μια

επιτυχημένη οπερατική καριέρα.122

Συνοψίζοντας, η κλασική άρια εγκαταλείπει τη φόρμα της aria da capo και

υιοθετεί νέες μουσικές φόρμες, όπως οι: μονομερής (συνεχής, μη επαναλαμβανόμενη

μελωδία), διμερής (δύο θεματικές ενότητες, μία δραματική και μία λυρική), στροφική

(ίδια μελωδία σε κάθε στοίχο) και rondο ή rondeau (μοτίβο Α-Β-Α-Γ-Α). Όσον

αφορά την ερμηνεία της, στις βασικές αρχές του belcanto που χρησιμοποιούνται

προστίθενται η προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου και της στάσης του σώματος

του τραγουδιστή και η τεχνική του chiaroscuro, ενώ το vibrato τείνει να αποτελεί μια

κοινή φωνητική πρακτική.

121 Robert Toft (1957-): Μουσικολόγος ερευνητής, δάσκαλος φωνητικής, και συγγραφέας έργων
σχετικά με το τραγούδι και τις φωνητικές τεχνικές.
122 Toft (1996), σελ.147-154.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΑΡΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ

3.1 Η εξέλιξη της άριας στο Ρομαντισμό

Η περίοδος του Ρομαντισμού εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα,

ενώ συνθέτες γράφουν στο ρομαντικό ύφος μέχρι περίπου το 1930. Ρομαντικά

στοιχεία στην άρια εμφανίζονται από συνθέτες του όψιμου Κλασσικισμού, όπως οι

άριες του Beethoven στο Singspiel, Die schöne Schusterin123. Η ρομαντική άρια

χαρακτηρίζεται από έντονο συναισθηματισμό, ενώ η αρμονική της γλώσσα

περιλαμβάνει πληθώρα χρωματικών αλλοιώσεων, εναρμόνιους φθόγγους,

απροετοίμαστες ή απομακρυσμένες μετατροπίες, μέσα σε ένα συχνά μεταβαλλόμενο,

αλλά και περίπλοκο ρυθμικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην έκφραση των ψυχικών

καταστάσεων που περιγράφει ο στίχος της.124

Η άρια, ως φόρμα σολιστικού τραγουδιού επιβιώνει καθόλη τη διάρκεια του

ρομαντισμού, ακολουθώντας την αρμονική γλώσσα του. Η ρομαντική ιταλική όπερα

τη διατηρεί ως κύριο δομικό της στοιχείο και συνοδεύεται από recitativi και

χορωδιακά. Η opera buffa ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις αρχές του 19ου αι. με

τις όπερες του Rossini125 σταδιακά ατονεί και το κύριο είδος όπερας της εποχής

παραμένει η opera seria126.

Την περίοδο αυτή εμφανίζεται μια νέα φόρμα σκηνικής δράσης και δομικής

διάρθρωσης της όπερας που επικρατεί στην Ιταλία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Πρόκειται για τη solita forma (double aria), την οποία επινοεί ο Rossini. Η βασική

δομή της είναι:

- Recitativo που ονομάζεται scena.

- Cantabile (ή Adagio), μία αργή άρια που περιλαμβάνει κατά κανόνα την έκφραση

συναισθημάτων του χαρακτήρα της όπερας.

- Tempo di mezzo, το ορχηστρικό μέρος ανάμεσα στα δύο φωνητικά μέρη με

μελωδικό υλικό από τo scena.

123 Ignaz Umlauf (1746-1796): αυστριακός συνθέτης. Συνέθεσε το Singspiel “Die schöne Schusterin”.
124 Michels (1995), σελ.437-439.
125 Gioachino Antonio Rossini (1792 –1868): ήταν Ιταλός συνθέτης, παγκοσμίως φημισμένος για τις
όπερές του.
126 Michels (1995), σελ.441-443.
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- Cabaletta, μια γρήγορη άρια (allegro) που επαναλαμβάνεται 2 φορές: τη πρώτη

φορά με βάση τη παρτιτούρα και τη δεύτερη με προσθήκη αυτοσχεδιαστικών

διανθισμών του ερμηνευτή.127

Όταν η solita forma ερμηνεύεται από περισσότερους σολίστες (duetto, trio

κ.λπ), ανάμεσα στη scena και το cantabile υπάρχει ένα ακόμη μέρος, το tempo

d'attacco, που αποτελεί ένα μελωδικό διάλογο ανάμεσα στους χαρακτήρες που

ερμηνεύουν το cantabile. Η διαφορά στο tempo d'attacco και το cantabile είναι ότι

στο πρώτο υπάρχει διάλογος, ενώ στο δεύτερο οι σολίστες τραγουδούν ταυτόχρονα.

Αντίστοιχη δομή έχει και το finale της ρομαντικής όπερας σε solita forma,

όπου εδώ παραλείπεται το scena. Το cantabile μέρος στο finale ονομάζεται

concertato («όλοι μαζί») και η cabaletta λέγεται stretta.128 Ο Verdi 129 χρησιμοποιεί

συχνά τη solita forma στις όπερές του, επεξεργαζόμενος ωστόσο τη τεχνική κατά τη

κρίση του, πχ. μεγαλύτερη διάρκεια του tempo di mezzo κ.α., όπως στο Rigoletto και

τη La traviata.130

Η άρια δεν απουσιάζει ούτε από τη γαλλική grand opéra του Ρομαντισμού.

Συνοδεύεται από recitativi acompagnati χωρίς πρόζα, cavatine131, romanze132 και

μπαλάντες (ballad)133, σολιστικά κουαρτέτα και χορωδιακά. Ο χαρακτήρας της είναι

ιδιαίτερα δραματικός. Στην opéra comique η άρια είναι πιο σύντομη και συνοδεύεται

από romanze, μπαλάντες, χορωδιακά σύνολα, duetta, trio κ.λπ. καθώς και ορχηστρικά

μέρη που εξελίσσουν τη σκηνική δράση.134

Η άρια αποτελεί το κεντρικό δομικό στοιχείο και της γερμανικής romantische

Oper. Η θεματολογία αυτής της όπερας προέρχεται από λαϊκές παραδόσεις,

παραμύθια και δραματοποιημένα ιστορικά γεγονότα. Δίνεται έμφαση στη φύση

(φυσικά τοπία, θάλασσα, κ.λπ.), τα υπερφυσικά στοιχεία (θεοί, δαίμονες κ.λπ), καθώς

127http://adocattheopera.blogspot.com/2015/03/learning-opera-with-images-and-words.html
(04/02/2021).
128http://adocattheopera.blogspot.com/2015/03/learning-opera-with-images-and-words.html
(04/02/2021).
129 Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813 –1901): ήταν Ιταλός συνθέτης, από τους διασημότερους
στο είδος της όπερας.
130 https://thelastverista.com/tag/solita-forma/ (06/03/2021).
131 Βλ. σελ. 7.
132 Romanza (πλ. romanze): Εμφανίστηκε σε αφηγηματικές μπαλάντες στην Ισπανία από τον 18ο αιώνα
για απλά λυρικά κομμάτια όχι μόνο για φωνή, αλλά και για σόλο όργανα, και είχε ιδιαίτερα προσωπικό
ή τρυφερό ύφος.
133 Ballad: σύντομο αφηγηματικό λαϊκό τραγούδι, του οποίου το διακριτικό ύφος καθιερώθηκε στην
Ευρώπη στα τέλη του Μεσαίωνα και παραμένει μέχρι σήμερα σε κοινότητες όπου ο γραμματισμός, οι
αστικές επαφές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν επηρεάσει ελάχιστα την εξέλιξη του λαϊκού
τραγουδιού.
134 Michels (1995), σελ.449.

http://adocattheopera.blogspot.com/2015/03/learning-opera-with-images-and-words.html
http://adocattheopera.blogspot.com/2015/03/learning-opera-with-images-and-words.html
https://thelastverista.com/tag/solita-forma/
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και στη λύτρωση του ανθρώπου που μετανοεί για τα λάθη και τις αμαρτίες του. Η

άρια συνοδεύεται από recitativi acompagnati, πρόζα και χορωδιακά.135 Παράλληλα,

ανθεί και η γερμανική ρομαντική οπερέτα, με στοιχεία από το Singspiel και τη

γαλλική opéra comique. Η άρια εδώ έχει πιο απλή μελωδική γραμμή και συνοδεύεται

από πρόζα και κάποιες φορές από χορό (π.χ. waltz).136

Η cadenza της ρομαντικής άριας, εμπλουτίζεται με δεξιοτεχνικά περάσματα.

Ενώ παλαιότερα περιλάμβανε διαδοχές συγχορδιών και πτώσεις, στο Ρομαντισμό έχει

τη μορφή μιας μελωδικής επεξεργασίας γύρω από τον προσαγωγέα, με προσθήκη

χρωματικών διαστημάτων, έμφαση στην appoggiatura137 και δανεισμό φθόγγων από

την ομώνυμη (μείζονα-ελάσσονα) κλίμακα.138

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η θέση της άριας στη μουσική του Wagner, ο

οποίος κατά το δεύτερο μισό του 19ου αι. επινοεί ένα οπερατικό πρότυπο, που οδηγεί

στη μεταρρύθμιση της όπερας: η όπερά του αποτελεί ένα αδιαίρετο έργο με συνεχή

ροή, χωρίς επιμέρους σκηνές. Επιπλέον, δημιουργεί το Musikdrama, το οποίο είναι

ένα είδος σοβαρού θεάτρου που περιλαμβάνει έναν ολιστικό και αδιάσπαστο

συνδυασμό μουσικής, ποίησης και χορού, ενώ αυξάνει και το μέγεθος της

ορχήστρας.139 Η φιλοσοφία του είναι ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μια ενιαία

οντότητα, το Gesamtkunstwerk140. Επινοεί, το Leitmotiv141 και την unendliche

Melodie142. Επιπλέον, το Stabreim, το οποίο αποτελεί μια μελωδική απαγγελία143, η

ποικιλία και η συνολική ιδιομορφία της αρμονικής του γλώσσας, τον καθιστούν ως

τον πρώτο εκφραστή της ατονικής μουσικής.144 H άρια του Wagner δεν έχει αυτοτελή

135 Michels (1995), σελ.451.
136 http://users.uoa.gr/~uvryzaki/texte/Romantik%20GR.pdf (04/12/2020), και Michels (1995), σελ.451.
137 Appoggiatura: πρόκειται για μία νότα που δεν ανήκει στη συγχορδία, αλλά προστίθεται και
προσαρμόζεται στη μελωδία της συγχορδίας.
138 Crutchfield (2012), σελ.629.
139 https://www.britannica.com/art/music-drama (04/12/2020).
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%
CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81 (04/12/2020).
140 https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/789/754 (07/03/2021).
141 Leitmotiv (πλ. Leitmotive): (καθοδηγητικό μοτίβο), χαρακτηριστικό μελωδικό ή ρυθμικό μοτίβο,
που σκοπός του είναι, με την περιοδική του επανάληψη, να θυμίζει ένα ορισμένο πρόσωπο, μια ιδέα,
ένα συναίσθημα. Αρχικά, παρουσιάζεται ολόκληρο κι έπειτα, είτε σε παραλλαγές, είτε αποσπασματικά.
https://en.wikipedia.org/wiki/Leitmotif (23/05/2021).
142 Unendliche Melodie: «ατέρμονη μελωδία» αναφέρεται στην τάση του Wagner να αποφεύγει τους
παραδοσιακούς ρυθμούς, να προτιμά περίπλοκους ρυθμούς, να χρησιμοποιεί την έκθλιψη ως
συνδετικό κρίκο των μουσικών φράσεων και να ακολουθεί μία ακανόνιστη δομή στη μουσική φράση.
143 Stabreim: μια πρακτική του Wagner όπου χρησιμοποιεί στα λιμπρέτα του λέξεις στις οποίες
επαναλαμβάνονται συχνά τα ίδια σύμφωνα π.χ He he! Ihr Nicker! Wie seid ihr niedlich, neidliches
Volk! Aus Neibelheim’s Nacht naht ich mich gern. Neigtet ihr euch zu mir. (όπερα: Das Rheingold)
144https://dimandron.sites.sch.gr/wordpress/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1-

http://users.uoa.gr/~uvryzaki/texte/Romantik%20GR.pdf
https://www.britannica.com/art/music-drama
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/789/754
https://en.wikipedia.org/wiki/Leitmotif
https://dimandron.sites.sch.gr/wordpress/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1-19%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1/
https://dimandron.sites.sch.gr/wordpress/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1-19%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1/
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χαρακτήρα, αναμειγνύεται με το recitativo και συχνά, λόγω της unendliche Melodie,

αποτελεί αδιαίρετο κομμάτι του συνολικού ακροάματος.145

Την εποχή αυτή ανθούν και οι Εθνικές Μουσικές Σχολές. Αυτό φέρνει ως

αποτέλεσμα την απελευθέρωση της φόρμας της άριας, η οποία δέχεται πολυποίκιλες

επιρροές και υιοθετεί δομικά, μελωδικά και αρμονικά ιδιώματα της κάθε σχολής.

Ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές Εθνικές Μουσικές Σχολές, όπως η Ρωσική, η

Γερμανική, η Γαλλική κ.λπ. ανθεί και η Επτανησιακή Μουσική Σχολή, με σαφείς

ιταλικές επιρροές. Φέρνει τις πρώτες ελληνικές όπερες, οι οποίες περιλαμβάνουν

άριες στα Ελληνικά και τα Ιταλικά.146 Το λιμπρέτο τους εμπνέεται από την αρχαία

ελληνική λογοτεχνία, αλλά και από ιστορίες αγάπης της καθημερινής ζωής της

εποχής.147 Τα έργα των συνθετών της πρώτης περιόδου (1815-1870)148 είναι κατά

κύριο λόγο στην ιταλική γλώσσα. Η πρώτη ελληνική όπερα είναι ο Don Crepuscolo

του Μάντζαρου. Η δεύτερη περίοδος της Επτανησιακής Σχολής (1870 - 20ος αι.)149

συνεχίζει την οπερατική παράδοση, με κάποιες γαλλικές, εκτός από τις ιταλικές

επιρροές και ελληνικά λιμπρέτα, όπως η όπερα Ρέα του Σαμάρα.150

Συνοψίζοντας, ο 19ος είναι ο αιώνας που η άρια γνωρίζει την πιο μεγάλη

μεταμόρφωση ως προς τη δομή, τη διάρκεια και το συνολικό της χαρακτήρα:

Ως προς τα είδη της άριας:

- Τα βασικά είδη της ρομαντικής άριας είναι η aria cantabile που προϋπάρχει

από το Κλασικισμό και διατηρείται και αυτή την περίοδο, και η cabaletta,

allegro άρια, στην επανάληψή της οποίας, ο τραγουδιστής τη διανθίζει με

αυτοσχεδιαστικούς διανθισμούς.

- Η cavatina, η οποία επανεμφανίζεται στη ρομαντική όπερα, και η άρια του

Wagner, καθώς παρατηρείται μία τάση και προς κομμάτια με απλό μελωδικό

υλικό.

19%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1/ (04/12/2020), και Michels
(1995), σελ.453.
145 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1 (07/03/2021).
146 Michels (1995), σελ.457.
147http://www.nearchos.gr/Kardamis.html?fbclid=IwAR1dTUCTpKQCOZ3JVajrO6dABI3GKJ9RGSZ
3MQzahtvv6LJwry6ouEtSJT4 (14/03/2021).
148 Κύριοι εκπρόσωποι της πρώτης περιόδου: Μάντζαρος, Λιβεράλης, Ξύνδας κ.α.
149 Κύριοι εκπρόσωποι της δεύτερης περιόδου: Λαμπελέτ, Σαμάρας, Καίσαρης κ.α.
150 https://mousikovlog.blogspot.com/2015/07/blog-post_26.html (01/01/2121).

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://www.nearchos.gr/Kardamis.html?fbclid=IwAR1dTUCTpKQCOZ3JVajrO6dABI3GKJ9RGSZ3MQzahtvv6LJwry6ouEtSJT4
http://www.nearchos.gr/Kardamis.html?fbclid=IwAR1dTUCTpKQCOZ3JVajrO6dABI3GKJ9RGSZ3MQzahtvv6LJwry6ouEtSJT4
https://mousikovlog.blogspot.com/2015/07/blog-post_26.html
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Ως προς το ρυθμομελωδικό υλικό της άριας:

- Το νεοτεριστικό χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού έγκειται στη cadenza της

ρομαντικής άριας, η οποία εμπεριέχει δεξιοτεχνικά περάσματα ως μία μορφή

μελωδικής επεξεργασίας γύρω από τον προσαγωγέα.

- Στα κωμικά οπερατικά είδη (opéra comique, οπερέτα) οι άριες έχουν πιο απλό

μελωδικό υλικό και είναι πιο σύντομες σε σχέση με τα δραματικά είδη της

εποχής.

- O Wagner αναμορφώνει τη δομή της όπερας και δίνει στην άρια ένα μη

αυτοτελή χαρακτήρα, ώστε να μη γίνεται αντιληπτή η μετάβαση από

recitativo στην άρια και να επιτυγχάνεται η υφή της unendliche Melodie.

- Με την άνθιση των Εθνικών Μουσικών Σχολών, η άρια δέχεται πολυποίκιλες

επιρροές και υιοθετεί δομικά, μελωδικά και αρμονικά ιδιώματα της κάθε

Σχολής.

3.2 Τα ειδικότερα δομικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά και πρακτικές

ερμηνείας της άριας κατά την περίοδο του Ρομαντισμού.

Η δομή της άριας στην περίοδο του Ρομαντισμού ακολουθεί τα

πρότυπα του Κλασικισμού. Οι άριες παραμένουν μονομερείς, διμερείς, στροφικές και

rondo151, χωρίς οι φόρμες να είναι απολύτως στερεοτυπικά δομημένες.152

Χαρακτηριστική είναι η συστηματική προσθήκη της cadenza153 στο τέλος της άριας,

η οποία ως είδος υπήρχε στο Μπαρόκ και το Κλασικισμό, αλλά χρησιμοποιούταν πιο

σπάνια σε άριες.154

Το 1857, η εφεύρεση του φωνογράφου155, επιτρέπει για πρώτη φορά στην

ιστορία της μουσικής ηχητικά ντοκουμέντα, μέσα από τα οποία προκύπτουν

πολύτιμες πληροφορίες για την ερμηνευτική πρακτική και τη φωνητική τεχνική των

τραγουδιστών της άριας. Η παλαιότερη σωζόμενη ηχογράφηση χρονολογείται το

1889-1890. Περιλαμβάνει αποσπάσματα του Leporello του Mozart, από το μπάσο

λυρικό τραγουδιστή Peter Schram, ο οποίος ήταν σολίστ στη Κοπεγχάγη από το

1841.156

151 https://wmich.edu/musicgradexamprep/RomanticTermsPDF.pdf (29/05/2021).
152 https://www.britannica.com/art/aria-solo-song (29/05/2021).
153 Cadenza: πέρασμα (passaggio) με διανθισμούς στο τέλος μίας σόλο άριας, που αναδεικνύει τη
δεξιοτεχνία του τραγουδιστή.
154 https://en.wikipedia.org/wiki/Cadenza (29/05/2021).
155 Édouard-Léon Scott de Martinville (1817-1879): εφευρέτης του φωνογράφου
156 Crutchfield (2012), σελ.611-612.

https://wmich.edu/musicgradexamprep/RomanticTermsPDF.pdf
https://www.britannica.com/art/aria-solo-song
https://en.wikipedia.org/wiki/Cadenza
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Η τεχνική του belcanto κατά την περίοδο του ρομαντισμού φτάνει στο ζενίθ

της σε αυτή την εποχή. Η ρομαντική τραγουδιστική εκφραστικότητα επιτρέπει

διευρυμένη φωνητική ευελιξία σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, με μια

μεγάλη γκάμα φωνητικών ηχοχρωμάτων, δυναμικών και δεξιοτεχνικών περασμάτων,

τα οποία περιλαμβάνουν οι περισσότερες οπερατικές άριες της εποχής.157

Σημαντικές πληροφορίες για την πρακτική του belcanto, εκτός από τα ηχητικά

ντοκουμέντα, παρέχουν και τα συγγράμματα της εποχής, όπως αυτό του λυρικού

τραγουδιστή του 19ου αιώνα García158: στο σύγγραμμά του Traité complet de l'art du

chant159, υποστηρίζει τη «σταθερή φωνή», η οποία «έχει σταθερή και συνεχή ροή,

απαλλαγμένη από οποιονδήποτε κυματισμό». Το vibrato εφαρμόζεται όταν το

περιεχόμενο του στίχου απαιτεί μεγαλύτερη εκφραστικότητα, σε συγκεκριμένα

περάσματα (passaggi)160 της μελωδικής γραμμής. Ακόμη και εκεί όμως, πρέπει να

εφαρμόζεται χωρίς υπερβολή.

Συνεργάτης του Garcia, o Klein161 αναφέρει ότι ο Garcia δεν είχε κάποιο

μαθητή που να εφαρμόζει vibrato, παρά το γεγονός, ότι λόγω της προχωρημένης του

ηλικίας, η δική του φωνή είχε έντονο vibrato. Δυστυχώς, δε σώζονται ηχογραφήσεις

των μαθητών του, παρά μόνο ηχογραφήσεις μαθητών της μαθήτριάς του, Mathilde

Marchesi, οι οποίοι ωστόσο, χρησιμοποιούν vibrato, γεγονός που δημιουργεί

ερωτήματα, σχετικά με τις πηγές που υποστηρίζουν πως η «Σχολή Garcia» (École de

Garcia) εναντιώνεται στο υπερβολικό vibrato.162

Επιπλέον, σύμφωνα με μια σύγχρονη έρευνα του Sundberg163 (1994), στη

Νοτιοδυτική Ευρώπη (Ιταλία και Ισπανία), το vibrato της ρομαντικής άριας είναι

έντονο και περιλαμβάνει από 5 έως 8 κυματισμούς το δευτερόλεπτο, σε ένα

διαστηματικό τύπο μικρότερο του ημιτονίου. Αντίθετα στις βορειοανατολικές

157 https://www.britannica.com/art/opera-music/Italy-in-the-first-half-of-the-19th-century (02/02/2021).
158 Manuel Patricio Rodríguez García (1805-1906): Δάσκαλος μονωδίας και σολίστ (βαρύτονος).
Ασχολήθηκε με τη φωνητική ιατρική και ανακάλυψε το λαρυγγοσκόπιο.
159 “Traité complet de l'art du chant”:μεταφρ. «Μια πλήρης πραγματεία για την τέχνη του
τραγουδιού».
160Passaggio (πλ.Passaggi): το μεταβατικό πέρασμα της φωνής από την μία φωνητική περιοχή στην
άλλη (από κεφαλική σε στηθική φωνή και το αντίθετο).
161Hermann Klein (1856-1934): Άγγλος κριτικός μουσικής, δάσκαλος μονωδίας και υποστηρικτής των
μεθόδων του Garcia. Βοήθησε τον Garcia στην επεξεργασία του βιβλίου του Traité complet de l’art
du chant.
162 Stark (1999), σελ.134.
163Johan Sundberg (1936-): Σουηδός μουσικολόγος, και Ομότιμος καθηγητής της Μουσικής
Ακουστικής στο τμήμα Μουσικής και Ακουστικής Ομιλίας (KTH) του Royal Institute of Technology
στη Στοκχόλμη. Ηγήθηκε της ερευνητικής ομάδας μουσικής ακουστικής από το 1970 έως το 2004.
Johan Sundberg,“Acoustic and psychoacoustic aspects of vocal vibrato”. Quarterly Progress and
Status Report 35, αρ.2-3 (1994): 45-68.

https://www.britannica.com/art/opera-music/Italy-in-the-first-half-of-the-19th-century
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ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία κ.λπ), το vibrato είναι λιγότερο έντονο,

σχεδόν μη αντιληπτό από τον ακροατή.164

Το legato σολιστικό τραγούδι αποτελεί γενική πρακτική στο Ρομαντισμό. Η

ρομαντική άρια διακρίνεται για την εκφραστική legato υφή της. Κατά το λυρικό

τραγουδιστή του 19ου αιώνα, Lamperti,165 «χωρίς legato δεν υπάρχει τραγούδι» (chi

non lega non canta).166 Το legato, (συχνά legato espressivo), εφαρμόζεται σε όλο το

φάσμα της μελωδίας, στα portamenti167, τις αυξομειώσεις των δυναμικών, ακόμη και

στη διατήρηση μιας σταθερής έντασης. Η αποφυγή πρόκλησης λαρυγγικών

συμφώνων (πχ. το «χ») κατά την εκφορά των φωνηέντων, αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ρομαντικής legato γραμμής σε μια άρια.168 O

Garcia αναφέρεται στο legato ως «η συνεχής ροή της φωνής πάνω από τους στίχους»

και συνεχίζει, ότι η άρτια απόδοση μιας legato μελωδικής φράσης προϋποθέτει έναν

τραγουδιστή με άριστη φωνητική τεχνική169.

O G.B. Lamperti (γιος του F. Lamperti), στο έργο του Die Technik des Bel

Canto (1905), μας δίνει μία επιπλέον πληροφορία αναφορικά με το legato στην

ρομαντική άρια. Αναφέρει ότι ο ερμηνευτής εφαρμόζει σταθερά τη legato υφή μέσα

από ένα απαλό και αδιάκοπο πέρασμα από τη μια νότα στην επόμενη, χωρίς να

διακόπτει τη ροή της φράσης με αναπνοή.170

Σημασία δίνεται κατά το ρομαντισμό και στα ρεγκίστρα που χρησιμοποιεί ο

τραγουδιστής στην άρια. Σύμφωνα με τον Crutchfield171 η εναλλαγή των ρεγκίστρων

των ανδρών και των γυναικών τραγουδιστών δε γίνεται στο ίδιο σημείο της φωνής.

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν κεφαλική φωνή στην ψηλή τους περιοχή και στηθική στη

μεσαία και τη χαμηλή. Οι αντρικές φωνές, από την άλλη, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Χρησιμοποιούν κεφαλική φωνή για απαλές (piano) νότες της ψηλής περιοχής τους,

ενώ αποδίδουν τις ίδιες νότες με στηθική φωνή όταν τις τραγουδούν forte.172

164 Crutchfield (2012), σελ.613-614.
165 Francesco Lamperti (1811-1892): Δάσκαλος φωνητικής της εποχής.
166 Lamperti, F. “Guida teorico-pratica-elementare per lo studio del canto,”Milan, 1864.
167 Portamenti: η φωνή «γλιστράει» από ένα τονικό ύψος σε ένα άλλο.
168 Crutchfield (2012.), σελ.615-616.
169 Stark (1999), σελ.165.
170 Stark (1999), σελ.165.
171 Crutchfield Will: αμερικανός μαέστρος, μουσικολόγος και δάσκαλος φωνητικής. Είναι ο ιδρυτικός
Καλλιτεχνικός και Γενικός Διευθυντής του Teatro Nuovo.
172 Crutchfield (2012), σελ.615.
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Κατά τη ρομαντική εποχή έχει ευρεία διάδοση στους τραγουδιστές η

ερμηνευτική πρακτική σε tempo rubato173, ιδίως στην άρια.174 Κατά τον Garcia, «για

να γίνει αντιληπτό το tempo rubato στη ρομαντική άρια, πρέπει να διατηρηθεί ο

σταθερός ο ρυθμός της οργανικής συνοδείας, την ώρα που τραγουδιστής θα τραγουδά

rubato, σε αντίθεση με το accelerando ή το rallentando, όπου εκεί η οργανική

συνοδεία και η φωνή κινούνται ρυθμικά μαζί είτε επιβραδύνοντας ή επιταχύνοντας.175

Τέλος, να σημειωθεί ότι κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι τραγουδιστές

αρχίζουν να ερμηνεύουν άριες, καθώς και διάφορα τραγούδια άλλων χωρών. Η

πρακτική αυτή φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα της ορθής προφοράς της ξένης

γλώσσας. Για παράδειγμα, γερμανόφωνοι τραγουδιστές εισάγουν το σύμφωνο

«schw» σε γλώσσες που δεν το έχουν, ιταλόφωνοι τραγουδούν τα άηχα σύμφωνα της

γαλλικής γλώσσας κ.λπ., γεγονότα που τεκμηριώνονται και από τις ηχογραφήσεις της

εποχής176, και δεν εφαρμόζονται στις σύγχρονες εκτελέσεις της ρομαντικής άριας,

καθώς η τεκμηριωμένη πρακτική προϋποθέτει την ορθή προφορά του κειμένου.

Εν κατακλείδι, η ρομαντική άρια διακρίνεται για την ελεύθερη δομή φορμών

που προϋπάρχουν από τον Κλασικισμό. Επιπλέον, η cadenza αποτελεί συχνή

πρακτική. Το ρομαντικό belcanto δίνει έμφαση στο legato ταγούδι, την κεφαλική

φωνή, και το vibrato, αν και για το τελευταίο δεν υπάρχει εννιαία πρακτική για τη

συχνότητα και τον τρόπο εφαρμογής του. Σύμφωνα με τον Sundberg (1994), το

vibrato είναι πιο έντονο στις νοτιοδυτικές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία και Ισπανία),

ενώ στις βορειοανατολικές (Γερμανία, Αυστρία κ.λπ) είναι λιγότερο εμφανές. Το

tempo rubato, επίσης, αποτελεί μια κοινή πρακτική της ρομαντικής άριας.

173 Tempo rubato: ένας τύπος σήμανσης του ρυθμού, με βάση τον οποίο ο ερμηνευτής επιταχύνει ή
επιβραδύνει ελεύθερα, σε συγκεκριμένα περάσματα, ενώ η οργανική συνοδεία διατηρεί τον αρχικό
παλμό, χωρίς να ακολουθεί το ρυθμό του ερμηνευτή.
174 Crutchfield (2012.), σελ.617.
175 Stark (1999), σελ.174.
176 Crutchfield (2012), σελ.622.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (ΜΠΑΡΟΚ – ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ – ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ) ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ

Η παρούσα παράθεση της εξέλιξης της άριας από τη Μπαρόκ εποχή μέχρι τον

ύτσερο Ρομαντισμό, έχει στόχο να συγκρίνει τα εξελικτικά της στοιχεία και τις

πρακτικές ερμηνείας της, όπως διαμορφώθηκαν σε κάθε εποχή.

4.1 Συμπεράσματα αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη της άριας, ως προς τα

είδη και το ρυθμομελωδικό υλικό της.

Ως προς τα είδη άριας: Στη Μπαρόκ εποχή τα βασικά είδη άριας που

εμφανίζονται είναι: airs, petits airs, cavatine και ariosi.

Κατά την περίοδο του Κλασικισμού εμφανίζονται νέοι τύποι άριας, με

βασικότερες τις: α) aria parlante β) aria di bravura γ) αria cantabile και δ) aria buffa.

Εκτός από αυτές επικρατεί η ariette στη γαλλική opéra comique.

Στο Ρομαντισμό, το νεωτεριστικό είδος διάρθρωσης της όπερας είναι η solita

forma, η οποία αποτελείται την ήδη υπάρχουσα aria cantabile και τη cabaletta.

Παράλληλα, η τάση προς τα απλούστερα κομμάτια φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τη

cavatina, ενώ στο ίδιο πνεύμα απλούστερης μελωδικής ροής εμφανίζεται η άρια του

Wagner.

Ως προς το ρυθμο-μελωδικό στοιχείο της άριας: Στη Μπαρόκ εποχή η πρώτη

μορφή της άριας βασίζεται στο stile rappresentativo, δηλαδή στο σολιστικό τραγούδι

με ομιλούμενη ροή και συνοδεία basso continuo, ενώ στη συνέχεια αποκτά πιο

μελωδική ροή. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη τοποθέτηση του κειμένου

σε σχέση με τη φυσική ροή της μελωδικής γραμμής και τους φυσικούς τονισμούς της.

Το περιεχόμενο του στίχου αποτελεί το κριτήριο για το διαχωρισμό των φράσεων,οι

οποίες υποστηρίζονται και με το αντίστοιχο αρμονικό υπόβραθρο, όπως

προαναφέρθηκε.

Κατά την περίοδο του Κλασικισμού οι συνθέτες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση

στην προβολή των επιθετικών προσδιορισμών που έχουν τα αντικείμενα και τα

υποκείμενα του στίχου, προσδίδοντας ιδιαίτερη δραματικότητα στην κλασική άρια. Ο

αυτοσχεδιασμός στο recitativο και την κλασική άρια αποτελεί μια συνήθη πρακτική,

που επιτρέπει στον τραγουδιστή να εκφράσει με προσωπικό τρόπο τα συναισθήματα
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που αναφέρει ο στίχος (libretto) συνδυάζοντάς τα με τη φωνητική του δεξιοτεχνία. Ο

Gluck αποφεύγει τα δεξιοτεχνικά περάσματα και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο

recitativo accompagnato, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση της συνεχόμενης ροής από

το recitativo στην άρια.

Το νεωτεριστικό χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού έγκειται στη cadenza που

διακρίνεται για δεξιοτεχνικά περάσματα που περιστρέφονται αρμονικά γύρω από τον

προσαγωγέα. Στα κωμικά οπερατικά είδη, οι άριες έχουν πιο απλό μελωδικό υλικό

και είναι πιο σύντομες σε σχέση με τα δραματικά είδη της εποχής. Ακόμη, η άρια του

Wagner έχει μη αυτοτελή χαρακτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η υφή της unendliche

Melodie, ενώ οι Εθνικές Μουσικές Σχολές δημιουργούν μια ιδιαίτερα διευρυμένη

μορφή άριας με φολκλορικά στοιχεία και αρμονικά ιδιώματα της κάθε Σχολής.

4.2 Συμπεράσματα αναφορικά με τη μορφολογική δομή και την πρακτική

ερμηνείας της άριας.

Ως προς τη μορφολογική δομή της άριας: Στη Μπαρόκ εποχή, κυρίαρχη

μορφή είναι η aria da capo, (Α-Β-Α΄), όπου το Α΄ επιτρέπει στον τραγουδιστή μικρό

αυτοσχεδιασμό ή είναι διανθισμένο από το συνθέτη για τη δεξιοτεχνική ανάδειξη του

τραγουδιστή.

Στο Κλασικισμό, η aria da capo εγκαταλείπεται πλήρως μέχρι το τέλος της

περιόδου, και υιοθετούνται νέες, πιο ελεύθερες δομικές φόρμες, όπως οι: μονομερής

(συνεχής, μη επαναλαμβανόμενη μελωδία), διμερής (δύο θεματικές ενότητες, μία

δραματική και μία λυρική), στροφική (ίδια μελωδία σε κάθε στοίχο) και rondο ή

rondeau (μοτίβο Α-Β-Α-Γ-Α).

Στο Ρομαντισμό διατηρούνται οι δομικές φόρμες του Κλασικισμού. Η

συστηματική προσθήκη της cadenza στο τέλος της άριας αποτελεί το νέο δομικό

στοιχείο της άριας.

Ως προς τη πρακτική ερμηνείας της άριας: Θεμέλιο της φωνητικής

πρακτικής αποτελεί σε όλες τις υπό μελέτη εποχές η καλή χρήση της διαφραγματικής

αναπνοής, η οποία συνοδεύεται από άριστο έλεγχο της αναπνοής του τραγουδιστή,

ιδίως της εκπνοής, για την επίτευξη όμορφων και ομαλών legato φράσεων και

μακρών μελωδικών γραμμών με ομοιογένεια και ροή.

Η τεχνική του vibrato κατέχει σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της άριας, χωρίς

να υπάρχει κάποια πάγια τεκμηρίωση από πηγές όλων των υπό έρευνα εποχών

αναφορικά με τον ακριβή τρόπο, αλλά ούτε και για τη συχνότητα εφαρμογής του. Σε
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κάθε εποχή εντοπίζονται υποστηρικτές τόσο της ελεύθερης, προαιρετικής, όσο και

της πιο εστιασμένης χρήσης του.

Ο εστιασμένος κεφαλικός τόνος και η χρήση κεφαλικής φωνής, χωρίς

τεχνητούς ήχους (falsetto), απασχολεί τους τραγουδιστές όλων των παραπάνω

ιστορικών εποχών, ενώ από τον Κλασικισμό και μετά δίνεται έμφαση και στον

έλεγχο του ηχοχρώματος της φωνής (chiaroscuro).

Η πλούσια εκδήλωση συναισθημάτων με τη χρήση εκφραστικής

κινησιολογίας (cantare con affetto) κατά την ερμηνεία μίας άριας, συναντάται σε

κάθε υπό μελέτη εποχή. Ωστόσο από τον Κλασικισμό και μετά δίνεται μεγαλύτερη

σημασία σε αυτή, καθώς υπάρχουν έγγραφες λεπτομερείς οδηγίες, οι οποίες

υποστηρίζουν τις ευγενικές και λεπτεπίλεπτες κινήσεις.

Το tempo rubato εμφανίζεται στο Ρομαντισμό και κυριαρχεί ως ρυθμική

μορφή, καθώς προωθεί τη μετρημένη ρυθμική ελευθερία για τη συναισθηματική

ερμηνεία της άριας.

O έλεγχος των δυναμικών διακυμάνσεων (messa di voce), η χρήση του legato

και η φωνητική δεξιοτεχνία του τραγουδιστή, αποτελούν τις απαραίτητες

προϋποθέσεις για την ερμηνεία της άριας σε όλες τις υπό έρευνα εποχές. Στο

Ρομαντισμό προστίθεται σε αυτές και η εστιασμένη επιλογή του είδους της φωνής

(στηθική-κεφαλική) ανάλογα με το τονικό ύψος της μελωδικής γραμμής.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν στοιχεία της τεχνικής belcanto, η

οποία εξελίσσεται παράλληλα με την άρια και φτάνει στο αποκορύφωμά της κατά

την περίοδο του Ρομαντισμού.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της εξέλιξης της άριας από την περίοδο του

Μπαρόκ μέχρι το Ρομαντισμό και σε μια προσπάθεια πρακτικής τεκμηρίωσης των

συμπερασμάτων της, η παρούσα εργασία υποστηρίζεται από τις εξής

αντιπροσωπευτικές άριες, οι οποίες αναδεικνύουν την εξελικτική πορεία της άριας

και τις πρακτικές ερμηνείας της ανάλογα με την εποχή της. Θα παρουσιαστούν οι

εξής άριες από κάθε υπό έρευνα μουσική περίοδο:

1. Μπαρόκ

Henry Purcell, “Shake the Cloud from off your brow”. Άρια της Belinda από

την όπερα “Dido and Aeneas” (πράξη Α’).

Πρόκειται για μία aria da capo. Δίνεται έμφαση στους χαρακτηριστικούς

διανθισμούς (trillo) της εποχής. Οι σημαντικές λέξεις του κειμένου βρίσκονται στα

ισχυρά σημεία της μουσικής, ενώ ανάλογα με το περιεχόμενο των στίχων αλλάζει και

η κλίμακα που το συνοδεύει (στενάχωρη πρόταση-ελάσσονα κλίμακα, ευχάριστη

πρόταση-μείζωνα κλίμακα). Η φωνή χαρακτηρίζεται από legato φράσεις, απαλό

vibrato σε μεγάλης αξίας νότες ή στο κλείσιμο των φράσεων και αναπνοές που δε

διακόπτουν τη ροή του στίχου.

2. Κλασικισμός

Wolfgang Amadeus Mozart, “Ach ich liebte“. Άρια της Konstanze από την

aaaaaaόπερα“Die Entführung aus dem Serail” , (πράξη Α’).

Ως είδος άριας αποτελεί μία aria di bravura σε διμερή φόρμα. Εμπεριέχει

ποικίλους διανθισμούς (trillo, passaggio κ.λπ.) και φραζέ που διακρίνεται για τη

legato υφή του, τις σωστά τοποθετημένες αναπνοές για την διεκπεραίωση των

μεγάλων διανθυσμένων φράσεων. Το vibrato εδώ γίνεται πάλι σε μεγάλης διάρκειας

νότες ή στα κλεισίματα των φράσεων, ενώ βάση δίνεται στην εκφραστικότητα

(cantare con affetto) του λόγου, των εκφράσεων του προσώπου και της κίνησης.
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3. Ρομαντισμός

Giuseppe Verdi, “Caro nome”. Άρια της Gilda από την όπερα

aaaaaa“Rigoletto”(πράξη A’).

Δεξιοτεχνική άρια που αποτελεί μέρος μιας solita forma του Verdi. Όπως έχει

αναφερθεί, ο Verdi επεξεργάζεται τη solita forma με βάση τη δική του κρίση και γι’

αυτό συχνά δεν ακολουθεί τη βασική δομή της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άρια

“Caro nome” ανήκει στη δεύτερη στροφή (seconda stanza) της cabaletta. Καθώς

ανήκει στη ρομαντική περίοδο, εμπεριέχει χρωματικές αλλοιώσεις, έντονες αλλαγές

δυναμικών, διανθισμένες φράσεις (passaggi, ποικίλματα) και κορώνες, που

επιτρέπουν στον τραγουδιστή να μεταβάλλει το tempo κατά την κρίση του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ιστορική αυτή επισκόπηση και η ερευνητική περισυλλογή στοιχείων

σχετικά με τα είδη άριας, τα ρυθμομελωδικά χαρακτηριστικά και τις δομικές φόρμες

της στις υπό μελέτη περιόδους, καθώς και τις πρακτικές ερμηνείας της, συνεισφέρουν

στην καλύτερη κατανόηση και ερμήνεια των έργων κάθε εποχής. Παρατηρώντας τα

χαρακτηριστικά της άριας και ακολουθώντας τα ερμηνευτικά πρότυπα που

επικρατούν στις αντίστοιχες περιόδους, δίνεται η δυνατότητα για την καλύτερη

κατανόηση των έργων και την πραγματοποίηση μίας αυθεντικής αναπαράστασης.
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