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Η προετοιμασία των μουσικών παραδειγμάτων πραγματοποιήθηκε με το 
πρόγραμμα FINALE 2002.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η προκείμενη μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης Πτυχιακής 

Εργασίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Αντικείμενο της μελέτης υπήρξε ένα σημαντικό μουσικό έργο του 

συνθέτη Franz Liszt (1811-1886), η Σονάτα για πιάνο σε σι ελάσσονα.

Δεδομένης της διαρκούς ενασχόλησης πληθώρας μελετητών με το έργο, 

πράγμα που απορρέει από το γεγονός ότι το τελευταίο αριθμεί ήδη 151 χρόνια ζωής, 

εγείρεται εύλογα το ερώτημα για την αναγκαιότητα εκπόνησης μίας ακόμη εργασίας 

που να σχετίζεται με αυτό. Πρόκειται όμως για ένα έργο τέχνης μη συμβατικό, ικανό 

να εγείρει τόσο επιστημονικά, όσο και καλλιτεχνικά ερωτήματα ακόμη και σήμερα.

Η μελέτη του έργου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποσπασματική, καθώς 

εξετάζονται ορισμένες μόνο πτυχές του, οι οποίες θέτουν ερωτήματα που είναι ακόμη 

ανοιχτά προς συζήτηση. Η πρώτη λοιπόν πτυχή που εξετάζεται είναι εκείνη της 

μορφής του έργου. Αναζητούνται οι μορφικές καταβολές του, σύμφωνα με τις 

σκέψεις που πυροδοτεί ο τίτλος «Σονάτα». Πραγματοποιείται μία στοχαστική 

διερεύνηση της μορφής σε μακροδομικό επίπεδο, ενώ ανιχνεύονται και οι βασικές 

μορφικές αρχές στις οποίες υπακούει η συνθετική διαδικασία. Διενεργείται επίσης μία 

λεπτομερειακή ανάλυση σε μικροδομικό επίπεδο, που επιτρέπει να συζητηθεί 

εξονυχιστικά τόσο η χαρακτηριστική για το Franz Liszt τεχνική της «θεματικής 

μεταμόρφωσης», όσο και το ζήτημα της ορολογίας για το «θέμα», όρο που στην 

ελληνική γλώσσα φέρει πολλαπλές σημασίες και αποχρώσεις.

Η δεύτερη πτυχή του έργου που εξακολουθεί να διχάζει τους μελετητές, είναι 

αυτή της αισθητικής κατηγοριοποίησής του. Επιχειρείται εδώ η πραγματοποίηση μιας 

αντικειμενικής αισθητικής προσέγγισης, παράλληλα όμως διερευνώνται οι λόγοι για 

τους οποίους έχουν εφευρεθεί «προγράμματα» για το έργο κατά την έκφραση 

επιστημονικών ή και καλλιτεχνικών ερμηνειών. Η απόπειρα αντικειμενικής 

αισθητικής προσέγγισης στοχεύει στο να προβληματίσει σχετικά με την αυτονόητη 

πολλές φορές παραδοχή ότι η Σονάτα είναι ένα έργο «προγραμματικής μουσικής».
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Προϋπόθεση βέβαια για την εξέταση των δύο αυτών «αμφίσημων» πτυχών 

του έργου αποτελούν ορισμένες πληροφορίες ιστορικού περιεχομένου. Για το λόγο 

αυτό, το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παραθέτει ορισμένα ιστορικά στοιχεία, 

εποικοδομητικά, καθώς αποτελούν μια σύντομη εισαγωγή στη ζωή του Franz Liszt 

και μια απόπειρα σκιαγράφησης της προσωπικότητας του. Επιπροσθέτως 

πραγματοποιείται μία ειδικότερη ιστορική βλέψη στο χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο συντέθηκε η Σονάτα, ενώ σχολιάζεται και η αντιμετώπιση του έργου από τους 

συγχρόνους του, σημαντικές προσωπικότητες και κοινό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΝΑΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΣΕ ΣΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ.

1.1. Σύντομη εξιστόρηση της ζωής του Franz Liszt.
Σκιαγράφηση της προσωπικότητας του.

Ο Franz Liszt γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1811 στο Raiding, ένα χωριό 

που σήμερα εντοπίζεται στην Αυστρία, πολύ κοντά στα ουγγρικά σύνορα. Ήταν γιος 

του Adam Liszt, ο οποίος εργαζόταν για τον πρίγκιπα Nikolaus Esterh0zy, και της 

Maria Anna Lager. Τόσο η μητέρα του, όσο και ο πατέρας του, είχαν γερμανική 

καταγωγή. Για το λόγο αυτό ο Liszt δεν έμαθε την ουγγρική γλώσσα κατά την 

παιδική του ηλικία, καθώς στο σπίτι του ομιλούταν η γερμανική. Ο Adam Liszt ήταν 

ένας ταλαντούχος ερασιτέχνης μουσικός, που έπαιζε βιολοντσέλο στην ορχήστρα των 

ανακτόρων.

Ο Adam Liszt λοιπόν, στον οποίο δε δόθηκε η ευκαιρία να κάνει καριέρα 

επαγγελματία μουσικού, αναγνώρισε πολύ γρήγορα τη μουσική έφεση του γιου του 

και ξεκίνησε να τον διδάσκει πιάνο, όταν ο μικρός Liszt ήταν επτά ετών. Το μουσικό 

ταλέντο του μικρού Franz ήταν πολύπλευρο και εντοπιζόταν τόσο στην εκτελεστική 

του ευχέρεια στο πιάνο, όσο και στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση και τον 

αυτοσχεδιασμό. Στα οκτώ του χρόνια ο Franz Liszt ξεκίνησε να συνθέτει σε ένα 

πρωταρχικό στάδιο. Κατά την παιδική του ηλικία ήρθε σε επαφή τόσο με την 

τσιγγάνικη μουσική, όσο και με τη θρησκευτική.

Το 1819 ο πατέρας Liszt ταξιδεύει με το γιο του στη Βιέννη, το τότε κέντρο 

της μουσικής στην Ευρώπη, και μάλιστα όσο ζούσαν ακόμη εκεί ο Beethoven και ο 

Schubert. Παρουσιάζει το Franz στο διάσημο δάσκαλο του πιάνου και μαθητή του 

Beethoven, Carl Czerny, ο οποίος εντυπωσιάζεται από τις ικανότητες του «μικρού 

Liszt». Η θετική αυτή εξέλιξη είχε ως συνέπεια τη μετακόμιση της οικογένειας Liszt 

στη Βιέννη μετά από δύο χρόνια περίπου, με σκοπό την περαιτέρω μουσική μόρφωση 

του Franz. Εκεί λοιπόν ο μικρός Liszt σπουδάζει πιάνο με τον Czerny και σύνθεση με 

τον Salieri, τον τότε μουσικό διευθυντή των βιεννέζικων ανακτόρων. Η πρώτη του 

δημόσια συναυλία στη Βιέννη, την 1η Οκτώβρη του 1822, στέφθηκε με μεγάλη 

επιτυχία.

Εν τω μεταξύ, το 1821 ο συνθέτης και εκδότης Anton Diabelli απηύθυνε ένα 

ιδιότυπο «συνθετικό κάλεσμα» σε πενήντα συνολικά συνθέτες, στους οποίους
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συμπεριλαμβάνονταν και οι Beethoven, Schubert, Hummel, Czerny και Moscheles. 

Αυτό που τους καλούσε να κάνουν ήταν να γράψουν ο καθένας τους μία παραλλαγή 

σε ένα δικό του «Walz». (Ο Beethoven δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα, 

αργότερα όμως πάνω στο ίδιο θέμα έγραψε τις μνημειώδεις του παραλλαγές 

«Diabelli»,op.l20). Το γεγονός ότι ο νεαρός Franz επρόκειτο να είναι ένας από τους 

πενήντα αυτούς συνθέτες, αποτελούσε μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο. Η δική του 

παραλλαγή ήταν η εικοστή τέταρτη της συλλογής, ενώ στα περιεχόμενα περιγράφεται 

ως το έργο που ανήκει στον: «Liszt, Franz (ένα αγόρι ένδεκα ετών), γεννημένο στην 

Ουγγαρία».

Ο μικρός Liszt θεωρήθηκε παιδί-θαύμα, πράγμα το οποίο δε θα άφηνε 

αδιάφορους τους αριστοκρατικούς κύκλους. Όσο περισσότερο διαδιδόταν το γεγονός 

ότι επρόκειτο για μία περίπτωση παιδιού με εξαιρετικές μουσικές ικανότητες, τόσο 

εκείνος όφειλε να ανταποκρίνεται στην «παροχή των υπηρεσιών» που απαιτούσε η 

βιεννέζικη αριστοκρατία, σε μουσικές βραδιές που διοργάνωνε. Σε μία συναυλία του 

το 1823 μάλιστα λέγεται ότι παρευρέθηκε και ο Beethoven, ο οποίος τον φίλησε στο 

μέτωπο. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα συμβάν αμφισβητούμενης αλήθειας, 

γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο Liszt διηγήθηκε αυτή την ιστορία αργότερα στη ζωή 

του. Υπάρχει ωστόσο και η πιθανότητα να πρόκειται για πραγματικό συμβάν, το 

οποίο απλώς έλαβε χώρα σε κάποια άλλη περίσταση. Ο ίδιος ο Liszt βέβαια το 

αντιμετώπιζε σαν ένα είδος καλλιτεχνικού βαπτίσματος, καθώς ο Beethoven ήταν και 

θα παρέμενε ένα είδωλο για εκείνον. Στον πρόλογο των μεταγραφών του για πιάνο 

των συμφωνιών του Beethoven άλλωστε έγραψε: «Το όνομα του Beethoven είναι ένα 

όνομα ιερό στην τέχνη». Επιπροσθέτως, είναι γνωστές οι δωρεές από την πλευρά του 

μεγάλων χρηματικών ποσών για την ανέγερση μνημείου του Beethoven στη Βόννη.

Το φθινόπωρο του 1823 ο Liszt μετακόμισε με την οικογένειά του στο 

Παρίσι, πραγματοποιώντας συναυλίες σε ενδιάμεσους σταθμούς, όπως το Μόναχο, η 

Στουτγάρδη και άλλες γερμανικές πόλεις. Το Παρίσι επρόκειτο να αποτελέσει την 

πνευματική του πατρίδα και η γαλλική γλώσσα θα καθίστατο η αγαπημένη του. Στο 

Παρίσι αποπειράθηκε να σπουδάσει στο «Conservatoire». Ο διευθυντής του όμως, 

Luigi Cherubini, δε δέχτηκε το μικρό Franz, καθώς οι κανονισμοί δεν επέτρεπαν, 

όπως ισχυρίστηκε, να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί στο «Paris Conservatoire». 

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ίδιος, όντας Ιταλός, δεν είχε τη δικαιοδοσία να κάνει
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εξαιρέσεις. Αντί αυτού λοιπόν ο Liszt σπούδασε μουσική θεωρία και σύνθεση με τον 

Τσέχο συνθέτη Antonin Reicha και με το διευθυντή ορχήστρας και συνθέτη 

Ferdinando Paer.

Η παιδική ηλικία του ήταν, όπως συμπεραίνουμε, κάθε άλλο παρά 

φυσιολογική. Από τη στιγμή που ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το 

Raiding, όταν εκείνος ήταν δέκα ετών, δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Επιπλέον, από τα 

δώδεκά του χρόνια στήριζε οικονομικά την οικογένειά του, η οποία εγκατέλειψε την 

ασφαλή εργασία της στην οικογένεια EsteiM zy με σκοπό τη φροντίδα για τη μουσική 

μόρφωσή του.

Την εποχή αυτή λοιπόν ο Liszt με έδρα το Παρίσι ταξιδεύει συχνά στην 

Αγγλία και τη γαλλική επαρχία. Η σταδιοδρομία του ως σοβαρού συνθέτη ξεκινά 

ουσιαστικά το 1825, με τη σύνθεση της μονόπρακτης όπερας «Don Sanche ou le 

Chateau d ’ Amour», ενώ το 1826 συντίθεται η πρώτη εκδοχή των «Etudes d ’ 

execution trascendante», τις οποίες ονομάζει πρωταρχικά «Etude en douze exercises».

Οι περιοδείες του συνεχίζονται και το 1827 τα συνεχή ταξίδια φαίνεται να 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του. Αυτή είναι η στιγμή που για πρώτη φορά 

εκφράζει την επιθυμία να γίνει ιερωμένος. Για να αναρρώσει πηγαίνει στη Boulogne 

μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος πεθαίνει ξαφνικά από τυφοειδή πυρετό. Ο Liszt 

επιστρέφει στο Παρίσι, όπου διαμένει με τη μητέρα του. Εγκαταλείπει τις περιοδείες 

και εργάζεται ως δάσκαλος του πιάνου. Είναι μία εποχή απόρριψης της παλιάς του 

ζωής, και θεώρησης ότι η τελευταία ήταν πλούσια σε υλικά αγαθά, αλλά ταυτόχρονα 

γεμάτη απογοήτευση. Την περίοδο αυτή παρακολουθούμε το Liszt να μελετά πολύ 

για να καλύψει τις ελλείψεις στη γενική του μόρφωση, καθώς αισθανόταν ότι έπρεπε 

ο ίδιος, με προσωπική μελέτη, να αποκτήσει τη γνώση που στερήθηκε. Επιπλέον, στο 

Παρίσι πολύ σύντομα ήρθε σε επαφή με πολλούς από τους πιο σημαντικούς 

λογοτέχνες και καλλιτέχνες, όπως τον Victor Hugo, τον Lamartine, τον Heinrich 

Heine.

Την επόμενη χρονιά ερωτεύεται μία μαθήτριά του, ανήκουσα σε υψηλή 

κοινωνική τάξη, την Caroline de Saint-Cricq. Ο πατέρας της επέμενε να διακοπεί η 

σχέση της κόρης του με το Liszt, περισσότερο ορμώμένος από τις αντιλήψεις του περί 

διαφορετικότητας των κοινωνικών τάξεων και λιγότερο εξαιτίας των ηθικών του 

αρχών. Ο Liszt και πάλι ασθενεί και διανύει μία περίοδο θρησκευτικού στοχασμού
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και απαισιοδοξίας. Παράλληλα αρχίζουν να διαδίδονται φήμες για θάνατό του, κάτι 

το οποίο βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για δεύτερη φορά ο Liszt 

εκφράζει την επιθυμία να γίνει ιερωμένος, η μητέρα του κατορθώνει όμως να τον 

μεταπείσει.

Η Επανάσταση του Ιουλίου του 1830 στο Παρίσι σηματοδοτεί την ανάκτηση 

του ενδιαφέροντος του για τη ζωή. Εμπνέεται για να συνθέσει την ανολοκλήρωτη 

«Επαναστατική Συμφωνία», την οποία και αρχίζει να σχεδιάζει. Το Δεκέμβριο της 

ίδιας χρονιάς γνωρίζει τον Berlioz, την ημέρα πριν την εκτέλεση της «Symphonie 

Fantastique». Η μουσική του Berlioz επιδρά επάνω του καταλυτικά, ενώ το 1833 

πραγματοποιεί μεταγραφές για πιάνο έργων του Berlioz, ανάμεσα στις οποίες και μία 

μεταγραφή της «Symphonie Fantastique».

Μία δεύτερη σημαντική μουσική επιρροή έμελλε να είναι αυτή του Paganini. 

Το 1831 ο Liszt άκουσε τον εξαίρετο δεξιοτέχνη του βιολιού για πρώτη φορά και 

εντυπωσιάστηκε από την εκθαμβωτική τεχνική του. Πήρε την απόφαση να 

δημιουργήσει αντίστοιχα των αποστομωτικών δεξιοτεχνικών εφφέ του Paganini στο 

πιάνο. Ταυτόχρονα μία φιλία άρχισε να δημιουργείται με τον Chopin, ο οποίος 

φαίνεται να τον επηρέασε κυρίως ως προς την «ποιητική» βλέψη της μουσικής.

Αυτή τη χρονική περίοδο γνωρίζει και την κόμισσα Marie cT Agoult, μία 

γυναίκα με ξεχωριστό πνεύμα, η οποία βίωνε ένα δυστυχισμένο γάμο με ένα σύζυγο 

μεγαλύτερο της. Ο Liszt πολύ σύντομα συνάπτει μαζί της ερωτικό δεσμό, και το 1835 

η κόμισσα εγκαταλείπει το σύζυγο και την οικογένειά της για να τον ακολουθήσει 

στη Γενεύη. Την ίδια χρονιά γεννιέται η πρώτη τους κόρη, η Blandine. Παράλληλα, ο 

Liszt προβαίνει στη συγγραφή σημαντικών κριτικών δοκιμίων, όπου εντοπίζεται και η 

διαμαρτυρία του για την αντιμετώπιση του καλλιτέχνη ως υπηρέτη των υψηλών 

κοινωνικών στρωμάτων, ενώ προβάλλεται και το αίτημα της αντιμετώπισης του ως 

ένα σεβάσμιο μέλος της κοινωνίας. Ο Liszt και η Marie d’ Agoult αποκτούν δύο 

ακόμη παιδιά, την Cosima και τον Daniel. Δεν παρέρχεται μεγάλο χρονικό διάστημα 

από τη γέννηση του Daniel Liszt (1839) και το ζεύγος χωρίζει οριστικά (1844).

Η περίοδος από το 1839 ως το 1847 αποτελεί για το Liszt, το δημιουργό του 

μοντέρνου σόλο ρεσιτάλ, μία περίοδο συνεχών περιοδειών και αναγνώρισης της 

πιανιστικής του δεινότητας. Είναι φυσικό το γεγονός ότι το συνθετικό του έργο της 

περιόδου αυτής δεν είναι μείζονος σημασίας, καθώς ο χρόνος τον οποίο είχε στη
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διάθεσή του για να συνθέτει ήταν πραγματικά περιορισμένος. Παρόλα αυτά προκαλεί 

έκπληξη το ότι συνέθεσε ένα μεγάλο αριθμό έργων, ενώ παράλληλα εργάστηκε 

πρωταρχικά πάνω σε έργα που εξελίχθηκαν σε πολύ σημαντικές συνθέσεις κατά την 

περίοδο της Βαϊμάρης. Επιπλέον, την περίοδο αυτή το συνθετικό του ενδιαφέρον 

αρχίζει να κλίνει και προς άλλες κατευθύνσεις, εκτός από την κατεύθυνση της 

σύνθεσης έργων για πιάνο.

Το 1847 ο Liszt πραγματοποιεί μια συναυλία στο Κίεβο, όπου γνωρίζει την 

πριγκίπισσα Carolyne Sayn-Wittgenstein, ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της 

ζωής του. Εκείνη τον έπεισε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως δεξιοτέχνη του 

πιάνου και να επικεντρωθεί στη σύνθεση. Παρά τη θετική της αυτή επιρροή, η 

γενικότερη επιρροή της σε σχέση με άλλα ζητήματα αποδείχθηκε εκ των υστέρων 

ζημιογόνος. Για παράδειγμα, βοηθώντας το Liszt στη συγγραφή των κριτικών του 

δοκιμίων, επηρέαζε το περιεχόμενο τους με τρόπο που δεν ανταποκρινόταν πάντοτε 

στην πραγματική δική του σκέψη.

Το 1848 ο Liszt αποφασίζει να διαμείνει μόνιμα στη Βαϊμάρη, τηρώντας τα 

καθήκοντά του ως «Kapellmeister» και έχοντας ως κύρια εργασία του τη διεύθυνση 

ορχήστρας. Από το 1841 είχε αρχίσει να έχει επαφές με τη Βαϊμάρη, ενώ η αποδοχή 

του τίτλου του «Kapellmeister» είχε πραγματοποιηθεί το 1842. Τα καθήκοντα του 

ήταν λίγα, πράγμα που του επέτρεψε να εξακολουθήσει την καριέρα του ως 

δεξιοτέχνη του πιάνου στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 1842 και του 1847, όντας 

υποχρεωμένος να βρίσκεται στη Βαϊμάρη για δύο ή τρεις μήνες κάθε χρόνο.

Επιστρέφοντας τώρα στο 1848, παρακολουθούμε την επίσκεψη της 

πριγκίπισσας στην πόλη, με σκοπό να ζητήσει από τη Μεγάλη Δούκισσα της 

Βαϊμάρης να ασκήσει επιρροή στον αδελφό της, τον πρίγκιπα της Ρωσίας Νικόλαο 

(που ήταν και σύζυγος της Carolyne), για την εξασφάλιση του διαζυγίου που 

επιθυμούσε. Καθώς η απάντηση ήταν αρνητική, η Carolyne Sayn-Wittgenstein την 

επόμενη χρονιά μετακομίζει στην περίφημη Villa Altenburg, για να μείνει κοντά στο 

Liszt. Ο Liszt είχε πλέον αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να συνθέτει, και στη 

διάρκεια των επόμενων δώδεκα χρόνων συνέθεσε ή ανασκεύασε τα περισσότερα από 

τα μεγάλα του αριστουργήματα. Ήταν μία περίοδος εκπληκτικής παραγωγικότητας, 

κατά τη διάρκεια της οποίας συντέθηκαν και τα περισσότερα από τα συμφωνικά του 

ποιήματα, είδος μουσικής σύνθεσης που δημιούργησε και ονομάτισε ο ίδιος. Με την
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ορχήστρα της Βαϊμάρης διηύθυνε έργα σημαντικών συνθετών, έχοντας παράλληλα 

και την ευκαιρία να δοκιμάζει την ηχητική απόδοση των δικών του συνθέσεων, 

πραγματοποιώντας ακόλουθα και τις αναγκαίες κατά τη γνώμη του επιδιορθώσεις.

Με την πάροδο του χρόνου το κλίμα στη Βαϊμάρη τρέπεται σε αρνητικό για το 

συνθέτη. Στη δημιουργία αυτού του κλίματος συντέλεσε και η δυσαρέσκεια και 

έλλειψη εμπιστοσύνης που επέδειξε η ανακτορική αυλή προς το πρόσωπό του, 

εξαιτίας της διαρκούς υποστηρικτικής του στάσης προς τον Wagner (ο Wagner ζούσε 

στην Ελβετία ως πολιτικός πρόσφυγας, ενώ στην απόδρασή του από τη Γερμανία είχε 

βοηθήσει και ο Liszt). Παράλληλα, ορισμένοι από τους πιο συντηρητικούς πολίτες 

της Βαϊμάρης εξέφραζαν την αντίθεσή τους προς τη μη αποκρυπτέα συμβίωση του 

συνθέτη με την πριγκίπισσα Carolyne Sayn-Wittgenstein. Επιπροσθέτως, η 

ανακτορική αυλή ακολουθούσε μια πολιτική επίδειξης μεγαλύτερου ενδιαφέροντος 

για τη δραματική τέχνη παρά για τη μουσική. Το συνολικά αρνητικό κλίμα είχε σαν 

αποτέλεσμα ο Liszt να υποβάλλει την παραίτησή του το 1858.

Ο συνθέτης παρέμεινε στη Βαϊμάρη για λίγο καιρό, η θέση του όμως γινόταν 

όλο και πιο δύσκολη. Το Δεκέμβριο του 1859 ο γιος του Daniel πεθαίνει στο 

Βερολίνο σε ηλικία είκοσι ετών. Βαθιά συντετριμμένος, ο Liszt συνθέτει το έργο 

«Les Morts», το οποίο και αφιερώνει στη μνήμη του γιου του. Το 1860 η πριγκίπισσα 

επισκέπτεται τη Ρώμη για την τελική διευθέτηση του ζητήματος του διαζυγίου της, 

ενώ δύο χρόνια αργότερα εγκαταλείπει και ο Liszt τη Βαϊμάρη και εγκαθίσταται στη 

Ρώμη, ελπίζοντας πλέον ότι θα μπορούσε να παντρευτεί την Carolyne Sayn- 

Wittgenstein. Την τελευταία στιγμή όμως ο Πάπας ήρε τη συγκατάθεσή του για το 

διαζύγιό της. Το αποτέλεσμα αυτής της αιφνιδιαστικής μεταστροφής της γνώμης του 

Πάπα δεν ήταν άλλο από τη μη πραγματοποίηση του γάμου για μία ακόμη φορά, και 

τη διαμονή του Liszt και της Carolyne Sayn-Wittgenstein σε διαφορετικές κατοικίες 

στη Ρώμη.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων οκτώ χρόνων του συνθέτη στη Ρώμη, κύρια 

ενασχόλησή του είναι η σύνθεση θρησκευτικής μουσικής. Ένα από τα πιο θλιβερά 

συμβάντα της περιόδου αυτής της ζωής του ήταν ο θάνατος της μεγαλύτερης κόρης 

του, Blandine, το 1862, η οποία ήταν μόλις είκοσι έξι ετών. Η απώλεια αυτή τον 

ώθησε να γράψει τις παραλλαγές πάνω στο θέμα (Basso ostinato) της passacaglia από



την Καντάτα «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» και του «Crucifixus» από τη 

λειτουργία σε σι ελάσσονα του J.S.Bach.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1864, πεθαίνει και ο σύζυγος της Carolyne Sayn- 

Wittgenstein, αλλά μεταξύ του Liszt και εκείνης δε διαμείβονται πλέον συζητήσεις 

για γάμο. Το 1865 ο συνθέτης αποφασίζει να γίνει ιερωμένος, ανερχόμενος τους 

τέσσερις χαμηλότερους βαθμούς που ορίζει η Καθολική Εκκλησία, ενώ την επόμενη 

χρονιά πεθαίνει και η μητέρα του στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, η κόρη του Cosima 

βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης του γάμου της με τον Hans von Bulow, ο οποίος 

ήταν μαέστρος, πιανίστας και κυρίως ένας από τους πιο αγαπημένους μαθητές του 

Liszt. Η αιτία των τριγμών του γάμου αυτού δεν ήταν άλλη από τα ερωτικά 

συναισθήματα που έτρεφε η Cosima για το Wagner. Η σχέση των δύο συνθετών 

(Liszt και Wagner) περνά την περίοδο αυτή μία σημαντική κρίση, στην οποία σαφώς 

συνέβαλε και η σύναψη ερωτικού δεσμού της Cosima με τον μόλις δύο χρόνια 

μικρότερο του πατέρα της, Wagner. Η σχέση αυτή αποκαθίσταται ουσιαστικά το 

1872, μετά το γάμο της Cosima και του Wagner το 1870.

Τα χρόνια του συνθέτη στη Ρώμη μπορούν να αποτιμηθούν ως ιδιαιτέρως 

δημιουργικά, ως χρόνια που σηματοδότησαν σημαντικές εξελίξεις στη μουσική 

γραφή του, μετά την παραγωγική περίοδο της Βαϊμάρης. Ο Liszt συνέθεσε πολλά από 

τα πιο συγκινητικά του έργα σε αυτή την περίοδο, εμφανίζοντας συνθετικές τάσεις 

και χειρονομίες που οδηγούν στον 20ο αιώνα. Η τέχνη του στα τελευταία χρόνια της 

ζωής του κινείται προς μία πιο αφαιρετική βλέψη της συνθετικής διαδικασίας.

Από το 1869 και μετά η ζωή του χαρακτηρίζεται από τη διαμονή σε τρεις 

πόλεις, τη Ρώμη, τη Βουδαπέστη και τη Βαϊμάρη. Ο Liszt διαμοίραζε ουσιαστικά το 

κάθε έτος σε τρεις περιόδους, σε καθεμία από τις οποίες διέμενε σε μία από τις τρεις 

αυτές πόλεις. Τα χρόνια αυτά κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη στην οποία 

είχε περιπέσει και τη συνεχή έλλειψη ικανοποίησης που ένιωθε για τα έργα που 

συνέθετε.

Το 1883 φεύγει από τη ζωή ο άνθρωπος με τον οποίο ο Liszt είχε την πιο 

αμφιταλαντευόμενη σχέση, ο Wagner. Ο θάνατος αυτός τον συνταράσσει, καθώς ο 

Wagner υπήρξε ο συνθέτης με τον οποίο μοιράστηκε τα ίδια μουσικά ιδεώδη. 

Παράλληλα, η απώλεια αυτή σηματοδότησε και τη συνειδητοποίηση από το Liszt της
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εγγύτητας του θανάτου για τον ίδιο. Προς το τέλος της ζωής του άλλωστε η υγεία 

του εξασθενούσε συνεχώς και το 1885 μάλιστα ασθένησε από υδρωπικία.

Τις τελευταίες μέρες της ζωής του τις πέρασε στο Bayreuth. Επισκέφτηκε την 

πόλη με σκοπό την παρακολούθηση του Wagner-Festival της χρονιάς αυτής, κατά τη 

διάρκεια του οποίου θα ανέβαιναν οι όπερες «Parsifal» και «Tristan und Isolde», η 

τελευταία μάλιστα για πρώτη φορά. Εκεί η ασθένειά του εξελίχθηκε σε πνευμονία και 

ο Liszt στις 31 Ιουλίου του 1886 έφυγε από τη ζωή. To Bayreuth ήταν και το μέρος 

όπου θάφτηκε. Την επόμενη χρονιά απεβίωσε και η πριγκίπισσα Carolyne Sayn- 

Wittgenstein.

Εξετάζοντας την προσωπικότητα του Liszt διαχρονικά, θα παρατηρούσαμε ότι 

ήταν ένας άνθρωπος που ασκούσε βαθιά επίδραση σε όλους όσους τον γνώριζαν ή 

συναντούσαν. Άνθρωποι οι οποίοι τον περιέγραψαν, αναφέρονται στην αφηρημένη 

του σκέψη και στάση, τους εκλεπτυσμένους του τρόπους, αλλά και τη διανοητική του 

υπερκινητικότητα.

Παράλληλα, τον διέκρινε μια ξεχωριστή σεμνότητα και ταπεινή στάση 

απέναντι στο ίδιο του το έργο. Έχαιρε της εκτίμησης τόσο των πρεσβύτερών του, 

όσο και των ομηλίκων και των νεότερων του συνθετών, δείχνοντας πάντοτε προθυμία 

να δώσει συμβουλές, να διαβάσει και να ασκήσει κριτική σε αναρίθμητα έργα που 

λάμβανε.

Ένα ακόμη από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα του χαρακτήρα του Liszt ήταν 

η γενναιοδωρία του. Κατά τη διάρκεια της ζωής του βοήθησε πολλούς συνθέτες και 

ερμηνευτές τόσο οικονομικά, όσο και καλλιτεχνικά, και περισσότερο από όλους τον 

Wagner. Για τη διδασκαλία δεν επιδέχτηκε ποτέ να πληρωθεί, με εξαίρεση τα πολύ 

νεαρά του χρόνια, όταν έπρεπε να συντηρήσει τον εαυτό του και τη μητέρα του. Οι 

δημόσιες εμφανίσεις του από την περίοδο της Βαϊμάρης και μετά πραγματοποιούνταν 

σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εξακολουθούσε να ευεργετεί τους φίλους 

του, ακόμη και αν είχε έρθει σε ρήξη μαζί τους, όπως το Wagner κατά περιόδους.

Παρά τις δυσκολίες που κλήθηκε κατά καιρούς να αντιμετωπίσει, ήταν πάντα 

δημιουργικός και εργαζόταν σκληρά για πολλές ώρες. Ακόμη και κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων χρόνων της ζωής του διατηρούσε το χαμόγελό του, ενώ τα μακριά 

άσπρα μαλλιά του, η καλοσύνη και η ανεκτικότητά του, καθώς και η εκλεπτυσμένη
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συμπεριφορά του, τον καθιστούσαν μία σαγηνευτική προσωπικότητα, παρά την 

προχωρημένη του ηλικία.

Τέλος, ίσως ένα πολύ σημαντικό γνώρισμα του διαχρονικά ήταν η γοητεία 

του, πράγμα το οποίο διαφαίνεται και στις περιπετειώδεις του σχέσεις με το γυναικείο 

φύλο. Λέγεται ότι ως στο τέλος της ζθ)ής του παρέμεινε ο ίδιος άνθρωπος, έχοντας 

μοναδική εσωτερική δύναμη και αυθεντικότητα.

1.2. Οι πρώτοι χρόνοι του Franz Liszt στη Βαϊμάρη.
Η σύνθεση της Σονάτας για πιάνο σε σι ελάσσονα (1852-1853).

Το έργο που μας απασχολεί, η Σονάτα για πιάνο σε σι ελάσσονα, συντέθηκε 

κατά την περίοδο διαμονής του Franz Liszt στη Βαϊμάρη. Ο συνθέτης διατηρούσε 

δεσμούς με την πόλη ήδη από το 1841, έτος κατά το οποίο πραγματοποίησε εκεί ένα 

ρεσιτάλ. Αυτή υπήρξε και η πρώτη του επαφή με τη σκηνή της Βαϊμάρης. Την 

επόμενη χρονιά, κατά τη δεύτερη επίσκεψή του, του προτάθηκε η ανάληψη του 

τίτλου του «Kapellmeister», τον οποίο και αποδέχτηκε. Το γεγονός αυτό 

αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία, καθώς το 1842 περισσότερο ήταν διαδεδομένη η 

φήμη του Liszt ως δεξιοτέχνη πιανίστα, παρά ως συνθέτη και μουσικού με 

γενικότερες μουσικές δεξιότητες.

Τον Ιανουάριο του 1844 λοιπόν ο Liszt διευθύνει για πρώτη φορά την 

ορχήστρα των ανακτόρων, μία ορχήστρα παραμελημένη και με μουσικούς με ηθικό 

που απαιτούσε αναπτέρωση, καθώς η οικονομική τους κατάσταση ήταν κυριολεκτικά 

πενιχρή. Η ουσιαστική ανάληψη των καθηκόντων του ως διευθυντή ορχήστρας 

πραγματοποιείται το 1848, όταν πλέον εγκαθίσταται στη Βαϊμάρη. Τη χρονιά αυτή ο 

συνθέτης οραματίζεται να δημιουργήσει μια Βαϊμάρη αντίστοιχη εκείνης της εποχής 

του Goethe και του Schiller, φιλοδοξώντας να καταστήσει αυτή την πόλη πνευματικό 

κέντρο, κέντρο διακίνησης νέων ιδεών. Θεωρεί ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο Wagner, 

θα μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο των «αναζωογονητών» της ξεχωριστής αυτής 

πόλης, που φαινόταν να έχει χάσει την παλιά της αίγλη. Το όραμα αυτό τελικώς δεν 

υλοποιήθηκε, καθώς για την υλοποίηση αυτή απαιτούνταν τόσο η ηθική, όσο και η 

οικονομική υποστήριξη της ανακτορικής αυλής.
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O Liszt παρά τις δύσκολες συνθήκες, επιχειρεί να πραγματοποιήσει φιλόδοξες 

παραστάσεις. Πολλές φορές αυτή του η επιθυμία, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις της 

ορχήστρας σε μουσικούς, επέφερε ένα αποτέλεσμα αμφίβολης ποιότητας. Το 1852 ο 

συνθέτης διαμαρτύρεται για την αντιμετώπιση του θεάτρου της Βαϊμάρης ως 

Οργανισμού με μοναδικό σκοπό τις οικονομικές εισφορές. Ο σκοπός αυτός βέβαια θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ρεαλιστικά ακόμη και αναπόφευκτος για την επιβίωση του 

ίδιου του θεάτρου. Ο Liszt ωστόσο επιζητούσε την οικονομική υποστήριξη που 

απαιτούταν για την πραγματοποίηση φιλόδοξων παραγωγών με ποιοτικό αποτέλεσμα, 

έτσι ώστε το θέατρο αυτό να καταστεί πηγή παραγωγής πολιτισμικού προϊόντος, 

όπως άλλωστε άρμοζε και στη φήμη του. Η απογοήτευση του εξαιτίας της έλλειψης 

κατανόησης από την πλευρά των ανακτόρων λέγεται ότι τον ώθησε σε μία πρώτη 

σκέψη παραίτησης.

Τα προβλήματα δεν έλειπαν και από την προσωπική ζωή του συνθέτη. Το 

ζήτημα του διαζυγίου της Carolyne Sayn-Wittgenstein δεν είχε ακόμη διευθετηθεί, 

ενώ το Σεπτέμβριο του 1852 το ζεύγος δέχτηκε μία επίσκεψη από τον ίδιο τον 

πρίγκιπα Νικόλαο, ο οποίος επιθυμούσε να πραγματοποιήσει έναν απευθείας 

διακανονισμό της περιουσίας που ανήκε στον ίδιο και την Carolyne. Η επίσκεψη αυτή 

επέφερε δυσφορία στο ζεύγος και περισσότερο στην Carolyne Sayn-Wittgenstein, 

καθώς η τελευταία καλούταν να δεχτεί μάλλον ταπεινωτικούς όρους τόσο για την 

περιουσία καθεαυτή, όσο και για την επίβλεψη της κόρης που είχε με τον πρίγκιπα 

Νικόλαο, η οποία διέμενε στη Βαϊμάρη με τη μητέρα της και το Liszt.

Τον ίδιο μήνα ο Liszt, παρά τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει 

τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στην επαγγελματική, χωρίς να χάσει την 

αισιοδοξία του σχεδιάζει μία σειρά φιλόδοξων οπερετικών παραγωγών. Επιπλέον, 

επιδιώκει να πραγματοποιήσει ένα φεστιβάλ για τον Berlioz και ένα δεύτερο για το 

Wagner. Το πρώτο πραγματοποιείται το Νοέμβριο του 1852, στο οποίο ο Liszt 

μοιράζεται το podium με τον Berlioz. Παρά την επιτυχία του φεστιβάλ, το βάρος της 

πραγματοποίησης τόσο φιλόδοξων παραγωγών ταυτόχρονα αποδείχθηκε για την 

όπερα της Βαϊμάρης μάλλον αβάσταχτο.

Τον Ιανουάριο του 1853 αρχίζουν να διαδίδονται φήμες για ενδεχόμενη 

παραίτηση του Liszt από τη θέση του, ενώ τον επόμενο μήνα η πραγματοποίηση του 

φεστιβάλ για το Wagner φαντάζει κατά στιγμές ανέφικτη. Στις πρόβες της ορχήστρας
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παρουσιάζονται πολλά προβλήματα, παρόλα αυτά στις 16 Φεβρουάριου ανεβαίνει 

τελικά ο «.Ιπτάμενος Ολλανδός». Ο συνθέτης είναι πλέον πολύ απογοητευμένος και 

δεν επιθυμεί οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο θέατρο της Βαϊμάρης να 

επηρεάζουν, ή και να απειλούν τις καλλιτεχνικές του προσδοκίες. Την ίδια μέρα 

γράφει ένα γράμμα που απευθύνεται στον Carl Alexander, διάδοχο του Μεγάλου 

Δούκα της Βαϊμάρης.* Το γράμμα αυτό εκφράζει έμμεσα μια επιθυμία παραίτησης, 

σε περίπτωση μη μεταβολής των συνθηκών εργασίας του, αλλά και της πολιτικής των 

ανακτόρων σχετικά με την προώθηση της μουσικής τέχνης.

Ο Carl Alexander θα έπρεπε είτε να δεχθεί την παραίτηση του Liszt, είτε να 

φροντίσει ώστε πραγματικά να μεταβληθούν οι δυσμενείς συνθήκες στις οποίες 

όφειλε να αντεπεξέλθει ο συνθέτης. Ωστόσο, με την απάντησή του ουσιαστικά 

αποφεύγει να κάνει κάτι από τα δύο, παροτρύνοντας απλώς το Liszt να είναι 

θαρραλέος και να εξακολουθήσει να μάχεται.

Δεν είναι γνωστό το πώς εξέλαβε ο Liszt την απάντηση αυτή, απάντηση 

μάλλον απογοητευτική. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων του 

υποχρεώσεων αποσύρθηκε για λίγο καιρό από τα καθήκοντά του. Ανάμεσα στον 

Ιούνιο του 1853 και τον Ιανουάριο του 1854 δε διηύθυνε κανένα έργο στη Βαϊμάρη, 

εκτός από τον «Ιτπάμενο Ολλανδό» του Wagner σε μία παράσταση τον Οκτώβριο του 

1853.

Η διετία λοιπόν αυτή (1852-1853) υπήρξε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική 

περίοδος στη ζωή του Liszt, στη διάρκεια της οποίας ωθήθηκε σε σοβαρές σκέψεις 

εγκατάλειψης του σημαντικού έργου που είχε αναλάβει στη Βαϊμάρη. Ο συνθέτης 

διατήρησε τελικώς την αισιοδοξία του και προσπάθησε για τα επόμενα πέντε χρόνια 

να πραγματοποιήσει το φιλόδοξο όραμά του. Η απογοήτευση του για την αποτυχία 

πραγματοποίησης των σχεδίων του αναβίωσης της Βαϊμάρης της εποχής του Goethe 

ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους που τον ώθησαν στην τελική του παραίτηση, 

αλλά και την τελική του φυγή από την πόλη.

*Για περισσότερες λεπτομέρειες για το γράμμα του Liszt και την απάντηση του Carl Alexander βλ. 

Walker, Alan. The Weimar Years, 1848-1861. Cornell University Press. Ithaca, New York, 1993
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Σε αυτή την δύσκολη περίοδο συντίθεται η Σονάτα, έργο που θεωρήθηκε ότι, 

ακόμη και αν ο Liszt δεν είχε συνθέσει τίποτα άλλο κατά τη διάρκεια της ζωής του, 

θα ήταν ικανό να τον καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των 

εποχών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το μοναδικό έργο του που τιτλοφορείται 

«Σονάτα» (υπάρχει βέβαια και το έργο Apres une lecture du Dante, fantasia quasi una 

sonata). Η ιστορική έρευνα μας πληροφορεί επιπροσθέτως ότι ο Liszt είχε ήδη 

συνθέσει το 1825 τρεις σονάτες για πιάνο, μουσικά κείμενα τα οποία δεν εκδόθηκαν 

και έχουν χαθεί.

Σύμφωνα με το χειρόγραφο το έργο ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουάριου του 

1853. Ένας από τους σημαντικότερους βιογράφους του συνθέτη, ο Alan Walker, μας 

πληροφορεί ότι η πολυπλοκότητά του θα απαίτησε πιθανώς πολύμηνη ενασχόληση με 

αυτό, τρεις ή και τέσσερις μήνες ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να 

συντέθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με την προηγούμενη διήγηση, 

κατά το τελευταίο εξάμηνο του 1852 και στις αρχές του 1853, ο συνθέτης μάλλον δε 

διένυε την ευτυχέστερη περίοδο της ζωής του, τόσο της προσωπικής, όσο και της 

επαγγελματικής. Επιπροσθέτως, οι παραγωγές που φιλοδοξούσε να πραγματοποιήσει 

στο θέατρο της Βαϊμάρης, προφανώς θα τον απασχολούσαν τόσο χρονικά, όσο και σε 

επίπεδο προγραμματισμού.

Έκπληξη προκαλεί βέβαια και το γεγονός ότι η σύνθεση του έργου 

ολοκληρώνεται στις 2 Φεβρουάριου του 1853, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα ο Liszt 

προβαίνει σε μία πρώτη σοβαρή εκδήλωση παραίτησης από τη θέση του. Δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν στο έργο αντικατοπτρίζονται με κάποιο 

τρόπο οι σκέψεις ή και τα συναισθήματα του συνθέτη, η απογοήτευσή του και οι 

ψυχικές του διακυμάνσεις στη δεδομένη περίοδο. Ενδεχομένως, όπως υποστηρίζει ο 

Alan Walker, η τέχνη για το Liszt να αποτελούσε ένα είδος καταφύγιου, ένα τρόπο 

διαφυγής από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η Σονάτα εκδόθηκε την άνοιξη του 1854, ενέχοντας μία αφιέρωση στον 

Robert Schumann. Η αφιέρωση αυτή αποτελούσε μία χειρονομία ανταπόδοσης της 

αφιέρωσης του Schumann προς το Liszt στο έργο του «Φαντασία σε Ντο μείζονα, 

ορ.17» περίπου δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα. Ο Schumann δεν άκουσε ποτέ τη 

Σονάτα, καθώς, τη στιγμή που ένα αντίγραφο του νεοεκδοθέντος έργου έφτασε στο 

σπίτι του στο Dusseldorf το Μάιο του 1854, εκείνος είχε ήδη εγκλειστεί σε άσυλο στο
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Endenich. Όταν o Brahms έπαιξε τη Σονάτα στην Clara Schumann, εκείνη δε 

σχημάτισε την καλύτερη δυνατή εντύπωση για το έργο. Θεώρησε ότι ήταν 

συγκεχυμένο, χωρίς υγιείς ιδέες, έργο στο οποίο δεν μπορούσε να εντοπίσει έστω ένα 

σημείο σαφούς αρμονικής εξέλιξης. Αυτό που την έφερνε σε δύσκολη θέση ήταν ότι, 

παρά το γεγονός ότι έβρισκε το έργο κυριολεκτικά απαίσιο, ήταν υποχρεωμένη να 

ευχαριστήσει το Liszt για αυτή την αφιέρωση.

Ο Liszt από την άλλη πλευρά, εκτιμούσε την αυθεντικότητα των έργων του 

Schumann, συμπεριλαμβάνοντας έργα του όπως το «Καρναβάλι» και την 

«Kreisleriana» σε ρεσιτάλ που πραγματοποιούσε, και μάλιστα σε περιόδους όπου 

λίγοι αναγνώριζαν τη μουσική του Schumann. Επίσης, κατά την περίοδο διαμονής 

του στη Βαϊμάρη, διηύθυνε σημαντικά ορχηστρικά έργα του Schumann.

Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε τη γενικότερη γνώμη του Schumann για το 

Liszt, όσο ο πρώτος ήταν ακόμη λογικός, πρέπει να ανατρέξουμε σε άρθρα του στη 

Neue Zeitschrift fiir  Musik. Στην προοδευτική αυτή εφημερίδα, την οποία ίδρυσε ο 

ίδιος ο Schumann το 1834, ο τελευταίος αρθρογραφεί συχνά και αναφέρεται στο 

Liszt, είτε σε άρθρα που σχετίζονται αποκλειστικά με αυτόν, είτε παρεμπιπτόντως, σε 

άρθρα που αναφέρονται σε άλλα ζητήματα ή άλλους συνθέτες.

Διακρίνει κανείς ότι ο Schumann οπωσδήποτε αναγνώριζε στο Liszt την 

πιανιστική του δεινότητα, αλλά και την ερμηνευτική του ικανότητα, φαίνεται δε 

μάλιστα και ότι τον θαύμαζε για αυτή. Όταν αναφέρεται στο Liszt ως συνθέτη, 

αναγνωρίζει τόσο την ικανότητα του «ορχηστρικής πιανιστικής γραφής», ενώ εξυμνεί 

και τις επιδόσεις του στις μεταγραφές για πιάνο (ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

μεταγραφών του για πιάνο των τραγουδιών του Schubert). Βλέποντας ο Schumann τις 

περιστάσεις πραγματικά μέσα από μια ιστορική προοπτική, επισημαίνει ως επίπτωση 

της επιλογής του Liszt να δράσει κυρίως ως δεξιοτέχνης του πιάνου (κατά την 

περίοδο 1839-1847), την ατυχή απώλεια «συνθετικής ενέργειας» από πλευράς του, τη 

μη αξιοποίηση του σημαντικού του συνθετικού χαρίσματος.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Schumann εκτιμούσε τον Liszt, ωστόσο οι ίδιες 

οι συνθετικές επιλογές του πρώτου φανερώνουν τη διαφορετικότητα των αισθητικών 

αντιλήψεων των δύο συνθετών. Σε κάθε περίπτωση βέβαια τόσο ο Schumann, όσο 

και η Clara, δεν ενέκριναν την πιανιστική καριέρα του Liszt και τις εκάστοτε επιλογές 

του, θεωρώντας ότι η υπερβολική λάμψη που τις συνόδευε δεν αποτελούσε τίποτα 

άλλο παρά έκπτωση της ιδιοφυίας του. Ο Liszt πάντως, όποια και αν ήταν η στάση
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των Schumann απέναντι του, παρέμενε πάντα το ίδιο ευγενής και ψυχικά 

γενναιόδωρος.

Αξίζει όμως να αναφερθούμε και στις αντιδράσεις δύο άλλων σημαντικών 

συνθετών, του Brahms και του Wagner, κατά την πρώτη ακρόαση της Σονάτας από 

την πλευρά τους. Τον Ιούνιο του 1853 ο Brahms επισκέφτηκε το Liszt στο σπίτι του 

στη Βαϊμάρη, με σκοπό να του δείξει τις πρώτες του απόπειρες στη σύνθεση. Εκεί 

είχε την ευκαιρία να ακούσει τον ίδιο τον Liszt να ερμηνεύει τη Σονάτα. Λέγεται ότι 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Liszt, ο Brahms σχεδόν αποκοιμήθηκε. Αν αυτή 

του η αντίδραση οφειλόταν στην έλλειψη του ύπνου, καθώς ο Brahms ταξίδευε την 

προηγούμενη νύχτα, ή αν αποτελούσε μια εμφανή ένδειξη αποστροφής για το έργο, 

δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς. Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο Brahms 

δεν ήταν οπαδός της μουσικής του Liszt, αλλά και ο Liszt δε θεωρούσε τη μουσική 

του Brahms ιδιαίτερα συναρπαστική.

Ο Wagner αντιθέτως ενθουσιάστηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά το έργο. Το 

1855 είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου άκουσε ένα μαθητή του Liszt, τον Karl 

Klindworth, να ερμηνεύει τη Σονάτα στις 5 Απριλίου:

Ο Klindworth μόλις έπαιξε τώρα σε μένα τη μεγαλοπρεπή σου Σονάτα![..... ]

Αγαπημένε Franz! Μόλις τώρα βρισκόσουν μαζί μου, η Σονάτα είναι όσο δεν μπορώ να 

σου εκφράσω όμορφη, μεγα).οπρεπής, αξιαγάπητη, με βάθος και ευγένεια- ακριβώς 

όπως είσαι εσύ. Με συγκίνησε βαθιά, και όλες οι στενοχώριες του Λονδίνου 

ξεχάστηκαν αμέσως.

Η Σονάτα, εκτός από τον Klindworth, απασχόλησε και πολλούς άλλους 

μαθητές του Liszt. Εκείνοι μάλιστα αναλάμβαναν και τις δημόσιες εκτελέσεις του 

έργου, καθώς ο Liszt προτιμούσε να παίζει τη Σονάτα σε στενούς φιλικούς κύκλους. 

Αυτή του η στάση δεικνύει ενδεχομένως μια ιδιαίτερη σχέση του με το έργο, καθώς 

κάλλιστα θα ήταν ο ίδιος σε θέση να το ερμηνεύσει μπροστά σε κοινό.

Την πρώτη επίσημη δημόσια εκτέλεση της Σονάτας ανέλαβε ένας από τους 

αγαπημένους του μαθητές, ο Hans von Biilow. Το τελευταίο συνέβη τον Ιανουάριο 

του 1857, έχοντας βέβαια ο Biilow μελετήσει τη Σονάτα με τον ίδιο το Liszt στο 

παρελθόν, πριν την εκτέλεση αυτή. Ο Liszt δεν παρευρέθηκε στην πρεμιέρα, επειδή 

ήταν άρρωστος. Λέγεται ότι ο Biilow ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος (μετά βέβαια
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τον ίδιο το Liszt) για την πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου, καθώς τόσο η 

ερμηνευτική του ικανότητα, όσο και οι τεχνικές του δεξιότητες ήταν αξιοπρόσεχτες. 

Ο Liszt άλλωστε εκτιμούσε πολύ τα μουσικά του χαρίσματα, ενώ τον Αύγουστο της 

ίδιας χρονιάς ο αγαπημένος του αυτός μαθητής παντρεύτηκε την κόρη του Cosima. Η 

πρεμιέρα του έργου υπήρξε διπλά σημαντική, καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

ενώπιον του κοινού του Βερολίνου ένα μεγάλο πιάνο με ουρά, κατασκευής ενός 

καινούριου ονόματος στο πεδίο της κατασκευής πιάνων, αυτού του Karl Bechstein.

Σύμφωνα με τον Biilow, η αντίδραση του κοινού πρόδιδε μάλλον μια πλήρη 

σύγχυση, ενώ οι περισσότερες κριτικές που δημοσιεύτηκαν στον τύπο ήταν άκρως 

αρνητικές. Το έργο παρεξηγήθηκε ως έργο αντι-καλλιτεχνικό, έργο που πρόδιδε 

παντελή έλλειψη γούστου! Για τον επόμενο μισό αιώνα η κριτική που ασκούταν στη 

Σονάτα ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ο Eduard Hanslick μάλιστα, μετά από ακρόαση της 

Σονάτας το 1881 (με ερμηνευτή τον Biilow), εξέφρασε χαρακτηρισμούς που 

καταδείκνυαν ότι τη θεωρούσε μάλλον παράδειγμα ακαλαίσθητου έργου!

Ο Liszt βέβαια δεν προσπάθησε να αντικρούσει την κριτική και προτίμησε να 

υιοθετήσει μια τακτική σιωπής. Η περίπτωση της Σονάτας είναι χαρακτηριστική 

περίπτωση μεγαλειώδους έργου που παρεξηγήθηκε από τους συγχρόνους του 

περισσότερο από όσο θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς. Ίσως ο συνθέτης να είχε 

συναίσθηση της αναγκαιότητας παρέλευσης του ιστορικού χρόνου για την κατανόηση 

της σημασίας του έργου.

Έχοντας ανιχνεύσει λοιπόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντέθηκε, 

εκδόθηκε και παρουσιάστηκε το έργο, έχουμε τη δυνατότητα μιας συνολικής βλέψης 

του ιστορικού περιγράμματος της Σονάτας. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε 

στην εξέταση της μορφής του έργου, αλλά και της σχέσης της μορφής αυτής με το 

περιεχόμενό του. Οι δύο αυτοί προβληματισμοί, ο μεν πρώτος περί της μορφικής 

υπόστασης, ο δε δεύτερος αισθητικός, είναι οι δύο βασικότεροι που προκύπτουν κατά 

την εξέταση του έργου. Οι δυσκολίες διατύπωσης ακόμη και σήμερα σαφών 

απαντήσεων στα πολλαπλά ερωτήματα που γεννώνται, ίσως να δικαιολογεί σε κάποιο 

βαθμό την αδυναμία αποδοχής και κατανόησης της Σονάτας από τους συγχρόνους 

της. Για εκείνους, ένα έργο τόσο πρωτοποριακό δεν μπορούσε παρά να αποτελεί έναν 

αιφνιδιασμό, τέτοιο που απαιτούσε ενδεχομένως την έξη δυνατοτήτων 

ουσιωδέστερης μουσικής αντίληψης και ταχύτερης μουσικής ανταπόκρισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΝΑΤΑΣ.

2.1. Ανάλυση σε μακροδομικό επίπεδο. Βασικές μορφικές αρχές.
Διαλεκτική με τη φόρμα-σονάτα και με άλλες φόρμες.
Απόψεις για τη δομή του έργου, που συναντώνται στη βιβλιογραφία.

Η Σονάτα σε σι ελάσσονα παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο από 

μακροδομικής, όσο και από μικροδομικής άποψης. Τα πρώτα ερωτήματα που 

εγείρονται κατά την εξέταση της φόρμας αφορούν το μορφικό πρότυπο στο οποίο 

υπακούει το έργο. Πρόκειται λοιπόν για τη φόρμα-σονάτα, που παραδοσιακά 

συναντάται στο πρώτο μέρος της κλασικής Σονάτας, ή πρόκειται για τη Σονάτα ως 

είδος μουσικής σύνθεσης, που απαρτίζεται από τρία ή τέσσερα διαφορετικά μέρη; Το 

να δοθεί η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. Η υπακοή σε κάποιο 

μορφικό πρότυπο υποδηλώνει ένα είδος διαλεκτικής με το παρελθόν, πράγμα το 

οποίο υποψιάζεται κανείς, εξαιτίας της απόδοσης στο έργο του τίτλου «Σονάτα». Για 

αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι η μορφή του συγκεκριμένου έργου είναι πολύ 

πρωτοποριακή για να υπακούει πιστά σε ένα μορφικό πρότυπο, θα αναζητήσουμε σε 

τι συνίσταται ακριβώς αυτή η διαλεκτική με το παρελθόν, και συγκεκριμένα με την 

κλασική Σονάτα.

Το έργο είναι συντεθειμένο σε ένα μόνο μεγάλο μέρος. Αυτό συνηγορεί υπέρ 

της άποψης ότι η φόρμα-σονάτα είναι το μορφικό πρότυπο. Πρόκειται ουσιαστικά για 

μια «ενότητα» στην οποία συναρμόττονται τρία τμήματα, εκ των οποίων το τρίτο 

επαναδιατυπώνει πολλά στοιχεία που έχουν διατυπωθεί στο πρώτο. Θα μπορούσε να 

νοηθεί δηλαδή ότι υπάρχει Εισαγωγή (Lento assai), Έκθεση (Allegro energico- 

Grandioso-Recitativo), Ανάπτυξη (Andante sostenuto-Quasi adagio), Επανέκθεση 

(Allegro energico-Piu mosso-Stretta quasi Presto-Presto-Prestissimo) και Coda 

(Andante sostenuto-Allegro moderato-Lento assai). Παράλληλα όμως, το έργο 

φαίνεται να υπακούει και στο μορφικό πρότυπο της Σονάτας, ως είδους μουσικής 

σύνθεσης. Αυτά που ονομάσαμε «τμήματα», κατά την προηγούμενη εξέταση του 

προβλήματος, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «μέρη». Το τμήμα της Έκθεσης 

θα είναι το πρώτο [γρήγορο] μέρος, το τμήμα της Ανάπτυξης, θα είναι το Αργό μέρος 

και το τμήμα της Επανέκθεσης θα είναι το τρίτο [γρήγορο] μέρος.
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Διαπιστώνουμε βέβαια ότι κανένα από τα μοντέλα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

απόλυτα ευσταθές, καθώς προκύπτουν οι εξής ενστάσεις: στην πρώτη περίπτωση το 

έργο υπακούει στη φόρμα-σονάτα, αλλά η Ανάπτυξή του φέρει την ένδειξη Andante 

sostenuto και στη συνέχεια Quasi Adagio. Επιπλέον η Επανέκθεσή του ξεκινά με 

Fugato. Ακόμη, το μέγεθος των τμημάτων του έργου αποτρέπει τον ενστερνισμό της 

άποψης ότι πρόκειται για φόρμα-σονάτα. Από την άλλη πλευρά, αν θεωρήσουμε ότι 

πρόκειται για Σονάτα ως είδος μουσικής σύνθεσης, δε δικαιολογείται η 

επαναδιατύπωση στοιχείων, τόσο στο Αργό μέρος, όσο και στο τρίτο μέρος, με τόσο 

μεγάλη συχνότητα. Επιπροσθέτως, το καθένα από τα τρία μέρη της Σονάτας δεν 

υπακούει σε κάποιο ξεχωριστό μορφικό πρότυπο (με εξαίρεση ίσως το Αργό μέρος 

[μέτρα 331-459], που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει μία υποτυπώδη μορφή 

ΑΒΑ'+ Coda).

Το μορφικό πρότυπο λοιπόν είναι διπλό: τόσο αυτό της φόρμας- σονάτα, όσο 

και της Σονάτας ως είδους μουσικής σύνθεσης. Άλλωστε, όπως περιγράφηκε και 

προηγουμένως, δεν πρόκειται για πιστή υπακοή στα μορφικά πρότυπα αυτά, αλλά για 

ένα είδος διαλεκτικής μαζί τους. Ο συνθέτης διαλέγεται με την παράδοση που αφορά 

την κλασική Σονάτα, παράλληλα όμως θέτει και ο ίδιος τις δικές του αρχές, όσον 

αφορά τη φόρμα. Χρησιμοποιεί τα μορφικά πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα τα αποδομεί 

με τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τελικά το υλικό του. 

Οπωσδήποτε ένα σημείο επαφής με αυτό που ονομάζουμε «κλασικό» με την ευρεία 

έννοια, είναι η διαδικασία μορφοποίησης. Όπως θα διαπιστωθεί από τη 

λεπτομερειακή ανάλυση της δομής, ο συνθέτης «δημιουργεί» ουσιαστικά ολόκληρο 

το έργο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στα πρώτα δεκαεπτά μέτρα. Η 

αξιοποίηση του «μοτίβου» είναι εξονυχιστική, ενώ σημαντική είναι και η χρήση της 

τεχνικής της «θεματικής μεταμόρφωσης», η οποία θα περιγράφει και παρακάτω. 

Αξιοσημείωτη είναι βέβαια εκείνη η μορφική αρχή που επιζητά την εισδοχή 

θεματικού υλικού του ενός μέρους-τμήματος στα άλλα.

Στη βιβλιογραφία συναντώνται αναφορές στη δομή της Σονάτας, όπου 

παρουσιάζονται διαφορετικές απόψεις. Ο Humphrey Searle υποστηρίζει ότι η Σονάτα 

αποτελείται από τέσσερα τμήματα (sections): Πρώτο τμήμα (Εκθεση και Ανάπτυξη), 

δεύτερο τμήμα (Αργό μέρος), τρίτο τμήμα (περαιτέρω Ανάπτυξη του πρώτου 

τμήματος και Επανέκθεσή) και τέταρτο μέρος (Coda που εμπεριέχει τμήμα που
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προέρχεται από το Αργό μέρος). Επίσης αναφέρει ότι η ιδέα της «θεματικής 

μεταμόρφωσης» ως ενοποιητικής διαδικασίας έχει προέλθει από το έργο του Franz 

Schubert «Wanderer-Fantasie». Σημειώνει δε ότι για το Liszt, ο οποίος επιθυμούσε 

να εκφράσει μια σειρά από εικόνες ποικίλων διαθέσεων, οι μέθοδοι ισορρόπησης της 

κλασικής Σονάτας δεν ήταν σκόπιμες για ευρεία χρησιμοποίηση. Ένιωθε την ανάγκη 

να δημιουργήσει νέες φόρμες, οι οποίες θα του επέτρεπαν μεγαλύτερη ελαστικότητα, 

ενώ παράλληλα θα διατηρούσαν το στοιχείο της ενότητας. Η Σονάτα σε σι ελάσσονα 

είναι ένα τέτοιο έργο, όπου αξιοποιούνται με επιτυχία οι νέες μέθοδοι τεχνικής, ενώ 

παράλληλα το ίδιο το έργο χαρακτηρίζεται από το δραματικό και συγκινησιακό 

στοιχείο. (Searle, Humphrey. The Music o f  Liszt. Dover Publications. New York, 

1966).

O Paul Merrick επίσης παραδέχεται ότι πρόκειται για μια συνύπαρξη της 

φόρμας-σονάτα με τα μέρη μιας Σονάτας (ως είδους μουσικής σύνθεσης), η οποία 

παράγει μία δομή ανταποκρινόμενη σε ένα γιγαντιαίο πρώτο μέρος. Σημειώνει επίσης 

ότι η τοποθέτηση του Fugato είναι στρατηγική: αντιστοιχεί στη θέση, όπου 

τοποθετείται το Scherzo στην κλασική Σονάτα. Ο συγγραφέας παραδέχεται με αυτό 

τον τρόπο έναν διαφορετικό διαχωρισμό της Σονάτας σε τμήματα-μέρη. Υποδιαιρεί 

το έργο και πάλι σε τέσσερα τμήματα-μέρη (sections): πρώτο μέρος-τμήμα (Εκθεση 

που οδηγεί και σε ένα τμήμα Ανάπτυξης, προφανώς ο συγγραφέας περιλαμβάνει την 

επεξεργασία που παρατηρείται στο πρώτο μέρος σε ένα συνολικό τμήμα, το οποίο 

ονομάζει Έκθεση), δεύτερο μέρος-τμήμα (Αργό μέρος), τρίτο μέρος-τμήμα (Scherzo 

στο οποίο χρησιμοποιείται η τεχνική της Fuga), και τέταρτο μέρος-τμήμα 

(Επανέκθεσή, η οποία λειτουργεί ως Finale). (Merrick, Paul. Revolution and Religion 

in the music o f  Liszt. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Port 

Chester, Melbourne, Sydney, 1987).

H Klara Hamburger αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήδη από τους L. van 

Beethoven και Franz Schubert εντοπίζονται φαινόμενα ανυπακοής στο αυστηρό 

δομικό μοντέλο της κλασικής Σονάτας. Επισημαίνει δε το γεγονός ότι ο L. van 

Beethoven ονομάζει και τις δύο Σονάτες ορ.27 «Sonata quasi una fantasia». 

Συμπεραίνει κανείς λοιπόν ότι η τάση για «αποδόμηση» της δομής της Σονάτας ως 

είδους μουσικής σύνθεσης έχει ξεκινήσει πριν από το Liszt, και ότι ο τελευταίος 

προχωρά απλώς σε επόμενα στάδια αποδομητικών διαδικασιών. Η συγγραφέας 

αναφέρει και άλλα έργα που μπορεί να υπήρξαν πρόδρομοι της Σονάτας, σχετικά
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πάντοτε με τη δομή, όπως τη «Wanderer-Fantasie» του Schubert και τη «Symphonie 

Fantastique» του Berlioz.

Από τη μελέτη συνολικά του κειμένου της συγγραφέως διαπιστώνεται ότι τις 

μορφικές επιρροές πρέπει να τις αναζητήσουμε όσον αφορά τις εξής παραμέτρους: τη 

συνολική δομή του έργου, το στοιχείο της «θεματικής μεταμόρφωσης», το στοιχείο 

της μοτιβικής επεξεργασίας, το στοιχείο της κυκλικότητας στη μορφή, και σε κάθε 

περίπτωση, τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται η ενότητα στο έργο διαμέσου 

ενοποιητικών στοιχείων που ενυπάρχουν σε ένα καθεστώς αποδόμησης των 

μορφικών προτύπων. Συγκεκριμένα για τη Σονάτα σε σι ελάσσονα, η συγγραφέας 

αναφέρει ότι πρόκειται για ένα μοναδικό μεγάλο μέρος Σονάτας, ελεύθερης μορφής, 

με μία μεγάλη επεξεργασία στο μέσον του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το τμήμα 

σε φα δίεση μείζονα (μέτρα 331-459), όπως και το Fugato τμήμα. Παράλληλα 

αποτυπώνονται στο έργο ίχνη της τριμερούς δομής (εννοείται του είδους μουσικής 

σύνθεσης «Σονάτα»), όπου το τμήμα σε φα δίεση μείζονα υιοθετεί το ρόλο του Αργού 

μέρους. (Hamburger, Klara. Franz Liszt. Corvina Verlag. 1966).

Οι απόψεις αυτές αναφέρονται ενδεικτικά, ωστόσο υπάρχουν και άλλες 

απόψεις για τη μορφή του έργου, που αποκλίνουν περισσότερο ή λιγότερο από 

αυτές.* Από τους περισσότερους μελετητές πραγματοποιείται παραδοχή του διπλού 

μορφικού προτύπου, ενώ παρουσιάζονται διαφωνίες σχετικά με τον εσωτερικό 

διαχωρισμό του έργου, με τον αριθμό των τμημάτων που καθορίζει αυτός ο 

διαχωρισμός, με τους συσχετισμούς με τα μέρη της κλασικής Σονάτας, καθώς και με 

τον αριθμό των θεμάτων που υπάρχουν στο έργο.** Σε κάθε περίπτωση, 

παρατηρείται μία διαλεκτική του έργου τόσο με τις αυστηρές μορφικές αρχές που 

θέτει η κλασική Σονάτα, όσο και με αρχές που τέθηκαν σε άλλα έργα, τα οποία είτε 

εντάσσονται στην εξελικτική διαδικασία της φόρμας-σονάτα, είτε υπακούουν σε άλλα 

μορφικά πρότυπα.

Έχοντας υπόψη μας λοιπόν όλα όσα προαναφέρθηκαν από μακροδομικής 

άποψης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με το πρότυπο της φόρμας- 

σονάτα το έργο παρουσιάζει τριμερή, ή ακριβέστερα τρι-τμηματική δομή (πρέπει να 

σημειώσουμε ότι υιοθετούμε τον όρο «Επανέκθεσή» όχι με την αυστηρή του έννοια, 

αλλά με την έννοια του τμήματος που χαρακτηρίζεται από την επαναδιατύπωση 

μορφικών ενοτήτων που παίζουν καθοριστικό δομικό ρόλο). Ταυτόχρονα όμως το
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έργο παρουσιάζει τετραμερή δομή, σύμφωνα με το πρότυπο της Σονάτας ως είδους 

μουσικής σύνθεσης. Σημειώνουμε ότι διατηρούμε τον προβληματισμό για τη φύση 

του Fugato, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστό μέρος του έργου (σε αντιστοιχία με 

το Scherzo της κλασικής Σονάτας). Παραμένει βέβαια το ερώτημα: το Fugato είναι 

τμήμα της Ανάπτυξης (μιλώντας με όρους της φόρμας-σονάτα) ή σηματοδοτεί το 

ξεκίνημα της Επανέκθεσης;

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τις τομές που σημειώνει ο 

ίδιος ο συνθέτης, τυπικά η Έκθεση ξεκινά στο μέτρο 8, η Ανάπτυξη στο μέτρο 331 

και η Επανέκθεσή στο μέτρο 460. Ουσιαστικά όμως, η Έκθεση ξεκινά στο μέτρο 32, 

η Ανάπτυξη στο μέτρο 331 και η Επανέκθεσή στο μέτρο 533. Στην ανάλυση του 

έργου σε μικροδομικό επίπεδο που θα ακολουθήσει, θα υιοθετήσουμε τους όρους 

«πρώτο μέρος-τμήμα», «δεύτερο μέρος-τμήμα» και «τρίτο μέρος-τμήμα». Η 

αρίθμηση ακολουθείται βάσει του τυπικού διαχωρισμού από το συνθέτη, ενώ ο 

χαρακτηρισμός «μέρος-τμήμα» υιοθετείται εξαιτίας της ύπαρξης διπλού μορφικού 

προτύπου. Για λόγους αποφυγής σύγχυσης δεν αριθμούμε το Fugato ως ξεχωριστό 

μέρος, διατηρώντας όμως τον προβληματισμό για την εννοιολογική του λειτουργία. 

Επιπλέον, θα επισημάνουμε ξανά τα σημεία ουσιαστικής εκκίνησης της Έκθεσης και 

της Επανέκθεσης.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα που αποτέλεσαν πρόδρομους της Σονάτας σε σι 

ελάσσονα, αλλά και για τη συγκεντρωτική και συγκριτική παράθεση των απόψεων διαφόρων 

μελετητών για τη μορφή του έργου (Kenneth Hamilton, William S. Newman, R. M. Longyear, Sharon 

Winklhofer, Humphrey Searle, Alan Walker, Derek Watson) παραπέμπουμε στην εξής βιβλιογραφία: 

a)Hamilton, Kenneth: Liszt. Sonata in B minor. Cambridge University Press. 1996. b)The Liszt 

Companion. Edited by Ben Arnold. Greenwood Press. London, 2002

**Για τον αριθμό των θεμάτων που παρουσιάζονται στο έργο υπάρχει μεγάλη διχογνωμία. Ο αριθμός 

που εμφανίζεται συχνότερα είναι αυτός των τεσσάροιν ή πέντε θεμάτων. Έχει ωστόσο συζητηθεί και το 

ενδεχόμενο προέλευσης όλων των θεμάτων του έργου από το πρώτο θέμα (μέτρα 1-7). Η άποψη αυτή 

προβάλλεται στο άρθρο του Lennart Hedwall: «Some aspects o f  the thematic unity in L iszt’s B minor 

Sonata» (βλ. και βιβλιογραφία). Οι σχέσεις που παρατηρούνται, παράγονται από μία αφαιρετική βλέψη 

της θεματικής συγκρότησης.
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2.2. Ανάλυση σε μικροδομικό επίπεδο.
Αναφορά στην τεχνική της «θεματικής μεταμόρφωσης».

2.2.1. Lento assai - Allegro energico (υ,έχοα 1-104).

To έργο ξεκινά με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Ενώ τυπικώς βρισκόμαστε στην 

τονικότητα της σι ελάσσονας (με ρυθμική αγωγή 4/4 και tempo Lento assai), 

εμφανίζεται ο φθόγγος σολ (στο αριστερό χέρι, αλλά και στο δεξί με τη χρήση 

οκτάβας), και μάλιστα στα δύο ασθενή μέρη του μέτρου. Πρόκειται για μια αμιγώς 

υπαινικτική αρχή, καθώς δημιουργεί περισσότερο αποπροσανατολιστικές, παρά 

προσανατολιστικές για τον ακροατή αρμονικές και ρυθμο-μελωδικές προσδοκίες. 

Στα μέτρα 2 και 3 παρατίθεται ένας κατιών φρύγιος τρόπος, ο οποίος ξεκινά επίσης 

σε ασθενές μέρος του μέτρου, με βάση το φθόγγο σολ. Αξιοπρόσεχτο είναι βέβαια 

και το γεγονός ότι ο φθόγγος σολ στο δεξί χέρι λειτουργεί ως Ισοκράτης για τέσσερις 

χρόνους, δημιουργώντας μία «σκοτεινή» συνήχηση με τους φθόγγους φα, μώ ,ρε, ντο 

του φρύγιου τρόπου.

Η κατιούσα αυτή κλίμακα επιβεβαιώνει τον αρμονικό αποπροσανατολισμό, 

χωρίς να επιτρέπει καμία προσδοκία κατεύθυνσης προς την τονικότητα της σι 

ελάσσονας. Επιπλέον, ο αντι-μελωδικός της χαρακτήρας δημιουργεί την αίσθηση ότι 

πρόκειται για μία «μουσική πραγματικότητα κινούμενη σε μια χαοτική σφαίρα», για 

ένα «μουσικό συμβάν εν τη γενέσει του», σε κάθε περίπτωση μη συντελεσμένο στο 

μέτρο 7. Οι τεχνικές επιλογές του συνθέτη της χρήσης της χαμηλής περιοχής του 

οργάνου, καθώς και της απόδοσης της δυναμικής ρ sotto voce στα πρώτα επτά μέτρα 

του έργου συντελούν στη δημιουργία μιας μυστηριώδους και υπαινικτικής 

ατμόσφαιρας. Τα επτά αυτά μέτρα αποτελούν ουσιαστικά το πρωταρχικό θέμα του 

έργου, το οποίο θα ονομάσουμε «εισαγωγικό θέμα».

Ας επιστρέψουμε όμως στην ανάλυση της εσωτερικής δομής του 

«εισαγωγικού θέματος». Τα μέτρα 4 έως 6 εμφανίζουν ομοιότητες με τα τρία πρώτα 

μέτρα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι στα μέτρα 5 και 

6 δεν εμφανίζεται ο κατιών φρύγιος τρόπος, αλλά η κατιούσα «τσιγγάνικη κλίμακα», 

η οποία παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικά τριημιτόνια, μεταξύ της τρίτης και τέταρτης 

βαθμίδας αφενός και μεταξύ της έκτης και έβδομης βαθμίδας αφετέρου: φα#-μώ και 

ντο#-σώ. Με αυτό τον τρόπο τα τρία αυτά μέτρα αποτελούν ουσιαστικά μία 

παραλλαγμένη εκδοχή των τριών πρώτων. Τέλος, το έβδομο μέτρο του θέματος είναι
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πανομοιότυπο με τα μέτρα 1 και 4. Παρατηρείται επομένως μία εσωτερική συμμετρία 

στο «εισαγωγικό θέμα», το οποίο μπορεί να διαχωριστεί ως εξής: 1+2+1+2+1 μέτρα, 

(βλ. μουσικό παράδειγμα 1*).

Μουσικό παράδείΎΐια 1.

Lento assai

Ρ  sotto voce

k i

Πρέπει επιπροσθέτως να παρατηρήσουμε ότι στο αριστερό χέρι στα μέτρα 2 

και 5 αντί του κατιόντος διαστήματος 2ας Μεγάλου και 2ας μικρού αντίστοιχα, 

εντοπίζεται ανιόν διάστημα 7ης μικρού (σολ-φα) και κατόπιν 7ης Μεγάλου (σολ-φα#). 

Επίσης, η κατιούσα πορεία της κλίμακας διανύει στα μέτρα 2 και 3 την απόσταση 

μιας 7ης Μεγάλης, ενώ στα μέτρα 5 και 6 την απόσταση μιας 7ης μικρής. Δεν πρέπει 

βεβαίως να ξεχνούμε ότι ο αριθμός των μέτρων του «εισαγωγικού αυτού θέματος» 

είναι 7 και ότι ο αριθμός των φθόγγων κάθε κατιούσας κλίμακας είναι 7.

Μετά την παράθεση του «εισαγωγικού θέματος», η ρυθμική αγωγή αλλάζει. 

To alia breve υποδηλώνει μια ενδεχόμενη παλμική σχέση μεταξύ Lento assai και 

Allegro energico. Στο μέτρο 8 λοιπόν, παρατίθεται το «πρώτο θέμα» της Σονάτας, που 

εκτείνεται ως το μέτρο 17. Οφείλουμε ωστόσο να επισηιιάνουιιε ότι το «πρώτο» αυτό 

«θέιια» δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με το «κύριο θέμα» της κλασικής Σονάτας. Στην 

αναζήτηση του «κυρίου θέματος» θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Διαχωρίζεται
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λοιπόν το «πρώτο θέμα» σε δύο υποενότητες: στην υποενότητα a (μέτρα 8-13) και 

στην υποενότητα b (μέτρα 14-17). (βλ. μουσικό παράδειγμα 2)._

Μουσικό παράδειγμα 2.

Allegro energico

Μ
£

/

L E T

marcato

Με χαρακτήρα εμφανώς ρυθμικό, και σε δυναμική forte, το θέμα αυτό έρχεται 

σε ισχυρή αντίθεση με το «εισαγωγικό θέμα». Επιπλέον, στην υποενότητα a, υπάρχει 

μία σταδιακή απομάκρυνση από τη χαμηλή περιοχή του οργάνου. Το «πρώτο θέμα»
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συνδέεται με το «εισαγωγικό θέμα» μέσω του μέτρου 8, που μπορεί να θεωρηθεί 

μεταβατικό (χαρακτηριστική η επιλογή του φθόγγου σολ). Τα μέτρα 9,10,11 μπορούν 

να νοηθούν ως ο βασικός πυρήνας της υποενότητας a του «πρώτου θέματος». Το 

ρυθμικό σχήμα που παρατηρούμε στην αρχή του μέτρου 8 (παύση τετάρτου- 

παρεστιγμένη παύση ογδόου-δέκατο έκτο που οδηγεί σε τέταρτο) «γεννιέται» από τον 

παρεστιγμένο ρυθμό που υπάρχει στο «εισαγωγικό θέμα» (μέτρο 2). Ταυτόχρονα, 

«γεννά» το ρυθμικό σχήμα του δις παρεστιγμένου τετάρτου-δεκάτου έκτου-μισού των 

μέτρων 9,10, σηματοδοτώντας ένα μοτίβο που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της 

υποενότητας αυτής. Χαρακτηριστική επίσης είναι η 7η ελαττωμένη που παρατηρούμε 

στο μέτρο 9. Τα μέτρα 12 με το levare και 13 πηγάζουν από τον πυρήνα της 

υποενότητας: οι φθόγγοι ρε#, μι, φα#, λα αποτελούν ρυθμική παραλλαγή του μοτίβου 

των μέτρων 9,10 που αναλύθηκε προηγουμένως, ενώ ο κατιών αρπισμός των μέτρων 

12,13 εμφανώς παραπέμπει στον αντίστοιχο αρπισμό των μέτρων 10,11. Ο αρπισμός 

αυτός μάλιστα μας προσανατολίζει στην τονικότητα της σι ελάσσονας, καθώς 

σηματοδοτεί μία vii μεθ'εβδόμης βαθμίδα της τονικότητας αυτής.

Η τονικότητα λοιπόν έχει προσεγγιστεί, και στο μέτρο 14 παρατηρούμε για 

πρώτη φορά την τονική. Στο μέτρο 14 με την άρση ξεκινά η υποενότητα b του 

«πρώτου θέματος», που εκτείνεται ως το μέτρο 17. Υπάρχει και εδώ συμμετρία 

(μέτρα 14-15 και μέτρα 16-17). Το θεματικό υλικό εντοπίζεται κυρίως στο αριστερό 

χέρι, φέροντας την ένδειξη marcato και έχοντας έναν έντονα ρυθμικό χαρακτήρα, 

καθώς και υπαινικτική διάθεση (χρήση και πάλι της χαμηλής περιοχής του οργάνου). 

Στο δεξί χέρι υπάρχει η αντιστικτική-αρμονική συνοδεία του θεματικού υλικού. Η 

καθυστέρηση στη σοπράνο του πραγματικού φθόγγου (καταληκτική συγχορδία του 

θέματος), είναι ένα στοιχείο που θα αξιοποιηθεί και αργότερα. Στα μέτρα 14 και 16 

εντοπίζουμε επαναλαμβανόμενους φθόγγους, κάτι που συνέβη και στο «εισαγωγικό 

θέμα», ενώ το ρυθμικό σχήμα «τέταρτο-δύο δέκατα έκτα» (μέτρα 14 και 16) θα μπο

*Στα μουσικά παραδείγματα χρησιμοποιήθηκαν τα μικρά λατινικά γράμματα a και b για τη δήλωση 

των υποενοτήτων και τα μικρά λατινικά γράμματα x, y και z για τη δήλωση δομικών στοιχείων 

(Elements). Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι για λόγους απλότητας στο συμβολισμό, δεν 

κυριολεκτούμε πάντοτε. Στο μουσικό παράδειγμα 8 λ.χ. το σύμβολο a αποτελεί μία δήλωση 

παραπομπής στην υποενότητα a και όχι μια δήλωση ταυτοσημίας με αυτή. Οι τονισμοί και οι δείκτες 

στα σύμβολα χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν «παραλλαγμένες εκδοχές» κάποιου δομικού 

συστατικού.
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ρούσε να θεωρηθεί διαφορετική εκδοχή του μοτίβου που χαρακτηρίζεται από τον 

παρεστιγμένο ρυθμό στα μέτρα 9 και 10. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η έκθεση 

του βασικού θεματικού υλικού που χρησιμοποιεί ο συνθέτης στο έργο.

Έχουμε φτάσει κατά συνέπεια στο μέτρο 18, όπου ξεκινά πλέον η συνθετική επεξεργασία του 

υλικού που εκτέθηκε. Στα μέτρα 18-23 παρατηρούμε την αξιοποίηση κάποιων στοιχείων από το 

«πρώτο θέμα». Αρχικά παρατηρούμε το στοιχείο της καθυστέρησης του πραγματικού φθόγγου που 

αναφέρθηκε στο σχολιασμό της υποενότητας b. Η καθυστέρηση αυτή εμφανίζεται άλλοτε ως 

καθυστέρηση και άλλοτε ως appogiatura κάποιου φθόγγου ή και ολόκληρης συγχορδίας (αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι στο αριστερό χέρι παρατηρείται μία κατιούσα appogiatura, η οποία όμως 

εκδηλώνεται με ανιόν πήδημα: μέτρα 18 και 19 σολ-φα, μέτρα 20 και 21 λα-σολ, μέτρο 22 σι-λα). 

Επιπλέον οι φθόγγοι των δεκάτων έκτων στα μέτρα αυτά αξιοποιούν ένα μοτίβο, που αποτελεί 

ουσιαστικά μία ρυθμική σμίκρυνση του μοτίβου που συναρτάται από τους φθόγγους των μέτρων 10-11 

(ρε - ντο# - λα - σολ - μι). Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες για τους συνθετικούς 

σκοπούς μελωδικές αλλαγές στο μοτίβο αυτό.

Στα μέτρα 23-24 αςιοποιείται η επεξεργασία των προηγούμενων μέτρων: στο δεξί χέρι 

συγχορδίες κινούμενες ανοδικά, ερχόμενες καθυστερημένα στα δευτερεύοντα μέρη του μέτρου. Στο 

αριστερό χέρι μία μελωδική παραλλαγή του μοτίβου που συναρτάται από δέκατα-έκτα, με σκοπό να 

εξυπηρετήσει την αρμονική πρόθεση του συνθέτη. Το τμήμα αυτό (μέτρα 18-24) οδηγεί στην εμφάνιση 

της υποενότητας a του «πρώτου θέματος» στο μέτρο 25. Εμφανής είναι και εδώ η ρυθμική σμίκρυνση 

του μοτίβου των μέτρων 10-11, στο οποίο αναφερθήκαμε και προηγουμένως (μέτρο 26). Στο μέτρο 29 

παρατηρείται μία επέκταση, η οποία οδηγεί στο μέτρο 30 και την εμφάνιση του πρώτου δίμετρου της 

υποενότητας b του «πρώτου θέματος».

Μετά την παράθεση του «πρώτου θέματος» για ακόμη μια φορά, βρισκόμαστε 

στο μέτρο 32 ενώπιον μίας συνύπαρξης και των δύο υποενοτήτων. Στο δεξί χέρι η 

υποενοτητα a, και μάλιστα ο πυρήνας της όπως αναφέρθηκε και στην αρχή (μέτρα 32- 

33). Η ρυθμική σμίκρυνση του μοτίβου των μέτρων 10-11 αξιοποιείται και εδώ. Το 

μοτίβο αυτό παραλλάσσεται με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελωδικών, αρμονικών, 

αλλά και αντιστικτικών προθέσεων του συνθέτη. Στο αριστερό χέρι εντοπίζεται ένα 

αξιοπρόσεχτο φαινόμενο: στο μέτρο 32, παρατηρεί κανείς «κρυμμένους» στον 

αρπισμό της σι ελάσσονας τους φθόγγους ρε,μι#,φα#, που δεν είναι άλλοι από τους 

φθόγγους που χρησιμοποιούνται στο ίδιο μέτρο στο δεξί χέρι, ως η άνω φωνή της 

αρχής της υποενότητας a (ο φθόγγος μι# δικαιολογείται αρμονικά ως ανιούσα 

appogiatura για το φθόγγο φα#). Ακόλουθα οι φθόγγοι λα, σολ, παρουσιάζονται με 

τονισμό, υποδηλώνοντας μια σχέση με την υποενότητα a του «πρώτου θέματος».

27



Αρμονικά ωστόσο δεν είναι πραγματικοί φθόγγοι. Το σημείο αυτό είναι ένα από τα 

πολλά σημεία στο έργο, όπου ο συνθέτης αφενός κρυπτογραφεί κατά κάποιο τρόπο το 

μουσικό περιεχόμενο, μέσω της μουσικής μορφής, αφετέρου πραγματώνει με 

εκπληκτική οικονομία μουσικού υλικού ταυτόχρονα τις μελωδικές, αρμονικές και 

αντιστικτικές του προθέσεις. Ας συνεχίσουμε όμως την ανάλυση των μέτρων 32-33. 

Στο μέτρο 33 λοιπόν, παρατηρούμε στο αριστερό χέρι την κεφαλή της υποενότητας b 

του «πρώτου» θέματος.

Τα μέτρα 34-35 αποτελούν μία ακριβή επανάληψη των μέτρων 32-33, ενώ 

στα μέτρα 36-37 παρατηρούμε μία μεταφορά στην τονική περιοχή της 

υποδεσπόζουσας των ίδιων γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως στην 

τονική περιοχή της τονικής. Τα μέτρα 38-39 είναι και πάλι μία ακριβής επανάληψη 

των δύο προηγουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέτρα 32-39 εντοπίζεται η «κύρια θεματική ιδέα» 

της Σονάτας. Το γεγονός ότι εκτείνεται σε ένα οκτάμετρο, σε συνδυασμό με την 

ταυτόχρονη παράθεση του υλικού των υποενοτήτων a και b στα δύο χέρια, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η «κύρια αυτή θεματική ιδέα» αντιστοιχεί εννοιολογικά στο «κύριο 

θέμα» της κλασικής σονάτας. Τα πρώτα δεκαεπτά μέτρα του έργου συνεπώς, είναι ένα 

είδος προοικονομίας των μελλοντικών συμβάντων στη Σονάτα, μία παράθεση του 

θεματικού υλικού. Επιπλέον, μελετητές έχουν χαρακτηρίσει την «κύρια αυτή θεματική 

ιδέα», «κύρια συμφωνική ιδέα». Αυτός ο χαρακτηρισμός δικαιολογείται, είτε ως 

αντίστοιχος των χαρακτηρισμών που αποδίδονται στα συμφωνικά ποιήματα του 

συνθέτη, βάσει παρόμοιων μορφικών χειρισμών, είτε επειδή η «ηχητική πληρότητα» της 

«κύριας θεματικής ιδέας» παραπέμπει σε μία «ορχηστρική» χρήση του οργάνου, είτε 

τέλος επειδή υπάρχει «σύμφωνη» (δηλαδή ταυτόχρονη) συνήχηση δύο θεματικών 

συστατικών. Τέλος, επισημαίνουμε ότι με την εμφάνιση της κύριας θεματικής ιδέας, 

σηματοδοτείται η ουσιαστική εκκίνηση της Έκθεσης, (βλ. μουσικό παράδειγμα 3).

Οφείλουμε στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι στην αγγλική γλώσσα 

υπάρχουν δύο όροι για τη λέξη «θέμα», που μπορούν να αποτρέψουν τη σύγχυση. Ο 

όρος «theme» και ο όρος «subject». Στην πρώτη περίπτωση ουσιαστικά το «θέμα, 

theme» είναι η πρώτη ύλη, ενώ στη δεύτερη το «θέμα, subject» είναι μία ολοκληρωμένη
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μορφικά και νοηματικά ενότητα, ένα «υποκείμενο», που φέρει ορισμένα 

χαρακτηριστικά και ορισμένο περιεχόμενο. Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό, η 

πρωταρχική παράθεση του «πρώτου θέματος» (μέτρα 8-17), θα έφερε το χαρακτηρισμό 

«theme», ενώ η «κύρια θεματική ιδέα» θα έφερε το χαρακτηρισμό «subject». Ωστόσο, 

«subject» και «theme» μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ταυτίζονται. Ο όρος 

«subject» βέβαια, αναφέρεται περισσότερο στη λέξη «θέμα» ως έννοια, πράγμα το 

οποίο εξυπηρετεί την επισήμανση που επιθυμούμε να γίνει στο σημείο αυτό.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο μέτρο 40. Παρατηρητέα για ακόμη μια φορά η ρυθμική σμίκρυνση 

και ταυτόχρονα μελωδική παραλλαγή του μοτίβου των μέτρων 10-11 τόσο στο δεξί, όσο και στο 

αριστερό χέρι. Η ύπαρξη του τρίηχου παραπέμπει στο τρίηχο της υποενότητας b, ως ρυθμική 

μεγέθυνση του τελευταίου. Η μίμηση μεταξύ των δύο χεριών είναι προφανής. Στο μέτρο 44 στο 

αριστερό χέρι εμπίπτει στην προσοχή μας μία φράση καθοδικού χαρακτήρα, που συσχετίζεται με την 

κατιούσα κλίμακα του «εισαγωγικού θέματος». Παράλληλα στο δεξί χέρι η συνέχιση των ίδιων 

μοτιβικών χαρακτηριστικών οδηγεί στο μέτρο 45, όπου εξακολουθεί η ίδια ρυθμική κίνηση. Ωστόσο, 

από μοτιβικής άποψης το πρώτο ήμισυ του μέτρου συσχετίζεται τόσο με το πρώτο ήμισυ του μέτρου 

32, όσο και με το μοτίβο των μέτρων 10-11, καθώς οι πέντε πρώτοι φθόγγοι του αποτελούν ρυθμική 

σμίκρυνση και ταυτόχρονη αναστροφή του
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μοτίβου αυτού (αναστροφή βέβαια της μελωδικής παραλλαγής). Το δεύτερο ήμισυ του μέτρου 

παραπέμπει στο δεξί χέρι του μέτρου 33.

Στα μέτρα 45-50 υπάρχει η αντιστικτική συνύπαρξη της ρυθμικής κίνησης σε δέκατα-έκτα με 

ένα μοτίβο που ενέχει το στοιχείο της ανιούσας καθυστέρησης, και εναλλάσσεται μεταξύ της ψηλής 

και χαμηλής περιοχής του οργάνου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται σταδιακή ανοδική κίνηση, η οποία 

εξακολουθεί και στα μέτρα 51-54, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση. Αξιοσημείωτη δε είναι και σε αυτά 

τα μέτρα η ύπαρξη του μοτίβου που ενέχει την καθυστέρηση στο αριστερό χέρι. Στο δεξί χέρι το 

στοιχείο των ανοδικά κινούμενων συγχορδιών (πρβλ. μέτρα 23-24) εμφανίζεται με τη μορφή 

«σπασμένων» συγχορδιών. Γενικότερα, οι αντιστοιχίες αυτού του τμήματος του έργου (μέτρα 45-54) 

με το πρότερο τμήμα του έργου (μέτρα 18-24) είναι εμφανείς.

Μία γενική παρατήρηση σχετικά με την ανοδική κίνηση που παρουσιάζεται 

στα τμήματα αυτά του έργου θα μπορούσε να αποτελέσει το γεγονός ότι σε ένα 

δεύτερο επίπεδο βλέψης της δομής, η κλιμακωτή αυτή κίνηση γεννιέται από την 

κατιούσα κλιμακωτή κίνηση του «εισαγωγικού θέματος».

Η αντιστοιχία στην οποία αναφερθήκαμε προηγούμενα επιβεβαιώνεται με τον 

ερχομό της υποενότητας a του «πρώτου θέματος» στο μέτρο 55, σε δυναμική ff 

(πρβλ. μέτρο 25). Η υποενότητα a έρχεται και στα δύο χέρια με διαφορά φάσης 

αρχικά και ακόλουθα σε ταυτοφωνία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο υπαινιγμό 

χρήσης μιας κατεξοχήν αντιστικτικής τεχνικής, η οποία με προφανή τρόπο 

εντοπίζεται στο Fugato (μέτρο 460). Στα μέτρα 59-61 παρατηρείται μία επέκταση. 

Ομοιότροπα, στα μέτρα 61-67,67-73 η υποενότητα a με την επέκτασή της 

εμφανίζεται σε άλλη κάθε φορά τονική περιοχή.

Η επέκταση αυτή είναι το γενεσιουργό στοιχείο του τμήματος του έργου που ακολουθεί 

(μέτρα 73-81). Επιπλέον παρατηρούμε και πάλι σταδιακή ανιούσα κίνηση. Ο συσχετισμός με την 

κατιούσα κλίμακα του «εισαγωγικού θέματος» καθίσταται εδώ πιο προφανής. Στα μέτρα 80-81 η 

κατιούσα νϋ μεθ’ εβδόμης σαφέστατα σχετίζεται με το μοτίβο των μέτρων 10-11, ενώ ο 

ρυθμοποιημένος Ισοκράτης που ακολουθεί παραπέμπει στα επαναλαμβανόμενα όγδοα του μέτρου 14.

Έχουμε οδηγηθεί πλέον στο μέτρο 81, όπου στο δεύτερο ήμισυ του μέτρου 

διαπιστώνουμε την εμφάνιση του «εισαγωγικού θέματος» στο αριστερό χέρι. Αν και 

το θέμα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, πρόκειται για μια «θεματική μεταμόρφωσή» του. 

Στον όρο αυτό θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό του έργου (μέτρο 

82) εμφανίζεται και ο πιο χαμηλός φθόγγος του έργου (A-8va bassa στο κλειδί του
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Φα με τρεις βοηθητικές γραμμές κάτω από το πεντάγραμμο. Ο φθόγγος αυτός είναι ο 

χαμηλότερος του οργάνου). Εξαιτίας της περιοχής του οργάνου στην οποία είναι 

τοποθετημένος, ακούγεται περισσότερο σαν χτύπος, παρά σαν φθόγγος καθορισμένου 

τονικού ύψους.

Η κατιούσα κλίμακα φέρει επιπλέον τον χαρακτηρισμό pesante, ενώ αξιοσημείωτο είναι και 

το διάστημα 7ης ελαττωμένο που χρησιμοποιείται έναντι του καθοδικού 2ας αυξημένου (όπως 

συμβαίνει και στα μέτρα 1-7 στο αριστερό χέρι, μόνο που εδώ πρόκειται για 7ης ελαττωμένο, το οποίο 

είναι το πιο χαρακτηριστικό διάστημα της υποενότητας a του «πρώτου θέματος»). Παράλληλα ο 

ρυθμοποιημένος Ισοκράτης στο δεξί χέρι λειτουργεί προοικονομικά για την εμφάνιση του στοιχείου 

των επαναλαμβανόμενων συγχορδιών στο μέτρο 105. Ο Ισοκράτης αυτός ρυθμικά προέρχεται από τη 

συνέχιση της ρυθμικής κίνησης του δεξιού χεριού. Ήδη στο μέτρο 93 παίρνει τη μορφή 

επαναλαμβανόμενων συγχορδιών, που συνοδεύουν αρμονικά το «εισαγωγικό θέμα», το οποίο 

βρίσκεται στο αριστερό χέρι.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στο σημείο αυτό οι κατιούσες κλίμακες του «εισαγωγικού θέματος» 

είναι ενταγμένες στα εκάστοτε τονικά περιβάλλοντα, αποτρέποντας έτσι το συσχετισμό με κλίμακες 

άλλων συστημάτων (μέτρα 83-86, περιβάλλον σι ύφεση ελάσσονας, μέτρα 87-100, περιβάλλον ρε 

ελάσσονας). Στα μέτρα 95 έως 100 άλλωστε, οι κατιούσες κλίμακες έχουν τη μορφή κατιουσών 

συγχορδιών. Σκοπός είναι η μετάβαση στη ρε μείζονα, που συμβαίνει με την κοινή συγχορδία της 

δεσπόζουσας (μέτρο 104). Στα μέτρα 101-104 το θέμα φέρει την ένδειξη marcatissimo, ενώ 

παράλληλα υπάρχει η ένδειξη molto crescendo και poco ralletando. Οι ενδείξεις αυτές, σε συνδυασμό 

με την επιμήκυνση του θέματος, καθιστούν εμφανές το γεγονός ότι πρόκειται να επέλθει μία 

κορύφωση.

2.2.2. Grandioso futcoa 105-300).

Στο μέτρο 105 λοιπόν, έχουμε αλλαγή της ρυθμικής αγωγής:3/2. Βρισκόμαστε 

στη ρε μείζονα (σχετική της σι ελάσσονας) και σε δυναμική ff εμφανίζεται τώρα ένα 

ακόμη θέμα (subject) της Σονάτας. Με ύφος μεγαλειώδες (Grandioso) και με 

επαναλαμβανόμενες συγχορδίες που δημιουργούν μία ηχηρότητα ισχυρή, 

αντιπαρατίθεται στα άλλα θέματα, έχοντας όμως μία εσώτερη συνάφεια με αυτά. Αν 

παρατηρήσουμε τη φωνή του μπάσου, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο παρά μία κατιούσα 

κλιμακωτή κίνηση (ρε, ντο, σώ, λα, σολ, φα#, φα, μι, ρε, ντο#), επιδέξια κρυμμένη 

πίσω από την αλλαγή τονικών περιοχών. Επιπλέον, το πρώτο μέτρο του θέματος 

αυτού εμφανίζει επαναλαμβανόμενους φθόγγους, κάτι το οποίο συμβαίνει και στο 

πρώτο μέτρο του «εισαγωγικού θέματος», όπως και στην υποενότητα b του «πρώτου
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θέματος». Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες συγχορδίες στις εσωτερικές φωνές 

παραπέμπουν, κυρίας εξαιτίας της ρυθμικής τους αξίας, στους επαναλαμβανόμενους 

φθόγγους του μέτρου 14. Ακόμη μία επισήμανση θα μπορούσε να αποτελέσει και η 

ύπαρξη παρεστιγμένου ρυθμού στο μέτρο 106, που αποκαλύπτει την εσώτερη σχέση 

με τον παρεστιγμένο ρυθμό που υπάρχει τόσο στο «εισαγωγικό», όσο και στο 

«πρώτο θέμα». Επιπροσθέτως, παρατηρώντας κανείς τη σοπράνο, εντοπίζει τα εξής: 

στα μέτρα 106-107, υπάρχουν οι φθόγγοι λα,σι,ρε (πρβλ. μέτρα 9-10). Στα μέτρα 110- 

πρώτο μισό του 111 υπάρχει μια κατιούσα κλίμακα (πρβλ. εισαγωγικό θέμα), ενώ το 

δεύτερο μισό του 111 παραπέμπει στο δεύτερο μισό του μέτρου 11 .(βλ. μουσικό 

παράδειγμα 4).

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν σε ένα ακόμη στενότερο συσχετισμό με 

το «εισαγωγικό θέμα», αρκεί να παρατεθούν συγκριτικά οι ρυθμικές αξίες της άνω 

φωνής των μέτρων 105-108 και οι ρυθμικές αξίες των φθόγγων που συναρτούν το 

«εισαγωγικό θέμα», (βλ. μουσικό παράδειγμα 5).

Το θέμα αυτό τέμνεται εσωτερικά σε μικρές υποενότητες: μέτρα 105-106, 

107-108, 109-112, 112-113, 114-115, 116-117, 118-119. Εμφανής η μοτιβική 

αξιοποίηση του παρεστιγμένου ρυθμού του μέτρου 106 στα μέτρα 

114,115,116,117,118,119. Στο μέτρο 119 λοιπόν παρουσιάζεται μία τομή, με μία 

ημίπτωση στην vii μεθ’ εβδόμης βαθμίδα της σι ελάσσονας, και με την ύπαρξη 

κορώνας πάνω από τη συγχορδία αυτή (σημαντική η ένδειξη ritenuto e diminuendo).

Παρά την εσωτερική συνάφεια και τη μοτιβική συγ/ενεια που παρουσιάζει το 

«Grandioso θέμα» τόσο με το «εισαγωγικό», όσο και με τις δύο υποενότητες του 

«πρώτου θέματος», είμαστε υποχρεωμένοι να το καταχωρήσουμε εννοιολογικά ως 

ξεχωριστό θέμα (subject). Το γεγονός ότι υπάρχει μοτιβική συγγένεια με περισσότερους 

του ενός θεματικούς παράγοντες, θα καθιστούσε άτοπη την ονομασία του θέματος 

αυτού συναρτήσει ενός θεματικού παράγοντα. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί 

«μεταμόρφωση» κάποιου άλλου θέματος. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι το 

«Grandioso θέμα» δε δημιουργήθηκε εκ του μηδενός και ότι αποτελεί ένα κορυφωτικό
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Μουσικό παράδειγμα 4.

Grandioso

ritenuto e dim.
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από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται τα ίδια Θεματικά συστατικά. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μά/αστα απαιτείται ιδιαίτερη παρατηρητικότητα για τον εντοπισμό ενός 

θέματος κάτω από τις συνθήκες της «μεταμόρφωσής» του. Πρόκειται ουσιαστικά για τη 

δημιουργία μιας ξεχωριστής οντότητας, η οποία τελικώς δημιουργεί την εντύπωση ότι 

δε σχετίζεται με το θέμα από το οποίο προέρχεται. Η  οντότητα αυτή δεν έχει όμως 

ξεχωριστή ταυτότητα, εφόσον δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά ένα alter ego του 

πρωταρχικού θέματος, (βλ. μουσικό παράδειγμα 6).

Μουσικό παράδειγμα 6.

a

Jlq______________ „ ______________II

Στο σημείο αυτό ο Liszt χρησιμοποιεί τις εξής τεχνικές: παρουσιάζει τον πυρήνα της 

υποενότητας a του «πρώτου θέματος» σε μεγέθυνση. Επίσης εμφανίζει το θεματικό υλικό σε μείζονα 

τονικότητα, και μάλιστα στη φα μείζονα, μία ηχοχρωματικά φωτεινή τονικότητα, σε σχέση πάντοτε με 

τη σι ελάσσονα. Επιπροσθέτως, με τη ρυθμική μεγέθυνση του πυρήνα του θέματος αμβλύνεται ο 

ρυθμικός χαρακτήρας που προσέδιδε ο παρεστιγμένος ρυθμός. Τα staccati εξαλείφονται και 

γενικότερα το θέμα έχει έναν legato χαρακτήρα. Η ένδειξη dolce con grazia διαφοροποιεί κατά πολύ τη 

σημασιολογία του θέματος (ο όρος σημασιολογία δεν χρησιμοποιείται εδώ με κάποια υπόνοια ύπαρξης
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προγράμματος. Αντίθετα, χρησιμοποιείται με την έννοια της σημασιολογίας που ενέχει και στην οποία 

υπόκειται το ίδιο το φθογγικό υλικό κατά τη διαδικασία μορφοποίησης του). Τέλος, η διαστηματική 

συγκρότηση του θέματος μεταβάλλεται σημαντικά.

Το αριστερό χέρι στο μέτρο 125, ως ρυθμική μεγέθυνση σχετίζεται με την κεφαλή του 

μοτίβου με δέκατα-έκτα του μέτρου 45. Η μοτιβική αντιστοιχία στα επόμενα μέτρα είναι εμφανής 

(μέτρα 127,133,135). Στο μέτρο 130 εντοπίζουμε μία επιμήκυνση, που οδηγεί στην επαναδιατύπωση 

της υποενότητας a στη ρε ελάσσονα. Στο μέτρο 138 έχουμε μία παρόμοια επιμήκυνση, οι θεματικοί 

φθόγγοι ωστόσο εμφανίζονται στο αριστερό χέρι, ενώ στο δεξί συντηρείται μία διαφωνία που λύνεται 

στο ντο του επόμενου μέτρου.

Η κεφαλή της υποενότητας b εμφανίζεται τώρα στα μέτρα 141-142 και κατά ένα ημιτόνιο 

ψηλότερα στα μέτρα 143-144. Στα μέτρα 145,146,147,148 μόνο οι τέσσερις πρώτοι φθόγγοι, και 

μάλιστα στο μέτρα 148 με τρίτες, προϊδεάζοντας για τη συνέχεια του αριστερού χεριού στο μέτρο 149. 

Στο δεξί χέρι ως κεντρική ιδέα λειτουργεί η χρωματική άνοδος [στην άνω φωνή οι πραγματικοί 

φθόγγοι είναι: μέτρα 142-143 μ ι, 144 φα, 145 φα#, 146 σολ,147 λαb (οι φθόγγοι σολ,σώ,σολ ως μία 

πεποικιλμένη εκδοχή της καθυστέρησης, νοούνται όλοι ως μη αρμονικοί φθόγγοι), μέτρο 148 σώ (το 

ίδιο ισχύει και εδώ για τους μη αρμονικούς φθόγγους, με τη διαφορά ότι εδώ πρόκειται για 

appogiatura)]. Στα μέτρα 142-143 το στοιχείο της χρωματικής ανόδου τοποθετείται σε εσωτερική 

φωνή (σολ-σολ#). Στα μέτρα 149-152 παρατηρούμε την ίδια λογική στο δεξί χέρι, ενώ στο αριστερό 

υπάρχει μια συνοδεία που παραπέμπει στο «Grandioso θέμα». Το φαινόμενο της σταδιακής ανόδου 

που περιγράφηκε παραπάνω, δημιουργεί αντιστοιχίες με τα μέτρα 18-24 και 45-55.

Η «θεματική μεταμόρφωση» εμφανίζεται ακόλουθα για μία ακόμη φορά. Στο 

μέτρο 153, παρατηρούμε την υποενότητα b του «πρώτου θέματος» στην άνω φωνή, 

σε μεγέθυνση, με ανεπαίσθητες διαστηματικές αλλαγές. Είναι τοποθετημένη σε 

περιβάλλον μείζονος τονικότητας, με διαφορετική άρθρωση, διαφορετική αρμονική 

συνοδεία και εμφανώς διαφορετικό ύφος: cantando espressivo. Λυρικό συνεπώς το 

ύφος στο σημείο αυτό. Η παρατήρηση του μπάσου ωστόσο πάλι οδηγεί σε 

συσχετισμό με το «εισαγωγικό θέμα», καθώς υπάρχει κατιούσα βηματική κίνηση.

Κατόπιν, μία ακόμη «θεματική μεταμόρφωση» της υποενότητας a του 

«πρώτου θέματος» στο μέτρο 161. Χρησιμοποιείται μόνο ο πυρήνας της υποενότητας, 

με εμφανή αλλαγή της διαστηματικής συγκρότησης, πιο ομαλή ρυθμική υπόσταση 

και χαρακτήρα dolce. Η αρμονική συνοδεία είναι συγγενής με την αρμονική συνοδεία 

του μέτρου 125. Τα μέτρα 163-164 είναι ακριβής επανάληψη των δύο προηγούμενων 

μέτρων. Στο μέτρο 165 πάλι η μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b, η οποία 

επιμηκύνεται, οδηγεί σε μία σύντομη κορύφωση στο μέτρο 168 (ντο#), ενώ 

ακολουθεί το καθοδικό στοιχείο. Η παρατήρηση του μπάσου πάλι οδηγεί σε
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συμπεράσματα συσχετισμού με το «εισαγωγικό θέμα» (ανιούσα όμως κλιμακωτή 

κίνηση και όχι κατιούσα). Στο μέτρο 170 αξιοποιείται το στοιχείο των 

επαναλαμβανόμενων φθόγγων της υποενότητας b, ως μετάβαση για το μέτρο 171. 

(βλ. μουσικό παράδειγμα 7).

Αξίζει να επισημανθεί μία παρατήρηση που αφορά τα μέτρα 153-164. Η  

εμφάνιση της μεταμορφωμένης εκδοχής του δεύτερου μισού του «πρώτου θέματος» στο 

μέτρο 153, όπως και της μεταμορφωμένης εκδοχής του πρώτου μισού στο μέτρο 161 

δημιουργεί ερωτηματικά. Η  μεταμόρφωση του «πρώτου θέματος» συνολικά, 

τοποθετημένη στη ρε μείζονα (σχετική τις σι ελάσσονας), φαντάζει περισσότερο 

«θηλυκή» από το «Grandioso θέμα». Ενδεχομένως, εννοιολογικά, να παίζει η εκδοχή 

αυτή το ρόλο του «δευτερεύοντος ή θηλυκού θέματος». Τίθεται βέβαια εδώ το ζήτημα 

της αποδοχής της εκδοχής αυτής ως ξεχωριστού θέματος, κάτι που από μοτιβικής 

απόψεως δεν μπορεί να συμβεί, από εννοιολογικής ίσως όμως μπορεί. Στην περίπτωση 

αυτή λοιπόν μιλούμε για ένα είδος δευτερεύοντος θέματος (subject).

Πάντως, αν θεωρήσουμε ότι στην περίπτωση της κλασικής Σονάτας το κύριο 

και το δευτερεύον θέμα αποτελούν βαρύκεντρα του πρώτου μέρους, στη Σονάτα που 

εξετάζουμε βαρύκεντρα του πρώτου μέρους είναι τέσσερα: Η  «κύρια θεματική ιδέα», το 

«Grandioso θέμα», η μεταμορφωμένη αυτή εκδοχή του «πρώτου θέματος» και η 

παραλλαγή της μεταμορφωμένης αυτής εκδοχής (βλ. μέτρο 255). Η  διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται και από την αυτούσια διατύπωση της κύριας θεματικής ιδέας (σι 

ελάσσονα, μέτρο 533), καθώς και από τη σχεδόν αυτούσια επαναδιατύπωση του 

«Grandioso θέματος» (σι μείζονα, μέτρο 600) και της μεταμορφωμένης αυτής εκδοχής 

(σι μείζονα, μέτρο 616) στην Επανέκθεσή της Σονάτας. Επιπλέον, το τέταρτο 

βαρύκεντρο επαναδιατυπώνεται και αυτό, ξεκινώντας από την τονική περιοχή της 

σχετικής της σι μείζονας, σολ δίεση ελάσσονας, και οδηγώντας στη σι μείζονα (μέτρο 

650). Τα τέσσερα βαρύκεντρα που αναφέραμε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

«subjects»,παρά το γεγονός ότι η θεματική τους σύσταση σχετίζεται στενά, εξαιτίας της 

κοινής θεματικής καταβολής από το «εισαγωγικό θέμα (theme)» και το «πρώτο θέμα 

(theme)».
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Μ ουσικό παράδειγμα 7.

cantando espressivo
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Ας προχωρήσουμε όμως την ανάλυση, συνεχίζοντας από το μέτρο 171. Στο σημείο αυτό πολύ 

καθαρά διαφαίνεται για μία ακόμη φορά μία μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b του «πρώτου 

θέματος», διανθισμένη με τους αρπισμούς του δεξιού χεριού, ενώ στα μέτρα 173-174 υπάρχει ένα 

διαβατικό χρωματικό πέρασμα, όπως και στα μέτρα 177-178. Οδηγούμαστε στο μέτρο 179, όπου στο 

δεξί χέρι παρουσιάζεται η υποενότητα a, ως παραλλαγή της μεταμορφωμένης εκδοχής που εντοπίσαμε 

στα μέτρα 161-164, με τη διαφορά τώρα ότι εμπλουτίζεται με φθόγγους, που καθορίζουν την αρμονία. 

Ουσιαστικά, η παρουσία αυτού του θεματικού υλικού λειτουργεί αντιστικτικά προς την παράλληλη 

εμφάνιση του στο αριστερό χέρι. Τα μέτρα 179-181 είναι ο πρώτος κρίκος μιας αρμονικής αλυσίδας, 

που μέσω του αρπίσματος του μέτρου 182, το οποίο λειτουργεί συνδετικά και μπορεί να νοηθεί και ως 

διαφορετική εκδοχή του μέτρου 180, οδηγεί σε ένα δεύτερο κρίκο (μέτρα 183-185), ενώ στα μέτρα 

187-190 αξιοποιείται μόνο ο πυρήνας της υποενότητας a με μετακίνηση σε διαφορετικά τονικά κέντρα, 

ακολουθώντας τον κύκλο των πεμπτών.

Αυτή η καθοδική κίνηση οδηγεί στην εμφάνιση της υποενότητας b, σε μια παραλλαγή της 

μεταμορφωμένης εκδοχής της (μέτρο 191). Αξιοπρόσεχτη είναι και πάλι η γραμμή του μπάσου 

(κατιούσα κλίμακα). Η κεφαλή της υποενότητας χρησιμοποιείται και πάλι ως πρώτος κρίκος μιας 

αρμονικής αλυσίδας, που καταλήγει στο μέτρο 197: στο δεξί χέρι ένας φθόγγος ντο# με τρίλια, ως 

Ισοκράτης και στο αριστερό η κεφαλή της υποενότητας a, σε μία άλλη μεταμορφωμένη της εκδοχή [ρ 

dolce]. Στο μέτρο 200 παρατηρείται ένα πέρασμα με «γρήγορες» νότες στο δεξί χέρι, το οποίο έχει 

μοτιβικές αναφορές στο «πρώτο θέμα». Κάτι αντίστοιχο με τα μέτρα 197-200 συμβαίνει και στα μέτρα 

201-204. Το «γρήγορο» πέρασμα οδηγεί αυτή τη φορά σε μια άλλη μορφή της υποενότητας a, στην 

τονικότητα της ντο μείζονας.: μέτρα 205- 206 και 207-208. Χαρακτηριστικές οι διαβατικές οκτάβες 

στο αριστερό χέρι, προδίδοντας πάλι έναν έμμεσο συσχετισμό με το «εισαγωγικό θέμα». Η υποενότητα 

a επεκτείνεται στα μέτρα 209-212 , όπου εντοπίζουμε ξανά μία σταδιακή άνοδο στο δεξί χέρι, ενώ στο 

αριστερό η εμμονή του φθόγγου σολ, παρά τον εμπλουτισμό του με φθόγγους που καθορίζουν την 

αρμονική λειτουργία στα μέτρα 209-210-212, παραπέμπει άμεσα στο πρώτο μέτρο του έργου. Η 

ρυθμική διάρθρωση επιβεβαιώνει άλλωστε αυτή την υποψία. Στα μέτρα 211-212 συναντώνται 

ανιούσες συγχορδίες του αρπισμού της ντο μείζονας, στοιχείο που θα παρατηρηθεί και αργότερα στο 

έργο (μέτρα 706 στη σι ύφεση μείζονα). Στη συνέχεια (μέτρα 213-220), εντοπίζουμε τα ίδια μουσικά 

συμβάντα, αλλά στην τονική περιοχή της σι μείζονας.

Η υποενότητα a αξιοποιείται για ακόμη μία φορά στα μέτρα 221-238. Μέτρο 221: στο 

αριστερό χέρι, με αρπισμούς στο δεξί με αρμονική κυρίως λειτουργία, αλλά και μοτιβική αναφορά 

στην ίδια υποενότητα. Μέτρο 222: το αριστερό χέρι φέρει τους θεματικούς φθόγγους σε μεγέθυνση, 

καθώς και μια μικρή επέκταση. Αντίστοιχα συμβάντα από θεματικής και μοτιβικής άποψης στα μέτρα 

223-224 και 225-226, με τη διαφορά ότι στο μέτρο 226 το κομμάτι αυτό του θέματος που 

παρουσιάστηκε σε μεγέθυνση αξιοποιείται στα μέτρα 226-227 δημιουργώντας και πάλι μια σταδιακή 

άνοδο. Στα μέτρα 228-229 χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο πρώτοι φθόγγοι του κομματιού αυτού, ενώ
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στο μέτρο 230-231 αξιοσημείωτη είναι στο αριστερό χέρι η χρήση του φθόγγου ντο# ως ισοκράτη, 

ιδωμένου βέβαια σε ένα καθεστώς «ψευδοπολυφωνίας», όπου η έτερη φωνή κατεβαίνει αρχικά 

βηματικά και στη συνέχεια πάνω στον αρπισμό μιας vii μεθ! εβδόμης, όντας ένα κράμα της κατιούσας 

κλίμακας του «εισαγωγικού θέματος» και του μοτίβου εκείνου του «πρώτου θέματος» που ενέχει τον 

κατιόντα αρπισμό της vii μεθ’ εβδόμης. Στο μέτρο 232 βλέπουμε μια άμεση μοτιβική παραπομπή στα 

μέτρα 40-43. Στα μέτρα 233-235 αξιοποιείται το μοτιβικό υλικό του «πρώτου θέματος», που 

παρατέθηκε στα μέτρα 12-13 με το levare, σε σμίκρυνση. Μέτρα 236-237, ίδια μοτιβική αξιοποίηση 

στη σύνδεση ενός ανιόντος αρπισμού και μιας διανθισμένης χρωματικής καθόδου.

Οδηγούμαστε λοιπόν στο μέτρο 239, όπου υπάρχει η υποενότητα a του «πρώτου θέματος» 

ξανά, σε μία άλλη «μεταμορφωμένη» μορφή, όπου ο συνθέτης φροντίζει να «τονίσει» τους φθόγγους 

του θέματος, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες ρυθμικά αξίες. Αξιοπρόσεχτο το κατιόν διάστημα εβδόμης 

που δίνεται εμφαπκά στα μέτρο 240 και 242 στο αριστερό χέρι. Στα μέτρα 243-246 εντοπίζουμε μια 

«κρυμμένη» μελωδία στο αριστερό χέρι (σολ - φα# -σι - λα, λα - σι - λα - μι - ντο# -σι- λα), που 

φαίνεται να είναι μια παραλλαγμένη εκδοχή της μεταμορφωμένης εκδοχής της υποενότητας b του 

«πρώτου θέματος». Συνοδεύεται δε από ένα πέρασμα χρωματικό, αρχικά ανοδικό και μετά καθοδικό. 

Προσέχουμε επίσης στα μέτρα 239-245 τον πρώτο φθόγγο του αριστερού χεριού στο κάθε μέτρο. Οι 

φθόγγοι αυτοί διαδοχικά σχηματίζουν μια ανιούσα κλίμακα. Με έναν παρόμοιο τρόπο εντοπίζουμε την 

υποενότητα a στα μέτρα 247-250. Στα μέτρα 251-254 και πάλι νύξεις της υποενότητας b, με μια 

παραλλαγμένη εκδοχή της κεφαλής ^ b  - φα - μι# - μι, σολ# - σολ# - σολ# - ρε#). Και πάλι 

χρησιμοποιείται το στοιχείο της χρωματικής κλίμακας, με ουσιαστικά συνοδευτικό ρόλο.

Τα πράγματα είναι πιο προφανή στη συνέχεια. Μία ξεκάθαρα 

«μεταμορφωμένη» εκδοχή της υποενότητας b, και μάλιστα ως παραλλαγμένη εκδοχή 

της «θεματικής μεταμόρφωσης» που παρατηρήσαμε στο μέτρο 153. Σαφής η 

αρμονική λειτουργία του αριστερού χεριού, που παρουσιάζεται με τη ρυθμική 

συγκρότηση δεκάτων-έκτων, και χαρακτηριστικά διπλά ποικίλματα. Μέτρα 255-256 

στη σι ελάσσονα. Μέτρα 257-258 στη ντο ελάσσονα. Ακόλουθα αξιοποιείται κυρίως 

ένα μοτίβο του θέματος, που εμπεριέχει ένα ανιόν πήδημα (πρβλ. μέτρο 16, ανιόν 

διάστημα έκτης), (βλ. μουσικό παράδειγμα 8).
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Μ ουσικό παράδειγμα 8.

ζ'

Στα μέτρα 261-262 εντοπίζουμε μια επιμήκυνση του θέματος, που οδηγεί σε μία υποενότητα 

του έργου αντίστοιχη με τα μέτρα 255-263 (μέτρα 263-270). Αξιοπρόσεχτη στο μέτρο 262 η 

εσωτερική φωνή στο δεςί χέρι, που παραπέμπει στο χειρισμό της αντίστοιχης φωνής αργότερα στο 

Fugato. Οι αρμονικές λειτουργίες στα μέτρα 263-270 είναι ίδιες, αλλά η συνοδεία στο αριστερό χέρι
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αλλάζει μορφή, ενώ ορισμένες από τις τρίφωνες συγχορδίες του δεξιού χεριού παρουσιάζονται τώρα 

τετράφωνες. Στα μέτρα 270-276 παρατίθενται συγχορδίες staccato στο δεξί χέρι, στις οποίες η άνω 

φωνή σχηματίζει ένα ανιόν πήδημα τετάρτης, ανά δύο συγχορδίες. Η μοτιβική παραπομπή είναι στο 

στοιχείο του ανιόντος πηδήματος της υποενότητας b του «πρώτου θέματος».

Μέτρο 277-279. Το «εισαγωγικό θέμα» στο αριστερό χέρι, σε μια «μεταμορφωμένη» εκδοχή 

με συνοδεία ενός tremolo στο δεξί, ρυθμικά υποδιαιρεμένου σε τρίηχα. Αντίστοιχη εμφάνιση του 

θέματος με διαφορετική λειτουργικότητα από αρμονικής άποψης στα μέτρα 280-282 και 283-286.

Στο μέτρο 286 έχουμε την παρουσία της υποενότητας a του «πρώτου 

θέματος», αυτή τη φορά στην κανονική της εκδοχή, στην τονικότητα της φα 

ελάσσονας. Πρόκειται για μια φαινομενική «ψευδοεπανέκθεση». Η εμφάνιση αυτή 

του θέματος θα μπορούσε να αποτελεί πραγματική «ψευδοεπανέκθεση» (όσο και αν η 

έκφραση αυτή αποτελεί σχήμα οξύμωρο) αν ίσχυαν τα εξής: εάν η Σονάτα 

αποτελούνταν από μέρη σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους, τότε το πρώτο μέρος θα 

ήταν κατασκευασμένο σύμφωνα με το μορφικό πρότυπο της φόρμα-σονάτα, και το 

κύριο θέμα θα ήταν αυτό που ονομάσαμε «πρώτο θέμα». Η τονικότητα που 

χρησιμοποιείται για την «ψευδοεπανέκθεση» είναι αυτή της φα ελάσσονας και θα 

όφειλε να ακολουθήσει η Επανέκθεσή στην τονικότητα της σι ελάσσονας. Ωστόσο, 

δεν πρόκειται για πραγματική «ψευδοεπανέκθεση», καθώς η φόρμα-σονάτα δεν 

αφορά το πρώτο μόνο μέρος-τμήμα, αλλά ολόκληρο το έργο (το οποίο δε 

διαχωρίζεται σε μέρη με διπλές διαστολές), αλλά και επειδή δεν ακολουθεί 

επαναδιατύπωση του «πρώτου θέματος» στην τονικότητα της σι ελάσσονας. Αυτό 

σημαίνει αυτομάτως ότι, παρά τη στιγμιαία εντύπωση που δημιουργείται ότι το 

«πρώτο αυτό θέμα» ενδέχεται να παίζει το ρόλο του κυρίου θέματος, τον πραγματικό 

ρόλο του κυρίου θέματος παίζει τελικά η «κύρια θεματική ιδέα», πράγμα το οποίο 

διαπιστώνουμε και από τη συνολική βλέψη του έργου. Η εμφάνιση της υποενότητας a 

στην κανονική της εκδοχή στο μέτρο 286 δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά ένα ιδιότυπο 

μορφικό «τρικ», μία «ψευδή ψευδοεπανέκθεση».

Στο μέτρο 290-296 παρατηρούμε μία επιμήκυνσή της υποενότητας a, βασιζόμενη μοτιβικά 

στα δύο τελευταία μέτρα της. Η επιμήκυνση αυτή παραπέμπει στα μέτρα 233-236 (όπου ουσιαστικά 

γίνεται η ίδια μοτιβική επεξεργασία σε σμίκρυνση), ενώ παράλληλα λειτουργεί και συνδετικά, 

οδηγώντας στο μέτρο 297. Στη ντο# ελάσσονα λοιπόν και ιιε αλλαγή της ρυθμικής αγωγής σε 3/2. 

εμφανίζεται το πρώτο τετράιιετρο του «Grandioso θέιιατοο>- «αετααορφωαένου». Πρόκειται για τη 

ιιοναδική «θεματική μεταμόρφωση» του θέματος αυτού.
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2.2.3. Recitativo (utcpa 301-330).

Στο μέτρο 301 εντοπίζουμε ένα, χαρακτηριζόμενο από τον ίδιο το συνθέτη, 

«Recitativo». Οι μοτιβικές αναφορές του δε, τόσο στο «πρώτο θέμα» (πρώτο ήμισυ 

μέτρου 301, χαρακτηριστικό διάστημα 7ης ελαττωμένο, σι#-λα, μι#-ρε, επίσης η 

φιγούρα που εμπεριέχει το τρίηχο, να ιδωθεί ανεστραμμένη), όσο και στο 

«Grandioso» (η πτώση στο τέλος του Recitativo παραπέμπει στην πτώση στο 

μέτρο 114).

Στα μέτρα 302-305, στην τονική περιοχή της φα ελάσσονας, παρατηρούμε τη μεταμόρφωση 

του «Grandioso θέματος». Ακόλουθα, αντιστοιχίες με το πρώτο Recitativo εμφανίζονται και στο 

επόμενο, μέτρα 306-318, το οποίο, όπως συμπεραίνουμε, είναι mo μακρύ από το προηγούμενο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτό το Recitativo δεν αίρεται ολοκληρωτικά η ρυθμική αγωγή, καθώς ο 

συνθέτης την επαναφέρει στο μέτρο 307 (η υποενότητα του Recitativo ολοκληρώνεται στο μέτρο 318 

με τη διπλή διαστολή. Ωστόσο η πιανιστική γραφή επανέρχεται στο μέτρο 307). Σημειώνουμε επίσης 

ότι στα μέτρα 309-310 εμφανίζονται διαδοχικές συγχορδίες vii μεθ' εβδόμης με ελαττωμένη έβδομη, 

με έναν ισοκράτη psb στο μπάσο στο μέτρο 309. Ακόλουθα το στοιχείο αυτό αντιπαραβάλλεται προς 

μια αναφορά στην υποενότητα b του «πρώτου θέματος» στην κανονική της μορφή, μέτρα 311-313. 

Στο μέτρο 314 η ίδια υποενότητα και πάλι, στην οποία αντιπαραβάλλεται η κεφαλή της υποενότητας a, 

«μεταμορφωμένης». Η κεφαλή παρατίθεται τέσσερις φορές, με διαφορετική λειτουργικότητα από 

αρμονικής άποψης κάθε φορά. Παράλληλα στο μπάσο παρατηρείται κατιούσα κίνηση (μώ - ρε- ντο#- 

ντο).

Το πρώτο μέρος-τμήμα του έργου ολοκληρώνεται με μια καταληκτική 

υτποενότητα (μέτρα 319-330), όπου συνυπάρχει η υποενότητα a με την υποενότητα b, 

στην τονική περιοχή της μι ελάσσονας. Η υποενότητα b είναι στην κανονική της 

μορφή, ενώ η a είναι «μεταμορφωμένη», με πιο χαρακτηριστική τη ρυθμική της 

μεγέθυνση, επιμηκύνεται δε στα μέτρα 323-324. Η επιμήκυνση αυτή παρουσιάζεται 

τρεις φορές, οδηγώντας σε μια συγχορδία δεσπόζουσας με ένατη, η οποία 

εμφανίζεται τρεις διαδοχικές φορές, με συνεχώς μειούμενη δυναμική, καταλήγοντας 

σε ρ ρ ρ .
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2.2.4. Andante sostenuto - Quasi Adagio (ukzoa 331-459).

To δεύτερο μέρος-τμήμα του έργου βρίσκεται στη φα δίεση μείζονα, δηλαδή 

στην τονικότητα της δεσπόζουσας βαθμίδας της κλίμακας σι ελάσσονας. Η ρυθμική 

αγωγή είναι 3/4. Στα μέτρα 331-346 παρουσιάζεται το «θέμα (subject) του δεύτερου 

μέρους», το οποίο παρουσιάζει επίσης εσωτερική συνάφεια με τα προηγούμενα. Πολύ 

συχνά συναντάται παρεστιγμένος ρυθμός (πρβλ. «εισαγωγικό» και «πρώτο θέμα»). 

Χαρακτηριστικό είναι το διάστημα της 7ης που χρησιμοποιείται στη μελωδία στα 

μέτρα 340, 342, 343 και 346. Το διάστημα αυτό είναι ανιόν και παραπέμπει στο 

αντίστοιχο κατιόν διάστημα του «πρώτου θέματος». Στα σημεία που έχει εντοπιστεί 

αυτό το διάστημα, αν το τελευταίο ιδωθεί ως κατιόν διάστημα 2ας, υποκρύπτεται 

κατιούσα μελωδική πορεία, που παραπέμπει στην κατιούσα κλίμακα του 

«εισαγωγικού θέματος». Μία τέτοιου είδους μελωδική πορεία παρατηρείται και στα 

μέτρα 332-333 (τα μέτρα 331-333 είναι αμφιλεγόμενο αν καταχωρούνται στο θέμα, 

καθώς φαίνεται να έχουν περισσότερο συνδετικό χαρακτήρα). Τα ανιόντα διαστήματα 

στη μελωδία, στα μέτρα 335 και 337 παραπέμπουν στην υποενότητα b του «πρώτου 

θέματος», όπου χρησιμοποιούνται ανιόντα πηδήματα, ενώ στα μέτρα 344-345 

παρατηρείται μία μοτιβική αναφορά στην υποενότητα a του «πρώτου θέματος».

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι και το «θέμα του δευτέρου μέρους» δεν είναι 

αυθύπαρκτο. Ουσιαστικά «γεννάται» από τα συστατικά των πρώτων δεκαεπτά 

μέτρων του έργου. Ωστόσο, οι λόγοι που μας επέβαλλαν να θεωρήσουμε το 

«Grandioso θέμα» ως ξεχωριστό θέμα, μας επιβάλλουν και εδώ να κάνουμε το ίδιο. 

Το δεκαεξάμετρο αυτό θέμα τέμνεται σε δύο τετράμετρες και μία οκτάμετρη 

φράση.(βλ. μουσικό παράδειγμα 9).
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Μουσικό παράδειγμα 9.

Andante sostenuto
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Προχωρούμε τώρα στο μέτρο 347, στο Quasi Adagio. Στο σημείο αυτό αλλάζει η ρυθμική 

αγωγή: 4/4. Μετά από δύο μέτρα με μεταβατικό χαρακτήρα (σημειώνουμε την καθυστέρηση του 

πραγματικού φθόγγου στο μέτρο 348 στη σοπράνο και την καθοδική κίνηση του μπάσου (μέτρα397- 

398), βρισκόμαστε στη λα μείζονα και παρατηρούμε μία παραλλαγή της μεταμορφίομένης εκδοχής της 

υποενότητας b του «πρώτου θέματος». Στο μέτρο 355 υπάρχει ένα γρήγορο πέρασμα σε στιλ μίας 

cadenza, που οδηγεί στη μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας a. Η συνοδεία στο αριστερό χέρι 

λειτουργεί ως ηχώ για το δεξί, αφού ουσιαστικά αποτελεί μία μοτιβική παραλλαγή της μελωδίας του 

τελευταίου. Μέτρο 360: επίσης μοτιβική συγγένεια με τη μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b 

και ανιούσα βηματική κίνηση στο μπάσο. Στο μέτρο 362 λαμβάνει χώρα μία αντίστοιχη cadenza με 

αυτή του μέτρου 355, που οδηγεί στη φα δίεση μείζονα και πάλι.

Με αλλαγή της ρυθμικής αγωγής σε 3/4, εντοπίζεται στο μέτρο 363 το «Grandioso θέμα». 

Σημειωτέα και πάλι η καθοδική βηματική κίνηση στο μπάσο, καθώς και η μετατροπή του κατιόντος 

διαστήματος 2ας σε ανιόν 7ης στο μέτρο 368. Το πρώτο τετράμετρο του «Grandioso θέματος» 

ακολουθεί σχεδόν πανομοιότυπα το πρότυπο, ενώ η συνέχειά του είναι ελαφρώς διαφορετική. Τα 

μέτρα 372-375 αποτελούν επέκταση του θέματος και πηγάζουν μοτιβικά από το προηγούμενο 

πεντάμετρο. Το ίδιο θέμα συναντάται ακόμη μία φορά στη σολ ελάσσονα με την ίδια λογική ως προς 

την επεξεργασία του τμήματος που έπεται του πρώτου τετραμέτρου. Στη συνέχεια συνδυάζεται ο 

πυρήνας του «πρώτου θέματος» (δεξί χέρι) με ρυθμική συνοδεία τύπου «Grandioso θέματος» (μέτρα 

385-386), ενώ ακολουθεί ένα δίμετρο που σχετίζεται μοτιβικά με τα μέτρα 368-369. Το ίδιο συμβαίνει 

και στο τετράμετρο 389-392.

Τα δύο επόμενα μέτρα λειτουργούν ως μετάβαση για το μέτρο 395, όπου 

παρατηρούμε τη μεταμορφωμένη εκδοχή του «Andante sostenuto θέματος». Πρόκειται 

για ένα σημείο κορύφωσης, πράγμα στο οποίο συμβάλλει και η δυναμική f f f . Έως το 

μέτρο 406 η μελωδία δε μεταβάλλεται, ενώ στη μεταμόρφωση συντελεί ουσιαστικά η 

διαφορετική αντιμετώπιση της συνοδείας. Στο μέτρο 407 πραγματοποιείται μία μικρή 

επιμήκυνση-συνέχιση της μελωδικής και αρμονικής κίνησης που επιτελέστηκε στα δύο 

προηγούμενα μέτρα, ενώ στο μέτρο 411 η μελωδική θεματική κίνηση συνεχίζεται 

κανονικά, προσανατολισμένη όμως στη φα δίεση μείζονα. Στα μέτρα 413-414 το 

αριστερό χέρι μιμείται τη μελωδία των προηγούμενων δύο μέτρων, ενώ το ρόλο της 

αρμονικής συνοδείας αναλαμβάνει το δεξί. (βλ. μουσικό παράδειγμα 10).

Τα επόμενα τέσσερα μέτρα (415-418) χαρακτηρίζονται από μία ανοδική βηματική κίνηση στο 

δεξί χέρι που οδηγεί στην ίδια συγχορδία με το μέτρο 415, μόνο μία οκτάβα ψηλότερα. Η ανοδική 

βηματική κίνηση εξακολουθεί στα μέτρα 419-421, ενώ κατόπιν υπάρχει καθοδική βηματική κίνηση 

ανά δύο μέτρα με παροδικές τονικές αποκλίσεις. Στο μέτρο 428 ξεκινά μία τετράμετρη καθοδική
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πορεία που σηματοδοτεί μία πτώση στη φα δίεση μείζονα. Ένα σύντομο ανοδικό βηματικό σχήμα 

οδηγεί στο μέτρο

Μουσικό παράδειγμα 10.
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433 (ρυθμική αγωγή και πάλι 4/4). Συναντούμε εδώ μία παραλλαγή του πρώτου δίμετρου της 

μεταμορφωμένης εκδοχής της υποενότητας b του «πρώτου θέματος», ενώ το ίδιο συμβαίνει στα 

επόμενα τρία δίμετρα. Στο μέτρο 441 αξιοποιείται το θεματικό αυτό μελωδικό τμήμα που παρατηρείται 

στο προηγούμενο ακριβώς μέτρο. Μέτρο 442: το ίδιο μελωδικό τμήμα μιμείται το δεξί χέρι. Το 

επόμενο δίμετρο (μέτρα 443-444) είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο δίμετρο. Ακόλουθα, το 

μέτρο 445 μιμείται το προηγούμενο μέτρο, με τη μόνη διαφορά ότι το λα στη σοπράνο κρατιέται, 

συντελώντας στα δύο επόμενα μέτρα στη δημιουργία ενός ρυθμομελωδικού σχήματος, του οποίου οι 

μοτιβικές καταβολές εντοπίζονται στα μέτρα 10-11.

Στο μέτρο 448 εξακολουθεί το προηγούμενο μελωδικό σχήμα, εμφανίζοντας όμως ρυθμική 

συγκρότηση που παραπέμπει στο «Andante sostenuto θέμα». Στα επόμενα δύο μέτρα εμφανίζεται στο 

αριστερό χέρι το μελωδικό σχήμα του μέτρου 441, στο μέτρο 450 δε ελαφρώς παραλλαγμένο. Τα 

μέτρα 451-452 είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα δύο προηγούμενα (στο αριστερό χέρι διπλασιασμός 

στην οκτάβα, στο δεξί παρουσίαση της β’ αναστροφής της συγχορδίας μία οκτάβα χαμηλότερα).

Έχουμε φτάσει λοιπόν στο μέτρο 453, όπου εμφανίζεται το «εισαγωγικό 

θέμα» στη φα δίεση ελάσσονα, σε δυναμική ρρρ  . Οι επαναλαμβανόμενοι φθόγγοι 

παρουσιάζονται με διαφορετική άρθρωση. Η πρώτη κατιούσα κλίμακα είναι και εδώ 

ένας φρύγιος τρόπος, ενώ η δεύτερη κλίμακα είναι ουσιαστικά μία μείζονα κλίμακα, 

με μία «στρέβλωση» στον προτελευταίο φθόγγο της. Σχηματίζεται με αυτό τον τρόπο 

ένα τριημιτόνιο μεταξύ τονικής και επιτονικής βαθμίδας της κλίμακας, που μπορεί να 

ερμηνευθεί από πλευράς φθογγικής σημασιολογίας ως στοιχείο ειρωνείας. Στο σημείο 

αυτό ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος-τμήμα της Σονάτας.

Το δεύτερο μέρος-τμήμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ακολουθεί μία 

υποτυπώδη μορφή ΑΒΑ'+ Coda, όπου το Α ξεκινά στο μέτρο 331, το Β στο μέτρο 

363, το Α ' στο μέτρο 395 και η καταληκτική ενότητα στο μέτρο 453, αν και αυτή η 

παραδοχή είναι εννοιολογικά αμφιλεγόμενη. Αμφιλεγόμενη είναι βέβαια, για το λόγο 

ότι το Α ' θα αναμενόταν να είναι σημείο επαναφοράς, ακριβώς όπως θα υπαγόρευε 

μια τοξωτή φόρμα. Ωστόσο το Α ' φαίνεται να είναι σημείο κορύφωσης, όχι μόνο για 

το δεύτερο μέρος-τμήμα, αλλά και για ολόκληρο το έργο.
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2.2.5. Allegro Energico (αέτρα 460-555).

To τρίτο μέρος-τμήμα της Σονάτας ξεκινά με ένα τρίφωνο Fugato. Ο 

ενεργητικός του χαρακτήρας έρχεται σε ισχυρή αντίθεση με το ασθενές ενεργειακά 

τέλος του προηγούμενου μέρους. Βρισκόμαστε στην τονικότητα της σι ύφεση 

ελάσσονας, που χαρακτηρίζεται «λανθασμένη» από τους μελετητές, καθώς θα 

ανέμενε κανείς την τονικότητα της σι ελάσσονας, ως ορθή τονικότητα της 

Επανέκθεσης. Η Επανέκθεσή βέβαια ξεκινά ουσιαστικά μετά το τέλος του Fugato, 

λόγος για τον οποίο ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι το τρίτο αυτό μέρος-τμήμα 

υποδιαιρείται ουσιαστικά σε δύο μέρη-τμήματα. To Fugato αυτό αποτελεί ουσιαστικά 

την τελευταία αξιοσημείωτη μορφική ιδέα πριν την Επανέκθεσή.

Η ρυθμική αγωγή μεταβάλλεται ξανά σε 4/4 alia breve. Ο τελευταίος φθόγγος 

του δευτέρου μέρους, το φα#, χρησιμοποιείται με την εναρμόνια εκδοχή του, το σολΚ 

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ των δύο μερών. Το θέμα του 

Fugato, σε δυναμική ρ  και διάρκειας δέκα μέτρων, είναι ουσιαστικά ολόκληρο το 

«πρώτο θέμα», ειπωμένο από μία φωνή, αυτή του μπάσου. Η υποενότητα b 

παρουσιάζει μόνο την κεφαλή της και φέρει μία επέκταση (μέτρα 468-469), που 

πηγάζει μοτιβικά από το μέτρο 467. Το μέτρο 468 παρουσιάζει την αρμονική 

συνέχεια του θέματος σε αρπισμούς αντί των συγχορδιών που θα ανέμενε κανείς, αν 

βέβαια ακολουθούταν πιστά ο τρόπος παράθεσής του στην αρχή του έργου. Ωστόσο, 

με αυτό τον τρόπο ο συνθέτης παρουσιάζει μία ακόμη μοτιβική συγγένεια με τα 

μέτρα 10-11. (βλ. μουσικό παράδειγμα 11). Η αντιστικτική πλοκή που ακολουθεί 

συντελεί στη συναρμογή των θεματικών συστατικών των δύο υποενοτήτων τόσο 

οριζόντια (όπως επιτάσσει του θέμα του Fugato), όσο και κάθετα, εφόσον συνολικά η 

αντίστιξη παράγεται μοτιβικά από τα ίδια θεματικά συστατικά.

Στο μέτρο 470 έρχεται η απάντηση, η οποία εμφανίζει απευθείας τον πυρήνα της υποενότητας 

a, χωρίς τη συνδετική φιγούρα με τον παρεστιγμένο ρυθμό. Η απάντηση είναι τοποθετημένη τονικά 

στην περιοχή της ελάσσονας δεσπόζουσας, της φα ελάσσονας, όπως ακριβώς θα ανέμενε κανείς. Η 

απάντηση φέρει μία ακόμη επέκταση (μέτρο 479), με σκοπό την ύπαρξη δυνατότητας εμφάνισης του 

θέματος ακόλουθα στη σωστή τονική περιοχή. Η αρχή του αντιθέματος, που αντιπαραβάλλεται προς
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την απάντηση πηγάζει μοτιβικά από την επέκταση του θέματος. Έχει τον ίδιο χαρακτήρα με την 

επέκταση,

Μουσικό παράδειγμα 11.

460 Allegro energico
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εξαιτίας της staccato άρθρωσης. Η χρωματική κίνηση είναι έντονη. Στο μέτρο 475 παρακολουθούμε 

μία διαφορετική συνέχεια του αντιθέματος, με πιο χαρακτηριστικό το κατιόν διάστημα 7ης (πρβλ. 

υποενότητα a), και το τρίηχο δεκάτων έκτων (πρβλ. υποενότητα b), ενώ στα μέτρα 478-479 

εντοπίζουμε την κεφαλή της υποενότητας b δύο διαδοχικές φορές.

Στο μέτρο 480 για μία ακόμη φορά το θέμα στη σοπράνο. Με την εμφάνισή του 

ολοκληρώνεται η έκθεση του μικρού αυτού Fugato. Στο μπάσο παρακολουθούμε το αντίθεμα, ενώ η 

εσωτερική φωνή κινείται αντιστικτικά προς τις δύο άλλες φωνές, έχοντας δύο γνωρίσματα: ένα 

ρυθμομελωδικό σχήμα που παραπέμπει στο μέτρο 262 (βλ. σχολιασμό μέτρου 262), αλλά και στην 

κατιούσα κλίμακα του «εισαγωγικού θέματος», και τη συνύπαρξη με το αντίθεμα, δημιουργώντας 

συνηχήσεις τρίτης ή έκτης.

Στο μέτρο 488 η μία φωνή παύει και συνεχίζουν οι άλλες δύο, δημιουργώντας ένα σύντομο 

επεισόδιο. Αξιοπρόσεχτη στα μέτρα 491,492 η επανεμφάνιση της εσωτερικής φωνής στους ασθενείς
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χρόνους του μέτρου (πρβλ. «εισαγωγικό θέμα»), συγκροτώντας ένα μοτίβο (μέτρα 491,492,493) με 

τους φθόγγους λαΐ), σώ, μώ, παραπέμποντας στην υποενότητα a του «πρώτου θέματος».

Η κεφαλή του θέματος του Fugato στο μέτρο 493, ελαφρώς αλλαγμένη διαστηματικά, με τη 

γνώριμη staccato συνοδεία. Το ίδιο συμβάν ένα τόνο χαμηλότερα στο μέτρο 495. Στο μέτρο 497, πάλι 

ένα τόνο χαμηλότερα, το πρώτο μισό του θέματος του Fugato (προερχόμενο από την υποενότητα a του 

«πρώτου θέματος») στην τονικότητα της μι ύφεση ελάσσονας. Η εσωτερική φωνή επανεμφανίζεται, 

διατηρώντας τα ίδια γνωρίσματα. Το δεύτερο μισό του θέματος εμφανίζεται στη φωνή του μπάσου, 

ανολοκλήρωτο και χωρίς την επέκταση, ενώ στο δεξί χέρι παρατηρείται η προσθήκη μίας ακόμη φωνής 

στο μέτρο 502. Στο ίδιο μέτρο το δεξί χέρι παρουσιάζει την κεφαλή του θέματος (πυρήνας της 

υποενότητας a), με ελαφριά μεταβολή της διαστηματικής συγκρότησης. Το μέτρο 503 παραπέμπει 

εμφανώς στο μέτρο 17. Ο χειρισμός των δύο επάνω φωνών είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο χειρισμό 

στο μέτρο 17, ενώ η τρίτη φωνή παρουσιάζει το πρώτο μέτρο της υποενότητας b του «πρώτου 

θέματος». Τα δύο επόμενα μέτρα μιμούνται τα δύο προηγούμενα, με μόνη αλλαγή αυτή της τονικής 

περιοχής.

Ήδη από το μέτρο 502 έχει ξεκινήσει ένα crescendo που οδηγεί σε απομάκρυνση από τον 

πρότερο χαμηλόφωνο χαρακτήρα. Στο μέτρο 506 το crescendo συνεχίζεται για να οδηγήσει σε μία 

κορύφωση στο μέτρο 509. Σε καθένα από τα μέτρα 506,507,508 υπάρχει στο δεξί χέρι μία σύντομη 

αρχή της υποενότητας a ενώ στο αριστερό η αρχή της υποενότητας b του «πρώτου θέματος».

Στα μέτρα 509-513 λοιπόν στο αριστερό χέρι εντοπίζουμε την υποενότητα a 

του «πρώτου θέματος» στην ανεστραμμένη της μορφή. Η διαστηματική συγκρότηση 

είναι εμφανώς αλλαγμένη. Στο δεξί χέρι παρατηρούμε συγχορδίες και αξιοποίηση του 

παρεστιγμένου ρυθμού, ενώ η επάνω φωνή παρουσιάζει στην κανονική (και όχι 

ανεστραμμένη) του μορφή το ίδιο θεματικό υλικό.

Στα μέτρα 513-516 εντοπίζεται το ίδιο συμβάν, όπως και στα προηγούμενα 

μέτρα, ενώ στο μέτρο 516 αξιοποιείται στο αριστερό χέρι το μοτίβο του μέτρου 510, 

το οποίο και επαναλαμβάνεται στα μέτρα 517 και 518, με το δεξί χέρι να ακολουθεί 

την επανάληψη αυτή, διατηρώντας το ρυθμικό του χαρακτήρα.

Ακόλουθα (μέτρο 519) τα δύο χέρια σε ταυτοφωνία, μιμούμενα το πρότερο 

ρυθμικό και μοτιβικό πρότυπο του δεξιού χεριού και αργότερα (μέτρο 521), 

ακολουθώντας ένα απλούστερο ρυθμικό πρότυπο, δημιουργούν μια κάθοδο που 

καταλήγει στο μέτρο 523. Υπάρχει, όπως διαπιστώνουμε, μία ομαλή, σχεδόν 

ανεπαίσθητη μετάβαση από την αυστηρά πολυφωνική υφή στη γνώριμη υφή του έργου, 

καθώς στο μέτρο 523 είναι πλέον εμφανής η πιανιστική γραφή.
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Τα επόμενα μέτρα του έργου θα λειτουργήσουν ο)ς μετάβαση για την επαναδιατύπωση 

στοιχείων του πρώτου μέρους, και κατά συνέπεια για τη σηματοδότηση της ιδιότυπης Επανέκθεσης. 

Τα μέτρα 523-524 παρουσιάζουν μία εμφανή αντιστοιχία με τα μέτρα 25-26, αξιοσημείωτη δε είναι και 

η χρήση της ίδιας αρμονικής λειτουργίας. Τα επόμενα δύο μέτρα είναι πανομοιότυπα με τα δύο 

προηγούμενα., ενώ τα μέτρα 527-528-529 πηγάζουν από το μέτρο 526. Το μέτρο 530 αξιοποιεί τη 

μοτιβική κατάτμηση που πραγματοποιείται στο δεύτερο ήμισυ του μέτρου 529.

Από το μέτρο 531 έως το μέτρο 555 πραγματοποιείται μία επαναδιατύπωση των 

μέτρων 30-55 του πρώτου μέρους-τμήματος του έργου. Η  ενότητα αυτή που 

επαναδιατυπώνεται περιλαμβάνει και την «κύρια θεματική ιδέα» (βλ. σχολιασμό 

μέτρων 30-55). Η  επαναδιατύπωση αυτή, η οποία μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος της 

είναι ακριβής, σε συνδυασμό με τις επόμενες επαναδιατυπώσεις που θα επισημανθούν 

στη συνέχεια, συνιστά το στοιχείο εκείνο που μας υποχρεώνει να μιλούμε για ένα είδος 

Επανέκθεσης. Επισημαίνουμε βέβαια ότι δεν πρόκειται για Επανέκθεσή, όπως είναι η 

τελευταία καταληπτή, ιδωμένη στο πλαίσιο της κλασικής σονάτας. Πρόκειται 

ουσιαστικά για επαναδιατύπωση ορισμένων ενοτήτων που είναι σημαντικές, κυρίως 

εςαιτίας της θεματικής τους συγκρότησης (εκτός από την «κύρια θεματική ιδέα», θα 

δούμε στη συνέχεια ότι επαναδιατυπώνεται τόσο το «Grandioso θέμα» [βλ. μέτρο 105], 

όσο και η μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b και ακόλουθα a του «πρώτου 

θέματος» [βλ. μέτρο 153], που ενέχει τον προβληματισμό της θεώρησής της ως 

«δευτερεύοντος ή θηλυκού θέματος». Επαναδιατυπώνεται επίσης η παραλλαγή της 

μεταμορφωμένης εκδοχής της υποενότητας b του «πρώτου θέματος»[βλ. μέτρο 255]).

2.2.6. Ρϊύ mosso (μ,έτρα 555-649).

Η μεγάλη λοιπόν ενότητα που επανεμφανίζεται, παραλλάσσεται ελαφρά στην κατάληξή της, 

για να οδηγηθεί στη μι ύφεση μείζονα αυτή τη φορά. Στα μέτρα 555-559 υπάρχει μία συνύπαρξη των 

επαναλαμβανόμενων συγχορδιών (πρβλ. «Grandioso θέμα») και της κεφαλής του «εισαγωγικού 

θέματος». Στο μέτρο 560 η συγχορδία της μι ύφεση μείζονας παρουσιάζεται με τη μορφή ενός 

ανοδικού αρπισμού που οδηγεί στη μι ελάσσονα στο δεξί χέρι, και ενός αρπισμού σταθερού ως προς 

το τονικό ύψος, υπό τη μορφή τριήχων στο αριστερό χέρι. Ακολουθεί παρόμοια διαδικασία στη μι 

ελάσσονα στα μέτρα 561-566, την οποία διαδέχεται ένας αρπισμός της δεσπόζουσας με έβδομη της 

φα# μείζονας, με καθοδική πορεία στο δεξί χέρι.

Ακόλουθα (μέτρο 569), στο αριστερό χέρι εμφανίζεται ο πυρήνας της υποενότητας a του 

«πρώτου θέματος», ενώ τον διαδέχεται μία κατιούσα κλίμακα (πρβλ. «εισαγωγικό θέμα»). Το δεξί χέρι 

αναλαμβάνει αντιστικτικό-αρμονικό ρόλο, με ανοδική πορεία και συνοδεύοντας ουσιαστικά το
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αριστερό. Το ίδιο συμβαίνει στα μέτρα 573-576 και στα μέτρα 577-580, με διαφορετική όμως 

αρμονική αντιμετώπιση. Το μέτρο 581 είναι μία επιμήκυνση, τόσο της κατιούσας κλίμακας στο 

αριστερό, όσο και της ανοδικής πορείας στο δεξί χέρι.

Στο μέτρο αυτό (581) εντοπίζεται και ο υψηλότερος φθόγγος του έργου, που 

είναι το σολ-8να στο κλειδί του σολ με τέσσερις βοηθητικές γραμμές πάνω από το 

πεντάγραμμο. Στο συγκεκριμένο σημείο ο φθόγγος αυτός, εξαιτίας της ταχύτητας του 

περάσματος, δεν ακούγεται ξεχωριστά, oJJA συντελεί στη συνειδητοποίηση της χρήσης 

της ακραίας ψηλής περιοχής του οργάνου από το συνθέτη. Προσεγγίζεται άλλωστε και 

μία ακόμη φορά (μέτρο 590), σημείο στο οποίο εκτίθεται πλέον ως ψηλότερη φωνή του 

συγχορδιακού πλέγματος, σηματοδοτώντας οπωσδήποτε μία κορύφωση.

Επιστρέφοντας τώρα στο μέτρο 582, παρατηρείται μία απότομη μετάβαση σε έναν μάλλον 

«χορευτικό» ρυθμό (πράγμα το οποίο προσδιορίζει κυρίως η συνοδεία). Το δεξί χέρι εμφανίζει τον 

πυρήνα της υποενότητας a, εμφανώς μεταμορφωμένο από πλευράς άρθρωσης και ρυθμικής 

διάρθρωσης. Το ίδιο συμβαίνει και στα μέτρα 583, 584, 585, 586, 587, με αλλαγές αρμονικές. Στα 

μέτρα 588, 589 το μοτίβο στο δεξί χέρι παραλλάσσεται ελαφρώς στην κατάληξή του, με μια χρωματική 

άνοδο, η οποία στο μέτρο 589 θα οδηγήσει και στον «κορυφωτικό» φθόγγο σολ του επόμενου μέτρου. 

Στο σύνολο των μέτρων 582-589 υπάρχει άλλωστε μία σταδιακή άνοδος, που οδηγεί αναμενόμενα 

στην κορύφωση του μέτρου 590.

Στα μέτρα 590-594 εντοπίζουμε ένα ορμητικό πέρασμα με οκτάβες, μοτιβικά παραγόμενο από 

την πυρήνα της υποενότητας a του «πρώτου θέματος». Το πέρασμα αυτό έχει καθοδικό χαρακτήρα και 

με συνεχώς αυξανόμενη δυναμική οδηγούμαστε σε ένα ff f  στην κατάληξη του μέτρου 594. Στα 

επόμενα πέντε μέτρα παρουσιάζεται τρεις φορές η κεφαλή της υποενότητας b του «πρώτου θέματος» 

(τρεις διαφορετικές εκδοχές της κεφαλής, με αρμονικό προσανατολισμό στη σι ελάσσονα).

Αντί της σι ελάσσονας έρχεται όμως η τονικότητα της σι μείζονας (μέτρο 

600). Η ρυθμική αγωγή μεταβάλλεται πάλι σε 3/2. Επαναδιατυπώνεται στο σημείο 

αυτό το «Grandioso θέμα» στην ομώνυμη της κύριας τονικότητας. Οι αλλαγές σε 

σχέση με την πρώτη διατύπωση του θέματος είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως την 

αντιμετώπιση της συνοδείας και τη ρυθμική διάρθρωση.

Κατόπιν (μέτρο 616) αλλάζει ξανά η ρυθμική αγωγή σε 4/4 και 

επαναδιατυπώνεται η μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b και στη συνέχεια της 

υποενότητας a του «πρώτου θέματος», επίσης στην ομώνυμη της κύριας τονικότητας, τη
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σι μείζονα. Διαπιστώνουμε ότι η επεξεργασία του τρίτου μέρους-τμήματος είναι 

διαφορετική από αυτή του πρώτου, και ότι το μόνο συνδετικό σημείο είναι οι 

επαναδιατυπώσεις που σχολιάστηκαν και προηγουμένως. Πολύ εμφανές καθίσταται 

αυτό άλλωστε στο σημείο που βρισκόμαστε, καθώς η μετάβαση από το «Grandioso 

θέμα» στη μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b του «πρώτου θέματος» 

πραγματοποιείται χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο 

πρώτο μέρος.

Στα μέτρα 616-633, υπάρχει η ίδια συνθετική λογική που υπάρχει και στα 

μέτρα 153-170. Πραγματοποιούνται κάποιες αλλαγές που αφορούν κυρίως τα 

συνδετικά περάσματα, την αντιμετώπιση της συνοδείας και το διπλασιασμό της 

μελωδικής γραμμής με χρήση οκτάβων (κυρίως από το μέτρο 628 και μετά).

Στο μέτρο 634 παρακολουθούμε μία παραλλαγή της μεταμορφωμένης εκδοχής της κεφαλής 

της υποενότητας b του «πρώτου θέματος» στην επάνω φωνή του αριστερού χεριού, ενώ το δεξί χέρι 

συνοδεύει αρμονικά. Μετά από ένα συνδετικό πέρασμα που περιλαμβάνει μία χρωματική άνοδο σε 

τρίτες, έχουμε τη συνέχεια της παραλλαγής της μεταμορφωμένης εκδοχής της υποενότητας b, την 

οποία διαδέχεται ένα ακόμη πέρασμα με τρίτες που ανέρχονται χρωματικά.

Έχουμε οδηγηθεί λοιπόν στο μέτρο 642. Παρατηρούμε για μία ακόμη φορά ότι 

χρησιμοποιείται το ίδιο θεματικό υλικό ταυτόχρονα στα δύο χέρια. Στο αριστερό χέρι μία 

μεταμορφωμένη εκδοχή του πυρήνα της υποενότητας a του «πρώτου θέματος» και στο δεξί χέρι το ίδιο 

υλικό αξιοποιείται και επεξεργάζεται σε σμίκρυνση. Καθένα από τα μέτρα 642 έως 648 υπακούει στην 

ίδια λογική. Εντοπίζονται δε τονικές αποκλίσεις και σταδιακή κάθοδος προς τη χαμηλή περιοχή του 

οργάνου. Το μέτρο 649 έχει επίσης συνδετικό χαρακτήρα. Η ρυθμική διάρθρωση στο δεξί χέρι είναι η 

ίδια, ενώ η φθογγική επεξεργασία προσαρμόζεται στα δεδομένα της πτώσης που θα ακολουθήσει. Στο 

αριστερό χέρι, οι μοτιβικές καταβολές είναι οι ίδιες όπως και πριν, μόνο που μεταβάλλεται και εδώ η 

φθογγική και ρυθμική επεξεργασία.

2.2.7. Stretta quasi Presto - Presto - Prestissimo (υ,έτρα 650-710).

Βρισκόμαστε λοιπόν 110 μέτρα πριν το τέλος του έργου. Έχει 

πραγματοποιηθεί μια πτώση στη δεσπόζουσα της σολ δίεση ελάσσονας. Ακολουθεί η 

επαναδιατύπωση μίας ενότητας του πρώτου μέρους-τμήματος του έργου (μέτρα 255-

55



276). Μία σημαντική διαφορά που εντοπίζεται είναι η χρήση τριήχων ογδόων στο 

αριστερό χέρι αντί των δεκάτων έκτων που είχαν χρησιμοποιηθεί στην αρχική 

διατύπωση. Επιπλέον, ο συνθέτης πραγματοποιεί τις απαραίτητες αρμονικές 

προσαρμογές σε ολόκληρη την ενότητα, έτσι ώστε να οδηγηθεί στην κατάληξη του 

μέτρου 672 στη δεσπόζουσα με έβδομη βαθμίδα της σι ελάσσονας-μείζονας.

Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία ενότητα του τρίτου μέρους-τμήματος του έργου (μέτρα 

673-710). Με την ένδειξη Presto σηματοδοτείται μία εγρήγορση, μία πορεία προς μία κορύφωση. 

Ενταγμένη πρώτα στο τονικό περιβάλλον της σι ελάσσονας και ακόλουθα σε αυτό της σι μείζονας, 

παρακολουθούμε μία κατιούσα κλίμακα (πρβλ. «εισαγωγικό θέμα») σε μορφή οκτάβων στα μέτρα 673- 

676. Στα τέσσερα επόμενα μέτρα αξιοποιείται η ίδια θεματική πηγή (τεχνική σμίκρυνσης και χρήση 

ογδόων) σε μία γραφή εμφανώς πιανιστική, με χρήση γρήγορων οκτάβων και στα δύο χέρια. Στο μέτρο 

681 ένα ρυθμικό «εφφέ» λαμβάνει χώρα, καθώς δημιουργείται μία ψευδαίσθηση επιβράδυνσης, 

εξαιτίας της απότομης χρήσης τριήχων τετάρτων.

Η εγρήγορση επιτείνεται με την ένδειξη Prestissimo στο μέτρο 682. Εντοπίζεται μία 

αντιστοιχία με τα ρυθμομελωδικά συμβάντα των μέτρων 582-590. Συγκεκριμένα, το μέτρο 682 

παράγεται από τη μοτιβική εκδοχή που είδαμε στο μέτρο 582 και το μέτρο 683 από την αντίστοιχη 

εκδοχή του μέτρου 588. Τα δύο επόμενα μέτρα είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα δύο προηγούμενά 

τους (μόνη διαφορά η οκτάβα του μι-μπάσο). Τα μέτρα 686 και 687 ακολουθούν το μοτιβικό πρότυπο 

του μέτρου 682, ενώ στα μέτρα 688, 689 αξιοποιείται ένα μικρό κομμάτι μόνο, το οποίο τίθεται σε 

μοτιβική επεξεργασία και συγκροτείται από τους φθόγγους λα#, ντο#, σι (διπλασιασμένοι στην 

οκτάβα).

Κατόπιν (μέτρο 690) τα δύο χέρια αλλάζουν ρόλους: το δεξί χέρι αναλαμβάνει το ρόλο της 

συνοδείας, ακολουθώντας το ρυθμικό πρότυπο του αριστερού χεριού, ενώ παράλληλα το αριστερό 

μιμείται την πρότερη ρυθμομελωδική επεξεργασία του δεξιού χεριού. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο μέτρο 

696, όπου παρακολουθούμε ένα πέρασμα με οκτάβες-εμφανές δείγμα πιανιστικής γραφής- για ένα 

μέτρο χρωματικά ανερχόμενες και για 2,5 μέτρα χρωματικά κατερχόμενες. Στο δεύτερο μισό του μέτρο 

699 πραγματοποιείται μία πλάτυνση του ρυθμικού χωροχρόνου με την εμφάνιση ενός τρίηχου 

τετάρτων, το οποίο προϊδεάζει για τη ρυθμική διάρθρωση που θα ακολουθήσει.

Το τρίτο μέρος-τμήμα του έργου τελειώνει με την εμφάνιση του «Grandioso 

θέματος» στη σι μείζονα. Η ρυθμική αγωγή τρέπεται ξανά σε 3/2. Αξιοσημείωτη η 

ένδειξη f f f , καθώς και η ηχητική πληρότητα που προκαλείται από τον επαναληπτικό 

χαρακτήρα πλούσιων συγχορδιακών πλεγμάτων. Επιπλέον, από πλευράς φθογγικής 

σημασιολογίας, αυτή η εμφάνιση του θέματος φαίνεται να φέρει εξαγγελτικό 

χαρακτήρα (οι επαναλαμβανόμενες συγχορδίες στην υψηλή περιοχή του οργάνου, 

μέτρα 701 και 703 οδηγούν κυρίως σε μια τέτοιου είδους υπόθεση), ενώ στη διάρκεια

56



των μέτρων 704-707 παρακολουθούμε και πάλι ένα φαινόμενο «ψευδούς 

επιβράδυνσης». Μετά τις ανερχόμενες συγχορδίες της σι ύφεση μείζονας (στο δεξί 

χέρι στις διάφορες αναστροφές της), επέρχεται η αναμενόμενη κορύφωση με το 

tremolo στο δεξί χέρι και τις ανερχόμενες οκτάβες του αριστερού χεριού. Στα μέτρα 

708, 709, 710 η δεσπόζουσα βαθμίδα με έβδομη της σι μείζονας εκτίθεται και 

επιτείνει τον εξαγγελτικό χαρακτήρα που σχολιάστηκε προηγουμένως.

2.2.8. Andante sostenuto - Allegro moderato - Lento assai (utcpa 711-760).

Την κορώνα ακολουθεί η αλλαγή ρυθμικής αγωγής σε 3/4 και η εμφάνιση 

μίας ενότητας με την ένδειξη Andante sostenuto. Το «θέμα του αργού μέρους» 

έρχεται στο προσκήνιο, στην τονικότητα της σι μείζονας. Έως το μέτρο 720 

ακολουθείται το πρότυπο της πρώτης εμφάνισης του θέματος στο Αργό μέρος (βλ. 

μέτρα 331-343), ενώ στα μέτρα 721-728, ακολουθείται το πρότυπο της δεύτερης 

εμφάνισης του θέματος στο Αργό μέρος (βλ. μέτρα 407-414).

Είναι αμφιλεγόμενο το αν θα θεωρήσουμε ότι η Coda ξεκινά στο μέτρο 711. 

Ενδεχομένως το Andante sostenuto να ανήκει στο τρίτο μέρος-τμήμα και να αποτελεί 

την σημασιολογική ολοκλήρωσή του. Αν προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους 

παραδοχή, τότε ίσως θα ήταν επιτυχέστερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος 

«Ανακεφαλαίωση» (αντίστοιχος του αγγλικού Recapitulation) αντί του όρου 

«Επανέκθεσή». Η σκοπιμότητα της χρήσης αυτού του όρου θα ήταν η δήλωση του 

γεγονότος ότι το τρίτο μέρος-τμήμα της Σονάτας ανακεφαλαιώνει τα μουσικά 

συμβάντα τόσο του πρώτου, όσο και του δευτέρου μέρους-τμήματος του έργου. 

Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί και προηγουμένως, βασική μορφική αρχή του 

συνθέτη είναι η λειτουργία των μερών ως συγκοινωνούντα δοχεία. Με τον τρόπο 

αυτό, το μουσικό υλικό μπορεί να εισρέει από το ένα μέρος στο άλλο. Ακόμη και 

στην Coda λοιπόν, είναι δυνατό να εντοπίζεται η σημασιολογική ολοκλήρωση του 

τρίτου μέρους-τμήματος του έργου.

Βέβαια, σημαντικό επιχείρημα για την παραδοχή ότι η Coda του έργου ξεκινά 

στο μέτρο 711 είναι το γεγονός ότι ο Liszt είχε συνθέσει αρχικά μία διαφορετική 

καταληκτική ενότητα για το έργο. Η ενότητα αυτή είναι πολύ μικρότερη από την 

ισχύουσα, και ορμάται από το «εξαγγελτικό Grandioso θέμα».(βλ. μουσικό 

παράδειγμα 12).
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Μουσικό παοάδειγιια 12.

8Τ"
\ ι ^

( Uν.η -1A+1! i-,4-|-Ŵ
j -̂|-r 

sf

Ϊ̂Φ-
..£1-- L

%=f*4} . . .\ lpf-p p-p-pj β»---·
-1 * ^ 1

■rrr'r 'pr 'sn
Sva-

>■ ι .-ι.·Αίί » ..
f ιΛ*

i i '..I 
ί

—  M 7

^=J=^±=^=f:
* ·· ·' · r 

.vii ..,
np

f#¥̂— > >—r—t
- « 

J I J j  j  i l l

S1

*=#1

2=^ 
a---
=4=̂J i

-rs 4—5:
iff ΓΗ t

--- T-» -------- ί -P -------- j

Γ p

• f\ J
=fp=̂— 
μφ4 ·ηί.-.=̂=U-gf P

i* -7v
. : f0-
4 r=f.T  f = r = l

ij i j
Λ

li ' r Γ
Λ™.... ...........p-*· A

* If :J 1
-̂4=

A
T

Λ1m

58



Προχωρώντας τώρα στην επόμενη ενότητα του έργου, το Allegro moderato, 

υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή που περιγράφηκε βρισκόμαστε 

ήδη στην Coda. Η ρυθμική αγωγή αλλάζει για τελευταία φορά σε 4/4. Ο 

ρυθμοποιημένος Ισοκράτης στο αριστερό χέρι (θεματική καταβολή: υποενότητα b 

«πρώτου θέματος») αποκαλύπτει μία αντιστοιχία με την καταληκτική ενότητα του 

πρώτου μέρους-τμήματος του έργου (μέτρα 319-330). Στο δεξί χέρι παρουσιάζονται 

συγχορδίες (vii7 της iv, iiN, I, vii7 της iv, iiN, vii7) ανερχόμενες, που οδηγούν στο 

μέτρο 737, όπου παρατίθεται μία τελευταία παραλλαγμένη εκδοχή του πυρήνα της 

υποενότητας a του «πρώτου θέματος». Στα μέτρα 739-743, ολόκληρη η υποενότητα a, 

με μία μικρή επέκταση (φθόγγοι του αριστερού χεριού: σολ, μι, ντο#, λα#).

Στα μέτρα 744-748 παρακολουθούμε ένα σύνηθες αρμονικό φαινόμενο του 

μουσικού ιδιώματος του συνθέτη. Μία σύνδεση της τονικής με την επιδεσπόζουσα, η 

οποία στη συνέχεια βαρύνει τη θεμέλιό της και συνδέεται ξανά με τη τονική. Αυτό 

συμβαίνει δύο φορές, καταλήγοντας στην τονική, η συγχορδία της οποίας
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επαναλαμβάνεται δύο φορές στα μέτρα 748-749. Πραγματοποιείται με αυτό τον 

τρόπο ομαλά η σύνδεση με το Lento assai. Το «εισαγωγικό θέμα», όπως σχολιάστηκε 

και προηγουμένως, καλείται τώρα να παίξει το ρόλο του επιλόγου. Χωρίς την 

παρεμβολή των γνωστών επαναλαμβανόμενων φθόγγων, μία κατιούσα μελωδική 

κλίμακα της σι ελάσσονας παρουσιάζεται δύο φορές, υφιστάμενη και αυτή μία 

«στρέβλωση», αντίστοιχη αυτής που υπέστη η μείζονα κλίμακα του μέτρου 458. Ο 

προτελευταίος φθόγγος της κατιούσας κλίμακας παρουσιάζεται με βάρυνση, με 

αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα τριημιτόνιο μεταξύ της δεύτερης και τρίτης βαθμίδας 

της κλίμακας.

Η τελευταία κλίμακα σταματά στο φθόγγο ντο, τον οποίο και εκθέτει για τρεις 

χρόνους στο μέτρο 754. Ο φθόγγος αυτός αξιοποιείται για τη χρήση της μακρινής 

προς το τονικό περιβάλλον συγχορδίας της λα ελάσσονας. Τη συγχορδία αυτή 

ακολουθεί μία φα μείζονα, η οποία με χρωματική αλλοίωση του φθόγγου φα οδηγεί 

στη σι μείζονα. Η τελευταία εκτίθεται τρεις φορές σε β’ αναστροφή. Το έργο 

ολοκληρώνεται με το θεμέλιο φθόγγο της συγχορδίας αυτής, ο οποίος είναι 

τοποθετημένος στη χαμηλή περιοχή του οργάνου. Η διάρκειά του είναι πολύ σύντομη 

(ρυθμική αξία ενός ογδόου), η μοτιβική καταβολή του δε, βρίσκεται στο πρώτο μέτρο 

του έργου. Το υπόλοιπο του τελευταίου μέτρου του έργου παραδίδεται στη σιωπή, με 

τη χρήση των παύσεων.(βλ. μουσικό παράδειγμα 13).

Δύο τελευταίες επισημάνσεις αξίζει να σημειωθούν. Οι τελευταίες συγχορδίες 

του έργου φέρουν την ένδειξη δυναμικής ρρρ . Η  αρχική πρόθεση του συνθέτη ήταν να 

τελειώσει το έργο σε f f f , άποψη την οποία απέρριψε στη συνέχεια, προτιμώντας την 

ισχύουσα εκδοχή. Οπωσδήποτε το τέλος του έργου αποκτά μεγαλύτερη ένταση με τη 

χρήση της δυναμικής ρρρ .
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Μουσικό παράδειγμα 13.

Η  δεύτερη επισήμανση αφορά τον τελευταίο φθόγγο του έργου. Ο φθόγγος αυτός 

είναι ο πιο υπαινικτικός από οποιοδήποτε ά?λο φθόγγο. Ιδωμένος αντικειμενικά, 

αποτελεί ουσιαστικά το θεμέλιο φθόγγο της συγχορδίας που εκτέθηκε σε β  ’ αναστροφή, 

ωστόσο δεν αρκεί να σταθεί κανείς μόνο σε αυτό. Τόσο τα τελευταία 13 μέτρα, όσο και 

ο τελευταίος φθόγγος σηματοδοτούν πρώτα από όλα την κυκλικότητα της μορφής του 

έργου (αντιστοιχία με το λογοτεχνικό σχήμα κύκλου). Ο νομοτελειακός χαρακτήρας του 

«εισαγωγικού θέματος» επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά. Είναι αμφιλεγόμενο αν ο 

φθόγγος αυτός σημασιολογικά είναι φορτισμένος θετικά, αρνητικά, ή ουδέτερα. Στην 

περίπτωση της ουδετερότητας, πρόκειται για ένα φθόγγο αποφόρτισης, ανακούφισης, 

λύσης. Στην περίπτωση της θετικής αποτίμησης του φθόγγου, πρόκειται για την 

επιβεβαίωση ενός θριαμβευτικού τέλους (που σηματοδοτείται από τις συγχορδίες που 

προηγήθηκαν) ή και για την τελειωτική διάλυση της «σκοτεινής» ατμόσφαιρας που 

δημιούργησε η χρήση της χαμηλής περιοχής του οργάνου. Αν τέλος, ο φθόγγος αυτός 

είναι αρνητικά φορτισμένος, τότε πρόκειται για μια εκδήλωση αβεβαιότητας,
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αμφισβήτησης του θριάμβου των τελευταίων μειζόνων συγχορδιών, μία υπενθύμιση της 

«δύναμης του υπαινιγμού» της χαμηλής περιοχής του οργάνου (υπενθυμίζουμε βέβαια 

ότι αυτές οι ερμηνείες πραγματοποιούνται εδώ στο πλαίσιο της ανάλυσης, της 

σημασιολόγησης με βάση καθαρά μορφικά και φθογγικά συστατικά. Οι οποιασδήποτε 

μορφής «προγραμματικοί» προβληματισμοί, αλλά και η ευστάθειά τους ή μη, θα μας 

απασχολήσουν άλλωστε στο τμήμα αυτό της εργασίας που σχετίζεται με την απόπειρα 

αισθητικής προσέγγισης του έργου).

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση της μορφής ολόκληρου του έργου, 

απομένουν μόνο κάποια συμπεράσματα. Πασιφανής και αξιοπρόσεχτη είναι η υπακοή 

σε εκείνη τη συνθετική αρχή που επιτάσσει την παραγωγή ενός μέγιστου από ένα 

ελάχιστο. Παρατηρήσαμε τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε στη Σονάτα ο 

συγκερασμός των συνθετικών προθέσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με τις προσωπικές 

τεχνικές επιλογές του συνθέτη (επιλογές που αφορούν τη μορφή, τη διαδικασία 

μορφοποίησης, την αξιοποίηση των τεχνικών και ηχοχρωματικών δυνατοτήτων του 

οργάνου, την υφή, το αρμονικό ιδίωμα κ.ο.κ.) με την υπακοή σε μορφικά πρότυπα. 

Τα πρότυπα αυτά πλαισίωσαν τελικώς, με τη σταθερότητα ή και την πρωτοπορία 

τους, μία σκέψη επαναστατική.
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2.2.9. Συνοπτική παρουσίαση της δομής του έργου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση σε μικροδομικό επίπεδο. Υπόμνηση σημαντικών 

στιγμιότυπων.

Μ έτρα 1-7: Εισαγωγή, «εισαγωγικό θέμα».

Μ έτρα 8-330: 1° μέρος-τμήμα.

- 8-31: εξακολούθηση εισαγωγικού χαρακτήρα

8: «πρώτο θέμα» (8-13 υποενότητα a, 14-17 υποενότητα b)

-32-104

32: ουσιαστική εκκίνηση Έκθεσης, «κύρια θεματική ιδέα», σύντομη κορύφωση, 1° 

βαρύκεντρο

55: εμφάνιση χαρακτηριστικής αντιστικτικής τεχνικής, σύντομη κορύφωση,

αντιστοιχία με μέτρο 25

81: εμφάνιση «μεταμορφωμένης εκδοχής» του «εισαγωγικού θέματος»

- 105-120

105: «Grandioso θέμα», πρώτη μεγάλη κορύφωση, 2° βαρύκεντρο

Συνύπαρξη θεματικών συστατικών του «εισαγωγικού θέματος» και των υποενοτήτων

a και b του «πρώτου θέματος»

- 120-152

125: «θεματική μεταμόρφωση» υποενότητας a του «πρώτου θέματος»

- 153-254

153: «Δευτερεύον θέμα», μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b και κατόπιν a 

του «πρώτου θέματος», 3° βαρύκεντρο

239: «θεματική μεταμόρφωση» υποενότητας a του «πρώτου θέματος»

- 255-276

255: Παραλλαγμένη εκδοχή «δευτερεύοντος θέματος», 4° βαρύκεντρο

- 277-330

277: «θεματική μεταμόρφωση» «εισαγωγικού θέματος»

286: φαινομενική «ψευδοεπανέκθεση»

297: «θεματική μεταμόρφωση» «Grandioso θέματος»

319-330: καταληκτική ενότητα 1ου μέρους-τμήματος
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Μέτρα 331-459: 2° μέρος-τμήμα. Τριμερής μορφή ΑΒΑ'+ Coda.

-331-362: Α

331: «Andante sostenuto θέμα», συνύπαρξη θεματικών συστατικών του «εισαγωγικού 

θέματος» και των υποενοτήτων a και b του «πρώτου θέματος»

-363-394: Β 

-395-452: Α'

395: «θεματική μεταμόρφωση» του «Andante sostenuto θέματος», 2η μεγάλη 

κορύφωση

- 453-459: Καταληκτική ενότητα 2ου μέρους-τμήματος, «εισαγωγικό θέμα»

Μέτρα 460-710: 3° μέρος-τμήμα.

- 460-532: Fugato, Πολυφωνική υφή

460: 3η μεγάλη κορύφωση, τελευταία αξιοσημείωτη ιδέα πριν τη Επανέκθεσή, 

διαδοχική συνύπαρξη υποενοτήτων a και b του «πρώτου θέματος»

523: αντιστοιχία με μέτρο 25

- 533-599

533: ουσιαστική εκκίνηση Επανέκθεσης. Επαναδιατύπωση «κύριας θεματικής ιδέας»,

1° βαρύκεντρο

-600-615

600: επαναδιατύπωση «Grandioso θέματος», 2ο βαρύκεντρο

- 616-649

616: επαναδιατύπωση «δευτερεύοντος θέματος», 3° βαρύκεντρο 

-650-710

650: επαναδιατύπωση παραλλαγμένης εκδοχής του «δευτερεύοντος θέματος», 4° 

βαρύκεντρο

Μέτρα 711-760: Coda.
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-711: «Andante sostenuto θέμα»

- 729: αντιστοιχία με μέτρο 319 (καταληκτική ενότητα 1ου μέρους-τμήματος)

- 750: «εισαγωγικό θέμα» ως επίλογος

2.2.10. Συνοπτική παρουσίαση του φαινομένου της «θεματικής μεταμόρφωσης» μέσω 

υπόμνησης των σημαντικότερων στιγμιότυπων εμφάνισής του.

1. «Θεματικές μεταμορφώσεις εισαγωγικού θέματος»

Μέτρα: 81, 277, 555, 673

2. «Θεματικές μεταμορφώσεις πρώτου θέματος»

Υποενότητα a:

Μέτρα: 125, 161, 205, 239, 315, 319, 582, 642, 682 

Υποενότητα b:

Μέτρα: 153, με παραλλαγμένες εκδοχές (171, 255)

3. «Θεματική μεταμόρφωση Grandioso θέματος»

Μέτρο: 297

4. «Θεματική μεταμόρφωση Andante 808ΐβημ^ θέματος»

Μέτρο: 395
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°.

ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

3.1. Μία απόπειρα αισθητικής προσέγγισης.

Προχωρώντας στην αισθητική προσέγγιση της Σονάτας, μπορούμε να 

ισχυριστούμε μόνο ότι θα αποπειραθούμε να πραγματοποιήσουμε την προσέγγιση 

αυτή. Και αυτό συμβαίνει, γιατί το έργο εγείρει προβληματισμούς τόσο για τον ίδιο 

του τον τρόπο ύπαρξης, όσο και για τη φύση των πάγιων αισθητικών 

προβληματισμών. Η ίδια του η αμφισημία κλυδωνίζει τις παραδοσιακές αντιλήψεις 

για τη σχέση μορφής και περιεχομένου σε ένα έργο, οδηγώντας παράλληλα σε 

στοχαστικές διερευνήσεις των εννοιών της «απόλυτης» και της «προγραμματικής» 

μουσικής.

Ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιούνται οι κλυδωνισμοί αυτοί, είναι το 

γεγονός ότι στην περίπτωση της Σονάτας σε σι ελάσσονα, κατά την προσπάθεια 

πραγματοποίησης μιας αισθητικής προσέγγισης βρισκόμαστε μπροστά στο πρόβλημα 

μιας αποτύπωσης της σχέσης μορφής-περιεχομένου που απαιτεί ταυτόχρονο 

καθορισμό της υπόστασης του ίδιου του περιεχομένου. Και το πρόβλημα αυτό 

δημιουργείται εξαιτίας της ασάφειας που υπάρχει σχετικά με το αν πρόκειται για ένα 

έργο «απόλυτης» ή «προγραμματικής» μουσικής. Αυτό που θα επιχειρήσουμε λοιπόν 

να εξετάσουμε, είναι το αν μπορούμε να παραδεχθούμε το ενδεχόμενο ύπαρξης του 

έργου ως έργου «προγραμματικής» μουσικής, και με ποιο τρόπο διερευνάται και 

καθορίζεται το περιεχόμενο τόσο στην περίπτωση αυτή, όσο και στην περίπτωση της 

έτερης παραδοχής.

Προχωρούμε με αυτό τον τρόπο στο δεύτερο βήμα της αναζήτησης. 

Ισχυριστήκαμε ότι οι έννοιες της «απόλυτης» και «προγραμματικής» μουσικής 

οδηγούνται σε απώλεια της σαφήνειάς τους, εξαιτίας της αμφισημίας του έργου. Πώς 

ορίζεται ακριβώς η έννοια της «απόλυτης» μουσικής; Εφόσον δεχόμαστε το 

διαχωρισμό μεταξύ «απόλυτης» και «προγραμματικής» μουσικής, για λόγους βέβαια 

καθαρά συλλογιστικής, δικαιούμαστε να δεχθούμε ότι υπάρχουν και υποκατηγορίες 

«απόλυτης» μουσικής. Η πρώτη υποκατηγορία είναι εκείνη που αντικατοπτρίζει την 

ακραία φορμαλιστική αντίληψη. Μορφή λοιπόν και περιεχόμενο είναι το ίδιο πράγμα, 

και εφόσον ερευνηθεί το ζήτημα της μορφής, έχει εντοπιστεί και το περιεχόμενο.
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Είναι βέβαια δύσκολο να καταστεί πειστικό ότι υπάρχει τέτοιου είδους μουσική, από 

τη στιγμή που ακόμη και στην περίπτωση της εσκεμμένης συναισθηματικής 

αποστασιοποίησης ενός συνθέτη, εξακολουθεί να υπάρχει η συνθετική χειρονομία 

που εγκαθιστά μία a priori υποκειμενικότητα.

Η δεύτερη υποκατηγορία απόλυτης μουσικής είναι εκείνη κατά την οποία, 

ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη μορφή υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο, αυτό της 

εννοιολόγησης της μορφής. Και η εννοιολόγηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της 

φθογγικής, μορφικής και μορφοποιητικής σημασιολόγησης. Το περιεχόμενο λοιπόν, 

αν ταυτίζεται με κάτι, αυτό είναι η μορφή ως έννοια, δηλαδή η μορφή εμπεριέχουσα 

τη σημασιολόγησή της. Πρόκειται για ένα είδος υγιούς φορμαλιστικής θεώρησης, 

όπου το περιεχόμενο ταυτίζεται με τη μορφή και όχι η μορφή με το περιεχόμενο.

Στην περίπτωση που υπάρχει εσκεμμένη συναισθηματική εμπλοκή του 

συνθέτη, η οποία εκδηλώνεται συγκεκριμένα, μέσω της πρόθεσης συμβολισμού μιας 

ποιητικής ιδέας, εικόνας κ.ο.κ., τότε πλέον μιλούμε για ύπαρξη προγράμματος. Στην 

περίπτωση της «προγραμματικής» μουσικής, το πρόγραμμα βέβαια έχει αντίκτυπο 

στις μορφικές επιλογές, τόσο σε επίπεδο της μορφής ως έννοιας, όσο και σε επίπεδο 

της μορφής ως αντικειμενικής αποτύπωσης, μορφικού σχήματος. Παρά βέβαια το 

γεγονός ότι δεχόμαστε ότι η μορφή είναι απλή επίπτωση του περιεχομένου, ή στην 

καλύτερη περίπτωση συναρμόττεται με αυτό, το ζήτημα είναι αν παραδεχόμαστε ότι 

το περιεχόμενο του προγράμματος είναι το μουσικό περιεχόμενο το ίδιο, ή αν κάτι 

πέραν του περιεχομένου του προγράμματος συνιστά το μουσικό περιεχόμενο.

Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διερευνήσουμε, εάν η Σονάτα μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό, αξίζει να εξετάσουμε τις απόψεις του ίδιου του 

συνθέτη για την «προγραμματική» μουσική, αλλά και τις γενικότερες αισθητικές του 

αρχές, τα ιστορικά επιχειρήματα που ωθούν στη μία ή την άλλη άποψη, καθώς και τις 

απόψεις των μεταγενεστέρων του Liszt μελετητών σε απόπειρες επιστημονικών ή και 

καλλιτεχνικών ερμηνειών.

Οι αισθητικές λοιπόν αρχές του συνθέτη και οι αντιλήψεις του για την 

«προγραμματική» μουσική διατυπώνονται με σαφήνεια στο δοκίμιό του ο Berlioz και 

η συμφωνία του «ο Harold στην Ιταλία» (1855). Σε ένα απόσπασμα του δοκιμίου 

σημειώνει:
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Ένα πρόγραμμα δεν έχει άλλο σκοπό παρά να επισύρει την προσοχή εκ των 

προτέρων στις πνευματικές στιγμές (πνευματικά ερεθίσματα) που οδήγησαν το συνθέτη 

στη δημιουργία του έργου του, στις σκέψεις που επιζήτησε να ενσωματώσει σε αυτό. 

Παρά το γεγονός ότι είναι παιδαριωδώς ανούσιο, στην πραγματικότητα ως επί το 

πλείστον άστοχο, να κατασκευάσει κανείς ένα πρόγραμμα εκ των υστέρων (δηλ. μετά 

την ολοκλήρωση της σύνθεσης του έργου) και να προσπαθήσει να εξηγήσει το 

συναισθηματικό περιεχόμενο ενός ενόργανου ποιήματος, εφόσον σε αυτή την 

περίπτωση η λέξη (ίσως ενν. ο τίτλος) θα καταστρέψει τη μαγεία, θα βεβηλώσει τα 

συναισθήματα, θα διασπάσει τα λεπτεπίλεπτα νήματα της ψυχής, τα οποία 

σχηματοποιήθηκαν μόλις μόνο με αυτή τη μορφή (δηλ. τη μουσική μορφή), καθώς δε θα 

μπορούσαν να περικλειστούν σε λέξεις, εικόνες ή ιδέες, ο συνθέτης ο ίδιος έχει τον 

έλεγχο του έργου του και ενδέχεται να το δημιούργησε κάτω από την επιρροή 

συγκεκριμένων ερεθισμάτων, τα οποία επιθυμεί να γνωστοποιήσει εκτενώς και 

ολοκληρωτικά στους ακροατές του.

[Das Programm bezweckt nichts anderes als au f die geistigen Momente, 

welche den Komponisten zum Schaffen seines Werkes trieben, a u f die Gedanken, 

welche er durch dasselbe zu verkorpern suchte, vorbereitend hinzudeuten. Obwohl es 

kindisch mufiig, ja  meistens verfehlt ist, Programme nachtraglich zu entwerfen und 

den Gefuhlsinhalt einer Instrumentaldichtung erklaren zu wollen, da in diesem Falle 

das Wort den Zauber zerstoren, die Gefiihle entweihen, die feinsten Gespinnste der 

Seele zerreifien mufi, die gerade nur diese Form annahmen, weil sie sich nicht in 

Worte, Bilder und Ideen fassen liefien, so ist doch auch wieder der Meister Meister 

iiber sein Werk und kann es unter dem Einflufi bestimmter Eindriicke geschaffen 

haben, welche er alsdann noch dem Horer zu vollem, ganzen Bewufitsein bringen 

mochte. jTLiszt, Franz. Gesammelte Schriften. Vierter Band (Aus den Annalen des 

Fortschritts). Deutsch bearbeitet von Lina Ramann. Breitkopf & Hartel Wiesbaden. 

Georg Olms Verlag. Hildesheim-New York, 1978.]

Διαφαίνονται λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους ο Liszt αρνήθηκε να 

εξυπηρετήσει με τις συνθέσεις του την υπακοή στις ακαδημαϊκές επιταγές, κυρίως 

κατά τη μορφοποίηση των έργων του. Και αυτό γιατί τα αντιμετώπιζε ως τη ιιουσική 

έκφραση μιας συγκεκριμένης ιδέας ή θέσης, που μπορούσε να πηγάζει από τη 

λογοτεχνία, την τέχνη γενικότερα, ή ακόμη και την ίδια τη ζωή. Στα συμφωνικά του 

ποιήματα αντικατοπτρίζεται κατεξοχήν αυτή η βλέψη, καθώς ο συνθέτης επιθυμεί να
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εκθέσει τις φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές ιδέες που είχαν μεγάλη σημασία για τον 

ίδιο. Το πρόγραμμα δεν έχει για εκείνον σημασία «εξιστορητική», αλλά είναι μία 

ιδέα, ένα σύμβολο, που απορρέει από μια ιστορία, ένα μύθο, μία ποιητική ιδέα, μία 

εικόνα κ.ο.κ., από αυτό δηλαδή που συνιστά το ερέθισμα της δημιουργίας σε κάθε 

ξεχωριστή περίπτωση.

Συμπεραίνουμε για το λόγο αυτό ότι η μουσική μορφή των προγραμματικών 

έργων του Liszt δεν είναι απλώς ένα έρμαιο του προγράμματος, από τη στιγμή που το 

τελευταίο δεν έχει εξιστορητικό χαρακτήρα. Πρόκειται για την εξυπηρέτηση μιας 

ιδέας, μέσω μιας μουσικά οριζόμενης μορφής, η οποία εμπεριέχει τη διαδικασία της 

χρονικής εξέλιξης ως διαδικασία-επίπτωση της μορφοποιητικής αρχής, του γεγονότος 

ότι το μουσικό υλικό πρέπει να παρατεθεί μέσα στον οντολογικό χρόνο. Είναι 

άλλωστε μάλλον αδύνατο ένα σύμβολο να αποτυπωθεί μουσικά με μια στιγμιαία 

διαδικασία, ταυτόχρονα δηλαδή με την εγκεφαλική και συναισθηματική σύλληψη της 

μουσικής αποτύπωσής του. Η μορφή λοιπόν υπακούει στις δικές της αρχές, 

ανεξάρτητα από τις επιταγές του προγράμματος ως «εξιστόρησης», αλλά σύμφωνα με 

τις επιταγές του προγράμματος ως «συμβόλου». Για το Liszt συνεπώς, η μουσική 

καθεαυτή αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό τμήμα της δημιουργικής του βλέψης και 

των συνθετικών του πρωτοβουλιών.

Επιχειρήσαμε να περιγράψουμε με συντομία τις απόψεις του συνθέτη για την 

«προγραμματική μουσική», όπως αυτός την ορίζει. Τι συμβαίνει όμως με τη Σονάτα; 

Ο κατεξοχήν υπέρμαχος της «προγραμματικής» μουσικής συνέθεσε ένα έργο 

«απόλυτης» μουσικής; Ας εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Η Σονάτα δε συνοδεύεται 

από κάποιο χαρακτηρισμό που θα ωθούσε σε μία αντίληψη «προγραμματική», δεν 

υπάρχει κάποιο προλογικό σημείωμα και καμία ένδειξη μέσα στο μουσικό κείμενο 

που να παραπέμπει σε κάποιο πρόγραμμα, ενώ ο τίτλος «Σονάτα» παραπέμπει άμεσα 

στην «απόλυτη» μουσική. Επιπροσθέτως η ιστορική έρευνα μας πληροφορεί ότι ο 

Liszt δε μιλούσε ιδιαίτερα για τη Σονάτα, ενώ παράλληλα δε γνωρίζουμε την ύπαρξη 

κάποιας γραπτής ή προφορικής παραδοχής κάποιας προγραμματικής εκδοχής από την 

πλευρά του. Αντικειμενικά λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για 

ένα έργο «απόλυτης» μουσικής, η ισορροπημένη μορφή του δε και η αυστηρή 

μορφική αρχή της εξονυχιστικής μοτιβικής ανάπτυξης αλλά και στήριξης ολόκληρου
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του έργου σε ελάχιστο θεματικό υλικό καθιστά μάλλον περίεργη την αντίδραση του 

Eduard Hanslick.

Η μορφολογική ανάλυση που προηγήθηκε αποτελεί το περίτρανο επιχείρημα 

για την υποστήριξη της άποψης περί έργου «απόλυτης» μουσικής. Βέβαια, ο Eduard 

Hanslick αντέδρασε εύλογα, καθώς το έργο δεν εμπίπτει στην κατηγορία του «ακραία 

φορμαλιστικού έργου». Και σε αυτό το συμπέρασμα ωθείται κανείς από το εξίσου 

αντικειμενικό γεγονός ότι ο Liszt ήταν υπέρμαχος της «ποιητικής» βλέψης της 

μουσικής, όπως διαφαίνεται από τις προηγούμενα διατυπωθείσες απόψεις του. Αυτή 

η «ποιητική» βλέψη ενδεχομένως να επέτασσε σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη 

κάποιου ερεθίσματος που θα οδηγούσε στη δημιουργία. Προκύπτει όμως και το 

ερώτημα αν το ερέθισμα αυτό είναι πάντοτε συγκεκριμένο, έτσι ώστε να δύναται να 

γνωστοποιηθεί λεκτικά.

Επιπλέον, οφείλει κανείς να παρατηρήσει ότι ο Liszt, όσο είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, δεν είχε ενδοιασμούς για τη διατύπωση προγραμματικών τίτλων. Κατά 

συνέπεια, εάν θεωρούσε ότι το έργο βασίζεται σε κάποιο πρόγραμμα, θα το είχε 

μάλλον διατυπώσει.

Ας εξετάσουμε λοιπόν αν το έργο ανήκει στη δεύτερη υποκατηγορία 

«απόλυτης» μουσικής (σύμφωνα με την παραπάνω διερεύνηση). Η περίπτωση της 

δεύτερης υποκατηγορίας φαίνεται αρκετά πειστική. Ένα έργο με μορφική ισορροπία 

και ταυτόχρονα εννοιολογημένη μορφή. Η εννοιολόγηση αυτή παραπέμπει στα 

λεγόμενα του Liszt περί λεπτεπίλεπτων νημάτων της ψυχής που σχηματοποιούνται 

μόνο με τη μουσική μορφή. Το ζήτημα είναι βέβαια εάν αυτή η εννοιολόγηση 

εγκλείεται στον ίδιο της τον εαυτό, είναι δηλαδή μόνο φθογγική και μορφική, ή αν 

είναι εννοιολόγηση και με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, που επιτρέπει να 

αναφέρεται κανείς σε αφηρημένες έννοιες, όπως σκοτεινός-φωτεινός, μυστηριώδης, 

υπαινικτικός, αποφόρτιση, ένταση, λύτρωση κ.ο.κ.. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα 

συναισθηματικό περιεχόμενο, το οποίο δε γνωρίζουμε αν δικαιούμαστε να 

χαρακτηρίζουμε ή όχι. Η συναρμογή βέβαια των διαδοχικά εννοιολογούμενών 

μορφικών και φθογγικών στοιχείων είναι ενδεχομένως η σχηματοποίηση των 

λεπτεπίλεπτων ψυχικών νημάτων, σύμφωνα με τη διατύπωση του Liszt.

Το συγκεκριμένο έργο βέβαια, ενώ κατά τα φαινόμενα υπηρετεί τις αρχές της 

αφαίρεσης στη μουσική, έχει πυροδοτήσει προγραμματικές ερμηνείες. Πιθανή
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εξήγηση αποτελεί ίσως το γεγονός ότι η «ποιητική» βλέψη στην οποία αναφερθήκαμε 

προηγουμένως, συνιστά μια εκδήλωση υποκειμενισμού και έντονης συναισθηματικής 

εμπλοκής. Μήπως το έργο εγκαινιάζει μία ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στην 

«απόλυτη» και την «προγραμματική» μουσική; Η κατηγορία αυτή πρεσβεύει μια 

μουσική κατά την οποία το περιεχόμενο ορίζεται βάσει μιας ψυχογραφικής 

διαδικασίας, που δύναται είτε να αφορά άμεσα την περιγραφή της ψυχοσύνθεσης του 

ίδιου του συνθέτη, είτε να αποτελεί μία αφηρημένη δραματουργική ψυχογραφική 

περιγραφή, που απλώς αντικατοπτρίζεται στη μορφή και απλώς ορίζεται μέσω της 

φθογγικής και μορφικής σημασιολογίας. Πρόκειται για μια μορφή «προγράμματος», 

τέτοιου που δύσκολα μπορεί να αποκαλυφθεί ή ακόμα και να διατυπωθεί λεκτικά.

Η έννοια του «προγράμματος» εκδηλώνεται ωστόσο περισσότερο στην 

περίπτωση της συγκεκριμένης, παρά της αφηρημένης ψυχογραφίας: αναφερθήκαμε 

στην αυτό-ψυχογράφηση. Διατυπώνεται βέβαια εδώ η ένσταση: και σε ποια 

περίπτωση ένας συνθέτης δεν αυτό-ψυχογραφείται; Η απάντηση είναι ότι 

ενδεχομένως σε κάθε περίπτωση ψυχογραφείται, η αυτοψυχογράφηση ωστόσο 

απαιτεί μια εσκεμμένη επιθυμία από την πλευρά του δρόντος συνθετικά υποκειμένου. 

Εάν ισχύει το τελευταίο στην περίπτωση της Σονάτας, τότε το έργο έχει ως 

πρόγραμμά του τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του ίδιου του συνθέτη.

Ένα ψυχολογικό πορτραίτο βέβαια προϋποθέτει την εννοιολόγηση της 

μορφής. Αυτό σημαίνει ότι αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές ορίζονται βάσει της 

φθογγικής σημασιολόγησης, αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο, αποτυπώνοντας 

συγκεκριμένα ψυχικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτή η 

ψυχογράφηση, μη αναφερόμενη στον οντολογικό χρόνο, αποτυπώνει τα πάγια εκείνα 

χαρακτηριστικά, η ιδιαιτερότητα των οποίων διαφαίνεται ακόμη και στο μουσικό 

ύφος του συνθέτη.

Από την αντικειμενικότητα λοιπόν, αν πραγματοποιήσει κανείς την τελευταία 

παραδοχή, έχει προχωρήσει σε μια ερμηνεία. Η ερμηνεία αυτή βασίζεται βέβαια σε 

μια λογική διεργασία, πρόκειται όμως για μια υπόθεση που δύσκολα μπορεί να 

τεκμηριωθεί. Αποτελεί βέβαια το πρώτο βήμα μετάβασης στην παραδοχή ενός 

προγράμματος για το έργο.

Θα αναφερθούμε στο σημείο αυτό στις δύο γνωστότερες προγραμματικές 

ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί για τη Σονάτα. Ο λόγος για τον οποίο αναφερόμαστε
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στις προγραμματικές ερμηνείες, και πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για 

ερμηνείες, βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί, κάτι το οποίο είναι σε 

κάθε περίπτωση αντικειμενικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διατύπωση τους και μόνο δεν 

είναι τυχαία, για αυτό και ωθούμαστε στην εξέτασή τους. Το γεγονός ότι συγγραφείς 

έχουν εφεύρει προγράμματα για το έργο, αλλά και καλλιτέχνες έχουν υιοθετήσει τις 

απόψεις των συγγραφέων αυτών, προβληματίζει σχετικά με τον υπαινιγμό κάποιου 

προγράμματος που ο συνθέτης δεν αποκαλύπτει. Η ταυτότητα του προγράμματος 

ωστόσο δεν απασχολεί τόσο, όσο το ζήτημα της ύπαρξής του.

Η γνωστότερη προγραμματική ερμηνεία που έχει διατυπωθεί είναι αυτή που 

παρουσιάζει το έργο να βασίζεται στο μύθο του Φάουστ. Τα τρία κύρια πρόσωπα του 

μύθου είναι οι πρωταγωνιστές: ο Φάουστ, η Μαργαρίτα και ο Μεφιστοφελής, 

χαρακτήρες στους οποίους και αντιστοιχούν τα θέματα της Σονάτας.

Ο μύθος αυτός έχει επιδεχτεί λογοτεχνικές επεξεργασίες, με σημαντικότερη 

αυτή του Goethe (1749-1832). Ο Liszt αξιοποίησε τόσο αυτή τη λογοτεχνική 

επεξεργασία στο έργο του «Eine Faust-Symphonie» (1854-1857), όσο και την 

επεξεργασία ενός άλλου ποιητή, του Nikolaus Lenau (1802-1850). Από τον «Faust» 

του τελευταίου αξιοποίησε δύο σκηνές: τη σκηνή «Der n3chtliche Zug» και τη σκηνή 

«Der Tam in der Dorfschenke», δημιουργώντας το έργο «Δυο επεισόδια από τον 

Φάουστ του Lenau». Το δεύτερο επεισόδιο δεν είναι άλλο από το Mephisto-Walzer 

ηο.1 (1860). Αργότερα ο Liszt συνέθεσε και τρία ακόμα Mephisto Walzer όπως και 

μία Mephisto Polka (κατά την πενταετία 1880-1885).

Συμπεραίνουμε ότι ο μύθος του Φάουστ αποτελούσε ένα από τα αγαπημένα 

θέματα του συνθέτη, τι θα ήταν εκείνο όμως που θα μας ωθούσε να ισχυριστούμε ότι 

και η Σονάτα βασίζεται στο μύθο αυτό; Πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες φαίνεται να 

υιοθετούν μια τέτοιου είδους ερμηνεία. Ο Claudio Arrau για παράδειγμα μας 

πληροφορεί ότι ο ίδιος έχει προχωρήσει σε μια ερμηνεία του έργου με «φαουστικούς 

όρους», ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι για τους μαθητές του Liszt η «φαουστική 

βλέψη» της Σονάτας ήταν κάτι το αυτονόητο. Πρόκειται για μια δήλωση, η οποία 

αφήνεται να εννοηθεί ότι βασίζεται σε κάποια προφορική παράδοση για την ερμηνεία 

του έργου, που καταλήγει στον ίδιο το Liszt, ωστόσο δεν παρουσιάζεται κάποιο 

τεκμήριο για την απόδειξη της αλήθειας του περιεχομένου της.

Θα ισχυριστούμε στο σημείο αυτό ότι η σαφήνεια της φθογγικής 

σημασιολογίας ίσως να κατέστησε αυτονόητη μια «φαουστική», ή και γενικότερα
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προγραμματική ερμηνεία του έργου. Ωστόσο, ένα επιχείρημα που φαίνεται να είναι 

ορθολογικό για τη συγκεκριμένη παραδοχή, υπό προϋποθέσεις βέβαια, είναι το εξής: 

η διχασμένη προσωπικότητα του Φάουστ παρουσιάζει κατά κάποιο τρόπο κοινά 

σημεία με τον ψυχισμό του Liszt, ο οποίος προσπαθούσε ως το τέλος της ζωής του 

με εξαντλητικό τρόπο να εξαλείψει κάθε ίχνος κακού ή άσχημου που εντόπιζε στον 

ψυχισμό ή την προσωπικότητά του, αναζητώντας την πραγματική σωτηρία. Η 

προϋπόθεση βέβαια είναι το έργο να αφορά την ψυχοσύνθεση του Liszt, κάτι που δεν 

είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

Μία άλλου είδους προγραμματική ερμηνεία, εσχατολογικού χαρακτήρα, 

διατυπώνεται από τον Paul Merrick. Ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόγραμμα 

για το έργο, το οποίο απλώς δεν έχει αποκαλυφθεί από το συνθέτη. Προβάλλει το 

επιχείρημα της ύπαρξης συμβολισμών για την τέλεση του προπατορικού 

αμαρτήματος από τους Πρωτόπλαστους και την τελική σωτηρία του ανθρώπινου 

γένους με τον ερχομό του Υιού του Θεού. Επιπλέον, προχωρά στις εξής θεωρήσεις 

για τα θέματα του έργου: το «εισαγωγικό θέμα» αντιπροσωπεύει τη Δημιουργία του 

κόσμου, η υποενότητα a του «πρώτου θέματος» τον Άνθρωπο, η υποενότητα b το 

Διάβολο, το «Grandioso θέμα» το Θεό, η μεταμορφωμένη εκδοχή της υποενότητας b 

την προσπάθεια του Διαβόλου αποπλάνησης του Ανθρώπου και απομάκρυνσής του 

από την αγάπη του για το Θεό και το «Andante sostenuto θέμα» τον ερχομό του 

Χριστού, (για τα θέματα του έργου βλ. μορφολογική ανάλυση.)

Ας προχωρήσουμε σε μια σύντομη παράθεση των σημαντικότερων 

επιχειρημάτων που προβάλλει ο συγγραφέας για την υποστήριξη αυτής της άποψης: 

αναφέρεται πρωταρχικά σε ένα μοτίβο, το οποίο χαρακτηρίζει «μοτίβο του Σταυρού» 

(«Cross Motif»). Το μοτίβο αυτό συναντάται στη γρηγοριανή μελωδία Crux Fidelis, 

την οποία ο Liszt είχε παραδεχτεί ότι αξιοποίησε στο σαφώς προγραμματικό έργο 

του «Die Hunnenschlacht» [συμφωνικό ποίημα αρ.11] (1856-1857) και στο ορατόριο 

«Legende von der heiligen Elisabeth» (1857-1862). Συναρτάται δε από ένα ανιόν 

διάστημα δευτέρας και κατόπιν τρίτης. Τόσο στην υποενότητα a του «πρώτου 

θέματος» όσο και στο «Grandioso θέμα», συναντούμε το μοτίβο αυτό. (βλ. μουσικά 

παραδείγματα 14 και 15). Ο ισχυρισμός που προβάλλεται είναι ότι το μοτίβο αυτό 

αποτελούσε για τον Liszt το «τονικό σύμβολο του Σταυρού», τη μουσική αποτύπωση 

του χριστιανικού αυτού συμβόλου. Θεωρεί λοιπόν ο συγγραφέας ότι η ύπαρξη του
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συγκεκριμένου μοτίβου στη Σονάτα αποκαλύπτει το πρόγραμμα που περιγράφηκε 

προηγουμένως.

Μουσικό παράδειγμα 14.

3
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Ένα δεύτερο επιχείρημα αποτελεί η παραδοχή του Liszt για την εσκεμμένη 

«θεματική μεταμόρφωση» της υποενότητας b του «πρώτου θέματος» (βλ. μουσικό 

παράδειγμα 16 και 17). Ο συνθετικός αυτός χειρισμός συσχετίζεται με αντίστοιχους 

χειρισμούς της «θεματικής μεταμόρφωσης» στο έργο «Eine Faust-Symphonie», έργο 

προγραμματικό, όπου μία «θεματική μεταμόρφωση» δύναται να σημαίνει και 

ουσιαστική μεταμόρφωση ενός χαρακτήρα. Επισημαίνουμε ότι ο συγγραφέας θεωρεί 

ότι ο μύθος του Φάουστ πραγματεύεται και αυτός τη λύτρωση, όπως και το 

πρόγραμμα που παρουσιάζει. Αυτό το κοινό στοιχείο ωθεί στη διατύπωση ενός ακόμη 

επιχειρήματος για την ύπαρξη του προγράμματος που ο ίδιος θεωρεί ότι ενέπνευσε τη 

σύνθεση της Σονάτας.

Μουσικό παράδειγμα 16.
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Μουσικό παράδειγμα 17.
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Τέλος, βασικό επιχείρημά του αποτελεί η ερμηνεία του για την επιλογή του 

Liszt της φα# μείζονας ως τονικότητας για το Αργό μέρος του έργου (μέτρα 331- 

459). Στο ορατόριο «Χριστός» η τονικότητα αυτή αξιοποιείται για να συμβολίσει το 

Χριστό. (Για τη συνολική παρουσίαση του προγράμματος και της συνοδευτικής 

επιχειρηματολογίας βλ. Merrick, Paul. Revolution and Religion in the music o f  Liszt. 

Cambridge University Press. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, 

Sydney, 1987.)

Τα επιχειρήματα του Paul Merrick φαίνονται ορθολογικά, ωστόσο 

προκύπτουν αρκετές ενστάσεις. Τόσο το έργο «Die Hunnenschlacht» (1856-57), όσο 

και το ορατόριο «Legende von der heiligen Elizabeth» (1857-1862) είναι 

μεταγενέστερα της Σονάτας, της οποίας η σύνθεση ολοκληρώθηκε το 1853. 

Ενδέχεται λοιπόν να πρόκειται για μια συμπτωματική χρήση του μοτίβου στη Σονάτα, 

χωρίς προγραμματικές αναφορές.

Συσχετικά με το ζήτημα της εσκεμμένης «θεματικής μεταμόρφωσης», θα 

παρατηρούσαμε ότι η παραδοχή από το Liszt της πρόθεσης του να «μεταμορφώσει» 

το εν λόγω θέμα δε σημαίνει αυτόματα και παραδοχή μιας μεταφορικής 

μεταμόρφωσης, μιας «μεταμφίεσης» δηλαδή ενός προσώπου ή ενός χαρακτήρα 

σύμφωνα με τις επιταγές κάποιου προγράμματος. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε και 

κατά τη μορφολογική ανάλυση του έργου, η τεχνική της «θεματικής μεταμόρφωσης» 

χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα. Θα έπρεπε η συγκεκριμένη «θεματική 

μεταμόρφωση» να θεωρηθεί περισσότερο εσκεμμένη από τις υπόλοιπες που 

λαμβάνουν χώρα στο έργο, ακριβώς επειδή ο συνθέτης παραδέχτηκε την πρόθεσή του 

να την πραγματοποιήσει; Αλλά ακόμη και αν θεωρηθεί ότι αυτή η «θεματική 

μεταμόρφωση» είναι πιο σημαντική από τις υπόλοιπες, πρόκειται για μια θέση που 

δικαιολογείται και μορφολογικά, καθώς η «μεταμόρφωση» αυτή δημιουργεί ένα 

δευτερεύον θέμα, που εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη συνοχή εξαιτίας της κοινής 

θεματικής σύστασης, αλλά και τη διαφοροποίηση εξαιτίας του διαφορετικού ύφους, 

(βλ. και μορφολογική ανάλυση).
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Απομένει λοιπόν να σχολιαστεί η επιλογή της τονικότητας της φα# μείζονας 

για το Αργό μέρος του έργου (μέτρα 331-459). Το γεγονός ότι ο Liszt χρησιμοποίησε 

τη συγκεκριμένη τονικότητα με έντονα συμβολικό χαρακτήρα στο συγκεκριμένο 

ορατόριο, δε σημαίνει απαραίτητα ότι ταυτόσημος συμβολισμός θα ενυπάρχει σε 

άλλα έργα του Liszt, όπου χρησιμοποιείται αυτή η τονικότητα. Ενδεχομένως η 

ηχοχρωματική απόδοση της τονικότητας αυτής, η «υφή» της, να αρμόζει σε μία 

συγκεκριμένη διάθεση ή και σημασία, η οποία στο εν λόγω ορατόριο μεταφράζεται 

σε ένα σύμβολο εξαιτίας του προγράμματος.

Έχουμε εξετάσει λοιπόν τις δύο γνωστότερες προγραμματικές ερμηνείες που 

έχουν διατυπωθεί για το έργο. Αξίζει τώρα να επιστρέψουμε στον προβληματισμό 

που διατυπώθηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Μιλήσαμε για αμφισημία του έργου και 

κλυδωνισμό των παραδοσιακών διαχωρισμών της μουσικής σε «απόλυτη» και 

«προγραμματική». Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να επιχειρηματολογήσουμε πάνω 

στον ισχυρισμό αυτό.

Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την ύπαρξη προγράμματος για το έργο 

εμφανίζουν κάποια κοινά σημεία. Υπάρχουν συμβολισμοί για το καλό, το κακό, το 

ανθρώπινο και το θείο. Υπάρχει επιπροσθέτως το στοιχείο της λύτρωσης ή, αν 

μιλήσουμε με όρους αρχαιοελληνικής τραγωδίας, της κάθαρσης. Δημιουργείται 

λοιπόν η υποψία ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα και να εφεύρει κανείς, θα αναφέρεται 

στο ίδιο πάντοτε περιεχόμενο. Δεν ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει ταυτοσημία μεταξύ του 

περιεχομένου του πρώτου προγράμματος και του δευτέρου, όπως διατυπώθηκε όμως 

και προηγουμένως, ενδέχεται να συνιστά το μουσικό περιεχόμενο κάτι περισσότερο 

από το περιεχόμενο του προγράμματος.

Επιπλέον, το ίδιο περιεχόμενο είναι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε 

χρησιμοποιώντας όρους «απόλυτης» μουσικής. Σημειώθηκε και προηγουμένως ότι η 

σαφήνεια της φθογγικής και μορφικής σημασιολογίας, ο σαφής τρόπος χειρισμού των 

τεχνικών σύνθεσης σε σχέση με το μουσικό περιεχόμενο να πυροδότησε ενδεχομένως 

την εφεύρεση προγραμματικών ερμηνειών. Η σαφήνεια αυτή όμως, πιθανώς να είναι 

αρκετή για την κατανόηση του μουσικού περιεχομένου.

Μπορούμε να θεωρήσουμε σχεδόν με ασφάλεια ότι για ένα συνθέτη σαν το 

Liszt θα υπήρξε κάποιο ερέθισμα για τη σύνθεση του συγκεκριμένου έργου. Για να 

δανειστούμε όμως τα ίδια του τα λόγια, ενδέχεται να μην αποκαλύπτει εσκεμμένα
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αυτό το ερέθισμα για να μην καταστρέψει τη μαγεία, να μη βεβηλώσει τα 

συναισθήματα. Ίσως λοιπόν να είναι άσκοπη η εφεύρεση προγραμμάτων. Το μουσικό 

περιεχόμενο που πηγάζει από κάποιο πρόγραμμα, όσο καθολικό και να είναι, δεν 

μπορεί να συναγωνιστεί την ευρύτητα και την καθολικότητα του μουσικού 

περιεχομένου που δεν υπόκειται σε λεκτικές περιγραφές και λεκτικούς περιορισμούς. 

Άλλωστε, το ερέθισμα αυτό ενδέχεται να μην υπήρξε συγκεκριμένο. Σε αυτή την 

περίπτωση, ένα αφηρημένο ερέθισμα μπορεί να εκφραστεί με σαφήνεια μέσω του 

εξίσου αφηρημένου μουσικού περιεχομένου, χωρίς ενδιάμεσες παρεμβολές.

Η αμφισημία του έργου τελικά, όπως συμπεραίνουμε, δεν έγκειται στη 

διερώτηση για την ύπαρξη προγράμματος ή όχι, αλλά στο αν το έργο επιβεβαιώνει ή 

θέτει υπό αμφισβήτηση τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς. Καθώς οι αισθητικές 

αρχές του Liszt δε φαίνεται να μεταβάλλονται, αναρωτιόμαστε τελικώς αν για το 

συνθέτη θα είχε σημασία να αποκαλύψει το ερέθισμα που τον ώθησε στη σύνθεση 

του έργου, συγκεκριμένο ή αφηρημένο, ή αν είχε τη συναίσθηση ότι όφειλε να 

υπηρετήσει ένα μουσικό περιεχόμενο καθολικότερο του καθολικού.

Η φιλοσοφική αυτή αρχή είναι τόσο ισχυρή, ώστε να καθορίζει τα περί της 

οντότητας του έργου, καθορίζοντας επομένως και την αισθητική του πτυχή, κατά 

συνέπεια και τη σχέση μορφής-περιεχομένου. Και για το Liszt η σχέση αυτή είναι 

πάντοτε η ίδια, είτε υπάρχει πρόγραμμα, είτε δεν υπάρχει. Το πρόγραμμα απλώς 

αποκαλύπτει έναν υψηλό βαθμό συγκεκριμενοποίησης όλων εκείνων των 

αφηρημένων αρχών, φιλοσοφικών και αισθητικών, τις οποίες ο συνθέτης ακολουθεί. 

Η αντιμετώπιση του Liszt, είτε το ερέθισμα υπήρξε συγκεκριμένο, είτε όχι, είναι 

ταυτόσημη. Η μουσική μορφή οφείλει να αντικατοπτρίζει το μουσικό περιεχόμενο, 

παράλληλα όμως οφείλει να υπακούει στις δικές της αρχές.

Κλείνοντας, διαπιστώνουμε ότι ο αισθητικός προβληματισμός οδήγησε σε 

βαθιά οντολογική αναζήτηση. Και ενώ θα ανέμενε κανείς ότι θα προχωρούσαμε σε 

λεκτικές περιγραφές του μουσικού περιεχομένου και της σχέσης του με τη μουσική 

μορφή, διαπιστώνεται ότι αυτό που ενδιαφέρει τελικά είναι ο καθορισμός της 

υπόστασης του περιεχομένου και όχι η περιγραφή του.

Ας μας επιτραπεί τέλος να επισημάνουμε, ότι το έργο επιβεβαιώνει και την 

αξία της τέχνης ως προς το αισθητικά μη επιστημονικά προσδιοριζόμενο. Η Σονάτα 

σε σι ελάσσονα του Franz Liszt γέννησε πολλαπλών διακλαδώσεων επιστημονικό
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προβληματισμό, αλλά πρόβαλλε και ένα αίτημα πολύ-πρισματικής βλέψης του έργου 

τέχνης, βλέψη η οποία έχει αξία τόσο επιστημονική, όσο και καλλιτεχνική. Αξίζει 

λοιπόν να μετατεθεί ο ρόλος του απόλυτου προσδιορισμού της υπόστασης του 

μουσικού περιεχομένου στην τέχνη την ίδια, η οποία έχει το προνόμιο να είναι το ίδιο 

άυλη και το ίδιο αφηρημένη με το μουσικό περιεχόμενο. Στην ιδανική της μορφή δε, 

είναι ικανή να συλλάβει το πραγματικό ερέθισμα, όποιο και αν υπήρξε αυτό, και για 

το λόγο αυτό να δημιουργήσει τη μαγεία, να υπηρετήσει τα συναισθήματα, στα οποία 

αναφέρεται και ο ίδιος ο Franz Liszt.
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