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ΕΙΣΑΓΩΓΗ -  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το θέμα της ερμηνείας των μουσικών έργων δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί 

κάποιος να κρίνει, πόσο μάλλον αντικειμενικά. Ούτως ή άλλως η διαδικασία με την 

οποία κάποιος θα επιχειρήσει να κρίνει κάτι συγκεκριμένο είναι εντελώς 

υποκειμενική και προσωπική και εξαρτάται σαφώς από τον κριτή και τις μέχρι τώρα 

μουσικοκριτικές εμπειρίες του. Δεδομένης της μέχρι τώρα σχεδόν μηδενικής 

εμπειρίας μου θεώρησα προτιμότερο η κρίση της κάθε ερμηνείας να γίνει 

συγκρίνοντας κοινούς παρονομαστές όπως π.χ. τη ρυθμική αγωγή, τις ενδείξεις 

δυναμικής, την πολυφωνία, παράγοντες συνεπώς που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη 

ερμηνεία των έργων της μπαρόκ εποχής.

Η κάθε σύγκριση βέβαια για να γίνει κατανοητή χρειάζεται, πέρα από τη 

δεδομένη σύγκριση των δυο ηχογραφήσεων, να συγκριθεί και με ένα πρότυπο 

μπαρόκ ερμηνείας. Συνεπώς στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αρχικά μια 

σύντομη ιστορική αναφορά και μορφολογική ανάλυση των παραλλαγών Goldberg 

BWV 988, για μια πληρέστερη ανάλυση της δομής του έργου, καθώς και μια αναφορά 

στις ερμηνευτικές προτιμήσεις της μπαρόκ εποχής.

Πέρα από την κατανόηση του έργου και της εποχής στην οποία ανήκει, είναι 

απαραίτητο να γίνει και κάποια αναφορά στο πρόσωπο του ερμηνευτή Glenn Gould 

έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πρώτη επαφή με κάθε έννοια ή πρόσωπο που 

παρεμβάλλεται στην εργασία αυτή. Η αναφορά στον Gould γίνεται μέσω των 

χρονικών των ηχογραφήσεων του 1955 και 1981 καθώς και με ένα σύντομο 

βιογραφικό της ζωής του, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα.

1



Το τελευταίο και μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας αφορά πλέον τις ίδιες τις 

ερμηνείες του Gould στο εν λόγω έργο, μια ξεχωριστή ανάλυση της κάθε ηχογράφησης 

καθώς και μια απόπειρα σύγκρισης τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
‘ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ GOLDBERG BWV 988’

1.1. Ιστορική Προσέγγιση των ‘Παραλλαγών Goldberg BWV 988’

1.1.1. Το όνομα ‘Goldberg’ και οι ιστορίες γύρω από τη σύνθεση του έργου

Το έργο του Johann Sebastian Bach Goldberg Variationes BWV 9881 εκδόθηκε 

πρώτη φορά το 1754, με την εξής ονομασία ‘Άσκηση για πληκτροφόρο, η οποία περιέχει 

μια Άρια με ποικίλες παραλλαγές για τσέμπαλο με 2 πληκτρολόγια, δημιουργημένη για την 

ευχαρίστηση της ψυχής αυτών που αγαπούν τη μουσική,’2

Οι ιστορίες και οι υποθέσεις για τη διαδικασία και τις συνθήκες σύνθεσης των 

παραλλαγών είναι αρκετές, με πιο ενδιαφέρουσα αυτή του J.N. Forkel (1749-1818).3 Ο 

J.N. Forkel εξέδωσε την πρώτη μεγάλη βιογραφία του J.S. Bach το 1802, 

συμπεριλαμβάνοντας προσωπικές και ανέκδοτες ιστορίες της ζωής του καθώς και την 

εξής πρωτότυπη ιστορία για το χρονικό σύνθεσης των παραλλαγών Goldberg.

1 Aria mit 30 Veranderungen (Klavieriibung Teil IV) ‘Goldberg -  Variationen’.
2 Clavier Ubung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen, 
denen Liebhabem zur Gemiiths-Ergetzung verfertiget.
3 (22/02/1749 -  20/03/1818)Γερμανός μουσικός ιστορικός, θεωρητικός και βιβλιογράφος. Θεωρείται, δικαίως, 
ως ο ιδρυτής της μοντέρνας μουσικολογίας και ο πρώτος βιογράφος του J.S. Bach. Η βιογραφία του για τον J.S. 
Bach σηματοδοτεί την επαναφορά της μουσικής του J.S. Bach στον 19° αιώνα. Τις περισσότερες πληροφορίες 
για την εν λόγο βιογραφία, τις είχε συλλέξει από τα παιδιά του J.S. Bach, Carl Philip Emanuel Bach και Wilhelm 
Friedmann.
To γεγονός πως o J.N. Forkel ήταν και συνθέτης περνάει από πολλούς απαρατήρητο ή απλά αδιάφορο. Έχει 
γράψει διάφορα έργα για πληκτροφόρα όπως Clavier -  Sonatas Veranderungen fur Clavichord oder Fortepiano 
auf das englische Volksied: God Save the King. Οι παραλλαγές του Forkel είναι μια πηγή αγνότητας και χαράς, 
μια ζωντανή απόδειξη για το θαυμασμό που έκρυβε ο Forkel για τις Goldberg και για τον J.S. Bach, τον οποίο 
‘ακολουθεί’ συνθετικά, ίσως χωρίς το απαραίτητο ταλέντο αλλά με μια αθωότητα και πιστότητα εντυπωσιακή. 
Βέβαιο, λοιπόν, είναι το γεγονός πως ο πρώτος βιογράφος του J.S. Bach, το 1791,11 χρόνια πριν την συγγραφή 
της βιογραφίας, γνώριζε και αγαπούσε τις παραλλαγές Goldberg·, ίσως και καλύτερα από ότι οι μεταγενέστεροι 
κριτικοί που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο.



Ή  ιστορία διαδραματίζεται στη Δρέσδη όταν ο κόμης Kaiserling4 

προσλαμβάνει ένα νεαρό μουσικό στην αυλή του, τον Johann Gottlieb Goldberg.5 Μια 

και ο κόμης έπασχε από χρόνιες αϋπνίες χρειαζόταν τον νεαρό Goldberg να τον 

συντροφεύει μουσικά. Έτσι σε μια συνάντηση του κόμη με τον J.S. Bach, φαίνεται ο 

πρώτος να του ζήτησε μια νέα σύνθεση με χαρακτήρα ‘ευγενικό και κάπου κάπου 

εύθυμο’ το οποίο θα ερμήνευε ο Goldberg τα άυπνα βράδια του κόμη.6 Ο J.S. Bach 

φαίνεται λοιπόν ότι σκέφτηκε, πως καλύτερη επιλογή για μια τέτοια σύνθεση ήταν οι 

παραλλαγές, φόρμα που μέχρι τότε είχε αποφύγει λόγω της σταθερής αρμονίας σε όλες 

τις παραλλαγές, πράγμα που έβρισκε άχαρο και βαρετό.’7

Οι ασάφειες, βέβαια, της ιστορίας αυτής είναι αρκετές για να θέτουν την 

ιστορία του J.N. Forkel υπό αμφισβήτηση. Ξεκάθαρο είναι το γεγονός πως παραλείπεται, 

τόσο στην αρχική έκδοση όσο και σε κάθε επόμενη έκδοση που ακολούθησε, κάποια 

προσωπική αφιέρωση στον κόμη Kaiserling. Υπάρχει επίσης, μια χρονολογική σύγχυση 

όσον αφορά στην ηλικία του νεαρού Goldberg και στη χρονολογία σύνθεσης του έργου. 

Το έργο όπως γνωρίζουμε γράφτηκε γύρω στο 1739 -1740, ενώ η ημερομηνία γέννησης 

του Goldberg τοποθετείται το 1727. Έτσι σύμφωνα με το ιστορικό ή μυθιστορικό 

συμβάν του J.N. Forkel, ο νεαρός Goldberg ερμήνευε τις παραλλαγές σε ηλικία μόλις 13 

χρόνων.

4

4 (Count Hermann Karl von Keyserling). Γνωστό είναι πως ο J.S. Bach φιλοξενήθηκε από τον κόντη τον 
Νοέμβριο του 1741. Ο κόντης, ο μαικήνας του Bach, ήταν αυτός που είχε μεσολαβήσει, με την ιδιότητα του 
πρέσβη της Ρωσίας, στην Αυλή της Δρέσδης για την προώθηση του αιτήματος του Bach για την απόκτηση του 
τίτλου του συνθέτη της Αυλής.
5 Υπάρχει και η άποψη ότι ο Goldberg ήταν μαθητής του πρωτότοκου υιού του Bach, Wilhelm Friedmann, που 
ήταν εγκατεστημένος εκείνη την εποχή στη Δρέσδη. Σύμφωνα με τον Forkel, όταν ο Goldberg πήγαινε στη 
Λειψία αναζητούσε τον J.S.Bach για να επωφεληθεί και από αυτόν.
6 Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει πως ο ίδιος ο Goldberg ζήτησε από τον J.S. Bach να συνθέσει ένα έργο με το 
οποίο θα διασκέδαζε τον κόντη.
7 Forkel, Bach, σ.51-2.



Είναι πιθανόν ωστόσο, μερικά από τα δεδομένα της ιστορίας του Forkel να είναι 

αληθοφανή. Δηλαδή το έργο όντως να κατέληξε στη Δρέσδη, στα χέρια του Johann 

Gottlieb Goldberg και συνεπώς στα αυτιά του κόμη, βάση άλλων όμως συνθηκών. 

Πιθανότερο είναι το έργο να γράφτηκε για τον γιο του J.S. Bach, Wilhelm Friedmann, ο 

οποίος τα χρόνια εκείνα ζούσε στη Δρέσδη και έτσι σε μια από τις επισκέψεις του J.S. 

Bach στο γιο του να παρουσίασε και το νέο του έργο στον κόμη.

Αυτό που προκαλεί πάντως ενδιαφέρον στην περιγραφή του J.N. Forkel είναι τα 

λόγια με τα οποία περιγράφει ο κόμης τις παραλλαγές Goldberg. 4Ένα έργο ευγενικό και 

κάπου κάπου εύθυμο \ Περιγραφή που προκαλεί ερωτηματικά τόσο για την 

αυθεντικότητα της ιστορίας του Forkel όσο και για την ερμηνευτική προσέγγιση που 

κατοχυρώνει με τη συγκεκριμένη περιγραφή. Θα έλεγα πως τις παραλλαγές Goldberg, 

όσο αφορά στην ερμηνεία, δεν τις έχουμε συνηθίσει ούτε ως ευγενικές παραλλαγές ούτε 

ως εύθυμες παραλλαγές. Οπότε, εάν η ιστορία του Forkel θεωρηθεί αυθεντική, τίθεται 

ένα σοβαρό ερώτημα περί ερμηνείας και ένας προβληματισμός κατά πόσο η σύγχρονη 

ερμηνεία του έργου είναι παρεξηγημένη. Και αν ακόμα θεωρήσουμε την ιστορία αυτή 

αβέβαιη, μπορούμε απλά να προσθέσουμε μια ασάφεια. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη 

πιθανότητα. Μια και κάποιες παραλλαγές μπορούν να θεωρηθούν και ευγενικές και 

κάποιες άλλες εύθυμες, μήπως κατά την ερμηνεία του έργου επιλέγονταν παραλλαγές 

που θα ερμηνεύονταν ανάλογα με το χαρακτήρα που ήθελαν να δώσουν στο έργο;

1.1.2. Η ονοιιασία του coc ‘Clavieriibung’

Αν και σε καμία από τις πρώτες εκδόσεις δεν χρησιμοποιήθηκε η ονομασία 

αυτή, το ‘Clavierubung IV ’ (Άσκηση για πληκτροφόρο) καθιερώθηκε όταν το 1853 το

5



σωματείο εκδόσεων για τα έργα του J.S. Bach αποφάσισε να τα εκδώσει μαζί με τους 

τρεις προηγούμενους τόμους. Αν οι παραλλαγές Goldberg προορίζονταν ως η συνέχεια 

των τριών προηγούμενων τόμων δεν μπορούμε να το ξέρουμε με ακρίβεια και ίσως αυτό 

το ‘εκδοτικό συμμάζεμα’ να ήταν απλά μια από τις τόσες επιρροές του 19ου αιώνα, που 

τακτοποιούσε τα έργα σε ολοκληρωμένες εκδόσεις όπως οι cNeue Bach Ausgabe’ 

και "BWV catalogue ’.

Με όποια ονομασία και να ‘διαβάσουμε’ όμως το έργο, είναι προτιμότερο να το 

δούμε ως συνέχεια των τριών πρώτων τόμων απλά και μόνο για να το εντάξουμε σε μια 

χρονολογική σειρά.

1.1.3. Οι παραλλαγές Goldberg ως μέοους του συνόλου Clavierubungen

Ο πρώτος τόμος της σειράς ClavieriXbung 1 δημιουργήθηκε το χρονικό διάστημα 

μεταξύ 1726 -  1731 και περιλαμβάνει 6 παρτίτες8 για πληκτροφόρο, χωρίς όμως το 

εξώφυλλο της έκδοσης να αναφέρει τον όρο ‘παρτίτα ’ αλλά να αναφέρεται σε ‘Ασκήσεις 

για πληκτροφόρα που περιέχουν Preludes, Allemandes, Courantes, Sarabandes, Gigues, 

Minuets.. \9 Η διαδοχή των τονικοτήτων είναι πολύ πιο σύνθετη και συμμετρική παρά 

στο *Καλώς-Συγκερασμένο Πληκτροφόρο ’. Συγκεκριμένα οι τονικότητες έχουν ως εξής: 

ZIb μείζονα -> ΝΤΟ ελασσόνα -> ΛΑ ελασσόνα -> ΡΕ μείζονα -> ΣΟΛ μείζονα -> ΜΙ 

ελασσόνα.

6

Β Ο ιταλικός όρος ‘παρτίτα’ (partita) είχε χρησιμοποιηθεί από τον Kneger το 1697 ως ισοδύναμος όρος του 
γερμανικού Partie. Φαίνεται να χρησιμοποιείται με την έννοια του ‘μέρους’ ή την έννοια της ‘διαίρεσης’ ενός 
συνόλου.
9 Clavir Ubung bestehend in Praeludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giguen, Menuetten, undandern 
Galanterien; Denen Liebhabern zur Gemuths Ergoetzung verfertiget von Johann Sebastian Bach. Hochfiirstl: 
Sascsisch -  Weisenfelsischen wiircklichen Capellmeistern und Directore Chori Musici Lipsiensis. Opus I. In 
Verlegung des Autoris. 173 J.
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Ο δεύτερος τόμος των ‘Ασκήσεων για πληκτροφόρο ’ εκδίδεται το 1735 και 

περιέχει το Ιταλικό κονσέρτο BWV 97 σε φα μείζονα και τη Γαλλική σουίτα BWV 831 σε 

ντο ελάσσονα10 Σημαντικό στοιχείο στον τίτλο του δεύτερου τόμου είναι η επιλογή 

χρήσης του "τσέμπαλου με δυο πληκτρολόγια επιλογή που γίνεται με σκοπό τη χρήση 

των ενδείξεων δυναμικής piano- forte. Η εναλλαγή μεταξύ ιταλικού και γαλλικού στυλ 

ήταν στο πνεύμα της εποχής, μια και συναντάμε παρόμοια αντιθετική μεταχείριση των 

στυλ και στο έργο του Handel.11

Ενώ ο δεύτερος τόμος αφιερώνεται στο τσέμπαλο με δυο πληκτρολόγια, ο τρίτος

τόμος, ο οποίος εκδίδεται το 1739, αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο (εκκλησιαστικό)

12όργανο. Ο τρίτος τόμος περιέχει 27 κομμάτια σε σύνολα, αριθμός που υπαινίσσεται την 

Αγία Τριάδα ( 3 x 3 x 3 =  27) και τη Αουθηρανική ορθοδοξία. Σε σχέση με τους 

προηγούμενους τόμους των ClavieriXbung ο τέταρτος τόμος περιέχει μεγαλύτερη 

ποικιλία μορφών. Συγκεκριμένα περιέχει τα εξής έργα:

Prelude σε Eb -> Μια σειρά από μεγάλες και μικρές λειτουργίες (6 Kyrie και χορικά 

Christe, 3 χορικά Gloria) -> 4 Duetti ->Fugue σε Eb.

Σε διάστημα 24 με 30 μηνών από την έκδοση του Clavierubung III, εκδίδεται η 

Άρια και 30 παραλλαγές. Τέτοια αντίθεση χαρακτήρα μεταξύ δύο συνεχόμενων τόμων 

ήταν ασυνήθιστη για την εποχή, ίσως και πρωτοφανής. Υπολογίζουμε πως το έργο 

γράφτηκε μεταξύ 1739 και 1740 ενώ χαράχτηκε και εκδόθηκε κατά το έτος 1741. Το

10 Zweyter Theil der Clavier Ubung bestehend in einem Concerto nach Italiaenischen Gusto und einer 
Overture nach Franzosischer Art, vor ein Clavicymbel mit zweyen Manualen. Denen Liebhabem zur 
Gemiiths- Ergotzung verferdiget...
11 Η αντίθεση στο Clavierubung //είνα ι εμφανής και στο τέλος των δυο έργων, όπου στο Ιταλικό κονσέρτο το 
τέλος αναγράφεται II fine και στη Γαλλική σουίτα Fin.
12 Dritter Theil der Clavier IJbung bestehend in verschiedenen Vorspielen uber die Catechismus- undandere 
Gesaenge, vor die Orgel: Denen Liebhabem. und besonders denen Kennern von dergleichen Arbeit, zur 
Gemiiths Ergezung verfertiget von...



ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντέθηκε το έργο είναι αβέβαιο για αυτό και είναι 

δυνατόν να υπάρξουν πολλές υποθέσεις όπως είναι για παράδειγμα η εξής ιστορία:

Αν αναλογιστούμε την ποικιλία χαρακτήρων, τις έντονες αντιθέσεις και τα 

γνήσια στοιχεία δεξιοτεχνίας που περιέχονται στις παραλλαγές Goldberg εύκολα θα 

μπορούσε κάποιος να συνδέσει το εν λόγω έργο με τον Domenico Scarlatti, ο οποίος είχε 

εκδώσει, το 1738 στο Λονδίνο, το πρώτο του βιβλίο με έργα για πληκτροφόρο, το οποίο 

ονόμασε Essercizi. Κατά μια περίεργη σύμπτωση το βιβλίο αυτό περιέχει 30 σονάτες, 

από τις οποίες η τελευταία χαρακτηρίζεται από μια αντιστικτική πολυπλοκότητα (όπως 

ανάλογα η 30η παραλλαγή (Quodlibet) των παραλλαγών Goldberg). Μια και οι συνθήκες 

ανταλλαγής μουσικού υλικού από χώρα σε χώρα δεν ήταν πολύ διαδεδομένες την εποχή 

εκείνη, δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως τα Essercizi βρέθηκαν στη Σαξονία του 

1740 και συνεπώς στην κατοχή του J.S. Bach. Από την άλλη, είναι δελεαστικό να 

θεωρήσουμε τις παραλλαγές Goldberg ως μια απάντηση στον Scarlatti και στα Essercizi, 

τα οποία αν και εξαιρετικά μουσικά κομμάτια στερούνταν καλής οργάνωσης στο σύνολο 

τους.

Εάν επεξεργαστούμε και τις τέσσερις Clavierubungen ως σύνολο, παρατηρούμε 

πως στο μέσο του κάθε τόμου υπάρχει ένα κομμάτι σε Γαλλικό στυλ (the stile francese),

‘με τους χαρακτηριστικούς ρυθμούς και ρητορικές χειρονομίες μιας Γαλλικής Οβερτούρας 

(εισαγωγής) \ 13 Συγκεκριμένα:

Η 4η από τις 6 παρτίτες του 1ου τόμου 

Το 2° από τα 2 έργα του 2ου τόμου

Το 14° από τα 27 έργα για (εκκλησιαστικό όργανο) του 3ου τόμου

8

13 ‘...with the characteristic rhythms and rhetorical gestures of a French overture'. Peter Williams. Julian 
Rushton. (2001). The Goldberg Variations, Cambridge Music Handbooks, σ.31.



Η 1(Ρ από τις 30 παραλλαγές του ‘4ου τόμου’

Το ότι υπάρχει αυτή η συμμετρία δεν σημαίνει πως το εν λόγω κομμάτι (γαλλικού 

στυλ) θα ‘ακουστεί’ στο μέσο της συνολικής ερμηνείας εάν κάποιος επιχειρήσει να 

ερμηνεύσει τον κάθε τόμο ολόκληρο. Η έννοια της συμμετρίας με άλλα λόγια είναι 

περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική και ίσως μας εισάγει σε μια από τις ‘συνθετικές 

σκέψεις’ του συνθέτη. Μερικοί παράγοντες που τείνουν να μας πείσουν για την εν λόγω 

συνθετική μεταχείριση των τεσσάρων αυτών τόμων είναι οι εξής:

1. Είναι πιθανόν να βασίστηκε στη ‘ρητορική αντίληψη’ που θεωρεί πως είναι

αποτελεσματικότερο σε κάθε μεγάλο λόγο να αναθεωρείς και να ξαναρχίζεις στη 

μέση της ομιλίας σου δημιουργώντας έτσι μια αίσθηση εσωτερικής αναγέννησης.

2. Σημαντικό είναι πως τα τέσσερα κομμάτια σε γαλλικό στυλ είναι σε τονικότητες

που δημιουργούν μια σειρά: ΡΕ μείζονα -> ΣΙ ελασσόνα -> Μ Ι ελασσόνα -> ΣΟΛ 

μείζονα14 Αυτή η διαδοχή τονικοτήτων είναι είτε μια σύμπτωση είτε οι 

παραλλαγές Goldberg είναι σε ΣΟΛ μείζονα λόγω αυτής της συμμετρίας και 

συνεπώς της σουίτας σε ΡΕ μείζονα που είχε προηγηθεί στον 1° τόμο του 

Clavierubung, μια δεκαετία πριν από την σύνθεση των παραλλαγών Goldberg. 

Είναι δυνατόν η τονικότητα της ΣΟΛ μείζονα να επιλέχθηκε επειδή ήταν η

κατάλληλη τονικότητα για να τελειοποιήσει το μοντέλο σύνθεσης των

Clavierubung;

1.1.4. Οι ’14 Κανόνες BWV 1087

Σε μια από τις αυθεντικές παρτιτούρες των παραλλαγών Goldberg που άνηκαν 

στον J.S.Bach (Handexemplar) βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις του (διορθώσεις -

14 Η ΡΕ μείζονα είναι η σχετική της ΣΙ ελάσσονα και η ΜΙ ελάσσονα σχετική της ΣΟΛ μείζονα.



προσθήκες), οι οποίες ίσως προορίζονταν για μια νέα ανεπτυγμένη επανέκδοση του 

έργου. Στην τελευταία σελίδα της παρτιτούρας ο συνθέτης πρόσθεσε 14 μικρούς 

συνεχόμενους κανόνες, αριθμημένους από το 1 ως το 14 και με τον εξής τίτλο:

4Ποικίλοι κανόνες βασισμένοι στους πρώτους οκτώ θεμελιώδεις φθόγγους της 

προηγούμενης Άριας, από τον J.S. Bach.

Στο τέλος των 14 κανόνων είναι σημειωμένο στην παρτιτούρα etc από τον 

συνθέτη, σε αντίθεση με το Fine που αναγράφεται στο τέλος των Goldberg, το οποίο 

ίσως υπαινίσσεται πως εάν ο ίδιος το ήθελε θα μπορούσε να είχε συνθέσει επιπλέον 

κανόνες. Το εν λόγω χειρόγραφο χρονολογείται γύρω στο 1747 με 1748 και είναι 

αβέβαιο κατά πόσο η σύνθεση των κανόνων έγινε πριν ή μετά των παραλλαγών 

Goldberg, ή εάν προορίζονταν για μια νέα επανέκδοση των παραλλαγών.

1.2. Ανάλυση

Το παράδοξο με την ονομασία του έργου ως 4Άρια και 30 παραλλαγές’ έγκειται 

στο ότι το μελωδικό θέμα της άριας δεν μεταφέρεται, ούτε καν υπαινίσσεται, σε όλες τις 

επόμενες παραλλαγές και πως τον ρόλο του θέματος τον έχει η μελωδική γραμμή του 

μπάσου και οι αρμονίες που παράγονται από αυτήν. Τρεις σημαντικές λεπτομέρειες 

διακρίνουν τη μελωδική γραμμή του μπάσου:

1. Αν και αρμονικά απλό το θέμα διακρίνεται από μια περίεργη μελωδικότητα κάτι 

το οποίο του προσδίδει μια ιδιαίτερη ευκολία στο να τραγουδηθεί.

2. Το θέμα του μπάσου εισάγεται πάντα σε ασθενή (άρση) χρόνο του μέτρου τόσο 

στην Άρια όσο και σε όλες τις παραλλαγές (σε αντίθεση με τους 14 Κανόνες όπου 

η μελωδική γραμμή εισάγεται στο δυνατό χρόνο του μέτρου).

15 Verschiedene Canones uber die ersteren acht Fundamental -  Noten vorheriger Arie. Von J.S. Bach.

10
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3. Η μελωδική γραμμή δεν αναπαράγεται σχεδόν ποτέ αυτούσια και απλοϊκά ως ένα 

τυπικό basso ostinato16 (όπως στην Passacaglia για (εκκλησιαστικό) όργανο), 

ούτε ως cantus firmus17 (όπως στις Canonic Variations).

Το θέμα αυτό στηρίζεται σε μια μελωδική γραμμή τυπική για τα δεδομένα της 

εποχής με την έννοια πως αποτελούσε μια συνηθισμένη αρμονική διαδοχή για τον 17° 

αιώνα, ειδικά τα πρώτα τέσσερα μέτρα. Η επέκταση των τεσσάρων μέτρων σε οκτώ ήταν 

συνηθισμένη για την εποχή. Στη συνέχεια τα 8 μέτρα πολλαπλασιάζονται σε 16, 

προσγειώνονται στη δεσπόζουσα της ΣΟΛ μείζονα και στη συνέχεια μέσα από την 

τεχνική του καθρέφτη επαναλαμβάνονται άλλα 16 μέτρα τα οποία με τη σειρά τους 

καταλήγουν στην τονική. (βλ. μουσικό παράδειγμα 1).

1.2.1. Η τρήση του 3 στη διαμόρφωση του σγήματος των παραλλαγών

Θα ήταν σκόπιμο και ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε τις παραλλαγές Goldberg 

τόσο με αισθητική ματιά όσο και με αντιληπτική ματιά.

Αισθητικά, η λειτουργία των παραλλαγών βασίζεται στην έννοια της αντίθεσης και της 

εναλλαγής κάτι που δημιουργεί ποικίλα είδη έντασης και κορύφωσης. Ενδεικτικά 

παραδείγματα αποτελούν η γαλλική εισαγωγή στο μέσο του έργου, η συγκινητική 

παραλλαγή αρ.25, οι ‘πανηγυρικές’ παραλλαγές αρ.28-29-30 που εμπλουτίζουν το έργο 

με μια αίσθηση ‘κινητικής αναστάτωσης’ για να καταλήξουν εντέλει στην επανάληψη 

της αρχικής άριας.

16 ‘Μια μελωδική γραμμή του βάσιμου που επαναλαμβάνεται σχηματίζοντας ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
αναπτύσσονταν παραλλαγές’. Ulrich Michels. (1995). Άτ)χχς της μουσικής, Τόμος I, σ.111.
17 ‘(Lat. It., canto fermo, σταθερή μελωδία (δεδομένη μελωδία) συνήθως σε μεγάλες αξίες, που χρησιμοποιείται 
ως βάση για την αντιστικτική προσθήκη άλλων φωνών...’ Concise Dictionary o f  Music, Wm Collins Sons & Co 
Ltd, Great Britain.
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Μουσικό παράδειγμα 1: Το ‘θέμα’ των παραλλαγών Goldberg.
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Εάν προσεγγίσουμε την παρτιτούρα με την απαραίτητη αντιληπτική ματιά, 

παρατηρούμε πως υπάρχει ένα πιο στατικό μοντέλο. Το γενικότερο και πιο απλούστερο 

σχήμα των παραλλαγών Goldberg φαίνεται να έχει ως εξής: Aria -  Overture -  Aria, 

σχήμα το οποίο προσδίδει στο έργο μια αίσθηση καμπύλης (τόξου) με το ‘μεγαλύτερο’ 

έργο στο κέντρο.18 Παρατηρούμε επίσης πως οι 30 παραλλαγές χωρίζονται σε 10 ομάδες 

των 3 όπου η διαδοχή των παραλλαγών είναι συγκεκριμένη. Η 3η παραλλαγή και αυτές 

εκ των οποίων το νούμερο είναι πολλαπλάσιο του τρία είναι κανόνες, η κάθε μια σε 

διαφορετικό διάστημα. Επιπλέον, το διάστημα σε κάθε περίπτωση είναι το νούμερο της 

παραλλαγής διαιρεμένο δια του τρία. Για παράδειγμα η 12η παραλλαγή είναι κανόνας 

στην 4η.

Οι τρεις ομάδες στις οποίες χωρίζονται οι παραλλαγές είναι:

18 P. Williams. J. Rushton. ο.π. σ.40.



Παραλλαγέα Χαρακτήρα: συγκεκριμένες μορφές ή είδη όπως τριοσονάτα, χορός, φούγκα, 

άρια, γαλλική εισαγωγή (ouverture), Quodlibet.

Ποικιλίΐατικέα Παραλλαγές: Arabesque: λαμπερός χαρακτήρας (brilliante), αναλυμένες 

συγχορδίες, διασταυρώσεις χεριών κ.λ.π., στο ύφος μιας κορυφούμενης δεξιοτεχνίας 

ιταλικού τύπου.

Κανόνες:79 2φωνοι πάνω στο μπάσο της άριας με ολοένα μεγαλύτερο διάστημα εισόδου 

της 2ης φωνής: από το διάστημα 1ης μέχρι το διάστημα 9ης (όπου το μπάσο γίνεται φωνή 

του κανόνα).

Το παράδοξο με τους κανόνες είναι πως μερικοί δεν ακούγονται πολύ σαν 

κανόνες (παραλλαγή ap.3j, ενώ άλλες παραλλαγές που δεν είναι κανόνες ακούγονται λες 

και είναι (παραλλαγή ap.2J. Καθώς επίσης το γεγονός ότι οι κανόνες, με εξαίρεση την 

παραλλαγή αρ.27, δεν αρκούνται σε μια απλή μίμηση των δυο φωνών, αλλά τείνουν να 

προσεγγίζουν περισσότερο στη φόρμα της τρίο -  σονάτας, όπου ένα βάσιμο συνοδεύει 

τον κανόνα.

13

Η διαδοχή των παραλλαγών έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥ ΦΩΝΙΚΗ 

ΥΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Άρια 3/4 3φωνη Μελωδικός, σαν 

Sarabande

Παραλλαγή αρ.1 3/4 3φωνη Ποικιλματική

19 ‘Κανόνες λέγονται οι συνθέσεις στις οποίες μία φωνή (dux) επαναλαμβάνεται με αυστηρή μίμηση από μια 
άλλη (comes) και ονομάσθηκαν έτσι επειδή όφειλαν να ακολουθήσουν ακριβώς αυτόν τον κανόνα.’ U. Michels. 
ο.κ. σ.117.
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παραλλαγή

Παραλλαγή αρ.2 2/4 3φωνη Μιμητικός, σαν μια 

τρίο σονάτα

Παραλλαγή αρ.3 12/8 3φωνη Κανόνας σε 

ταυτοφωνία

Παραλλαγή αρ.4 3/8 4φωνη Μιμητικός, ίσως 

passepied

Παραλλαγή αρ.5 3/4 2φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.6 3/8 3φωνη Κανόνας σε 

διάστημα 2 ας

Παραλλαγή αρ.7 6/8 2φωνη Gisue ‘al tempo di

,20

Παραλλαγή αρ.8 3/4 2φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.9 4/4 3φωνη Κανόνας σε 

διάστημα 3ης

Παραλλαγή αρ.10 2/2 4φωνη ‘(οουνκέτα,2[

Παραλλαγή αρ.11 12/16 2φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.12 3/4 3φωνη Κανόνας σε 

αναστροφή, σε 

διάστημα 4ης

20 Οι υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις, είναι αυτές που είναι γραμμένες στην παρτιτούρα από τον ίδιο τον 
συνθέτη.

21 Φουγκέτα είναι μια μικρή φούγκα.
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Παραλλαγή αρ.13 3/4 3φωνη Μελωδικός, σαν 

sarabande doublei

Παραλλαγή αρ.14 3/4 2φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.15 2/4 3φωνη Κανόνας σε 

αναστροφή, σε 

διάστημα 5ης

Παραλλαγή αρ.16 2/2 2-4φωνη ouverture

3/8 2-3φωνη φούγκα στρέτο

Παραλλαγή αρ.17 3/4 2φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.18 4/4 3φωνη Κανόνας σε 

διάστημα 6ης, τρίο 

σονάτα

Παραλλαγή αρ.19 2/2 3φωνη Menuet?

Παραλλαγή αρ.20 3/4 2φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.21 4/4 3φωνη Κανόνας σε 

διάστημα 7ης, 

ελάσσονα

Παραλλαγή αρ.22 2/2 4φωνη 4alia breve \  σαν 

gavotte

Παραλλαγή αρ.23 3/4 2-4φωνη Ντουέτο

Παραλλαγή αρ.24 9/8 3φωνη Κανόνας σε 

διάστημα 8η-
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Παραλλαγή αρ.25 3/4 3φωνη Adasio arioso. 

ελάσσονα

Παραλλαγή αρ.26 18/16 3φωνη Sarabande?

Παραλλαγή αρ.27 6/8 2φωνη Κανόνας σε 

διάστημα 9ης

Παραλλαγή αρ.28 3/4 2-4φωνη Διασταύρωση

χεριών

Παραλλαγή αρ.29 3/4 2-3φωνη Εναλλασσόμενα 

χέρια, σαν

99batterie

Παραλλαγή αρ.30 4/4 4φωνη Ouodlibet

Άρια 3/4 3φωνη Μελωδικός, σαν 

sarabande

Παρατηρούμε πως οι δυο πρώτες παραλλαγές (παραλλαγή 1: ποικιλματική -> 

παραλλαγή 2: παραλλαγή χαρακτήρα) αντιστρέφουν τη συνήθη ακολουθία των 

επόμενων παραλλαγών (παραλλαγή χαρακτήρα -> ποικιλματική παραλλαγή ->  

κανόνας). Γεγονός που ίσως να συγκλίνει στην άποψη πως η διαμόρφωση του δεδομένου 

μορφολογικού μοντέλου, δηλαδή η ομαδοποίηση κάθε τριών παραλλαγών ως ένα 

υποσύνολο του γενικού συνόλου, έγινε σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύνθεσης. 

Παρατηρώντας και την τελευταία ομάδα τριών παραλλαγών, όπου οι παραλλαγές 28 και 

29 είναι ποικιλματικές παραλλαγές ενώ στη θέση του κανόνα τοποθετείται το quodlibet,

“ (battery), ο όρος που χρησιμοποιούταν για το arpeggio τον 17° και 18° αιώνα.



φτάνουμε στο συμπέρασμα έτσι πως δημιουργείται ένα συμμετρικό πλαίσιο ανώμαλης 

διαδοχής των παραλλαγών. Ίσως η διάταξη αυτή να ήταν σκόπιμη από τον J.S.Bach είτε 

για να αποφύγει ένα ξεκάθαρο ‘περυιοιημένο’ σχήμα είτε για να είναι βέβαιος πως στην 

αρχή και στο τέλος του έργου θα υπάρχει μια ανανεωμένη διάθεση ανεπηρέαστη από 

‘μοντέλα σύνθεσης’ και από τη μονοτονία που προκύπτει από αυτά.

1.2.2. Η γρήση του 2 στη διαμόρφωση του σγήματoc των παραλλαγών

Τον αριθμό 2 στις παραλλαγές τον συναντάμε στις εξής περιπτώσεις:

1. Κάθε κίνηση χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη, τα οποία παίζονται από δυο φορές το 

κάθε ένα.

2. Χρησιμοποιούνται μόνο δυο κλίμακες, η Σολ μείζονα και Σολ ελάσσονα.

3. Η χρήση του τσέμπαλου με δυο πληκτρολόγια.

4. 16 (2 X 8) μέτρα για το κάθε ήμισυ του θέματος της Άριας.

5. 16 (2 X 8) κομμάτια σε κάθε ήμισυ του έργου.

6. 32 (2 X 16) κομμάτια, 32 σελίδες.

7. Το θέμα του μπάσου είναι 32 μέτρα (και νότες).

8. Όλες οι παραλλαγές έχουν από 16 ή 32 μέτρα.

9. Η δομή των φράσεων είναι ανά 2 μέτρα.

10. Η Αρια εμφανίζεται δυο φορές.

Το σίγουρο είναι πως στη μπαρόκ εποχή δεν ήταν συχνή η διαίρεση των

κομματιών σε 2 ίσα μέρη από 16 μέτρα και είναι μάλλον απίθανο να έγινε τυχαία.

Πιθανόν ο J.S.Bach να επηρεάστηκε από τις δυο Saraband.es από το βιβλίο (Livre-1106) 

του J.P. Rameau, όπου η διαμόρφωση των μέτρων γίνεται ανά 8 μέτρα σε κάθε φράση.
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1.2.3. Γενικά στοιγεία

Η ύπαρξη της συμμετρίας και του ‘στατικού’ μοντέλου των 3 που 

επαναλαμβάνεται σε όλο το έργο έχει κατά καιρούς κατακριθεί από διάφορους 

ακαδημαϊκούς, που θεωρούν τους επαναλαμβανόμενους κανόνες ‘μηχανικούς’ και πως 

μέσα από τη συνεχή επαναφορά τους το έργο παρουσιάζει ένα χαρακτήρα ανοργάνωτο 

και σκληρό. Με την ίδια λογική κατηγορούν έμμεσα και τους κανόνες (ή οποιαδήποτε 

άλλη συγκεκριμένη φόρμα όπως η φούγκα) χαρακτηρίζοντας τους μη γνήσια τέχνη μια 

και θεωρούν ότι η διαδικασία σύνθεσης τους δεν απαιτεί την ίδια ποσότητα έμπνευσης 

με μια λιγότερο συγκεκριμένη φόρμα. Εάν ο J.S. Bach ονόμαζε τον κάθε κανόνα που 

συνέθετε, όπως έκανε στις παραλλαγές Goldberg, τότε, σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη άποψη, θα έπρεπε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ο συνθέτης 

δεν είχε γράψει ουσιαστικά ποτέ γνήσια μουσική. Επί του θέματος ο Tovey σχολιάζει: Ή  

αλήθεια είναι πως το να γράφει ο J.S. Bach σε κανόνες, είτε σε αυστηρό είτε σε ελεύθερο 

κλίμα, είναι το ίδιο σχετικό με το γράφει ένας ποιητής με στίχους...' 23

Υπάρχουν ποικίλα στοιχεία που μας αποτρέπουν να θεωρούμε το έργο ως μια 

σχηματική σύνθεση, μια και πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά του αναιρούνται 

συστηματικά. Όπως:

1. Η σχηματική αυθαιρεσία του μοντέλου χορός -  arabaesque -  κανόνας, των 3 

πρώτων παραλλαγών και των 3 τελευταίων.

2. Η μοναδικότητα της κάθε παραλλαγής, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στην ίδια 

μορφή σύνθεσης (π.χ. οι κανόνες μεταξύ τους).

3. Η σχέση με τους αριθμούς 2 και 3 παράλληλα, τόσο ακουστικά όσο και οπτικά.

23 F.D. Tovey. (1948). Essays in Musical Analysis -  Chamber Music, σ.30.

18



19

4. Οι απρόσμενοι είσοδοι των αργών παραλλαγών.

5. Η ποικιλία στη μορφή arabaesque, όπου δεν έχουμε πάντα 2 φωνές, και στους 

κανόνες, όπου δεν έχουμε πάντα 3 φωνές.

6. Στην ουσία, όλες σχεδόν οι ομάδες των τριών παραλλαγών διαμορφώνονται με 

τέτοιο ξεχωριστό τρόπο με αποτέλεσμα να χάνεται η αίσθηση της ‘ρουτίνας’.

7. Η απουσία άλλων συμμετριών που θα ήταν εύκολο να υπάρξουν. Για 

παράδειγμα, ενώ τα διαστήματα της 4η~ καθαρής και 5ηζ καθαρής στον κανόνα 

εμφανίζονται σε αναστροφή, γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και με το διάστημα της 

καθαρής 8ης;

Πέρα από την αυθεντικότητα της μορφής του έργου, οι παραλλαγές Goldberg 

μπορούν να θεωρηθούν και πρωτοπόρο έργο όσο αφορά στις ερμηνευτικές υποδείξεις 

του συνθέτη στην παρτιτούρα. Συγκεκριμένα:

1. Οι δυο ενδείξεις τσέμπαλο με ένα πληκτρολόγιο (a 1 Clav) και τσέμπαλο με δύο 

πληκτρολόγια (α 2 Clav), οι οποίες εναλλάσσονταν ανάλογα με την παραλλαγή 

ήταν πρωτότυπες για την εποχή και δεν χρησιμοποιούνταν παρά μόνο για 

ιδιαίτερους λόγους.

2. Η ένδειξη για 2 πληκτρολόγια δε χρησιμοποιείται με το συμβατικό τρόπο της 

μπαρόκ εποχής καθώς η συνήθης χρήση της συγκεκριμένης ένδειξης ήταν σε 

συνδυασμό με ενδείξεις δυναμικής, όπως υπάρχουν στο Clavierubung II (Ιταλικό 

Κονσέρτο -  αργό μέρος) και στις σονάτες για όργανο του Philipp Emanuel του 

1755. Συγκεκριμένο παράδειγμα στις παραλλαγές Goldberg είναι οι αργές 

παραλλαγές αρ.13 και αρ.25.



3. Σε κάποιες από τις παραλλαγές, υπάρχουν τόσα σημεία σύζευξης και στιγμές, 

όσα μπορεί κάποιος να βρει σε έργα όπως τα Essercizi του Scarlatti. Τα σημεία 

σύζευξης χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των φράσεων και της 

άρθρωσης ενώ οι στιγμές ξεκαθαρίζουν τα όμοια από τα ανόμοια δέκατα έκτα. 

Ίσως λόγω του ιδιώματος του τσέμπαλου, η στιγμή ορίζεται από μερικούς ως 

detache παρά ως staccato. Παράδειγμα είναι οι στιγμές στην λαμπρή παραλλαγή 

αρ.14, όπου η στιγμή ορίζεται ως staccato (βλ. μουσικό παράδειγμα 2) και η 

‘απομονωμένη’ στιγμή στην παραλλαγή αρ.28 μέτρο 31 όπου μπορεί ίσως να 

αποδοθεί ως staccato με quasi-sforzando (βλ. μουσικό παράδειγμα 3). Όσο 

αφορά στα σημεία σύζευξης πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή ίσως είναι η ελάσσονα 

παραλλαγή αρ.15 όπου η σύζευξη θυμίζει παλιά, συμβατικά χορικά πρελούδια για 

όργανο (βλ. μουσικό παράδειγμα 4). Είναι προτιμότερο οι συζεύξεις στην 

συγκεκριμένη παραλλαγή να παίζονται με κάποια υπερβολή έτσι ώστε να 

αποφευχθεί ένα αίσθημα affetuoso.

4. Τα σημεία στα οποία νότες μικρής διάρκειας, συνήθως ογδόων, ακολουθούνται 

από παύσεις ίδιας διάρκειας υπαινίσσονται ίσως ‘οδηγίες άρθρωσης’ από τον 

συνθέτη. Συγκεκριμένα στη παραλλαγή αρ.5, όπου γνωρίζουμε πως σε ένα πρώτο 

χειρόγραφο το αριστερό χέρι ήταν γραμμένο εξ ολοκλήρου σε τέταρτα, πριν 

αλλάξει εντέλει σε όγδοα και παύσεις ογδόων, υπαινιγμός για τον διαχωρισμό της 

μελωδικής γραμμής του μπάσου.
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Πέρα από όλα αυτά όμως, η σημαντικότερη ίσως απαίτηση του Bach ήταν η 

διαμόρφωση στον ερμηνευτή ενός τραγουδιστικού στυλ παιξίματος. Όπως και ο ίδιος το 

είχε ονομάσει μια ερμηνεία cantabile.24

Μουσικό παοάδείΎΐια 2

Μουσικό παράδειγμα 4 

Π α ρ α λ λ α γ ή  15

Andante
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1.2.4. Επεξήγηση των γορών και ιιοοωών που ειιωανί^ονται στΐ£ Παραλλαγές Goldberg 

Sarabande: Αργός, βηματιστός, τελετουργικός χορός που γράφεται σε τριμερές 

μέτρο, συνήθως 3/2 ή 3/ 4 χωρίς άρση. Είναι πιθανόν ισπανικής καταγωγής, χορός βαρύς 

και μεγαλοπρεπής. Υιοθετήθηκε οριστικά σαν μέρος της σουίτας τον 18° αιώνα, όπου η 

θέση της είναι σταθερή, ακολουθεί πάντα μετά την Courante.

24 'Οπως είναι γραμμένο στο εξώφυλλο των 2φωνων Invention, πιθανόν ως συμβουλή στο γιο του Wilhelm 
Friedmann.



Trio sonata (Τριο-σονάτα): Μορφή σονάτας που χρησιμοποιήθηκε την εποχή 

του Μπαρόκ. Έχει δυο μελωδικές φωνές, οι οποίες παίζονται κατά κανόνα από βιολιά, 

και μια φωνή κοντίνουο, που παιζόταν από ένα όργανο μελωδίας και ένα πολυφωνικό 

όργανο (π.χ. τσέμπαλο).

Passepied: Ζωηρός χορός σε μέτρο 3/4 ή 3/8, του οποίου η καταγωγή είναι 

μάλλον η Βρετάνη. Επί βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου, οι συνθέτες μπαλέτων τον 

υιοθέτησαν συχνά σαν ένα σύντομο intermezzo (μουσικό διάλειμμα). Στην οργανική 

μουσική, ο χορός Passepied, που συνήθως περιέχει δύο μέρη με επαναλήψεις (σπάνια

25τρία ή τέσσερα), συγγενεύει με το Menuet.

Gigue: Παλαιός χορός που πιθανόν να κατάγεται από την Αγγλία ή την Ιρλανδία 

όπου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά την Ελισαβετιανή εποχή. Η αγωγή της Gigue είναι 

χαρακτηριστικά ζωηρή, ο ρυθμός της μπορεί να είναι είτε διμερής, είτε τριμερής ενώ το 

μέτρο της είναι συνήθως 3/8, 6/8, 9/8 ή 12/16. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στις Gigues του 

Bach, το δεύτερο μέρος είναι μια αναστροφή του πρώτου, δηλαδή ότι ακουγόταν ψηλά 

στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ακούγεται χαμηλά και το αντίστροφο. Οι περισσότεροι 

συνθέτες του μπαρόκ επεξεργάστηκαν την Gigue με αντιστικτικό τρόπο γραφής.26

Ouverture (Γαλλική Εισαγωγή): Η ονομασία Εισαγωγή δίνεται σε κάθε 

ορχηστρικό κομμάτι που προορίζεται να παιχτεί σαν προανάκρουσμα ενός μεγαλύτερων 

διαστάσεων μουσικού έργου, όπως για παράδειγμα μιας όπερας, ενός ορατόριου, μιας 

σουίτας κ.λ.π. Οι οργανικές εισαγωγές από Γερμανούς συνθέτες, όπως ο Telemann και ο 

Bach ήταν γαλλικές εισαγωγές και σε συνδυασμό με χορούς της εποχής Μπαρόκ,

22

25 Αμάραντος Αμαραντίδης. (1990). Μορφολογία της μουσικής, σ.273.
26 Α. Αμαραντίδης. ο.π., σ.272 -273.



διαμόρφωναν φόρμες όπως η Σουίτα, Παρτίτα, Παραλλαγές κ.α. Η γαλλική εισαγωγή 

αποτελείται από τρία μέρη:27

1° μέρος: είναι συνήθως αργό, διμερές μέτρο, παρεστιγμένος ρυθμός και επιβλητική 

έκφραση.

2° μέρος: είναι γρήγορο, συνήθως φουγκάτο με πολλή κίνηση, συνήθως σε τριμερές 

μέτρο.

3° μέρος: είτε επιστρέφει στην αρχική ρυθμική αγωγή του πρώτου μέρος για τις πτωτικές 

συγχορδίες, είτε γίνεται κάποια επανάληψη θεμάτων του πρώτου μέρους.

Fuga stretto (στρέτο): Είναι ο χειρισμός του θέματος μιας φούγκας σε μορφή 

κανόνα για σύντομα χρονικά διαστήματα για να δημιουργηθεί στρέτο. Το στρέτο είναι 

ένα πέρασμα στο οποίο η μουσική ιδέα σε μια φωνή υπερκαλύπτεται από τη ίδια ιδέα 

(σπάνια από μια άλλη ιδέα) σε άλλη φωνή δηλαδή χαρακτηρίζεται από πυκνή είσοδο 

φωνών. Η λέξη στρέτο σημαίνει ‘συμπυκνωμένος’ και χρησιμοποιείται επειδή τα 

θέματα, κατά το στρέτο, συμπυκνώνονται αντί να απλώνονται διαδοχικά.28

Menuet: (από το γαλλικό menu - pas δηλαδή χαριτωμένο- βήμα). Πρόκειται για 

ένα γαλλικό χορό, ήρεμο και ευγενικό που γράφεται σε ρυθμό 3/ 4. Ξεκίνησε αρχικά ως 

λαϊκός χορός ενώ από το 1650 περίπου και έπειτα τοποθετήθηκε ανάμεσα στους 

αυλικούς χορούς και ήταν από τους αγαπημένους χορούς του Λουδοβίκου 1Δ Μέσα στη 

σουίτα του μπαρόκ το Menuet (αν υπάρχει) τοποθετείται πάντα πριν από τη Gigue. Τις 

περισσότερες φορές εναλλάσσεται με ένα δεύτερο Menuet το οποίο παλαιότερα ήταν 

γραμμένο για 3 φωνές και για το λόγο αυτό ονομαζόταν Trio.

23

27 U. Michels, ο.π. σ.114
28 Kent Kennan. (1994). Αντίστιξη, σ.100.



Gavotte: Παλιός γαλλικός κυκλικός χορός (επιβιώνει ακόμη στη Βρετάνη) που 

πρωτοεμφανίστηκε προς το τέλος του 16ου αιώνα. Έχει μέτρια προς γρήγορη ρυθμική 

αγωγή, διμερές μέτρο και είναι συνήθως σε 4/4 που μετριέται στα δυο (alia breve). 

Αρχίζει σχεδόν πάντα στο τρίτο χρόνο του μέτρου με δυο τέταρτα.

Ouodlibet:29 (ότι αρέσει). Τεχνική σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκε τον 17° και 

18° αιώνα, ιδιαίτερα από Γερμανούς συνθέτες. Πρόκειται για ένα είδος μουσικής στο 

οποίο μια ή περισσότερες γνωστές μελωδίες *υφαίνονται μέσα στον μουσικό σκελετό ως 

προς το κανονικό υλικό '30 Το αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές χιουμοριστικό, 

και ήταν ο πυρήνας διασκέδασης σε πολλές από τις οικογενειακές συνάξεις των Bach. 

Ίσως μερικές φορές το αποτέλεσμα να είναι ακόμα και ιερόσυλο όταν λαϊκές ή ‘πονηρές’ 

μελωδίες συνδυάζονταν με άλλες θρησκευτικής φύσης.

24

29 ‘what you will*.
30 Κ. Kennan. ο.π. σ.283.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΑΡΟΚ ΕΠΟΧΗΣ

2.1 Το Εγγειοίδιο του C.P.E. Bach και οι Εριιηνευτικές Προσεγγίσεις me Επογής 

Σημαντική αναφορά στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις καθώς και στις 

παιδαγωγικές τεχνικές της εποχής μπαρόκ αποτελεί το εγχειρίδιο του Carl Philipp 

Emanuel B ach,4 Versuch iiber die wahre Art das Clavier zu spielen\ 31 Η συνεισφορά του 

είναι ακόμη πιο σημαντική εάν αναλογιστούμε πως το εγχειρίδιο παρουσιάζει ίσως τον 

τρόπο που ο ίδιος ο Johann Sebastian Bach δίδασκε την τέχνη της ερμηνείας σε 

πληκτροφόρο όργανο και τις ερμηνευτικές του απαιτήσεις ως προς τα έργα του και 

γενικότερα τα έργα της εποχής.

Το εγχειρίδιο του Carl Philipp Emanuel Bach αποτελείται από δύο τόμους, οι 

οποίοι αρχικά είχαν εκδοθεί ως δυο διαφορετικά βιβλία. Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε για 

πρώτη φορά το 1753, με εκδότη τον ίδιο τον Bach, ενώ επανεκδόθηκε για δεύτερη φορά 

το 1759 στο Βερολίνο από τον George Ludewig Winter και εκδότη τον Bach. Ο δεύτερος 

τόμος εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1762, από τον G.L. Winter και τον Bach, εννέα 

χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του πρώτου τόμου. Από τότε το εγχειρίδιο επανεκδόθηκε 

αρκετές φορές για να καταλήξει το 1949 στην πρώτη ολοκληρωμένη αγγλική μετάφραση 

από τον William J. Mitchell. Η συγκεκριμένη μετάφραση, η οποία και χρησιμοποιήθηκε 

στην εργασία αυτή, είναι βασισμένη στις πρωτότυπες εκδόσεις των τόμων καθώς και τις 

μετέπειτα εκδόσεις του 18ου αιώνα. Περιέχει και τους δυο τόμους με κάποιες όμως 

ανακατατάξεις όσον αφορά στη διαμόρφωση των ενοτήτων και κεφαλαίων του δεύτερου 

τόμου. Στην πρωτότυπη έκδοση ο δεύτερος τόμος αποτελείται από σαράντα ένα

31 ’Εγχειρίδιο ως προς την αληθινή τέχνη ερμηνείας στα πληκτροφόρα όργανα
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κεφάλαια όπου η έκταση μερικών από αυτών δεν ξεπερνάει τη μία σελίδα. Δεδομένης

της κοινής θεματολογίας πολλών από των κεφαλαίων η αγγλική έκδοση χώρισε τα

σαράντα ένα κεφάλαια σε τέσσερις κύριες ενότητες. Ενώ η πρώτη και τέταρτη ενότητα 

συμπίπτει με αυτές της αρχικής έκδοσης, η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 20

κεφάλαια της αρχικής έκδοσης και η τρίτη ενότητα από 19 κεφάλαια. Όσον αφορά στα

μουσικά παραδείγματα που εμπεριέχονται στους δυο τόμους οι προσαρμογές που έγιναν

στην αγγλική έκδοση ήταν για χάρη της διευκόλυνσης του αναγνώστη. Συγκεκριμένα

ενώ αρχικά τα παραδείγματα του πρώτου τόμου υπήρχαν σε ξεχωριστή έκδοση στην

αγγλική έκδοση προστέθηκαν αριθμημένα στο κείμενο. Τα παραδείγματα του δεύτερου

τόμου υπήρχαν ήδη μέσα στο κείμενο και έτσι η αγγλική έκδοση φρόντισε μόνο να τα

αριθμήσει σε συνέχεια με αυτά του πρώτου τόμου. Ως προς τα μουσικά παραδείγματα, η

σημαντικότερη διευκόλυνση ίσως είναι η μετατροπή όλων των παραδειγμάτων από το

κλειδί του Ντο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Bach, στο σημερινό επικρατέστερο κλειδί

του Σολ. Συνολικά η αγγλική έκδοση του 1949 αποτελείται από επτά ενότητες όπου οι

τρεις ανήκουν στον πρώτο τόμο και οι τέσσερις στο δεύτερο. Συγκεκριμένα οι ενότητες

είναι: Δακτυλισμοί, Ποικίλματα, Ερμηνεία, Διαστήματα και ο τρόπος γραφής τους, Η

τελειοποίηση του μπάσου, Συνοδεία, Αυτοσχεδιασμός.

Γενικότερα το εγχειρίδιο του Bach αποτέλεσε ένα από τα πρώτα, ίσως το πρώτο 

ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για την τέχνη του πληκτροφόρου και συνεπώς υπήρξε η βάση 

της μετέπειτα εξέλιξης της διδασκαλίας τόσο της τεχνικής του πληκτροφόρου οργάνου 

όσο και της συνολικής ερμηνείας σε αυτό. Χαρακτηριστικά ο Mozart είχε αναφερθεί



στον C.P.E. Bach και το εγχειρίδιο του με τα εξής λόγια: 4Αυτός είναι ο πατέρας, εμείς

r  r  r  r  r  3 2είμαστε τα παιδιά. Όσοι από εμάς κάνουμε κάτι σωστό, το μάθαμε από αυτόν... \

Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που, κατά τον C.P.E. Bach, δημιουργούν έναν 

ολοκληρωμένο ερμηνευτή πληκτροφόρου οργάνου. Οι σωστοί δακτυλισμοί, η σωστή 

χρήση των ποικιλμάτων και η καλή συνολική ερμηνεία,33 Μια και το ενδιαφέρον της εν 

λόγω μελέτης έγκειται στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της εποχής Μπαρόκ και όχι τις 

τεχνικές των πληκτροφόρων, περαιτέρω αναφορά στους δακτυλισμούς που προτείνονται 

από τον C.P.E. Bach, δε θα γίνει.

2.1.1. Ποικίλιιατα

Τα ποικίλματα είναι μια απαραίτητη και σημαντική διακοσμητική φιγούρα για 

ένα έργο της εποχής του Bach. Αυτό είναι εξάλλου εμφανές από τη συχνότητα που 

εμφανίζονται σε κάθε έργο. Η καλή διακόσμηση όμως εξαρτάται πάντα από τον 

διακοσμητή και όπου αυτός είναι κακόγουστος τα ποικίλματα μπορούν τόσο απλά να 

‘ασχημύνουν’ ένα έργο όσο εύκολα μπορούν να αναδείξουν και ένα μέτριο έργο ως 

εξαιρετικό. Τα ποικίλματα προσφέρουν στο συνθέτη το εργαλείο για να συνδέσει ή να 

τονίσει νότες34 με τον πιο γοητευτικό τρόπο και να κερδίσει έτσι τον ακροατή του χωρίς 

ένα ιδιαίτερο αρμονικό ή αντιστικτικό υπόβαθρο. Είναι σημεία έκφρασης, τα

27

32 C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.4.
33 ‘...correct fingering, good embellishments and good performance.' C.P.E. Bach. W.J. Mitchell. (1949). Essay 
on the True Art o f  Playing Keyboard Instruments, σ.30.
34 Σύμφωνα με τον C.P.E. Bach τα ποικίλματα ‘ενώνουν τις νότες και τους δίνουν διάρκεια... Η εκφραστικότητα 
αυξάνεται μέσα από αυτά; Αν ένα κομμάτι είναι λυπητερό ή χαρούμενο ή κάτι ά)1ο τα ποικίψατα μπορούν σε κάθε 
■περίπτωση να προσφέρουν στο έργο βοήθεια...Βελτιώνουν μέτριες συνθέσεις. Χωρίς αυτά η κα?.ύτερη μελωδία 
είναι κενή και μη αποτελεσματική... ’ C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.79



‘καρυκεύματα’35 ενός έργου, τα οποία πρέπει ο κάθε ερμηνευτής να χειριστεί με 

ιδιαίτερη προσοχή και γνώση.

Μέχρι το 1750 περίπου, τα ποικίλματα ήταν στη δικαιοδοσία του ερμηνευτή36 

και η θεωρία τους μεταβαλλόταν ανάλογα με τη σχολή στην οποία ανήκαν -  τη γαλλική, 

την ιταλική37 και τη γερμανική. Μετά το 1750 η σημειογραφία τους γινόταν πλέον από 

το συνθέτη για να αποφευχθεί η αλόγιστη και προπάντων κακόγουστη χρήση τους. 

Επιπλέον οι τρεις σχολές σιγά σιγά συνενώθηκαν σε μια γενικά αποδεκτή χρήση των 

ποικιλμάτων όπου η πολυπλοκότητα της γαλλικής ‘διακόσμησης’ εντάχθηκε στη 

σταθερή και επιμελημένη γερμανική γραφή. Κάποιοι από τους συνθέτες που 

ακολούθησαν τη σύμπραξη αυτή ήταν οι Quantz, Marpurg, Agricola και κυρίως ο C.P.E. 

Bach. ‘Πιστεύω πως η καλύτερη ερμηνεία, ανεξάρτητα από το όργανο, είναι αυτή που 

συνδυάζει την ακρίβεια και τη λάμψη των Γαλλικών ποικιλμάτων με την ευγένεια και 

απαλότητα του Ιτα/ακού τραγουδιού. Οι Γερμανοί θα είναι σε καλή θέση να πετύχουν μια 

τέτοια συνένωση, όσο είναι μακριά από προκαταλήψεις. 38

Τα ποικίλματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες σύμφωνα με τον C.P.E. Bach. 

Τα τυπικά (στερεότυπα) ποικίλματα τα οποία εμφανίζονται είτε με την ανάλογη 

σημειογραφία είτε ως μικρές νότες στο πεντάγραμμο και τα ελεύθερα ποικίλματα τα 

οποία εμφανίζονται χωρίς σημειογραφία ως πολλές μικρής αξίας νότες. Τα ελεύθερα 

ποικίλματα ερμηνεύονται κυρίως ανάλογα με το γούστο του ερμηνευτή ενώ μετά το 1750

35 ‘...regard them as spices which may ruin the best dish... ’ C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.81 
Προς το τέλος του 17ου αιώνα και αρχές του 18ου είχε αρχίσει ήδη η χρήση συμβόλων για τα ποικίλματα

κυρίως στην Γαλλία και στη Βόρεια Γερμανία, οι οποίοι απαιτούσαν' -συχνά χωρίς ανταπόκριση- από τους 
μουσικούς ακριβή ερμηνεία της παρτιτούρας.

Ο Quantz στο σύγγραμμα του 1752 συγκρίνει τις δυο σχολές προσδίδοντας τη διαφορά τους στην εξής 
γενικότητα: Ό  ιταλικός τρόπος ερμηνείας... επιτρέπει πολλές προσθήκες ποικιλμάτων και απαιτεί μια αξιοπρεπή 
γνώση αρμονίας... Ο Γαλ/Λκός τρόπος ερμηνείας...δεν απαιτεί μεγάλη γνώση αρμονίας, μια και τα στολίδια είναι 
σε γενικές γραμμές ορισμένα από το συνθέτη/ David Rowland. (2001). Early Keyboard Instruments: A practical 
guide, σ. 75.

C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.85.
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υπάρχει πλέον μια ξεκάθαρη ανάλυση του ποικίλματος. Τα διαδεδομένα τυπικά 

ποικίλματα της εποχής ήταν τα εξής: επέρειση,39 διπλή επέρειση,40 τρίλλια, mordant, 

arpeggio, acciaccatura, schneller, schleifer, gruppetto41 Πρέπει να εισέρχονται στα 

κατάλληλα σημεία και χωρίς να εμποδίζουν το πάθος (affect)42 του κομματιού. Η θεωρία 

του affect (Ajfektlehre) βασιζόταν στο ότι η μουσική δεν ήταν μια απλή αλυσίδα από 

ήχους αλλά πως ήταν ικανή να εκφράσει και να αναδείξει πολλά και ποικίλα πάθη. 

Οπότε υποχρέωση ενός ερμηνευτή δεν ήταν απλά μια τεχνοκρατική αντιμετώπιση του 

έργου αλλά η διέγερση και ανάδειξη των παθών αυτών. Παραδειγματικά, σε έργα τα 

οποία χαρακτηρίζονται από απλότητα είτε στεναχώρια χωρούν λιγότερα ποικίλματα από 

ότι σε άλλα συναισθήματα. Ποικίλματα θα πρέπει να αποφεύγονται σε νότες οι οποίες 

θεωρούνται ασήμαντες μέσα σε ένα έργο είτε σε νότες οι οποίες είναι επαρκώς λαμπερές 

από μόνες τους.

Σύμφωνα με τον C.P.E. Bach τα ποικίλματα πρέπει να τα χειριστεί ο 

οργανοπαίχτης ανάλογα με τη διάρκεια της νότας, το τέμπο και το πάθος του έργου έτσι 

ώστε η ύπαρξη τους μέσα σ’ ένα έργο να συμβιώνει αρμονικά με το χαρακτήρα του 

έργου. Πρέπει, δηλαδή, η διάρκεια του ποικίλματος να είναι σε ακρίβεια με τη διάρκεια 

της νότας ώστε να μην προλάβει να ξεθωριάσει η ζωηρότητα ενός ποικίλματος από ένα 

επικείμενο κενό χρόνο. Ούτε όμως πρέπει το ποίκιλμα να παιχτεί πολύ γρήγορα και να 

αφήσει στον ακροατή μια θαμπή αίσθηση. Οπότε η τελευταία νότα του ποικίλματος θα

~ appoggialura (αγγλ.) -  Forschlag (γερμ.)
40 compound appoggiatura (αγγλ.)- Anschlag (γερμ.)
41 Groppo, groppetto, gruppo, gruppetto, doppelschlag (γερμ.), cadence, double (γαλλ.), turn (αγγλ.).
‘ affect: κατάσταση ψυχής θετική ή αρνητική κατά την Αριστοτέλεια έννοια της ρητορικής. Η ρητορική είναι η 

τέχνη του να πείθει κανείς τον ακροατή. Τα μέσα για τον σκοπό αυτόν προσφέρουν ο χαρακτήρας του ομιλητή, 
η επίδραση στα συναισθήματα του ακροατή και η επιχειρηματολογία. Μια ανάλυση των συναισθημάτων και μια 
περιγραφή των ιδιοτήτων του χαρακτήρα παρουσιάζονται στη Ρητ. 2,2-17. Nesselrath. (2003). Εισαγωγή στην 
Αρχαιογνωσία, Τόμος Α’ Αρχαία Ελλάδα.



πρέπει να μείνει κρατημένη μέχρι να ακολουθήσει η επόμενη νότα μια και η κύρια 

λειτουργία των ποικιλμάτων είναι να ενώνουν τις νότες μεταξύ τους. Με αυτή τη λογική 

είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται σε αργό ή μέτριο τέμπο παρά γρήγορο και σε 

νότες μεγάλης διάρκειας παρά σε νότες μικρής διάρκειας.

Τα ποικίλματα δεν είναι προνόμιο μόνο του δεξιού χεριού αλλά πλεονέκτημα 

και δυνατότητα και του αριστερού χεριού. Πολλά ποικίλματα λειτουργούν καλύτερα στη 

γραμμή του μπάσου παρά στη μελωδία και πολλές φορές ο εμπλουτισμός και του 

αριστερού χεριού με αυτά εντατικοποιεί ακόμη περισσότερο την αντιστικτική ύφανση 

ενός κομματιού. Σε μιμητικά σημεία και κανόνες είναι εξάλλου απαραίτητο η μίμηση σε 

κάθε φωνή να είναι ακριβής και στη χρήση των ποικιλμάτων.

2.1.2. Αναωορά στα ποικίλματα που περιέγονται στις παραλλαγέο Goldberg

Επέρειση: Δίφωνο ποίκιλμα που συνήθως κατεβαίνει ή ανεβαίνει βηματικά προς 

τον κύριο φθόγγο.

Διπλή Επέρειση: Επέρειση με δύο φθόγγους που μπορεί να απέχουν διάφορα 

διαστήματα.

Τρίλια: Γρήγορη εναλλαγή ενός βασικού φθόγγου με μια μικρή ή μεγάλη 

δευτέρα προς τα πάνω. Εμφανίζεται και ως trillo und mordant (τρίλλια και mordant).

Γκρουπέτο (doppelschlag -  cadencej\ Ποίκιλμα που περιλαμβάνει τους δυο 

γειτονικούς ενός κύριου φθόγγου. Γράφεται οριζόντια ή κάθετα με την ίδια σημασία. 

Χρωματικές αλλοιώσεις συμβολίζονται από πάνω ή από κάτω ανάλογα σε ποια νότα 

αναφέρονται. Στους αργούς χρόνους μπορεί η τελευταία νότα να διαρκέσει λίγο 

περισσότερο.
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Mordant: ‘δάγκωμα’. Ποίκιλμα όπου εναλλάσσεται ο κύριος φθόγγος με τον 

αμέσως χαμηλότερο φθόγγο.

Acciaccatura: Ποίκιλμα με σύντομους, διάφωνους φθόγγους επέρεισης, 

ιδιαίτερα στο arpeggio.

Schneller: Εναλλαγή του κύριου φθόγγου με άλλον ποικιλματικό προς τα πάνω. 

Αντίθετο του mordant.

Schleifer: Ποικίλματα με δυο ή περισσότερους φθόγγους που ανεβαίνουν 

(σπάνια κατεβαίνουν) βηματικά προς τον κύριο φθόγγο. Παίζεται συνήθως πάνω στο 

χρόνο. Το συγκεκριμένο ποίκιλμα είναι το μοναδικό, από αυτά που περιέχονται στις 

παραλλαγές Goldberg (Άρια, μέτρα 21 και 23), το οποίο δεν αναλύεται στο εγχειρίδιο 

του C.P.E. Bach.

Doppele cadence: γκρουπέτο με τρίλια.

Doppele cadence und mordant: γκρουπέτο με τρίλια και κατάληξη.

Accent (Τονισμός) επέρειση κατά βήμα προς τα πάνω (<accent steigend) ή προς 

τα κάτω (■accent fallend). Επίσης εμφανίζεται και ως accent u. Mordant (accent και 

mordant) και accent und trillo (accent και trillo).
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Μουσικό παράδειγμα 5: Τα ποικίλματα των παραλλαγών Goldberg BWV 988. 43

Φ ΟΟ

trillo mordant trillo u. mordant cadence dopelle cadence

Ovw-

idem
dopelle cadence 
und mordant

P
idem

ggggg

p P P
accent steigend accent fallend accent u. mordant

m
accent u. trillo idem

2.1.3. Συνολική εριιτινεία της επογιία

Για τον C.P.E. Bach ένας ερμηνευτής πληκτροφόρων πρέπει να 'έχει τα πιο 

ευκίνητα χέρια, να είναι ικανός να παίζει μονές και διπλές τρίλιες, να κατέχει την τέχνη 

των δακτυλισμών, να κάνει εκ πρώτης όψης ανάγνωση ανεξάρτητα από το κλειδί και να 

μπορεί να κάνει μεταφορές χωρίς την παραμικρή δυσκολία,’44 Τα στοιχεία αυτά

43 Πίνακας που περιέχεται στην παρτιτούρα των παραλλαγών Goldberg με σημειώσεις από τον Christoph Wolff, 
εκδόσεις Wiener Urtext Edition, Schott / Universal Edition.
44 C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.147.



συνθέτουν την εικόνα ενός ικανού οργανοπαίχτη όχι όμως ενός καλού ερμηνευτή. Ο 

Bach ζητάει από τον ερμηνευτή με το παίξιμο του να ‘αγγίξει τις ευαισθησίες’ του 

ακροατή, να Ικανοποιήσει [την ακοή του] και να καθηλώσει το μυαλό του... Αυτό που 

ξεχωρίζει μια καλή ερμηνεία είναι η ικανότητα του ερμηνευτή να μεταδώσει το αληθινό 

περιεχόμενο και συναίσθημα της σύνθεσης. ’ Ο ερμηνευτής του Bach πρέπει να είναι, 

επίσης, μυημένος στην τέχνη του τραγουδιού. Και όπως συχνά δίδασκε ο J.S. Bach στους 

μαθητές του την έννοια του ‘τραγουδιστικού στυλ’, έτσι και ο γιος Bach προτείνει στον 

οργανοπαίχτη ‘να τραγουδάει οργανικές μελωδίες έτσι ώστε να φτάσει στην κατανόηση της 

σωστής ερμηνείας την μελωδίας ’.

2.1.4. Ρυθιιικη αγωγή

Οι πιο διαδεδομένοι όροι για την έκφραση του τέμπο στο Μπαρόκ ήταν, από το 

αργότερο στο γρηγορότερο: adagio, largo, andante, allegro, vivace και presto 45 Την 

εποχή εκείνη, οι λέξεις αυτές αναφέρονταν κυρίως στην ένδειξη του τέμπο παρά στην 

υπόνοια μιας συναισθηματικής διάθεσης, όπως εντέλει κατέληξαν να χρησιμοποιούνται 

οι όροι. Το γεγονός αυτό επέφερε έτσι κάποια σύγχυση κατά την ανάγνωση μιας 

παρτιτούρας. Για παράδειγμα σε ένα έργο46 του Handel υπάρχει η ένδειξη Andante 

Allegro, ‘ετικέτα’ που μπορεί να ερμηνευτεί με δυο εντελώς αντιθετικούς χαρακτήρες.

Για τον C.P.E. Bach η καλύτερη μέθοδος για την επιλογή του σωστού τέμπο 

είναι μέσα από ‘το γενικό ύφος’ του έργου και σε σχέση πάντα με ‘τις γρηγορότερες νότες 

και τα γρηγορότερα περάσματα ’, ακόμη και αν το τέμπο που τελικά θα επιλέξει κάποιος

4ίΥπάρχουν, από την άλλη, κάποιες ασάφειες στη περιγραφή κάποιων τέμπο και στις σχέσεις που έχουν μεταξύ 
τους. Για παράδειγμα ο J.G. Walter, ο Sebastian de Brossard και ο Leopold Mozart άνηκαν σε αυτούς που 
πίστευαν πως το largo είναι αργότερο από το adagio.
46 Στο Organ Concerto Ορ.4 Νο.6.



αντιβαίνει με το ενδεικτικό τέμπο. Ο Leopold Mozart στο εγχειρίδιο47 του είχε γράψει 

για την επιλογή του σωστού τέμπο πως \.. είναι ανάμεσα στις υψηλότερες κατακτήσεις 

στην τέχνη της μουσικής... Κάθε μελωδικό κομμάτι έχει τουλάχιστον μια φράση από την 

οποία μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει το τέμπο που χρειάζεται η μουσική αυτή.,48

Μια και τα πληκτροφόρα στην εποχή του Μπαρόκ είχαν περιορισμένες 

δυνατότητες έκφρασης, η ελαστικότητα του τέμπο μπορούσε να προσφέρει στο κομμάτι 

έκφραση και συγκίνηση. Αυτό ήταν κατά κύριο λόγο επιτρεπτό σε έργα με 

αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα όπως οι τοκάτες, οι φαντασίες και οι καντέντσες κ.α. 

Υπήρχαν δυο γενικοί μέθοδοι ελαστικότητας του τέμπο. Ο πρώτος τρόπος αφορά στον 

τονισμό κάποιων νοτών μέσα από την παράταση της χρονικής τους αξίας. Στην 

περίπτωση αυτή βέβαια, είναι σκόπιμο να επιβραδυνθεί το τέμπο στην ευρύτερη ενότητα 

στην οποία ανήκουν οι συγκεκριμένες νότες. Ο δεύτερος τρόπος αφορά στην επιτάχυνση 

του τέμπο η οποία πρέπει να συμβαίνει σε μεγάλες ενότητες σταδιακά. Όπως λεει 

χαρακτηριστικά ο C.P.E. Bach στο σύγγραμμα του: [βλ. μουσικό παράδειγμα 6] περιέχει 

πολλά παραδείγματα όπου μερικές νότες και παύσεις θα πρέπει να κρατηθούν πέρα της 

αξίας τους, για εκφραστικούς λόγους... και αυτές είναι σημειωμένες με ένα μικρό σταυρό... 

Γενικά η καθυστέρηση ταιριάζει καλύτερα σε αργά και μέτρια τέμπο παρά σε πολύ γρήγορα 

τέμπο... Στο εκφραστικό παίξιμο,49 ο ερμηνευτής πρέπει να αποφύγει συχνές και 

παρατεταμένες καθυστερήσεις, που βραδυπορούν το τέμπο. Για αυτό πρέπει να γίνει κάθε 

προσπάθεια, παρά την ομορφιά της λεπτομέρειας, το τέμπο στο τέλος του κομματιού να 

είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχικό τέμπο, ένα εξαιρετικά δύσκολο κατόρθωμα... 

αποσπάσματα ενός κομματιού σε μείζονα τρόπο που επαναλαμβάνονται σε ελάσσονα τρόπο

47 ‘Grundliche Violinschule’.
48 D. Rowland, ο.π. σ.79-80.
49 ‘In affettuoso playing’.
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μπορούν να διευρυνθούν κάπως στην επανάληψη τους ώστε να τονιστεί η αίσθηση της 

αλλαγής. Καθώς εισάγεσαι στην κορώνα... είναι συνήθης να επιβραδύνεις κάπωςλ50
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Πέρα από την επιβράδυνση του τέμπο, πολλοί είναι οι συνθέτες της εποχής, 

όπως ο Turk, που υποστηρίζουν την αντίστοιχη επιτάχυνση του τέμπο σε πιο γρήγορα 

και ανήσυχα μέρη ενός έργου. Από την άλλη, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, όπως αυτή 

του Leopold Mozart, που εναντιώνεται στην ελαστικότητα του τέμπο και τονίζει την 

ανάγκη της αυστηρής τήρησης ενός παλμού.51

2.1.5. Ενδείξεις δυναμικής

Η έκταση των στοιχείων δυναμικής, στην εποχή του Μπαρόκ κάλυπτε το φάσμα 

μεταξύ pianissimo και fortissimo με σπάνιες παρεμβολές των ενδείξεων δυναμικής όπως 

κρεσέντο και ντιμινουέντο. Συγκεκριμένα στα συγγράμματα του ο C.P.E. Bach 

αναφέρεται σε μια ακραία χρήση των ενδείξεων δυναμικής, δυναμικές του piano και του 

forte, απευθείας δηλαδή εναλλαγές έντασης, ενώ δε χρησιμοποιεί τον όρο κρεσέντο ή

50 C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.160-161.
51 D. Rowland, ο.π.



ντιμινουέντο παρά μόνο στα τελευταία έργα του. ‘Γενικότερα, ολόκληρα αποσπάσματα 

μπορεί να συμβολιστούν αρχικά forte και μετά piano. Αυτή είναι μια συνήθης διαδικασία 

τόσο στις επαναλήψεις όσο και στις αλυσίδες, ιδιαίτερα όταν η συνοδεία τροποποιείται. 

Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να λεχθεί πως οι διαφωνίες παίζονται πιο δυνατά και οι 

συμφωνίες πιο σιγά, μια και οι διαφωνίες διεγείρουν τα αισθήματα μας και οι συμφωνίες 

τα ηρεμούν. Μια απότομη κάμψη της μελωδίας, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να 

δημιουργεί ένα ορμητικό συναίσθημα, πρέπει να παιχτεί δυνατά.'52

Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει μεν την αίσθηση της ηχούς που διακοσμούσε τη 

μουσική του Μπαρόκ, αρνιόταν όμως τη στεγνή λειτουργία μιας ακραίας χρήσης των 

εντάσεων. Υποστηρίζει πως οι ενδείξεις δυναμικής αναγράφονταν στην παρτιτούρα με 

σκοπό να καλύψουν ένα γενικό πλαίσιο του πως θα πρέπει να ερμηνευτεί το κάθε 

απόσπασμα και όχι μια συνεχής και απότομη εναλλαγή έντασης.

Η ουσία είναι πως μια καλή ερμηνεία δεν πετυχαίνεται ποτέ μέσα από μια 

απόλυτη άποψη. Όπως είπε χαρακτηριστικά και ο J.S. Bach 4ακόμη και αν μια γεύση 

μπορεί να είναι καλύτερη από μια άλλη, κάθε γεύση περιέχει κάτι καλό και καμιά δεν είναι 

τόσο τέλεια ώστε να μην επιτρέπει προσθήκες ’. Ο ερμηνευτής πρέπει σε κάθε νέο έργο 

που προσεγγίζει να είναι έτοιμος να αποδεχτεί αυτά που αγνοούσε, να προσεγγίσει το 

συναίσθημα του έργου και να το επιδείξει με τον πιο καλόγουστο και μουσικό τρόπο. Το 

έργο δεν ερμηνεύεται για να υπηρετήσει τις απόψεις του ερμηνευτή αλλά για να 

υπηρετήσει τη μουσική και κάθε πρόσφορο μέσο για αυτή την ‘υπηρεσία’ του 

οργανοπαίχτη απέναντι στη μουσική, είναι αποδεκτό. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την 

έννοια του ερμηνευτή, ούτε καν την υποβιβάζει ως ένα απλό μεταφορέα μηνυμάτων,

52 C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.163.
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ούτε καν ως ένα μετασχηματιστή που μεταλλάσσει ήχους σε συναισθήματα. Κανένα 

συναίσθημα ή μήνυμα εξάλλου δεν γίνεται βίωμα στον ακροατή εάν δεν είναι βίωμα του 

ίδιου του ερμηνευτή. Έ νας μουσικός δε μπορεί να συγκινήσει άλλους εάν δεν είναι ο ίδιος 

συγκινημένος. Πρέπει αναγκαία να νοιώσει όλα τα συναισθήματα που επιθυμεί να 

σκορπίσει στο κοινό του...πρέπει να είναι βέβαιος για τα συναισθήματα, που υποψιάζεται,
C Λ

πως είχε υπόψη του ο σύνθετης όταν έγραφε το έ/ryo.9
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^  C.P.E. Bach. W.J. Mitchell, ο.π. σ.152.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ 1981

3 .1 .0  Glenn Gould και οι Ηγογραωτίσεκ των Παραλλαγών Goldberg 

Η κάθε ερμηνεία κρίνεται σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο στο οποίο 

δημιουργήθηκε. Με αυτή τη λογική είναι θεμιτό να κρίνουμε την κάθε ηχογράφηση του 

Glenn Gould ανάλογα με την εποχή στην οποία ‘γεννήθηκε5. Ο Gould ήξερε καλά πως η 

γενιά του βρισκόταν σε μια διαδικασία αλλαγής στην ερμηνεία του Bach και μέχρι και το 

1954 περίπου είχε μελετήσει ερμηνευτές όπως οι A. Schweitzer, R. Kirkpatrick,54 R. 

Tureck και Wanda Landowska. Μετά και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η μπαρόκ 

ερμηνεία οδηγήθηκε σιγά σιγά στην εποχή της ‘αυθεντικότητας’ και της ‘ιστορικότητας’ 

ξεφεύγοντας από την εκχειλίζουσα ρομαντική ερμηνεία του Bach στον 19° αιώνα. Όπως 

λεει και ο ίδιος σε μια συνέντευξη στον Bruno Monsaingeon το 1979, "‘Μεγάλωσα σε μια 

εποχή όπου οι αντιλήψεις για τον Bach βρίσκονταν σε μια ρευστή κατάσταση. Η  

προηγούμενη γενιά εμπνεόταν από φιγούρες όπως οι Casals, Edwin Fischer ...Stokowski 

και από τις μεταγραφές του. Οι περισσότερες ερμηνείες Bach της εποχής εκείνης θύμιζαν 

μια αδιάκοπη χρωματική φαντασία. Οι οργανοπαίχτες πληκτροφόρων οργάνων της εποχής 

εκείνης είχαν φτάσει επικίνδυνα κοντά σε μια ‘Σοπενίστικη' ερμηνεία του Bach...Όμως τα 

παιδιά της δικής μου γενιάς, επαναστάτησαν σε αυτή τον επηρεασμό... και λόγω αυτού, 

ζήσαμε έντονες αντιπαραθέσεις με τους καθηγητές μας.,55

Μ Είναι γνωστό πως ο Gould πριν και κατά την ηχογράφηση του 1955 είχε στην κατοχή του την έκδοση των 
παραλλαγών Goldberg (1938) του R.Kirkpatrick, παρτιτούρα η οποία σήμερα βρίσκεται στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη του Καναδά μαζί με όλα τα υπάρχοντα του Glenn Gould. Επίσης, ο R.Kirkpatrick αναφέρεται και 
από τον ίδιο τον Gould στο συνοδευτικό σημείωμα το οποίο εμπεριέχεται στο δίσκο της ηχογράφησης του 1955.
55 Dale Innes. (1996). Glenn Gould and the Goldberg Variations, σ.67.



Αυτό βέβαια δεν οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Gould προώθησε, μέσα από τις 

ερμηνείες του, την αυθεντική ερμηνεία και την ιστορική αναβίωση της εποχής. Οι 

γνώσεις του επί του θέματος δεν ξεπερνούσαν τις τυπικές και είναι φανερά επηρεασμένες 

από ερμηνευτές όπως ο A. Schweitzer που άνηκαν στην πρώτη γενιά των

‘μεταρρυθμιστών’ του Bach μέχρι περίπου και το 1950. Γενικότερα οι απόψεις του 

Gould για την αυθεντικότητα της ερμηνείας του Bach ήταν λιγοστές και κάπως 

γενικευμένες. Σκοπός του ήταν κυρίως να προσεγγίσει την ‘πρόθεση’ του συνθέτη. 

Παραδειγματικά, το 1979 στην ταινία του Β. Monsaingeon ‘The Question o f

Instrument,56, μιλώντας για το τέμπο ο Gould υπαινίσσεται πως τα έργα του Bach σπάνια 

έχουν ένα συγκεκριμένα ρυθμικό παλμό (ο οποίος να υποδηλώνεται μέσω κάποιου 

θεματικού ή δομικού στοιχείου). Συνεχίζοντας θεωρεί πως το τέμπο μπορεί να 

διπλασιαστεί ή να υποδιπλασιαστεί ανάλογα με ένα βασικό ρυθμικό σημείο αναφοράς 

(Goldberg 1981). Διευκρίνισε όμως, πως τέτοιες ελευθερίες στο τέμπο ταιριάζουν 

καλύτερα σε φόρμες όπως οι φούγκες παρά σε πιο ελεύθερες μορφές όπως χοροί, 

παρτίτες και σουίτες. Οι χοροί, από την άλλη, ενώ θεωρούνται φόρμες με

συγκεκριμένους τρόπους ερμηνείας, όσο αφορά τουλάχιστον το τέμπο και το χαρακτήρα, 

σε κάποιες ερμηνείες του Gould χάνουν αυτό το χαρακτήρα τους με σκοπό να 

υπηρετήσουν τη συνολική δομή ενός έργου (Goldberg, 1981). ‘Ο Gould ήταν

περισσότερο ένας σύγχρονος ερμηνευτής του Bach, κληρονόμος της αντίληψης που 

κυριαρχούσε στις αρχές του 20ου αιώνα για τον Bach, απόψεις που ήταν ακόμη αρκετά 

βασισμένες στο γερμανικό ρομαντισμό του I T U αιώνα. Όπως ο Schoenberg και οι 

διάδοχοι του, έτσι και ο Gould είχε μια ιδεαλιστική αντίληψη για τη μουσική την οποία 

προέκτεινε στο 18° αιώνα και τον Bach, θεωρώντας έτσι τον Bach ως το ιδρυτικό μυαλό

56 'Οπως αναφέρθηκε στο άρθρο της Dale Innes.
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μιας μουσικής παράδοσης. Στην ουσία, αυτό που ενέπνευσε τις ερμηνείες του Gould ήταν η 

όψη του Bach μέσα από τα μάτια του Schoenberg.,57

Πρώτη φορά ερμήνευσε τις παραλλαγές Goldberg σε κοινό στις 16 Οκτωβρίου 

1954, σε μια συναυλία υπό την αιγίδα του New Music Associates. Ερμήνευσε το έργο 

δεκάδες φορές την περίοδο της σολιστικής του καριέρας, από το 1954 μέχρι το 1964, ενώ 

από το 1954 έως και το 1981 υπάρχουν 6 ηχογραφήσεις του έργου, δύο ηχογραφημένες 

συναυλίες, δύο ηχογραφήσεις στο στούντιο, μια ραδιοφωνική μετάδοση και μια 

τηλεοπτική μετάδοση. Συγκεκριμένα:58

1. 1954: Στις 21 Ιουνίου έγινε η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του έργου στα 

πλαίσια της εκπομπής του CBC Distinguished Artists. To 1995 η παρούσα 

ηχογράφηση μαζί με κάποια πρελούδια & φούγκες, που είχαν ηχογραφηθεί την 

ίδια περίπου χρονολογία, κυκλοφόρησαν από την CBC Records (PSCD 2007).

2. 1955: Τον Ιούνιο του 1955 έγινε η πρώτη ηχογράφηση (mono) του έργου στο 

στούντιο, ηχογράφηση η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1956 ως 

Columbia Masterworks ML 5060. Η ηχογράφηση αργότερα ξαναγράφτηκε για 

στέρεο και digital ήχο ως Sony Classical^ Glenn Gould Edition (SMK 52 594).

3. 1957: Πρώτη ηχογράφηση των παραλλαγών 3, 18, 9, 24, 10 και 30 (με αυτή τη 

σειρά) από ρεσιτάλ στο ωδείο της Μόσχας στις 12 Μαΐου. Το 1983 η 

ηχογράφηση αυτή κυκλοφόρησε, χωρίς εξουσιοδότηση, από την Harmonia 

Mundi ως Concert de Moscou (Le Chant du Monde LDC 278 799) καθώς και το 

1984 από την Melodiya ως Μ10- 459630-09.
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57 Kevin Bazzana. (1997). Glenn Gould: the performer in the work, σ.20.
58 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο άρθρο της Innes Dale.



4. 1959: Δεύτερη ηχογράφηση ολόκληρου του έργου από ρεσιτάλ στις 25 

Αυγούστου στο Ζάλτσμπουργκ στην αίθουσα (Konzertsaal) του Mozarteum, από 

την Austrian State Radio (ORF). Η ηχογράφηση αυτή μαζί με την ‘Fitzwilliam’ 

Fantasia του Sweelinck, τη σουίτα Ορ.25 του Schoenberg και τη σονάτα Κ. 330 

του Mozart κυκλοφόρησε από πολλές δισκογραφικές εταιρείες χωρίς 

εξουσιοδότηση (Frequenz/Memoria CMG 1 (1986), Price-Less D15119 (1986) 

και Music & Arts CD-677). Η πρώτη νόμιμη κυκλοφορία έγινε το 1994 από την 

Sony Classic’s ως live Salzburg Festival recording (SMK 53 474).

5. 1964: Στις 17 Ιουνίου έγινε η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Αριας, των 9 

κανόνων (παραλλαγές 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 και 27) και της παραλλαγής 30 

(quodlibet) στα πλαίσια του προγράμματος του CBC Concert o f Four 

Wednesdays, όπου ο Gould μίλησε και για τις παραλλαγές Goldberg. Η μετάδοση 

αυτή υπάρχει σε βιντεοκασέτα ως Volume XI (Ecstasy and Wit) από το Sony 

Classical’s Glenn Gould Collection.

6. 1981: Τον Απρίλη και τον Μάη του 1981 έγινε η δεύτερη ηχογράφηση στο 

στούντιο (digital stereo), η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1982 στα 

πλαίσια του Sony Classical’s Glenn Gould Edition (SMK 52 619). Η ηχογράφηση 

ήταν συγχρόνως και βιντεοσκόπηση από τον Bruno Monsaingeon και 

κυκλοφόρησε από τη γερμανική εταιρεία Clasart ως The Goldberg Variations και 

ως Volume XIII της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο Glenn Gould Plays Bach στα 

πλαίσια του Sony Classical’s Glenn Gould Collection.
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3.2.Τα Χρονικά των Ηγογραφήσεων39

3.2.1. Το γρονικό της ηγογράωηστκ του 1955

Όταν ο Gould συναντήθηκε με έναν από τους υπεύθυνους της Columbia 

Records για να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρώτης του ηχογράφησης, τον ξάφνιασε 

ανακοινώνοντας του πως θα ήθελε να ξεκινήσει με τις παραλλαγές Goldberg του Bach. Ο 

υπεύθυνος της Columbia εναντιώθηκε στην απόφαση του Gould θεωρώντας πως οι 

Goldberg, ένα έργο τόσο δύσκολο και πολύπλοκο, θα ήταν μεγάλο ρίσκο για τη συνέχεια 

της καριέρας του καθώς φοβόταν και τη μέχρι τότε ταύτιση του έργου με την Wanda 

Landowska. ‘Δεν νομίζεις πως οι Δίφωνες Invention θα ήταν μια καλύτερη επιλογή;’ 

ρωτάει τον Gould ο οποίος αμετανόητος απαντάει: ‘Θα προτιμούσα να ηχογραφήσω τις 

Goldberg' πείθοντας με την επιμονή του τον υπεύθυνο της Columbia.60

Πριν από την ηχογράφηση του Gould, οι παραλλαγές Goldberg δεν ήταν 

ιδιαίτερα φημισμένο έργο και δεν περιλαμβάνονταν συχνά στο ρεπερτόριο των 

πιανιστών της εποχής. Το πως γνωρίστηκε ο Gould με το έργο αυτό είναι άγνωστο. Ίσως 

να οφείλεται στον καθηγητή του A. Guerrero ο οποίος είχε ερμηνεύσει το έργο κάποιες 

φορές, ίσως να το είχε ανακαλύψει και ο ίδιος ο Gould σε μια από τις πολλές 

‘εξορμήσεις του στους Μπαχικούς τόμους’. Πρώτη φορά είχε ερμηνεύσει το έργο σε μια 

συγκέντρωση στο Technical High Scholl of Ottawa δύο μήνες μετά το ντεμπούτο του 

στη Νέα Υόρκη. Το μοναδικό στοιχείο που έχουμε από αυτή την ερμηνεία είναι από μια 

κριτικό, την Lauretta Thistle, η οποία γράφει: ‘Στην απέραντη μαγική σπηλιά των

59 Τα χρονικά και των δύο ηχογραφήσεων έχουν γίνει βάση το βιβλίο του Otto Friedrich, Glenn Gould: A life 
and Variations, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δύο αυτούσια κεφάλαια τα οποία περιγράφουν τα χρονικά της 
κάθε ηχογράφησης καθώς και μαρτυρίες και κριτικές προσώπων που είχαν ασχοληθεί και συνεργαστεί με τον 
Glenn Gould κατά τη διάρκεια των δυο ηχογραφήσεων. Ο λόγος για τον οποίο περιλαμβάνω τα χρονικά των 
ηχογραφήσεων είναι για να προσδώσω στις ηχογραφήσεις μια πιο προσιτή και ανθρώπινη μορφή και ίσως για να 
υπαινιχθώ την ψυχολογική διάθεση του Glenn Gould στην κάθε ηχογράφηση.
60 Otto Friedrich. (1989). Glenn Gould: A life and variations, σ.47.



παραλλαγών Goldberg, ο Gould φαίνεται να είναι απόλυτα σπίτι του ως ένας 

αξιοθαύμαστος οικοδεσπότης...' 61

Η πρώτη ηχογράφηση των Goldberg έγινε στο Columbia studio σε μια 

εγκαταλειμμένη Πρεσβυτεριανή εκκλησία στην 207 East Thirtieth Street στη Νέα 

Υόρκη. Ο Glenn Gould έφτασε στο στούντιο τον Ιούνη του 1955 κουβαλώντας μαζί του 

πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα όπως την καρέκλα του, μια μεγάλη ποσότητα 

από πουλόβερ και κασκόλ καθώς και μια μεγάλη συλλογή από χάπια κάθε μεγέθους και 

κάθε χρώματος. Για τους υπευθύνους της Columbia αυτές του οι πράξεις δεν μπορούσαν 

να θεωρηθούν κάτι άλλο παρά εκκεντρικότητες και έτσι κίνησαν άμεσα το ενδιαφέρον 

του Τύπου προσκαλώντας δημοσιογράφους στις ηχογραφήσεις για να ‘περιεργαστούν’ 

το φαινόμενο Glenn Gould. Οι υπεύθυνοι της Columbia έθεσαν σε κυκλοφορία 

δημοσιεύσεις τέτοιου τύπου:

‘<9 διευθυντής της Columbia Masterworks και οι συνάδελφοι του, έμπειροι πια 

στο να αποδέχονται περίεργες και εκκεντρικές συμπεριφορές των καλλιτεχνών στο 

στούντιο, έμειναν έκπληκτοι με την άφιξη του νεαρού Καναδού πιανίστα Glenn Gould με 

τα απαραίτητα ‘σύνεργα ηχογράφησης ’ του.62 Ήτανεμια ζεστή μέρα του Ιούνη όταν έφτασε 

στο στούντιο ντυμένος με σακάκι, καπέλο, κασκόλ και γάντια. Τα ‘σύνεργα ’ περιλάμβαναν 

τις απαραίτητες μουσικές παρτιτούρες, κάποιες πετσέτες, δυο μεγάλες φιάλες νερού, πέντε 

μικρά μπουκαλάκια από χάπια και την ιδιαίτερη καρέκλα του. Οι πετσέτες ήταν αναγκαίες 

καθώς ο Gould βύθιζε τα χέρια του για 20 λεπτά σε ζεστό νερό πριν καθίσει στο πιάνο ενώ 

οι μπουκάλες με νερό ήταν απαραίτητες μια και ο Glenn δεν μπορούσε να συνηθίσει το 

νερό βρύσης της Νέας Υόρκης. Τα χάπια τώρα, ήταν για διάφορους λόγους -

43

61 Ο. Friedrich, ο.π. σ.49.
...his ‘recording equipment’. Ο. Friedrich, ο.π. σ.49.



πονοκεφά?.ους, για να αποβάλλουν την ένταση και για να διατηρήσουν την καλή 

κυκλοφορία του αίματος. Ο τεχνικός του κλιματιστικού δούλευε όσο και ο τεχνικός της 

κονσόλας μια και ο Glenn είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος έστω και στην ελάχιστη αλλαγή 

θερμοκρασίας... \ 63

Η περιβόητη καρέκλα του, είχε κατασκευαστεί από τον πατέρα του το 1953 έτσι 

ώστε να απέχει από το έδαφος μόνο 14 ίντσες και με αυτό το τρόπο να μπορεί ο Gould 

να τοποθετεί τους καρπούς του είτε σε ευθεία είτε χαμηλότερα από το επίπεδο του 

πληκτρολογίου. Από το 1953 και έπειτα ο Gould χρησιμοποίησε την καρέκλα αυτή σε 

κάθε ηχογράφηση, σε κάθε συναυλία καθώς και σε όλες τις πρόβες που έκανε στη 

καριέρα του. Αναφέρεται στη καρέκλα του αποκαλώντας την *μέλος της οικογένειας 

του"64 και θεωρώντας πως χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν πιανίστας. 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με το πόσο δύσκολο είναι να παίζεις πιάνο χωρίς 

να έχεις την δυνατότητα να χρησιμοποιείς τη δύναμη όλου του σώματος για ενίσχυση 

του ήχου, ο Gould απάντησε λέγοντας πως έπρεπε να αναπτύξει ιδιαίτερα τους μύες της 

πλάτης του. Αυτό τον τρόπο παιξίματος, τονίζει, τον είχε αφομοιώσει από τον δάσκαλο 

του A.Guerrero, τον οποίο αστειευόμενος αποκάλεσε το 4μεγαλύτερο καμπούρη στον 

Καναδά'.65

Δημοσιογράφοι τον περικύκλωναν συνεχώς και συμμετείχαν σε όλες του τις 

δραστηριότητες ενώ ήταν πάντα σε επιφυλακή να καταγράψουν την κάθε 

εκκεντρικότητα του. Ο Gould από την άλλη, ήταν πρόθυμος συμμέτοχος σε όλη αυτή την 

δημοσιότητα και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Herbert Kupferberg στην New York 

Herald-Tribune, Ό  Gould δίνει μια εκπληκτική και λαμπρή παράσταση για όσους είναι

6ο Ο. Friedrich, ο.π. σ.49-50.
64 Bruno Monsaingeon. Glenn Gould: The alchemist (DVD-video).
65 O. Friedrich, ο.π. σ.51.
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παρόντες στις ηχογραφήσεις του... \66 Ο Jay Harrison για το Reporter σχολιάζει: ‘ένα 

μικρό (ανατολίτικο) χαλά είχε τοποθετηθεί κάτω από τα πεντάλ μια και ο Gould δεν ήθελε 

τα πόδια του να αγγίζουν το ξύλινο πάτωμα και στα δεξιά του, ακόμη και αν η μέρα ήταν 

ζεστή, υπήρχε πάντα ένα κλιματιστικό ζεστού αέρα.. Μετά από ώρα ο Gould άρχισε 

επιτέλους να παίζει. Έπαιξε την πρώτη φράση και μετά, χωρίς προειδοποίηση, τράνταξε τα 

χέρια του ψηλά στον αέρα και είπε: 'Δεν μπορώ.. Δεν μπορώ. Από κάπου φυσάει. Ένας 

δυνατός αέρας’. Αυτά είπε και μια μάζα εργατών ξεχύθηκαν στο στούντιο για να 

εντοπίσουν το μυστήριο αυτό άνεμο... ’. 67

Ενώ οι ‘παράνοιες’ για τις εκκεντρικότητες του Gould συνεχίζονταν σε βαθμό 

που πολλές φορές ξεπερνούσαν τα όρια, ο ίδιος προσπάθησε αρκετά να δικαιολογήσει 

τις πράξεις του. Νοιώθοντας ο ίδιος την ιδιαιτερότητα των χεριών του καθώς και την 

ευαισθησία τους προσπαθούσε συνεχώς να τα προστατέψει αποφεύγοντας έτσι χειραψίες 

και φορώντας αρκετά ζευγάρια γαντιών. Σε απάντηση του προς δημοσιογράφο εξηγεί: 

‘ Τα χέρια μου αντιδρούν άσχημα στα κλιματιστικά και στην υγρασία, έτσι πρέπει να τα 

προστατεύω φορώντας γάντια...Επίσης, το κερί παραφίνης με το οποίο περιποιούμαι τα 

χέρια μου με κάνει και νοιώθω λες και έχω καινούρια χέρια ’ ενώ τα χάπια διατήρησης της 

κυκλοφορίας του αίματος ‘κάνουν τα χέρια και τους ώμους μου ευλύγιστα ’. ‘Δεν είναι 

εκκεντρικότητες τις οποίες αφομοίωσα σκόπιμα’, εξηγεί ο Gould, ‘δεν τα σκέφτομαι 

επειδή εάν τα σκεφτόμουνα θα είχα καταντήσει τόσο δειλός που θα είχα παρατήσει αυτή τη 

δουλειά... \68

Το δημοσιογραφικό αποτέλεσμα όλης αυτής της δημοσιότητας, καλής ή κακής, 

έγκυρης ή άκυρης, ήταν η μετατροπή του Gould σε παγκόσμιο είδωλο της εποχής. Το

66 Ο. Friedrich, ο.π. σ.51.
67 Ο. Friedrich, ο.π. σ.51.
6S O.Friedrich. ο.π. σ.52.
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μουσικό αποτέλεσμα ήταν η ίδια η ηχογράφηση των παραλλαγών Goldberg όπου η 

εξαιρετική ερμηνεία και άποψη του δημιούργησαν ίσως ένα από τους καλύτερους 

δίσκους που έχουν ποτέ ηχογραφηθεί. Μέσα από αυτή την ηχογράφηση μάθαμε για 

πρώτη φορά πως οι παραλλαγές Goldberg του Bach (καθώς και όλα τα έργα του Bach) 

δεν ήταν απλά ένα ‘έξυπνο οικοδόμημα’ αλλά ένα έργο με ένταση, πάθος και απέραντη 

ομορφιά. Μέσα από αυτή την ηχογράφηση μάθαμε επίσης πως ο Glenn Gould παίζει 

πιάνο όπως κανείς άλλος, έχοντας ως προτερήματα τη τραγουδιστική του ικανότητα, την 

ακρίβεια στην άρθρωση, τον έλεγχο των στοιχείων δυναμισμού καθώς και δυο σπάνια, 

αν όχι μοναδικά, χαρίσματα. Το ένα ήταν η ικανότητα του να δίνει στο έργο ένα 

απίστευτο ρυθμικό παλμό. Εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα του για ρυθμική ακρίβεια 

και άρθρωση, ακόμη και στα γρήγορα περάσματα, φόρτισε τη μουσική με μια νευρική 

ενέργεια που έδωσε στο έργο πνοή. Το άλλο χάρισμα του αφορούσε την ανεξαρτησία 

των φωνών στους τρίφωνους κανόνες και το πως μπορούσε να διατηρήσει αυτή την 

ανεξαρτησία ακόμη και στις πιο περίπλοκες και ‘άλυτες’ συνθετικές διαδικασίες. Στη 

σκέψη του υπήρχε πάντα η θρησκευτική υπόσταση των τρίφωνων κανόνων δηλαδή το 

ταυτόχρονο άκουσμα των τριών φωνών ως μια φωνή και της κάθε φωνής ανεξάρτητα.

Η ηχογράφηση κράτησε μόλις μια βδομάδα και το τελευταίο που ηχογραφήθηκε 

ήταν η αρχική Άρια. ‘Νομίζω πως την έπαιξα [την άρια] 20 φορές μέχρι να εντοπίσω το 

χαρακτήρα που ήθελα να της δώσω, ένα χαρακτήρα ουδέτερο, έτσι ώστε να μην 

διαφαίνεται το βάθος του 'μπλεξίματος' που θα ακολουθήσει στις επόμενες παραλλαγές. Οι 

20 ηχογραφήσεις της Άριας ήταν απαραίτητες για να καταφέρω να αποβάλλω το κάθε 

επιπρόσθετο εκφραστικό στοιχείο που βγαίνει ασυναίσθητα μετά από τη μελέτη ενός έργου.
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Διαδικασία δύσκολη μια και η φυσική αντίδραση ενός ερμηνευτή είναι να προσθέτει και όχι 

να αφαιρεί.'69

Με τις τελευταίες νότες της Aria da Capo η ηχογράφηση είχε ολοκληρωθεί, ο 

Glenn Gould χαιρέτισε όλους τους τεχνικούς, χαμογέλασε και αναχώρησε μαζί με όλα 

του τα χάπια, κρατώντας την καρέκλα του στο χέρι, για τον Καναδά, στο εξοχικό του στη 

λίμνη Simcoe.

3.2.2. Το γρονικό τηα ηγογρά(ρηστκ του 1981

Τι ήταν αυτό που ενέπνευσε τον Gould να ηχογραφήσει ξανά τις παραλλαγές 

Goldberg 26 χρόνια μετά, ενώ η ηχογράφηση του 1955 ήταν ακόμη μια από τις πιο 

επιτυχημένες ηχογραφήσεις του αιώνα; Ίσως να ‘έφταιγαν’ οι ταινίες που έκανε με τον 

Β. Monsaigneon και η πρόκληση της βιντεοσκόπησης των Goldberg. Ίσως να ήταν η 

πρόκληση της τεχνολογίας και της νέας ψηφιακής ηχογράφησης. Ίσως όμως να τον 

προκάλεσε αυτό που ο ίδιος είχε πει, δηλαδή η αναθεώρηση της άποψης του για το έργο 

και την ερμηνεία του. Ο Gould δε συνήθιζε να ηχογραφεί για δεύτερη φορά το ίδιο έργο- 

με μόνες εξαιρέσεις δυο σονάτες του Mozart και του Haydn -  αλλά οι Goldberg ήταν μια 

πρόκληση για αυτόν, ένα παιχνίδι;70 Ένα παιχνίδι όπου νικητής και χαμένος θα ήταν ο 

ίδιος. Κατά τον Gould, εάν δεν μπορούσε να υπερβεί την ηχογράφηση που έκανε στα 23 

του τότε αυτό θα σήμαινε πως είχε μάθει πολύ λίγα τα τελευταία 26 χρόνια.

Ο ίδιος λεει, σε μια συνέντευξη του στον Tim Page, πως δεν είχε ερμηνεύσει το 

εν λόγω έργο για πολύ καιρό και πως δεν το είχε ακούσει τα τελευταία 26 χρόνια παρά

69 Ο. Friedrich, ο.π. σ.54.
70 Στον Glenn Gould άρεσαν πολύ τα παιχνίδια, κάθε λογής παιχνίδι. Του άρεσε ιδιαίτερα να μετατρέπει όλα όσα 
έκανε σε ένα είδος παιχνιδιού, πράγμα περίεργο για κάποιον που εναντιωνόταν' σε κάθε είδους ανταγωνισμό. Ο. 
Friedrich, ο.π.
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μόνο 3 - 4  μέρες πριν από την δεύτερη ηχογράφηση του. 4Απλά ήθελα να θυμηθώ πως 

ήταν και για να είμαι ειλικρινής... είχε περάσει τόσος καιρός από τη πρώτη φορά που το 

άκουσα και ήμουνα περίεργος για το τι θα ακούσω', είπε στον Tim Page. Η ακρόαση της 

πρώτης ηχογράφησης ήταν για αυτόν μια 4τρομακτική εμπειρία όπως λεει. Σε πολλά 

σημεία ένοιωσε μεγάλη ευχαρίστηση ενώ σε όλο το έργο υπήρχε 4μια ειλικρινής αίσθηση 

του χ ι ο ύ μ ο ρ Υπήρχε όμως κάτι πολύ διαφορετικό σε αυτή την ηχογράφηση. 4Δεν 

μπορούσα να αναγνωρίσω ή να ταυτιστώ με το πνεύμα του ανθρώπου που έκανε αυτή την 

ηχογράφηση. Έμοιαζε ειλικρινά, λες και κάποιος άλλος άνθρωπος ή κάποιο άλλο πνεύμα 

ήταν αναμιγμένο στην ηχογράφηση αυτή.’71

Η συνέντευξη αυτή με τον Tim Page είναι τόσο ξεκάθαρη και συγκεκριμένη, 

μια και ο Gould την είχε γράψει όλη μόνος του. Τόσο οι ερωτήσεις όσο οι απαντήσεις 

και το κάθε σχόλιο είχε γραφτεί από τον Glenn Gould και η συνέντευξη αυτή είχε τον 

απλούστερο σκοπό να κάνει γνωστό το λόγο της δεύτερης ηχογράφησης των Goldberg12 

Ενδιαφέρον είναι το σημείο όπου ο Gould συζητάει με τον Page για τη 15η παραλλαγή 

διαφωνούν και διαφαίνεται έτσι μια μικρή εσωτερική πάλη του Gould.

G.G.: Δεν νομίζεις ότι ακούγεται σαν ένα νυχτερινό του Σοπέν;

Τ.Ρ.: Δεν είναι και τόσο άσχημο.

G.G.: Εάν σου έλεγα ένα νυχτερινό του Bizet;

Τ.Ρ.: Πιστεύω πως με τους δικούς της όρους, είναι υπέροχη.

71 Glenn Gould. The complete Goldberg Variations 1955 & 1981. a state o f  wonder. (Audio CD).

72 Μετά από μια ‘άσχημη συνέντευξη’ με την τηλεόραση του BBC, ο Gould αποφάσισε να απαντάει μόνο σε 
ερωτήσεις τις οποίες ήξερε από πριν είτε είχε ο ίδιος θέσει στον εαυτό του. Για τις ‘αυτό -  συνεντεύξεις’ του 
είχε πει σε ένα γράμμα το 1982 (18 Ιουνίου): ‘Είμαι σχεδόν σίγουρος πως στο μέλλον ό?£ς οι σημαντικές 
δημοσιογραφικές προσπάθειες θα γίνονται με αυτό τον τρόπο. ’ John P.L. Roberts. Ghyslaine Guertin. (1992). 
Glenn Gould: Selected letters.



G.G.: Μου ακούγεται πολύ σαν ‘πιανιστικό παίξιμο’ και το λεω αυτό ως το πιο 

δυσφημιστικό και μειωτικό σχόλιο.

Ο Tim Page είχε μια περίεργη σχέση με τον Glenn Gould. Ενώ ουσιαστικά δεν 

είχαν βρεθεί ποτέ πριν την εν λόγω συνέντευξη ο Tim Page συγκαταλεγόταν στα άτομα 

που ο Gould ‘επισκεπτόταν τηλεφωνικά’ αργά τα βράδια για πολύωρους διάλογους ή 

μονόλογους του Gould. Είχαν γνωριστεί μέσα από μια πρώτη τηλεφωνική συνέντευξη 

κάποια χρόνια πριν, όπου η συνέντευξη έγινε πάλι ‘με τους όρους του Gould’, όπως και 

όλες του οι συνεντεύξεις άλλωστε.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία της νέας ηχογράφησης των παραλλαγών, ο 

Gould ένοιωθε, όπως προαναφέρθηκε, την ανάγκη να εξηγήσει στους κριτικούς τους 

λόγους που τον οδήγησαν στη δεύτερη αυτή ηχογράφηση. Έτσι έγραψε τη συνέντευξη 

μόνος του και η CBC κάλεσε για ‘κομπάρσο’ τον Tim Page για να εκφωνήσει τις 

ερωτήσεις. Το προσχέδιο το οποίο ο Gould έδωσε στον Page είχε το εξής ειρωνικό 

σχόλιο: "μια αυθόρμητη ... συζήτηση μεταξύ του Glenn Gould και του Tim. P a g e '73 Αυτό 

το οποίο έκανε ξεκάθαρο ο Gould μέσα από αυτή τη συζήτηση ήταν πως η πρώτη 

ηχογράφηση ήταν απλά μια συλλογή από ασύνδετα κομμάτια για πιάνο και πως τώρα είχε 

μια θεωρία για να δημιουργήσει μια νέα σχέση μεταξύ των παραλλαγών.

‘Νομίζω πως η πλειονότητα των έργων που με συγκινεί πιο πολύ είναι τα έργα αυτά που θα 

μου άρεσε να άκουγα να παίζουν -ή  να τα παίζω και ο ίδιος- με ένα τρόπο πολύ 

σκεπτικιστικό και διαλογιστικό... Όσο μεγαλώνω, βρίσκω., πως η πλειοψηφία των πρώτων 

μου ερμηνειών είναι πολύ γρήγορες για να είναι άνετες... Σε έργα με πολύπλοκο 

αντιστικτικό υλικό, χρειάζεται να έχεις μια ‘καθυστέρηση ’ και νομίζω πως αυτό που με
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ενοχλεί στην ηχογράφηση του 1955 είναι η έλλειψη αυτή της ‘καθυστέρησης’ του 

διαλογισμού.,74

Ακόμη πιο σημαντική ήταν η θεωρία του Gould περί ύπαρξης ενός τέμπο σε 

όλο το έργο. Θεωρία που δεν είναι δική του μια και στις προ-Gould ηχογραφήσεις αυτό 

ήταν το συνήθεις κλίμα γύρω από το έργο. Ενώ είχε καταργήσει λοιπόν, το 1955 αυτή 

την τεχνική του ενός παλμού, έρχεται ο ίδιος το 1981 να ανακαλύψει ξανά αυτή την 

εκδοχή και να τη θεωρήσει ως μια σπάνια ανακάλυψη. ‘Όσο περνούν τα χρόνια νοιώθω 

πως ένα μουσικό έργο, αν και μεγάλο, χρειάζεται να έχει ουσιαστικά ένα -θα έλεγα, τέμπο 

αλλά αυτή θα ήταν η λάθος λέξη- ένα παλμικό μέτρο, ένα βασικό ρυθμικό σημείο το οποίο 

να αντιστοιχεί σε κάθε παραλλαγή. Τώρα προφανώς, το να αναπαράγεις ένα κτύπο σε κάθε 

παραλλαγή θα ήταν κάτι τραγικά βαρετό... Αλλά μπορείς να πάρεις ένα βασικό πα/.μό, να 

τον διαιρέσεις και να τον πολλαπλασιάσεις - όχι αναγκαία σε σκάλα 2-4-8-16-32, αλλά με 

λιγότερο εμφανείς διαιρέσεις- και το αποτέλεσμα θα λειτουργεί ως ένας ‘δευτερεύων ’ 

παλμός για μια συγκεκριμένη παραλλαγή... ',75

Μετά από κάποια ηχητικά παραδείγματα αυτής της θεωρίας του Gould, ο Page 

λεει: ‘Ξέρεις κάτι, το ένοιωσα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να εντοπίσω αυτό που 

έκανες απλά με το να ακούσω - αλλά υπήρχε μια σύνδεση μεταξύ αυτών των παραλλαγών- 

μπορούσα να το νοιώσω στα κόκαλα μου. ’ Μέσα από μια συνέντευξη του Otto Friedrich 

στον Tim Page,76 ο τελευταίος λεει πως δεν είχε πει κάτι που δεν πίστευε στη συνέντευξη 

με τον Gould, ακόμη και αν τα λόγια του ήταν γραμμένα από τον Gould.
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Η ηχογράφηση του 1981 έγινε, όπως και η ηχογράφηση του 1955, στο στούντιο 

της Columbia στην 207 East Thirtieth Street στη Νέα Υόρκη. Το στούντιο αυτό μετά από 

λίγο καιρό θα έκλεινε για οικονομικούς λόγους και έτσι η ηχογράφηση των Goldberg του 

1981 ήταν από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έγιναν εκεί. Το στούντιο αυτό δεν ήταν 

όμως ο μοναδικός λόγος για να επισκεφθεί ο Gould τη Νέα Υόρκη. Μετά από όλα αυτά 

τα χρόνια συντροφικότητας με το Steinway ο Gould ήθελε να δοκιμάσει και να 

ηχογραφήσει σε ένα καινούριο πιάνο. Έτσι μετά από πολύωρες δοκιμές και πολύωρες 

απογοητεύσεις σε διάφορα πιάνα ανακάλυψε με παιδικό ενθουσιασμό ένα παλιό 

χρησιμοποιημένο Yamaha το οποίο μεταφέρθηκε κατευθείαν στο χώρο της 

ηχογράφησης.

Το γενικό πλάνο της ηχογράφησης του 1981 ήταν το εξής: Ο Glenn Gould θα 

ερμήνευε τις παραλλαγές Goldberg τόσο για τις κονσόλες του Sam Carter, παραγωγού 

της ηχογράφησης, όσο και για τις κάμερες του Bruno Monsaingeon, σκηνοθέτη της 

ταινίας που θα προέκυπτε από αυτή την ηχογράφηση, Bach Series: The Goldberg 

Variations. Η ηχογράφηση γινόταν ανά παραλλαγή ενώ εάν κάτι δεν τον ευχαριστούσε 

ερμήνευε ξανά ολόκληρη την παραλλαγή όσες φορές χρειαζόταν. Όσο για την 

ηχογράφηση στο στούντιο πολλές φορές επαναλάμβανε σημεία από τις παραλλαγές και 

μετά από διαδικασίες επεξεργασίας και προσαρμογής έβγαζε το αποτέλεσμα που ήθελε. 

Αυτή η διαδικασία φυσικά παρεξηγήθηκε κατά καιρούς και κατακρίθηκε. Ο Carter λεει:

4Πολλοί άνθρωποι πίστευαν πως απλά σύνδεε κομμάτια μεταξύ τους δημιουργώντας το 

σύνολο και επειδή ο Glenn μιλούσε τόσο πολύ για την τεχνολογία και τις δυνατότητες της, 

υπήρχε η εντύπωση πως με αυτό τον τρόπο έκανε τις ηχογραφήσεις του. Αυτό βέβαια είναι 

αναληθές. Είχε κάνει ηχογραφήσεις με την πρώτη δοκιμή όσες κανείς άλλος και σχεδόν η
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κάθε ηχογράφηση που έκανε θα μπορούσε να κυκλοφορήσει εάν δεν ήθελε ο ίδιος να την

77τροποποιήσει. ’

Η ηχογράφηση του 1981 έγινε σε έξι διαφορετικές ημέρες. Συγκεκριμένα οι 

ηχογραφήσεις γίνονταν από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στις 22, 23, 24 

Απριλίου και στις 12, 13, 14 Μαΐου. Αυτή ήταν μια πρώτη διαδικασία αφού μετά ο 

Gould έπαιρνε τις κασέτες της ηχογράφησης στο σπίτι, τις επεξεργαζόταν επί ώρες με 

τον Carter μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο ηχητικό αποτέλεσμα.

Οι απαιτήσεις του Gould όμως ήταν διαφορετικές στην ταινία από ότι στην 

ηχογράφηση. Το γεγονός ότι στην ταινία υπάρχει αυτός ο συνδυασμός της εικόνας με τον 

ήχο ήταν κάτι που έκανε τον Gould να είναι λιγότερο απαιτητικός ως προς την 

τελειότητα του ήχου. Έτσι ενώ ο δίσκος και η ταινία έπρεπε να είναι ακριβώς τα ίδια, 

υπάρχουν εντούτοις κάποιες νότες οι οποίες είναι διαφορετικές στις δυο ηχογραφήσεις. 

Η όλη διαδικασία της ηχογράφησης κράτησε συνολικά δυο μήνες εξουθενώνοντας τόσο 

τον Gould όσο και τον Monsaingeon.

Τώρα που η ηχογράφηση είχε ολοκληρωθεί και οι παραλλαγές Goldberg ήταν 

έτοιμες να κυκλοφορήσουν ο Gould ήταν υποχρεωμένος για άλλη μια φορά να 

ασχοληθεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προωθήσει έτσι την κυκλοφορία του 

δίσκου. Παρά τη φήμη του απομονωμένου, ο Gould ήταν πολύ ικανός στο να χειρίζεται 

τον Τύπο και ίσως αυτή η ‘απομόνωση’ να ήταν μέρος ενός συνολικού παιχνιδιού του 

Gould με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτή την προτροπή ‘συνέθεσε’ τη 

προαναφερόμενη συνέντευξη και έπειτα κάλεσε τον Tim Page για να εκφωνήσει ένα από 

τους δυο ρόλους.
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Για αυτή του την επίσκεψη στον Gould, ο Page έγραψε:78 4Έτσι πήγα στο 

Τορόντο και περάσαμε την πρώτη μέρα βλέποντας ταινίες, κασέτες, βλέποντας τον Gould 

να περιφέρεται μέσα στο δωμάτιο σε έκσταση ακούγοντας Barbara Streisand και 

τραγουδώντας Carl Orff... Έμοιαζε πιο μεγάλος από τα σαράντα εννιά του χρόνια. Δεν 

υπήρχε πια αυτός ο λεπτός, ο ζωηρός, όμορφος νεαρός που θάμπωνε το κοινό με τις 

απίστευτες ακροβατικές του ικανότητες στο πιάνο. Στη θέση του υπήρχε ένας σκυμμένος, 

χοντρός, φαλακρός άντρας...Το μικρό δωμάτιο του Gould ήταν σαν φυλακισμένο, τα 

παράθυρα ήταν κλειδωμένα και οι κουρτίνες τραβηγμένες. Το γραφείο του ήταν κα/,υμμένο 

με απλήρωτους λογαριασμούς, αναπάντητα γράμματα και χειρόγραφα προσχέδια.' Και 

όμως στη μέση όλου αυτού του χάους υπήρχαν πινελιές από κάτι μεγαλύτερο. cΑυτές 

είναι οι πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου'19 αναφώνησε ο Gould.

Πολλοί δημοσιογράφοι στη συνέχεια έθιξαν την ειρωνεία μια και οι παραλλαγές 

Goldberg ήταν το πρώτο και τελευταίο έργο που ηχογραφήθηκε από τον Gould. 

Παρατηρώντας το δίσκο της ηχογράφησης του 1981 συνειδητοποιείς και το "νεκρικό’ 

ύφος της. Η φωτογραφία στην πλευρά του εξωφύλλου δείχνει το πιάνο του Gould και ότι 

είχε απομείνει από την καρέκλα του αλλά όχι τον ίδιο καθώς και οι πληροφορίες του 

προγράμματος περιτριγυρίζονται από ένα μαύρο πλαίσιο αντίστοιχο αυτού που 

χρησιμοποιείται στις νεκρώσιμες αγγελίες. Όπως λεει ο John McGreevy, τηλεοπτικός 

παραγωγός που συνεργάστηκε με τον Gould: 4Για μένα η δεύτερη ηχογράφηση του 

υποδεικνύει για το που προορίζεται να παει...Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός του. Σίγουρα. 

Δύσκολα αντέχω να το ακούσω, ακόμη και σήμερα, ειδικά την τελευταία Άρια, ξέροντας 

πως έλεγε αντίο...Μέσα από αυτή την ηχογράφηση θέλει να επιβάλλει, αισθητικά και

78 Τα σχόλια αυτά εμπεριέχονται στο βιβλίο του Tim Page The Glenn Gould Reader. (1987).
79 O. Friedrich, ο.π. σ.310-311.



συναισθηματικά, την ευαισθησία του στους ακροατές. Και έλεγε Αντίο ’. Και αυτός ήταν
o n

ένας εξαιρετικός τρόπος yia να το πει." Σύμφωνα με τον Timothy Findley, σκηνοθέτη 

της ταινίας ‘The Wars’, η πρώτη ηχογράφηση είναι γεμάτη ζωή ενώ η δεύτερη είναι ο 

θάνατος. ‘Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω καθώς άκουγα τις τελευταίες στιγμές της 

δεύτερης ηχογράφησης,’81

Στην ηχογράφηση αυτή δεν υπάρχει όμως μόνο η αίσθηση του θανάτου και του 

αποχαιρετισμού. Εάν απομονώσει κανείς τις εικόνες μέσα από το βίντεο του 

Monsaingeon που παρουσιάζουν ένα Gould χοντρό, γερασμένο, αξύριστο χωμένο μέσα 

στις πανηγυρικές του ιδιόρρυθμες χειρονομίες, και εισέλθει στην αληθινή εικόνα του 

Gould θα διαπιστώσει πως ο Gould είναι ευτυχισμένος. Πέρα από την εξαιρετική του 

ερμηνεία παρατηρεί κανείς πως ο Gould είναι τόσο γαλήνιος, ήρεμος και ευτυχισμένος 

όσο ποτέ. Όπως λεει και ο Timothy Findley ‘έχει εισέλθει σε μια άλλη διάσταση. Στη 

γειτονιά των αγίων. ’

3.3. Ανάλυση των Ηχογραφήσεων 

Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί κυρίως με τις ηχογραφήσεις του Glenn Gould 

στο στούντιο, το 1955 και το 1981, ενώ για τις υπόλοιπες ηχογραφήσεις θα δοθεί μια 

μικρή αναφορά και ανάλυση. Ενδιαφέρον είναι εξάλλου να παρατηρήσουμε σε συνέχεια 

την εξέλιξη της Μπαχικής του ερμηνευτικής προσέγγισης, τους παράγοντες που ίσως 

συντέλεσαν σε αυτή την αλλαγή και πώς αυτή η πορεία καταγράφεται μέσα από τις έξι 

ηχογραφήσεις των παραλλαγών Goldberg.
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3.3.1. Ραδιοφωνική μετάδοση του 1954

Εάν αναλογιστούμε πως τα μαθήματα του Gould με τον καθηγητή του Alberto 

Guerrero έληξαν δυο χρόνια πριν από αυτή την ηχογράφηση είναι λογικό πως η ερμηνεία 

του είναι ακόμη φανερά επηρεασμένη από τις ερμηνευτικές απόψεις του Guerrero στον 

Bach.82

Τα τέμπι που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ηχογράφηση είναι κατά την 

πλειοψηφία πιο αργά από τις επόμενες ηχογραφήσεις, πέρα βέβαια από την ηχογράφηση 

του 1981. Από την άλλη είναι σαφής μια ρυθμική σχέση μεταξύ των παραλλαγών, ένας 

βασικός ρυθμικός παλμός ο οποίος συνδέει συνεχόμενες παραλλαγές δίνοντας στο έργο 

μια ανανεωτική ροή, διαδικασία η οποία χρησιμοποιήθηκε στην τελειοποιημένη της 

μορφή στην ηχογράφηση του 1981.

Η ένταση της κάθε παραλλαγής καθορίζεται σύμφωνα με το χαρακτήρα της 

δομής της ενώ η χρήση ενδείξεων δυναμικής όπως κρεσέντο και ντιμινουέντο γίνεται 

μέτρια. Η κυριότερη διαφορά της συγκεκριμένης ηχογράφησης από τις υπόλοιπες είναι η 

χρήση του legato και πώς αυτή υπερτερεί από την χρήση του non-legato, που 

χαρακτηρίζει το μετέπειτα έργο του Gould. Όσον αφορά στην πολυφωνική ύφανση της 

ηχογράφησης, μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ισορροπημένη πέρα από μερικές τονισμένες 

μεσαίες (κρυμμένες) φωνές και κάποιες ‘υποχωρήσεις’ του μπάσου σε παραλλαγές όπως 

οι κανόνες και οι άριες.
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3.3.2. Ηγογράφηση του 1955

Το 1955 ο Gould είχε ήδη αρχίσει την συναυλιακή του καριέρα και είναι λογικό 

η ερμηνευτική του άποψη σε αυτή την ηχογράφηση να προσεγγίζει, σε κάποιο μικρό 

βαθμό, την ερμηνευτική του διάθεση σε μια αίθουσα συναυλιών. Εννοώντας με αυτό την 

υπέρ-προβολή τόσο του έργου (π.χ. υπερβολική ανάδειξη πολυφωνικών λεπτομερειών) 

όσο και του εαυτού του και των ικανοτήτων του. Στη συνέντευξη με την Elyse Mach 

αναφέρει τα εξής: ‘...Κάποιες φορές είχα αναγκαστεί να επιτρέψω σε θεατές, συνήθως 

δημοσιογράφους τους οποίος καλούσε το CBC, για να παρακολουθήσουν κάποια 

ηχογράφηση. Έβρισκα όμως πως η παρουσία έστω και ενός ατόμου, με έκανε να υπέρ -  

προβάλλομαι κάτι που επηρέαζε εντέλει την ηχογράφηση.,83 Συγκρίνοντας, στη συνέχεια, 

δυο ηχογραφήσεις της 5ης παρτίτας 1954 & 19 5 784 αναφέρει: ‘Η  πρώτη ηχογράφηση δεν 

είναι τεχνικά καλύτερη από αυτή του 1957, αλλά έχει μια πιο δομημένη και ολοκληρωμένη 

άποψη της μουσικής από τη δεύτερη. Και ο λόγος είναι πολύ απλός: Κατά τη διάρκεια 

αυτών των εμπειριών στη σκηνή έπρεπε να προβάλλω αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι σε 

ένα πολύ μεγάλο κοινό και σαν αποτέλεσμα αναγκάστηκα να προσθέσω 'καρυκεύματα'- 

κρεσέντι, ντιμινουέντι και άλλα. παρόμοια που δεν αρμόζουν στον Bach- σε σημεία που δεν 

ήταν αναγκαία. Θέλγοντας να δώσω έμφαση σε νέες φράσεις ή νέα μέρη του έργου 

υπερέβαλλα στις καντέντσες. Με άλλα λόγια, έδινα αχρείαστες ρητορικές εξηγήσεις για τη 

μουσική μόνο και μόνο ως αποτέλεσμα των συνεχών επαναλήψεων του έργου σε πολύ 

μεγάλα ακουστικά περιβάλλοντα... Τώρα, το ενδιαφέρον είναι πως την ίδια εποχή 

ηχογράφησα και την 6η παρτίτα, την οποία είχα παίξει ελάχιστες φορές στο κοινό. Την είχα

83 Elyse Mach. (1991). Great Contemporary Pianists Speak for Themselves, σ.92.
84 Μέχρι το 1954 η συναυλιακή του δράση προχωρούσε ακόμη με χαμηλούς ρυθμούς ενώ κατόπιν και το 1957 
(μετά και την επιτυχία της ηχογράφησης των παραλλαγών Goldberg το 1955) οι συναυλιακές του υποχρεώσεις 
είχαν εκτοξευθεί και είχε ήδη προηγηθεί η πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδεία.
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παίξει μια φορά στη Σοβιετική Ένωση και νομίζω ακόμη μια ή δυο φορές στον Καναδά και 

στις ΗΠΑ. Και μετά την ηχογράφησα και αυτή είναι μια καλή ηχογράφηση. Χωρίς 

1 καρυκεύματα \ ’85

Η συναυλιακή του έκθεση είχε αρχίσει το 1946 και μέχρι το 1955 είχε 

ερμηνεύσει τις παραλλαγές Goldberg δύο φορές σε συναυλία και μια στη ραδιοφωνική 

εκπομπή του 1954. Οπότε είναι εμφανές πως η υπερβολή της σκηνής δεν είχε πλήρως 

υιοθετηθεί ή συνειδητοποιηθεί μέχρι την πρώτη ηχογράφηση των Goldberg. Θεωρώ πως 

οι επόμενες ηχογραφήσεις και κυριότερα αυτές που έγιναν στα πλαίσια συναυλιών 

(Μόσχα, Ζάλτσμπουργκ) εμπεριέχουν εντονότερα τη διάθεση του για ερμηνευτική 

υπερβολή. Είναι πιθανό βέβαια τα εξαιρετικά γρήγορα τέμπι αυτής της ηχογράφησης να 

οφείλονται, ασυνείδητα, στην έκθεση του στη σκηνή και στην προσπάθεια του να 

εντυπωσιάσει το κοινό με τις πιανιστικές του ‘ευκολίες5. Είναι αναγκαίο να λάβουμε 

υπόψη και το γεγονός πως η συγκεκριμένη ηχογράφηση ήτανε συγχρόνως και η πρώτη 

του ηχογράφηση, η πρώτη του γνωριμία με το ‘αγοραστικό κοινό5 και πως κατά τη 

διάρκεια της ηχογράφησης υπήρχε συνεχώς ένα δημοσιογραφικό κοινό το οποίο 

παρακολουθούσε τόσο την ηχογράφηση όσο και τον ίδιο.

Τα τέμπι της ηχογράφησης του 1955 και του 1957 είναι τα γρηγορότερα από 

όλες τις ηχογραφήσεις προσεγγίζοντας ίσως, κάποιες φορές επικίνδυνα χρονικά όρια, 

όπως στις παραλλαγές αρ.1 (ποικιλματική παραλλαγή), αρ.5 (δίφωνη, ντουέτο), αρ.8 

(δίφωνη, ντουέτο), αρ.20 (δίφωνη, ντουέτο) και αρ.26 (ποικιλματική παραλλαγή, ίσως 

στο ύφος της sarabande). Παρατηρούμε πως τα γρήγορα τέμπι, σύμφωνα με την 

ερμηνεία του Gould, είναι προνόμιο των παραλλαγών χωρίς ιδιαίτερα πολύπλοκες 

πολυφωνικές ή αντιστικτικές υφάνσεις, παραλλαγές τις οποίες ο Gould υποτιμούσε σε

85 Ε. Mach. ο.π. σ.95.
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αντίθεση π.χ. με τους 9 κανόνες. Από την άλλη το ζήτημα του τέμπο δεν ήταν για αυτόν 

η ουσία μιας ερμηνείας, αντιθέτως πίστευε πως το τέμπο έπρεπε να προσαρμοστεί 

ανάλογα με την γενικότερη αντίληψη του έργου και να υπηρετήσει αυτήν την αντίληψη. 

Όπως είχε πει και για τις ηχογραφήσεις της R.Tureck: ‘Πρέπει να πω πως βρίσκω τα 

τέμπι που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αργά στις περισσότερες της ερμηνείες. Οι σχέσεις όμως, 

μεταξύ των μερών, τόσο όσο αφορά τη γενική δομή του κάθε έργου όσο και την 

πολυφωνική δομή και ύφανση, ήταν τόσο κα/Λ προετοιμασμένες, που το τέμπο έγινε ένα 

ουσιαστικά ασήμαντο γεγονός το οποίο απλά υπηρετούσε τη δομή.'

Η συχνή χρήση των ατσελεράντο και ριταρντάντο καθώς και μια απλόχερη 

χρήση του ρουμπάτο οδηγεί το έργο σε ένα συνεχώς μεταβλητό παλμό ενώ το 

εμπλουτίζει παράλληλα με μια αυξανόμενη ένταση και ένα υπέρτατο συναισθηματισμό. 

Ιδιαίτερα ‘θύματα’ αυτής της αντιμετώπισης είναι κατά κύριο λόγο οι τρεις ελάσσονες 

παραλλαγές αρ.15, αρ.21 και αρ.25 όπου γίνεται έντονη χρήση του ρουμπάτο σε 

συνδυασμό με κλιμακωτές μεταβολές της έντασης και ανάδειξη εσωτερικών φωνών. Για 

πολλούς κριτικούς αυτές οι ερμηνείες θεωρούνται ως μερικές από τις καλύτερες 

ηχογραφήσεις των συγκεκριμένων παραλλαγών. Όχι όμως για τον ίδιο τον Gould, ο 

οποίος 26 χρόνια μετά διαισθάνεται σε αυτές τις παραλλαγές ένα ‘ρομαντισμό 

ακατάλληλο’ για τον Bach.

Ο τονισμός σε αυτή την ηχογράφηση είναι αρκετά πιο έντονος από την 

ηχογράφηση του 1954 και χρησιμοποιείται είτε υπερβάλλοντας στα ήδη (φυσικά) 

τονισμένα μέρη του μέτρου εμπλουτίζοντας έτσι την παραλλαγή με μια παλμική ένταση 

(παραλλαγή αρ.19, στα όγδοα της γραμμής του μπάσου) είτε προς όφελος της ανάδειξης 

εσωτερικών φωνών και κρυμμένων μελωδιών (παραλλαγή αρ.13, παραλλαγή αρ.25).
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Συνηθίζει να τονίζει φράσεις που ξεκινούν με άρση, όπως παράδειγμα στην παραλλαγή 

αρ.10, όπου δημιουργεί ένα πολυφωνικό διάλογο βασισμένο σε τονισμένες άρσεις. 

Απίστευτη παλμική κίνηση και ένταση δημιουργεί και στην παραλλαγή αρ.12 (κανόνας 

στην 4η) όπου με το συνεχή τονισμό των τετάρτων στο μπάσο αναδεικνύει τη ‘φτωχή’, 

κατά τα άλλα, γραμμή του μπάσου δίνοντάς της έτσι μια αίσθηση συνοδευτικού basso 

continuo. Ανάλογη λαμπρότητα προσφέρει και στην παραλλαγή αρ.16 (ouverture) 

αναδεικνύοντας τα τονισμένα μέρη του μέτρου καθώς και την επαναλαμβανόμενη άρση 

στην αρχή της κάθε φράσης. Η 16η παραλλαγή βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του έργου 

και για πολλούς θεωρείται η εσωτερική ‘αναγέννηση του έργου’, αίσθηση που 

προκαλείται μέσα και από την ερμηνεία του Gould. Στην παραλλαγή αρ.29, από την 

άλλη, για χάρη του τονισμού και της έμφασης ο Gould προσθέτει νότες, δημιουργώντας 

οκτάβες στη μονοφωνική γραμμή του μπάσου. Είναι ενδιαφέρον πως στο δεύτερο μισό 

της παραλλαγής, όπου η ένταση μειώνεται, οι οκτάβες εξαφανίζονται για να εμφανιστούν 

μόνο στο τελευταίο μέτρο της παραλλαγής.

Όσον αφορά στην ένταση και τις ενδείξεις δυναμικής που χρησιμοποιεί, θα 

έλεγα πως διαμορφώνονται ανάλογα με τη δομή της κάθε παραλλαγής. Αναδεικνύονται 

έτσι σημεία πυκνής αντιστικτικής και πολυφωνικής γραφής καθώς και σημεία δομικής 

σημασίας της κάθε παραλλαγής ξεχωριστά καθώς και ως μέρους του συνόλου. Βέβαια, 

είναι αποδεκτό και από τον ίδιο πως στην ηχογράφηση του 1955 οι περισσότερες 

παραλλαγές αντιμετωπίζονταν ως ξεχωριστή ύπαρξη και έτσι η σύνδεση των 

παραλλαγών δεν συγκαταλεγόταν στις ερμηνευτικές του ανησυχίες. Από την άλλη 

πιστεύω πως οι αντιθετικές εντάσεις ανάμεσα σε κάποιες παραλλαγές, με πιο σημαντική 

την αντίθεση μεταξύ της παραλλαγής 15 και 16, υπηρετούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, μια



δομική αναγέννηση όπως προανέφερα. Η ένταση στις παραλλαγές του Gould υποχωρεί 

σε σημεία χωρίς σημαντικό δομικό ενδιαφέρον, σε επαναληπτικά μέρη καθώς και σε 

μέρη όπου συμβαίνουν μετατροπίες (κατά κύριο λόγο μείζονες -  ελάσσονες). Σε γενικές 

γραμμές συμπεραίνουμε πως ο Gould ήταν επηρεασμένος από την παλιά ακραία χρήση 

των ενδείξεων δυναμικής (Terarrendynamiti), η οποία με τη σειρά της ήταν βασισμένη

στις αρχές του τσέμπαλου, του (εκκλησιαστικού) οργάνου καθώς και του concerto

86grosso. Η συγκεκριμένη χρήση των ενδείξεων δυναμικής ήταν τυπική από τους R. 

Kirkpatrick, A. Schweitzer και R. Tureck, ερμηνευτές τους που ο Gould μελέτησε στα 

νεανικά του χρόνια και από τους οποίους δέχτηκε μεγάλο επηρεασμό. Στη ηχογράφηση 

του 1955 όμως οι εναλλαγές της έντασης δεν είναι τόσο ακραίες στις επόμενες 

ηχογραφήσεις των παραλλαγών Goldberg. Θα έλεγα πως, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, η 

ροή της έντασης μέσα σε κάθε παραλλαγή πιο πολύ υπονοείται σαν εντύπωση παρά σαν 

γεγονός. Σε παραλλαγές τύπου άριας όμως, αυτή η διαβάθμιση και η εναλλαγή υπάρχει 

εντονότερα όπως παραδειγματικά στις παραλλαγές αρ.25 και αρ.15. Συγκεκριμένα στην 

25η παραλλαγή ενώ η ένταση κυμαίνεται σε ένα απόλυτο ρρ, 3 μέτρα πριν από το τέλος 

της παραλλαγής ο Gould επαναπροσδιορίζει την παραλλαγή μέσα από ένα κλιμακωτό 

κρεσέντο έντασης, ηχητικής και συναισθηματικής, μέχρι και το τέλος της παραλλαγής.

Ο ‘απογαλακτισμός’ του Gould από τον A. Guerrero και τις μέχρι τότε 

Μπαχικές του γνώσεις, απόψεις και συνήθειες επέρχεται στην παρούσα ηχογράφηση 

κυρίως μέσω της άρθρωσης και συνεπώς της εγκαθίδρυσης ενός non-legato (detache) 

παιξίματος. Γύρω στο 1954-1955 ο Gould με τους τεχνικούς του είχαν ήδη αρχίσει τις
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επεμβάσεις στο Steinway87 ώστε να προσδώσουν στα πλήκτρα μια κίνηση ελαφριά και 

δεμένη καθώς και ένα καθαρό και ραφιναρισμένο ήχο, έχοντας ως σημεία αναφοράς το 

τσέμπαλο και το fortepiano.

Η άρθρωση του Gould κατά ένα μεγάλο βαθμό είναι ανάλογη με το τέμπο 

(ρυθμικό παλμό) και την ένταση της μουσικής. Συγκεκριμένα σε πολλές καντέντσες 

(κορώνες ή τελικές πτώσεις), σε σημεία δηλαδή που εξασθενεί η ένταση και το τέμπο, 

ελαττώνει αντίστοιχα και την άρθρωση. Αυξάνει δηλαδή τα επίπεδα της σιωπής σε 

σχέση με τον ήχο, μικραίνοντας όλο και περισσότερο την άξια της κάθε νότας δίνοντας 

την εντύπωση ενός σταδιακού αυξανόμενου detache. Την τεχνική αυτή συνηθίζει να την 

χρησιμοποιεί κυρίως στη γραμμή του μπάσου σε συνδυασμό με μια κρατημένη νότα 

μεγάλης διάρκειας στη μελωδία όπως στις παραλλαγές αρ.2, αρ.3, αρ.7.

Η χρήση του legato σε αυτή την ηχογράφηση αν και φανερά μειωμένη από την 

ηχογράφηση του 1954, εξακολουθεί να ‘εξυπηρετεί’ κάποιες από τις παραλλαγές, κάτι 

που σχεδόν εξαφανίζεται στη δεύτερη ηχογράφηση του 1981. Σε αυτή την ηχογράφηση 

θα έλεγα πως το legato εμφανίζεται σε παραλλαγές πολύ συγκεκριμένης ευαισθησίας και 

χαρακτήρα, όπως οι ελάσσονες παραλλαγές αρ.15 και αρ.25 καθώς και στην παραλλαγή 

αρ.13. Η πιο αντιφατική, ίσως, χρήση του legato είναι στην παραλλαγή αρ.10 όπου το 

θέμα της φουγκέτας παρουσιάζεται σε ένα απόλυτο legato (ίσως κάποιος ‘κρυφός’ 

επηρεασμός από την Landowska και συνεπώς από το τσέμπαλο) ερμηνευτική άποψη που 

αναθεωρήθηκε μερικώς στις ζωντανές εμφανίσεις της Μόσχας και Ζάλτσμπουργκ και 

στην ηχογράφηση του 1981.88

61

87 CD 318.
88 Στην ηχογράφηση του 1981 ενώ στην πρώτη επανάληψη το θέμα ερμηνεύεται staccato, στη δεύτερη 
επανάληψη επιστρέφει στη legato μορφή της ηχογράφησης του 1955.



Πέρα από τη χρήση του detache και του legato, ο Gould στην παρούσα 

ηχογράφηση, τείνει να χρησιμοποιεί ασύμμετρη άρθρωση, δηλαδή ένας συνδυασμός 

legato και non-legato καθώς και συνεχόμενες νότες staccato διαφορετικής αξίας. Αυτό 

ίσως να οφείλεται είτε στα εξαιρετικά γρήγορα τέμπι που επιλέγει σε κάποιες 

παραλλαγές είτε και λόγω της προσήλωσης του σε κάποιες άλλες φωνές.

Ο Gould ήταν γνωστός λάτρης και υπερασπιστής της πολυφωνίας και ο τρόπος 

ανάδειξης αυτής της πολυφωνικής ύφανσης στις ηχογραφήσεις του υπήρξε ένα από τα 

κυριότερα του χαρίσματα. Σύμφωνα με την Innes, ο Gould στις πρώτες ηχογραφήσεις 

των Goldberg, και συγκεκριμένα στην ηχογράφηση του 1955, τείνει να δίνει έμφαση και 

να υπερτονίζει τις πολυφωνικές λεπτομέρειες είτε στις εσωτερικές φωνές είτε στη 

γραμμή του μπάσου. Ιδιαίτερη έμφαση και προσήλωση δίνεται στις μιμητικές φωνές 

(στις παραλλαγές κανόνων) που έχει ως αποτέλεσμα να υποβιβάσει τη γραμμή του 

μπάσου. Αυτό παρατηρείται εντονότερα στις παραλλαγές αρ.6 (κανόνας στη 2η) και αρ.9 

(κανόνας στην 3η), όπου λόγω των μικρών διαστημάτων των κανόνων η μίμηση 

εξυπηρετείται μόνο από το δεξί χέρι αφήνοντας έτσι στο αριστερό χέρι μια συνοδευτική 

διάθεση. Εξαιρετικά δείγματα της πολυφωνικής ικανότητας του Gould θεωρώ πως είναι 

οι παραλλαγές αρ.3 (κανόνας σε ταυτοφωνία) και αρ.22 (4φωνή gavotte;). Στο μεν 

κανόνα, αν και υπάρχει μια υποβιβαστική υπόνοια του μπάσου μεταδίδεται άριστα η 

αίσθηση της ταυτοφωνίας στη δε παραλλαγή αρ.22, οι φωνές διακλαδώνονται με μια ροή 

κουαρτέτου εγχόρδου πολυφωνικά ισοζυγισμένες.
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3.3.3. Ζωντανή ηγογράφηση του 1957

Στη ζωντανή ηχογράφηση της Μόσχας ο Gould ερμηνεύει τις εξής έξι 

παραλλαγές (με αυτή τη διαδοχική σειρά), δείχνοντας έτσι μέσα από την επιλογή των 

συγκεκριμένων παραλλαγών την αδυναμία του στις πολυφωνικές μορφές και τους 

κανόνες:

3η παραλλαγή (κανόνας σε ταυτοφωνία) -  18η παραλλαγή (κανόνας στην 6η) -  9η 

παραλλαγή (κανόνας στην 4η ) -  24η παραλλαγή (κανόνας σε οκτάβα) -  10η παραλλαγή 

(φουγκέτα) -  30η παραλλαγή (Quodlibet).

Η ηχογράφηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η λιγότερο σημαντική, όσον 

αφορά στη σύγκριση των έξι ηχογραφήσεων, κυρίως λόγω της απουσίας των αργών 

παραλλαγών και των παραλλαγών τύπου άριας. Από την άλλη θεωρώ πως αυτή η 

ηχογράφηση είναι χρήσιμη εάν την προσεγγίσει κάποιος ως το πιο τρανό παράδειγμα της 

σκηνικής υπερβολής του Gould και της προσπάθειάς του να εντυπωσιάζει το κάθε κοινό 

καθώς όλοι οι ερμηνευτικοί παράμετροι φτάνουν, σε αυτή την ηχογράφηση, στην 

υπερβολή τους. Κατ’ αρχάς τα τέμπι τα οποία επιλέγει σε αυτή την ηχογράφηση είναι 

ίσως μερικά από τα γρηγορότερα όλων των ηχογραφήσεων καθώς γίνεται και μια 

απλόχερη χρήση των ατσελεράντο και ριταρτάντο. Όσον αφορά στην ένταση των 

παραλλαγών, υπάρχει διακριτή διαφορά έντασης σε διάφορα τμήματα της κάθε 

παραλλαγής τα οποία ενώνονται μεταξύ τους μέσω υπερβολικών κρεσέντο και 

ντιμινουέντο. Η άρθρωση ενώ τείνει να κινείται κυρίως μέσα στα πλαίσια ενός non- 

legato παιξίματος, σε πολλές στιγμές φαίνεται να ξεφεύγει από τον έλεγχό του δίνοντας 

την αίσθηση μιας ασύμμετρης και μη ομοιόμορφης άρθρωσης εξασθενώντας έτσι τα όρια 

μεταξύ του legato και non-legato παιξίματος.
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Η πολυφωνική υφή διαπλέκεται κατά κύριο λόγο ανόμοια. Η γραμμή του 

μπάσου, πέρα από τις καντέντσες όπου υπερτονίζεται για χάρη μιας ξεκάθαρης πτώσης, 

στις υπόλοιπες στιγμές της υποβιβάζεται ως μια συνοδευτική φωνή. Οι ψηλότερες 

φωνές, αντιθέτως, τείνουν να υπερπροβάλλονται ειδικότερα σε πολυφωνικά σημεία 

(κανόνες, φουγκέτα) προκαλώντας έτσι μια πολυφωνική ανισορροπία.

3.3.4. Ζωντανή ηγογράφηση του 1959

Η ζωντανή ηχογράφηση στο Ζάλτσμπουργκ ακολούθησε ακριβώς μετά από την 

ασθένεια που βασάνισε τον Gould, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στη δεύτερη 

ευρωπαϊκή του περιοδεία. Λόγω αυτού ο χρόνος μελέτης του είχε μειωθεί στο ελάχιστο 

και η δυσαρέσκεια του για τη συναυλιακή ζωή και τα μακρόχρονα ευρωπαϊκά ταξίδια 

είχε εντατικοποιηθεί. Αυτή είναι και η γενικότερη αίσθηση που αποκομίζει ένας 

ακροατής μέσα από αυτή την ηχογράφηση μια και στερείται, σε κάποια σημεία, 

έκφρασης και έντασης που οδηγούν στην εντύπωση μιας λιγότερο ‘έντιμης’ ερμηνείας 

και περισσότερο ‘επιφυλακτικής’ ερμηνείας, που ίσως προκαλείται και από τον 

αυξανόμενο, τότε, ‘φόβο’ του στο κοινό.89

Τα τέμπι αυτής της ηχογράφησης είναι πιο αργά σε σχέση με αυτά των 

ηχογραφήσεων του 1955 και 1957, γρηγορότερα όμως από τα τέμπι των 1954 και 1981. 

Οι παραλλαγές δεξιοτεχνικού τύπου ερμηνεύονται πιο αργά από ότι στις προηγούμενες 

ηχογραφήσεις ενώ οι παραλλαγές τύπου άριας ερμηνεύονται σε πιο γρήγορο τέμπο. Η 

συνεχής αλλαγή του τέμπο (σε ενότητες της κάθε παραλλαγής) καθώς και η συχνή χρήση

89 Ο Gould είχε πάντα τον φόβο πως το συναυλιακό κοινό (και όχι μόνο) θα του μετέδιδε μολύνσεις, ιούς που θα 
κλόνιζαν την ευαίσθητη του υγεία (για αυτό άλλωστε απέφευγε τις χειραψίες και γενικότερα τη σωματική 
επαφή). Φαντάζομαι πως μετά από μια μακρόχρονη αρρώστια ο φόβος αυτός θα είχε εντατικοποιηθεί και η 
επιθυμία του για γυρισμό θα ήταν ακόμη πιο απαιτητική σε βαθμό, ίσως, που να επηρεάζονται οι συναυλιακές 
του ερμηνείες.



των ατσελεράντι και ριταρντάντι είναι καίρια χαρακτηριστικά αυτής της ηχογράφησης. 

Όλες αυτές οι ‘κακές συνήθειες’ τις οποίες είχε ενστερνιστεί ο Gould σε αυτή την 

ηχογράφηση είναι πιθανό να προκλήθηκαν και από την μακρόχρονη έλλειψη μελέτης (ως 

συνέπεια της αρρώστιας του), σε συνδυασμό βέβαια με το σκηνικό ενδοιασμό που 

διέθετε.

Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την ένταση της κάθε παραλλαγής είναι 

εφάμιλλος με αυτόν των προηγούμενων ηχογραφήσεων πέρα από την ηχογράφηση του 

1957 όπου ο χειρισμός της έντασης φτάνει σε μια ακρότητα. Από την άλλη η άρθρωση 

που χρησιμοποιείται είναι κυρίως non-legato έχοντας όμως, όπως και στην ηχογράφηση 

του 1957, σημεία ανόμοιας άρθρωσης (ασαφούς άρθρωσης) καθώς και στιγμές 

‘επιθετικής’ και σκληρής άρθρωσης.

Η δόμηση των φωνών γίνεται με ανάλογο τρόπο με τις προηγούμενες 

ηχογραφήσεις περιέχοντας όμως εγκλωβισμένα και κάποια ‘κακά’ στοιχεία από την 

ηχογράφηση του 1957, όπως ο υπερτονισμός των ψηλότερων φωνών (soprano -  alto) και 

αντίστοιχα ο υποβιβασμός του μπάσου.

3.3.5. Τηλεοπτική αναιιετάδοση του 1964

Η τηλεοπτική αυτή αναμετάδοση πραγματοποιήθηκε δυο μήνες μετά την 

‘συναυλιακή συνταξιοδότηση’ του Gould και είναι εμφανέστατα διαφορετική από όλες 

τις προηγούμενες ηχογραφήσεις καθώς πολλά ‘έξω-Μπαχικά’ ερμηνευτικά στοιχεία 

(σύμφωνα με την άποψη του Gould), τα οποία είχε υιοθετήσει στη σκηνή, φαίνεται να 

ελαχιστοποιούνται. Σύμφωνα με την Innes Dale, η ηχογράφηση αυτή επιδεικνύει τη 

μετατροπή του Gould από συναυλιακό πιανίστα σε ‘στουντιακό πιανίστα’. Μέχρι και το



1961 o Gould είχε ερμηνεύσει τις παραλλαγές Goldberg σε κοινό, ολόκληρο το έργο ή 

αποσπάσματα του έργου, περίπου 40 φορές και όπως είχε πει στον Jousuf Karsh έφτανε 

στο σημείο να κάνει ‘οτιδήποτε για να διασφαλίσει κάποια ζωντάνια και ενθουσιασμό ,9° 

στις ερμηνείες του. Πίστευε όμως, πως σε μια αίθουσα συναυλιών ήταν αδύνατο να 

προβάλλεις την πραγματική πολυπλοκότητα της μουσικής του Bach σε αντίθεση με το 

στούντιο ηχογράφησης. Όπως λεει ο ίδιος 91 ‘το μικρόφωνο σε προτρέπει να αναπτύξεις 

ερμηνευτικές συμπεριφορές οι οποίες είναι εντελώς ανάρμοστες στην ακουστική μιας 

αίθουσας συναυλιών. Σου επιτρέπει να κα/Ιιεργήσεις μια σαφήνεια στην υφή και στη δομή, 

κάτι που απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην αίθουσα συναυλιών.’

Η απόδειξη για αυτό βρίσκεται στην ηχογράφηση του 1964 όπου παρατηρείται 

η μεγάλη στροφή της ερμηνείας του Gould στον Bach για να φτάσει το 1981 στην πιο 

αληθινή και συνειδητή μορφή της. Η ερμηνεία του 1964 δεν περιέχει πλέον τα μη- 

Μπαχικά ‘καρυκεύματα’ των προηγούμενων συναυλιακών χρόνων δημιουργώντας έτσι 

μια ερμηνεία συνειδητοποιημένη και ‘συγκρατημένη’ ως προς τις απαιτήσεις του.

Τα τέμπι που χρησιμοποιεί είναι μεν ανάλογα με αυτά των ηχογραφήσεων του 

1955 και 1959 έχουν δε μια ρυθμική συνέπεια που δεν χαρακτηρίζει τις προηγούμενες 

ερμηνείες του. Από την άλλη, οι αντιθέσεις έντασης μεταξύ των τμημάτων των 

παραλλαγών καθώς και των ίδιων των παραλλαγών ελαχιστοποιούνται στην ηχογράφηση 

του 1964 όπως και αντίστοιχα η αλόγιστη, άλλοτε, χρήση των κρεσέντο και 

ντιμινουέντο. To non-legato παίξιμο του είναι πλέον ξεκάθαρο και ομοιόμορφο 

εγκαταλείποντας έτσι την ‘παρορμητική άρθρωση’ των προηγούμενων ζωντανών 

ηχογραφήσεων. Η δόμηση των φωνών, η πολυφωνική ύφανση τόσο στους κανόνες όσο

90 Dale Innes. ο.π. σ.69.
91 Σχόλια από μια ραδιοφωνική εκπομπή του CBC το 1967, τα οποία επισυνάπτονται στα εξής βιβλία: Geoffrey 
Payzant. (1978). Glenn Gould: Music and Mind. Dale Innes. ο.π. σ..70.
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και στις παραλλαγές τύπου άριας ισοζυγίζεται απόλυτα αποφεύγοντας υπερτονισμούς 

φωνών, μετατροπιών και πτώσεων.

3.3.6. Ηγογράφηση του 1981 -  Σύγκριση ιιε την ηγογράφηση του 1955

Η ηχογράφηση αυτή έγινε 26 χρόνια μετά από την πρώτη ηχογράφηση των 

παραλλαγών Goldberg το 1955 και 17 χρόνια μετά την σκηνική του συνταξιοδότηση. 

Συνεπώς μετά από 26 χρόνια ‘συναναστροφής’ με τις διαδικασίες ηχογράφησης και 17 

χρόνια ‘σκηνικής απεξάρτησης’ ήταν στην προνομιακή θέση να επιδείξει πλέον με 

ακρίβεια την ιδανική, για αυτόν, ερμηνεία του Bach και κατ’ επέκταση τις μουσικές του 

σκέψεις και απόψεις. Οι έξι ηχογραφήσεις των παραλλαγών Goldberg βρίσκονται σε 

καίρια χρονικά σημεία της ζωής του Gould προσφέροντας στους ακροατές μια σταδιακή 

άποψη για την εξέλιξη και ωρίμανση του Gould ως ερμηνευτή και ως άνθρωπο.

Μέσα από την συνέντευξη του Gould με τον Tim Page, λίγους μήνες μετά την 

ολοκλήρωση της ηχογράφησης του 1981, ο Gould επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους που 

κατά κάποιο τρόπο ‘απαρνείται’ την πρώτη ηχογράφηση του 1955 καθώς και τις νέες 

ερμηνευτικές απόψεις που υιοθετεί στη νέα ηχογράφηση.

Ακούγοντας την αρχική άρια της ηχογράφησης του 1981 σου δίνεται ευθύς εξ 

αρχής η εντύπωση πως πρόκειται για δύο ηχογραφήσεις με μεγάλη απόκλιση όσον 

αφορά τη χρονική διάρκεια μια και η άρια στην ηχογράφηση του 1955 διαρκεί 1’51 

λεπτά ενώ στην ηχογράφηση του 1981 διαρκεί 3’04. Η συνολική διάρκεια της 

ηχογράφησης του 1955 είναι 38’26 λεπτά ενώ της ηχογράφησης του 1981 51’14 λεπτά 

(βλ. Πίνακας I, παράρτημα). Όποτε η χρονική διαφορά των δύο ηχογραφήσεων έγκειται 

στα 12.88 λεπτά. Εάν ληφθεί όμως υπόψη πως στην ηχογράφηση του 1981 ο Gould
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κάνει 12 επαναλήψεις πρώτων μερών των παραλλαγών (τους 9 κανόνες καθώς και τις 

παραλλαγές αρ.4, αρ.10 και αρ.30),92 η χρονική διαφορά των δύο ηχογραφήσεων είναι 

πολύ λιγότερη. Επιπλέον, εάν αποκλείσου με τις δύο άριες, που δέχονται την μεγαλύτερη 

χρονική ‘επιπλοκή’, θα παρατηρήσουμε πως τα τέμπι που επιλέγει ο Gould στην 

ηχογράφηση του 1981 είναι είτε ίδια με αυτά της ηχογράφησης του 1955 είτε 

γρηγορότερα.

Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο ο Gould χειρίστηκε το τέμπο στην ηχογράφηση 

του 1981 υποκρύπτει και μια από τις σημαντικότερες διαφορές των δύο ηχογραφήσεων. 

Η υπόνοια ενός συνεχόμενου ρυθμικού παλμού, μιας βασικής ρυθμικής ιδέας (άποψη 

που υιοθετείται σε έργα κυρίως μεγάλης διάρκειας), υπήρχε στην σκέψη του Gould από 

πολύ παλιά ενώ μια από τις πρώτες ‘εκδοχές’ της ήταν και το 1° κονσέρτο για πιάνο του 

Brahms το 1962, με τη συμφωνική ορχήστρα της Νέας Υόρκης και διευθυντή ορχήστρας 

τον Leonard Bernstein.93 Όσον αφορά στις παραλλαγές Goldberg ο Gould θεωρεί πως η 

‘παγίδα’ έγκειται στο να θεωρήσεις το έργο ως 30 ανεξάρτητες παραλλαγές και όχι ως 

ένα σύνολο, παγίδα στην οποία υπέπεσε και ο ίδιος το 1955.94 Βέβαια και στην 

ηχογράφηση του 1955 γίνεται αισθητή μια ρυθμική (παλμική) συνέχεια όπως για 

παράδειγμα στις παραλλαγές 28-29. Αυτό που ουσιαστικά ήθελε να μεταδώσει μέσα από 

την ερμηνεία του 1981 είναι ένα παλμικό σημείο αναφοράς που να συνδέει όλες τις 

παραλλαγές, σε κάποιο επίπεδο, με την αρχική Άρια. Αυτό δεν σημαίνει, όπως είπε και ο

92 Ο Sir F.D. Tovey στην ανάλυση που είχε κάνει για τις παραλλαγές Goldberg, το 1948, προτείνει στους 
ερμηνευτές την χρήση της επανάληψης στις εξής παραλλαγές, κάποιες από τις οποίες χρησιμοποίησε και ο 
Gould: παραλλαγές 3, 4 ,10,18,19,22,21,28, 29, 30. Tovey. ο.π. σ.43.
9j Με αυτήν την ερμηνεία ο Gould είχε ‘ταρακουνήσει’ τόσο τον Leonard Bernstein όσο και τον περισσότερο 
"μουσικό’ κόσμο από τους οποίους δέχθηκε έντονες κριτικές. Μιλώντας στην συνέντευξη με τον Tim Page ο 
Gould σχολιάζε την εν λόγω ερμηνεία του λέγοντας τα εξής: ‘'πιστεύω αυτό που είχε σοκάρει τους περισσότερους 
ήταν η ρυθμική συνέχεια που είχα υιοθετήσει στην ερμηνεία του κονσέρτου .' Glenn Gould, ο.π.
94 Η θεώρηση των παραλλαγών Goldberg ως ξεχωριστές παραλλαγές από τον Gould δικαιολογεί εν μέρει και την 
χρήση κάποιων παραλλαγών σε συναυλίες ή τηλεοπτικές αναμεταδόσεις και όχι το έργο ως όλον.
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ίδιος, πως έχεις ένα βασικό παλμό τον οποίο πολλαπλασιάζεις ή διαιρείς σε σκάλα 2-4-8- 

12-36 αλλά είτε με λιγότερο εμφανείς διαιρέσεις (όπως π.χ. 3 προς 2) είτε μέσω άλλων 

παραγόντων όπως το ριταρντάντο ή ατσελεράντο. Όπως λεει και ο ίδιος ο Gould, στην 

συνέντευξη με τον Page, ‘τα ατσε/εράντι και ρουμπάτι χρησιμοποιούνται ως το 

μεταβατικό στάδιο μεταξύ τέμπο\

Σε πολλές συνεχόμενες παραλλαγές παρατηρείται η ίδια χρονική διάρκεια 

ένδειξη ρυθμικής ταύτισης όπως παραδειγματικά αυτή των παραλλαγών 28-29 όπου η 

αναλογία των τετάρτων είναι ακριβής, 1:1, και έτσι οι δύο παραλλαγές διαρκούν 1:02 

λεπτά. Στις παραλλαγές 18 (1:03) -  19 (1:02), όπου τα αντίστοιχα μέτρα είναι 2/2 προς 

3/8, ο Gould ταυτίζει την αξία του ήμισυ της 18ης παραλλαγής με την αξία του ογδόου 

της 19ης, δημιουργώντας έτσι μια συνέχεια. Βέβαια για χάρη αυτής της ρυθμικής συνοχής 

ο Gould χρειάστηκε, στην προκείμενη περίπτωση, να θυσιάσει τον χαρακτήρα της 19ης 

παραλλαγής, μια και το αργό τέμπο που χρειάστηκε να αφομοιώσει σύγκλινε 

περισσότερο με sarabande παρά με passepied που είναι ο χαρακτήρας της παραλλαγής. 

Από την άλλη στις παραλλαγές 5 (0:37) και 6 (0:40) ο Gould εφάρμοσε μια αναλογία 

3:2, έτσι ώστε 3 μέτρα της 5ης παραλλαγής να ισούνται με 2 μέτρα της 6ης παραλλαγής.95 

Μεταξύ των παραλλαγών 11 (12/16) και 12 (3/4) παρατηρείται μια αντιστοιχία των 

τριών ογδόων προς ενός τετάρτου, η οποία στη συνέχεια ταυτίζεται με ένα όγδοο της 

13ης παραλλαγής (3/4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Gould στον τρόπο με τον οποίο 

χειρίζεται τις παραλλαγές 16-17-18.96 Η 16η παραλλαγή είναι ίσως και μια από τις πιο 

ιδιόμορφες παραλλαγές καθώς χωρίζεται σε δύο μέρη, συνεπώς με δυο χαρακτήρες, όπου

95 Απόψεις που παραδέχονται τόσο από τον Gould σε κάποιες συνεντεύξεις, όσο και μέσα από τα άρθρα της 
Dale Innes και στο βιβλίο του Kevin Bazaana που προαναφέρθηκαν.

Από την στιγμή που ο ίδιος ο Gould έγραψε όλη την συνέντευξη με τον Tim Page, λογική συνέπεια είναι να 
θεωρήσουμε πως τα θέματα που επέλεξε να αναφέρει είναι, για αυτόν, είτε τα πιο σημαντικά είτε τα πιο 
'εντυπωσιακά'.
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το πρώτο μέρος είναι μια γαλλική overture σε 4/4 ενώ το δεύτερο μέρος μια φουγκέτα σε 

3/8. Έτσι για να κρατήσει έναν ίδιο ρυθμικό παλμό σε όλη την παραλλαγή ο Gould 

αντιστοιχεί την αξία του ενός τετάρτου της overture με ένα μέτρο της φουγκέτας δηλαδή 

με τρία όγδοα. Για να συνδέσει την 16η με την 17η παραλλαγή, μια δεξιοτεχνική 

παραλλαγή σε 3/4, ο Gould θα μπορούσε εύκολα να αντιστοιχίσει το τέταρτο 

παρεστιγμένο (3/8) της φουγκέτας με την αξία ενός τετάρτου της 17ης παραλλαγής. Αυτό 

όμως θα πρόσφερε στην 17η παραλλαγή ένα τέμπο μέτριο, κάτι το οποίο ο Gould 

θεώρησε αχρείαστα ‘κολακευτικό’ για μια ‘ανούσια’ παραλλαγή. Έτσι ο Gould 

αποφάσισε να αντιστοιχίσει τα δύο όγδοα της φουγκέτας με ένα τέταρτο της 17ης 

παραλλαγής, δημιουργώντας έτσι ένα τέμπο ιδανικό για μια ‘παραλλαγή που δεν του 

άρεσε αρκετά για να την παίξει αργά '91 Μεταξύ των παραλλαγών 17 και 18 (κανόνας 

στην 6η σε 2/2) η διαδικασία ήταν πιο εύκολη μια και η αξία ενός τετάρτου της 17ης 

παραλλαγής αντιστοιχήθηκε με την αξία ενός μισού της 18ης παραλλαγής.

Στην ηχογράφηση του 1981, τα ριταρντάντι τα οποία χρησιμοποιεί ο Gould στα 

τελευταία μέτρα των παραλλαγών δεν αντιστοιχούν πλέον μόνο σε εκφραστικούς 

παράγοντες αλλά έχουν σκοπό να εξυπηρετούν καλύτερα τη ρυθμική συνέχεια του 

έργου. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ρυθμική συνέχεια μεταξύ δυο παραλλαγών δεν 

είναι εφικτή με μαθηματικές διαδικασίες, υπάρχει η δυνατότητα μέσω του ριταρντάντο 

στα τελευταία μέτρα της παραλλαγής να υπαινιχθεί το αρχικό τέμπο της επερχόμενης 

παραλλαγής. Η πιο εμφανής εφαρμογή της ιδέας αυτής98 βρίσκεται μεταξύ της αρχικής 

Άριας και της 1ης παραλλαγής (όπως ανάλογα και μεταξύ των παραλλαγών 7-8 και 

παραλλαγών 2-3). Μαθηματικά τα τέμπο των δύο παραλλαγών βρίσκονται σε

97 Άποψη του Tim Page μέσα από την συνέντευξη με τον Glenn Gould.
98 Το παράδειγμα είναι παρμένο από το βιβλίο του Kevin Bazaana. ο.κ.. σ.194.



αντιστοιχία 3:4 και ενώ αυτό είναι αποδεκτό η αίσθηση που δίνεται στον ακροατή είναι 

μια αντιστοιχία 1:1, το οποίο εξηγείται μέσα από το ριταρντάντο των τελευταίων δύο 

μέτρων της Άριας. ‘Στο τέλος της Άριας, ο Gould μειώνει το τέμπο έτσι ώστε και η τελική 

επέρειση και η λύση της να διαρκούν όσο ένα ολόκληρο μέτρο της επόμενης 

παραλλαγής. ,99(βλ. μουσικό παράδειγμα 7).100 Ανάλογη χρήση γίνεται και στις 

παραλλαγές 29 και 30, όπου το ριταρντάντο του τελευταίου μέτρου στην 29η παραλλαγή 

λειτουργεί σαν προάγγελμα του τέμπο που θα ακολουθήσει στην 30η παραλλαγή.

Μουσικό παράδειγιια 7

71

Υπάρχουν περιπτώσεις ‘όπου το τέλος της μιας παραλλαγής συμπίπτει με την 

αρχή της επόμενης παραλλαγής’ δηλαδή δημιουργείται μια συνεχόμενη μουσική ροή 

ενώνοντας έτσι κάποιες παραλλαγές μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα οι παραλλαγές 

21 και 22. Άποψη που πιθανό να υιοθετήθηκε για να προκαλέσει στον ακροατή την 

αίσθηση της συνέχειας και της ενότητας. Εφαρμόζεται κατά κόρο σε περιπτώσεις όπου 

δυο παραλλαγές μπορούν να ερμηνευτούν στον ίδιο παλμό αλλά και σε περιπτώσεις

99 Kevin Bazaana. ο.π. σ.194.
100 Παρμένο από το βιβλίο του Kevin Bazaana, Glenn Gould: the performer in the work.
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όπου η ‘παλμική μεταφορά’ είναι σχεδόν αδύνατη, η συνεχόμενη ροή των παραλλαγών 

λειτουργεί ως αντικαταστατό της. Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι:

1. Μεταξύ της 1ης παραλλαγής (3/4) και της 2ης παραλλαγής (2/4), όπου ο κτύπος 

που συνδέει τις δυο παραλλαγές είναι ο ίδιος και συνεπώς 3 μέτρα της 1ης 

παραλλαγής αντιστοιχούν σε 2 μέτρα της 2ης παραλλαγής.

2. Μεταξύ της 6ης παραλλαγής (3/8) και της 7ης παραλλαγής (6/8), όπου ο κτύπος 

διατηρείται ξανά ο ίδιος και έτσι 2 μέτρα της 6ης παραλλαγής αντιστοιχούν σε 1 

μέτρο της 7ης παραλλαγής.

3. Μεταξύ της 9ης παραλλαγής (4/4) και της 10ης παραλλαγής (2/2), όπου η αξία 

ενός τετάρτου στην 9η παραλλαγή ισούται με την αξία ενός μισού στην 10η 

παραλλαγή.

4. Μεταξύ της 21ης παραλλαγής (4/4) και της 22ης παραλλαγής (2/2), όπου η αξία 

ενός τετάρτου στην 21η παραλλαγή ισούται με την αξία ενός μισού στην 22η.

5. Μεταξύ της 28ης παραλλαγής (3/4) και της 29ης παραλλαγής (3/4), όπου η 

αντιστοιχία γίνεται 1:1. Είναι από τις περιπτώσεις τις οποίες ο Gould χειρίστηκε 

με τον ίδιο τρόπο και το 1955.

Με την ίδια λογική που ‘αφαίρεσε’ σε κάποιες παραλλαγές το ‘δικαίωμα να 

αναπνεύσουν’ πριν ερμηνευτούν, σε συγκεκριμένες άλλες παραλλαγές παραχώρησε 

εσκεμμένα χώρο και χρόνο. Συγκεκριμένα στις ελάσσονες παραλλαγές αρ.15, αρ.21 και 

αρ.25, στην παραλλαγή αρ.13 (sarabande doublee) καθώς και στην τελική Άρια.

Σύμφωνα με την Innes, αυτό που θεωρεί πως ‘απουσιάζει’ από την επιλογή του 

τέμπο στην ηχογράφηση του 1955 είναι η άποψη του Ralph Kirkpatrick πως ‘η επιλογή 

του σωστού τέμπο πρέπει να βασίζεται και να προσαρμόζεται στις ανάλογες σωματικές



χειρονομίες που απαιτούνται την στιγμή της ερμηνείας’.λ0λ Άποψη που μετέπειτα 

ενστερνίζεται και ο ίδιος ο Gould μια και στην συνέντευξη με τον Page αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στα τέμπι της ηχογράφησης του 1955 ως 4πολύ γρήγορα για να είναι 

άνετα’,102 ενώ αυτό που τον ‘ενοχλεί’ στην ηχογράφηση του 1955 είναι η έλλειψη αυτής 

της ‘καθυστέρησης’ στο τέμπο για χάρη της ανάδειξης της πολυφωνικής 

πολυπλοκότητας. Παραδειγματικά όλοι οι κανόνες και οι ουσιώδεις πολυφωνικές 

παραλλαγές ερμηνεύονται το 1981 με ένα τέμπο ελάχιστα μεν πιο αργό (με εξαίρεση την 

1η παραλλαγή η οποία στην ηχογράφηση του 1955 διαρκεί 0’45 ενώ του 1981 ΓΙΟ), με 

την υπόνοια δε της ‘επιμελημένης καθυστέρησης’ για χάρη της πολυφωνικής ανάδειξης. 

Αντιθέτως οι υπόλοιπες δίφωνες, δεξιοτεχνικές και ανούσιες, κατά τον Gould, 

παραλλαγές διατηρούν, στην ηχογράφηση του 1981, τα εξαιρετικά γρήγορα τέμπι του 

1955 πέρα από την 28η παραλλαγή, η οποία το 1981 ερμηνεύεται γρηγορότερα (1955:

1 ’ 11 -  1981: Γ03). Κάποιες από αυτές τις παραλλαγές ‘τερματίζουν’ ακόμη και στους 

ίδιους ακριβώς χρόνους όπως για παράδειγμα η 26η παραλλαγή (θ’52) και η 5η 

παραλλαγή (θ’37).

Η εντονότερη όμως διαφορά των δυο ηχογραφήσεων, όσον αφορά στη ρυθμική 

αγωγή, είναι η περιορισμένη και ‘προγραμματισμένη’, σε κάποιες παραλλαγές, χρήση 

του ρουμπάτο και ατσελεράντο στην ηχογράφηση του 1981. Σε αντίθεση η ηχογράφηση 

του 1955 διακρίνεται από μια ‘ρυθμική ποικιλία’ στο εσωτερικό της κάθε παραλλαγής. Η 

χρήση του ρουμπάτο και ατσελεράντο, πέρα από τις ελάσσονες και τύπου άριας 

παραλλαγές, γίνεται όπως προαναφέρθηκε για λόγους ρυθμικής συνοχής, σύνδεσης 

μερών και παραλλαγών με διαφορετικό ρυθμό, έμφασης τελικών πτώσεων ή ακόμη και

101 Dale Innes. ο.π. σ.70.
102 Glenn Gould, ο.π.
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ως προετοιμασία παραλλαγών με ιδιαίτερο χαρακτήρα (ελάσσονες παραλλαγές, 

quodlibet).

Στις τρεις ελάσσονες παραλλαγές του έργου οι διαφορές στις δύο ηχογραφήσεις 

είναι ίσως πιο εύκολα αντιληπτές όσο αφορά τα ‘ρυθμικά παραστρατήματα’ όπως τα 

ρουμπάτι και ατσελεράντι. Εξαίρεση αποτελεί βέβαια η 21η παραλλαγή, κανόνας στην 

7η, ο οποίος ερμηνεύεται με ανάλογο πάθος και έντονη χρήση ρουμπάτο και στις δυο 

ηχογραφήσεις σε αντίθεση με την 15η και 25η παραλλαγή, όπου η ‘ρυθμική ποικιλία’ της 

ηχογράφησης του 1955 αντισταθμίζεται με μια πιο ‘στεγνή’ και αυστηρή ρυθμική 

προσέγγιση το 1981.

Ο Gould ήταν οπαδός της άποψης πως οι ενδείξεις δυναμικής και η ένταση ενός 

έργου είχε την υποχρέωση να υπηρετεί τη δομή του έργου (αρμονία, αντιστικτική 

γραμμή και την πολυφωνία) και την ‘πρόθεση του συνθέτη’,103 άποψη στην οποία 

σύγκλινε και η Tureck.104 Η ακραία χρήση των ενδείξεων δυναμικής χρησιμοποιήθηκε 

στην ηχογράφηση του 1955 ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από τις μετέπειτα ζωντανές 

ηχογραφήσεις του 1957 και 1959, όπου αναδεικνύεται μια ακατάπαυστη ρευστότητα 

έντασης. Μιλώντας στον Tim Page για την ηχογράφηση του 1955 και συγκεκριμένα για 

την 25η παραλλαγή αναφέρεται στις ‘μικρές και χαριτωμένες βουτιές της έντασης' καθώς 

και στο υπερβολικό ‘πιανιστικό’ παίξιμο, στοιχεία που αφαίρεσε από την ηχογράφηση 

του 1981. Αυτό βέβαια δεν συγκλίνει στο συμπέρασμα πως η ερμηνεία του 1981 υιοθετεί 

μια απόλυτη χρήση της ακραίας χρήσης των ενδείξεων δυναμικής. Αντιθέτως, ο Gould 

δεν ήταν υπόδουλος της αυθεντικότητας και των ‘ιστορικών κανόνων’, κάτι που η

103 Σύμφωνα με την Innes αυτό που ‘έψαχνε’ και εντέλει ερμήνευε ο Gould στις ηχογραφήσεις του ήταν η 
‘πρόθεση του σύνθετη’. Dale Innes. ο.π. σ.70.
104 Αποσπάσματα και απόψεις σε σχέση με την άποψη της Tureck για τις ενδείξεις δυναμικής προσφέρονται και 
στο βιβλίο του Kevin Bazaana.



Tureck επιχείρησε σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά όπως λεει και ο ίδιος ‘όταν αγγίζεις την 

έντονα συναισθηματική πλευρά του Bach, πιστεύω πως είναι γελοίο να επιχειρήσεις να το 

κρύψεις.,ι05 Επίσης, σε ένα γράμμα του ο Gould του 1963 σημειώνει τα εξής: ‘Νοιώθω 

πως εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το πιάνο για να ερμηνεύσει Bach, θα πρέπει να 

επιχειρήσει σε κάποιο βαθμό να μιμηθεί τα κλιμακωτά ρέτζιστρα του τσέμπαλου. Δεν είμαι 

καθόλου πουριτανός όσο αφορά αυτό το θέμα και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση πως 

τέτοιες θεωρίες πρέπει να τηρούνται σε υπερβολικό βαθμό. Νοιώθω πως η πρόοδος που 

έχει γίνει στην γενιά αυτή, όσο αφορά στην ερμηνεία του Bach, οφείλεται στο ότι τόσοι 

πολλοί άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να κατακτήσουν την απαραίτητη πολυφωνική 

‘καθαρότητα' θυσιάζοντας, σε κάποιο βαθμό, τα καλειδοσκοπικά προσόντα του πιάνου."106

Γενικότερα αυτό που χαρακτηρίζει την ηχογράφηση του 1981 είναι η χρήση μιας 

έντασης ανά ‘τμήμα’, όπου το τμήμα καθορίζεται είτε δομικά είτε υφολογικά είτε 

αρμονικά. Οι διάφορες εντάσεις κατά την πλειοψηφία δεν προετοιμάζονται, μέσω 

κρεσέντι και ντιμινουέντι, παρά μόνο σε παραλλαγές τύπου άριας ή στις ελάσσονες 

παραλλαγές. Όταν αυτό συμβαίνει, συνήθως τα κρεσέντι αντιστοιχούν σε ανοδικά 

μελωδικά σχήματα είτε σε μεγάλες και προετοιμασμένες καντέντσες (παραλλαγή αρ.25) 

ενώ αντίστοιχα τα ντιμινουέντι χρησιμοποιούνται ανάλογα σε καθοδικά μελωδικά 

σχήματα καθώς και στις τελικές καταλήξεις και πτώσεις των περισσότερων παραλλαγών. 

Παραδείγματα δομικής μεταχείρισης της έντασης είναι κάποια από τα εξής:

1. Παραλλαγή αρ.1: Το κάθε μέρος (16μέτρα ανά μέρος) της 1ης παραλλαγής 

χωρίζεται σε δύο μικρότερες μορφές όπου η 1η μορφή αντιστοιχεί στα μέτρα 1-8

105 Άποψη του Gould που καταγράφεται στην ταινία της Clasart: Glenn Gould Plays Bach, No.J: The Question 
o f Instrument. Αποσπάσματα καταγράφονται και στο άρθρο της Innes, το βιβλίο του Kevin Bazaana καθώς και 
στη βιογραφία του Gould από τον Otto Friedrich.
106 Κ. Bazaana. ο.π. σ.212.
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και η 2η μορφή στα μέτρα 9-16. Η ένταση ανά 16μετρο καταγράφεται ως εξής: 1η 

μορφή: ff -> 2η μορφή: f.

Η ‘δομική ανάδειξη’ της 1ης παραλλαγής εντείνεται και μέσω του διαφορετικού 

τονισμού του κάθε μέρους, όπου στο 1° μισό προωθείται η συγκοπή ενώ στο 2° 

μισό ο πρώτος κτύπος του μέτρου.

2. Παραλλαγή αρ.8: Όπως αντίστοιχα και η 1η παραλλαγή έτσι και η 8η παραλλαγή 

χωρίζεται σε δύο μικρότερες συμμετρικές μορφές 8 μέτρων όπου η ένταση ανά 

16μετρο έχει ως εξής: 1η μορφή: ff -> 2η μορφή: mf.

Είναι γνωστό πως όλες οι παραλλαγές διαρκούν είτε 16 είτε 32 μέτρα και πως και 

στις δυο περιπτώσεις οι φράσεις αναλογούν σε πολλαπλάσια του 2, συνεπώς κάθε 

4μετρο, 8μετρο και 16μετρο είναι μια φράση. Με τη λογική αυτή ο Gould θα μπορούσε 

να αντιστοιχίσει στην κάθε τέτοια περίπτωση μια νέα ένταση, κάτι βέβαια που θα διέλυε 

την εσωτερική ροή του έργου. Συνεπώς παρατηρούμε πως οι παραλλαγές στις οποίες ο 

Gould συνηθίζει να υιοθετεί τη λογική αυτή είναι ποικιλματικές παραλλαγές 

δεξιοτεχνικού τύπου, με ελλειπτική πολυφωνική αξία, κάτι που ίσως υποχρεώνει τον 

Gould να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους μέσα προς αναζήτηση μιας ενδιαφέρουσας 

ερμηνείας.

Επίσης, μέρος του ίδιου παιχνιδιού ‘δομικής ανάδειξης’ είναι και η άρθρωση που 

χρησιμοποιείται καθώς και ο τονισμός, όπου υπάρχει. Μια πολύ γενικευμένη ιδέα είναι 

πως σε χαμηλές εντάσεις αντιστοιχεί λιγότερη άρθρωση και ομοιομορφία (ανύπαρκτος 

τονισμός) ενώ σε ψηλότερες εντάσεις η άρθρωση γίνεται πιο ξεκάθαρη και έντονη μέσω 

και την χρήσης του τονισμού.
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3. Παραλλαγή αρ.14: Η παραλλαγή αυτή χωρίζεται σε τρεις μικρότερες μορφές ανά 

Ιόμετρο, όπου η 1η μορφή αντιστοιχεί στα μέτρα 1-4, η 2η μορφή στα μέτρα 5-8 

και η 3η μορφή 9-16. Ουσιαστικά χωρίζεται σε τέσσερα τετράμετρα, όσον αφορά 

την υφή, αλλά λόγω της ίδιας έντασης που επικρατεί στα δυο τελευταία 

τετράμετρα προτίμησα να τα θεωρήσω ως μια μορφή. Ίσως αυτή η παραλλαγή να 

επιδεικνύει τις πιο γρήγορες και αντιθετικές εντάσεις σε όλο το έργο. Η πορεία 

της έντασης ανά 16μετρο έχει ως εξής: 1η μορφή: ff -> 2η μορφή: piano (subito) 

->ff.

4. Άρια: Η άρια είναι το κατεξοχήν παράδειγμα όσον αφορά στο σχηματισμό των 

παραλλαγών αρχικά βάση 2μετρων φράσεων οι οποίες με τη σειρά τους 

καταλήγουν σε 4μετρες, 8μετρες και 16μετρες φράσεις. Αν και η αίσθηση της 

2μετρης φρασεολογίας υποκρύπτεται πολύ έντονα στην ερμηνεία του Gould, οι 

ουσιαστικές φράσεις που ερμηνεύει αντιστοιχούν στα τέσσερα οκτάμετρα, όπου 

η πορεία της έντασης σε ολόκληρη την Άρια καταγράφεται ως εξής: μέτρα 1-8: 

mezzo-piano -> μέτρα 9-16: piano -> μέτρα 17-24: forte -> μέτρα 25-32: piano 

(mezzo-forte -> piano). Η διαφορά βέβαια, σε σχέση με τις ποικιλματικές 

παραλλαγές, έγκειται στη χρήση κάποιων οδηγητικών ενδείξεων δυναμικής, όπως 

κρεσέντι και ντιμινουέντι, για τη σύνδεση των οκτάμετρων μεταξύ τους, όπως για 

παράδειγμα το ντιμινουέντο στο μέτρο 24 το οποίο προετοιμάζει την μετατροπή 

από forte σε piano. Χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσα συσσώρευσης εσωτερικής 

έντασης όπως για παράδειγμα το κρεσέντο στο στολίδι του μέτρου 11, τα μικρά 

ντιμινουέντι στα καθοδικά μελωδικά σχήματα του μέτρου 13 καθώς και τα
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κρεσέντι και ντιμινουέντι του τελευταίου οκτάμετρου, τα οποία ‘σχηματικά’ 

χρησιμοποιούνται ανάλογα και στο τελευταίο οκτάμετρο της 25ηςπαραλλαγής.

5. Aria da capo: Οι διαφορές μεταξύ των δυο αριών είναι αρκετές, με πιο σημαντική 

διαφορά τη διάθεση που δημιουργείται κατά την ακρόαση της κάθε άριας, την 

αίσθηση δηλαδή της αρχής και του τέλους. Η τελική άρια διαρκεί 3’45 λεπτά 

έναντι 3’05 της αρχικής άριας. Αν και οι ενδείξεις δυναμικής αντιστοιχούν σε 

αυτές της αρχικής άριας, η αίσθηση που προκαλείται στην τελική άρια είναι πως 

οι αντιθέσεις των εντάσεων είναι λιγότερο εμφανείς, ίσως γιατί προετοιμάζονται 

καλύτερα μέσω μεγαλύτερων κρεσέντο και ντιμινουέντο, όπως για παράδειγμα το 

μεγάλο ντιμινουέντο και ρουμπάτο του μέτρου 24.

Αναφερόμενος στην άρθρωση ο Gould είχε πει το 1959 πως ‘τα δάχτυλα δίνουν 

αηδιαστικές ερμηνευτικές ιδέες ’ και πως την περισσότερη σκέψη σε σχέση με την ιδανική 

άρθρωση την είχε κάνει ‘μακριά’ απ’ το πιάνο.107 Η προσπάθεια του να ‘ανακαλύψει’ 

την κατάλληλη άρθρωση για την πολυφωνική μουσική τον οδήγησε στο χαρακτηριστικό 

του, πλέον, detache (non-legato) παίξιμο, κάτι το οποίο κατέληξε στην ιδανική του 

μορφή, κατά τον Gould, στην ηχογράφηση του 1981. Η άρθρωση του 1955 

χαρακτηρίζεται από ένα πιο ‘ελεύθερο’ non-legato παίξιμο με αυθόρμητες όμως και 

‘ανέκδοτες’ ποικιλίες και αυτοσχεδιασμούς κυρίως στους τονισμούς. Η non-legato 

άρθρωση του 1981 από την άλλη, δεν είναι πια ‘διασκεδαστική’108 και ‘μπερδεμένη’ 

αλλά βρίσκεται πλέον στην πιο αγνή, καθαρή και ίσως και στην πιο απλή μορφή της, 

επιδεικνύοντας σε πολλά σημεία μια στοργικότητα και μια οικειότητα εξαιρετική.
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Άμεσο επηρεασμό από την άρθρωση έχουνε τα ποικίλματα τα οποία στην 

ηχογράφηση του 1981, ερμηνεύονται σε πολλά σημεία πιο αργά, πιο μετρημένα και 

καθαρά αρθρωμένα προσεγγίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την ερμηνεία της Tureck. Ο 

Gould το 1981 ‘εκμεταλλεύτηκε’ με πιο έξυπνο τρόπο τα προσόντα των ποικιλμάτων, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέρειση στο τελευταίο μέτρο της Άριας. Όπως 

αναφέρει και ο Bazaana, ο Gould εισάγει την επέρειση της αρχικής άριας ως μια 

επιπλέον βοήθεια στην ‘άβολη’ σύνδεση της άριας με την 1η παραλλαγή. Αυτός είναι και 

ο λόγος για τον οποίο η επέρειση αυτή δεν επαναλαμβάνεται στην τελική άρια, 

διαχωρίζοντας έτσι την αρχή απ’ το τέλος. Όπως σχολιάζει και ο Bazaana, ‘ο Gould 

κτίζει σημαντικές δομικές έννοιες βάση δυο λεπτομερειών οι οποίες χωρίζονται από 

μουσική 50 λεπτών, χρησιμοποιώντας έτσι τα ποικίλματα ως κάτι περισσότερο από 

διακοσμητικά στοιχεία."109

Σύμφωνα και με την Innes, η άρθρωση του Gould προς το τέλος της ζωής του 

γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη και διακριτή ενώ γίνεται και πιο έντονη η χρήση non-legato 

άρθρωσης σε μικρής διάρκειας νότες και συνεχόμενες νότες στη γραμμή του μπάσου.110 

Πολλές είναι οι στιγμές που επιλέγει πιο εύκολα να χρησιμοποιήσει μια non-legato 

προσέγγιση σε μικρές νότες (δέκατα έκτα) παρά σε όγδοα, τα οποία συχνά ερμηνεύονται 

legato ή σε φράσεις των δύο ογδόων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας 

αντιμετώπισης είναι:

1. Ο τρόπος με τον οποίο ο Gould χειρίζεται το μπάσο στην 3η παραλλαγή είναι ένα 

ξεκάθαρο παράδειγμα για το πως χειρίζεται γενικά στην ηχογράφηση του 1981 τη 

γραμμή του μπάσου μέσω, δηλαδή, ενός διακριτού και απόλυτου non-legato.
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2. Η 9η παραλλαγή ενώ το 1955 ερμηνεύεται με legato άρθρωση, το 1981 παίρνει 

μια νέα μορφή μέσω ενός πολύ διακριτού non-legato, ιδιαίτερα στην γραμμή του 

μπάσου.

3. Η 12η παραλλαγή, η οποία χειρίζεται ανάλογα στην ηχογράφηση του 1955, ίσως 

το 1981 με ένα πιο συγκρατημένο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζεται από ένα έντονο 

και δυναμικό non-legato με έμφαση στις επαναλαμβανόμενες νότες του μπάσου.

4. Η 19η παραλλαγή είναι ένα ιδανικό παράδειγμα της non-legato άρθρωσης του 

Gould τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Η παραλλαγή αυτή είναι τρίφωνη 

όπου η πάνω φωνή είναι μια κρατημένη νότα μεγάλης αξίας σε αντίθεση με τις 

άλλες φωνές που βασίζονται σε νότες μικρής χρονικής αξίας. Η πάνω φωνή 

ερμηνεύεται με legato άρθρωση ενώ οι υπόλοιπες φωνές με ένα ξεκάθαρο non- 

legato, δημιουργώντας έτσι ένα διάφανο πολυφωνικό πλαίσιο. Αυτός ήταν και 

ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Gould ‘εκμεταλλευόταν’ την 

λειτουργικότητα της άρθρωσης προς όφελος της ανάδειξης της δομής του έργου. 

Πέρα από τις περιπτώσεις όπου ο Gould χρησιμοποιεί την άρθρωση ως μέρος της

‘δομικής ανάδειξης’, είναι στιγμές, ιδιαίτερα στις επαναλήψεις των πρώτων μέρων των 

παραλλαγών, όπου η άρθρωση έχει ένα πιο ελεύθερο και αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, 

μέσα στα όρια πάντα ενός ‘μπαχικού αυτοσχεδιασμού’. Χαρακτηριστικές είναι οι 

επαναλήψεις των παραλλαγών αρ.9 και αρ.10, όπου και στις δύο περιπτώσεις αλλάζει η 

άρθρωση από non-legato σε legato. Στην περίπτωση της 9η παραλλαγής, η non-legato 

άρθρωση επανέρχεται στο 2° μισό της παραλλαγής. Στη φουγκέτα το θέμα στην 

επανάληψη εμφανίζεται σε legato μορφή (όπως και στην ηχογράφηση του 1955), κάτι 

που παραμένει και στο 2° μισό της 10ης παραλλαγής σε αντίθεση με τις υπόλοιπες φωνές
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οι οποίες παραμένουν σε μια non-legato άρθρωση (ανάλογη περίπτωση με την 19η 

παραλλαγή).

Ο Gould γενικότερα επιλέγει να ερμηνεύει με legato άρθρωση μόνο μια φωνή και 

σε περιπτώσεις που τον εξυπηρετεί όσον αφορά την πολυφωνική διασαφήνιση ή σε 

παραλλαγές όπου η μελωδία χρειάζεται κάποια στήριξη (συνήθως στις παραλλαγές 

τύπου άριας). Συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 13η παραλλαγή όπου επιλέγεται, στην 

πλειοψηφία, η μεσαία φωνή σαν ένα αρμονικό υπόβαθρο το οποίο στηρίζει την detache 

μελωδία και γραμμή του μπάσου. Ενώ στη μελωδία ο Gould επιχειρεί μια προσέγγιση 

non-legato, δημιουργεί από την άλλη μικρές φράσεις, είτε φράσεις δύο νότων είτε 3 

νότες (μαζί με το στολίδι) προς δυο νότες. Με τη λογική πως οι 30 παραλλαγές 

υποδιαιρούνται σε 10 μέρη των 3 παραλλαγών η 13η παραλλαγή ανήκει στην ίδια 

‘ομάδα’ με την 14η και 15η παραλλαγή. Εύκολα θα μπορούσε κάποιος να δελεαστεί και 

να συγκρίνει τις μικρές φράσεις δύο νότων που ‘αυτοσχεδιάζει’ ο Gould στην 13η 

παραλλαγή με τις ανάλογες φράσεις της 15ης παραλλαγής.

Για το non-legato παίξιμο του Gould ο Bazaana αναφέρει τα εξής: ίΗ  σιωπή 

παίζει καίριο ρόλο στην ερμηνεία του Gould. Το περιθώριο αυτό της σιωπής, της 

ακινησίας είναι εμφανές ανάμεσα στα ‘κενά’ των non-legato ‘κτύπων’ του Gould, 

ιδιαίτερα στις εξαιρετικά αργές του ερμηνείες; Κάποιος μπορεί να ακούσει τον ανοιχτό 

χώρο που περιφράζει τους ήχους. Ο Gould δεν ανησυχούσε πως η ‘καθαρότητα είναι 

εχθρός του μυστηρίου ’; Στο non-legato του παίξιμο, αντιθέτως, η καθαρότητα ήταν η πηγή 

του μυστηρίου.,1Π

Η πολυφωνική και αντιστικτική γραφή ήταν για τον Gould η σημαντικότερη 

ανακάλυψη και στόχος του σε κάθε ερμηνεία ήταν ο απόλυτος έλεγχος, και συνεπώς το

111 Κ. Bazaana. ο.π. σ.227.
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ξεκαθάρισμα, της πολυφωνικής διαπλοκής. Προφανές είναι πως όλα τα ερμηνευτικά 

μέσα όπως το τέμπο, οι ενδείξεις δυναμικής, η άρθρωση και τα ποικίλματα 

προσαρμόστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν τα ‘ιδανικά εργαλεία’ για μια 

τέτοια πολυφωνική διασαφήνιση.

Η απόλυτη ισοζυγία των φωνών είναι και μια από τις σημαντικότερες απολαβές 

της ηχογράφησης του 1981. Ενώ στην ηχογράφηση του 1955 ο μπάσος σε πολλά σημεία 

αδικείται, το 1981 επιδεικνύεται μια εξαιρετική πολυφωνική διαύγεια. Είναι γενικώς 

αποδεκτό πως ο Gould του 1981 θα προτιμούσε να προβάλει μια φωνή (ή το πολύ δύο) 

σε αντίθεση με τον Gould του 1955 ο οποίος θα υπέρβαλλε προβάλλοντας πολλές φωνές 

συγχρόνως. Από την άλλη, σημαντική διαφορά έχουν οι ηχογραφήσεις όσον αφορά και 

στο πολυφωνικό πλαίσιο το οποίο περιφράζει τη κύρια φωνή. Η ηχογράφηση του 1981 

διαθέτει τόσο μια πολυφωνική ανεξαρτησία και διαφάνεια όσο και μια συνολική 

ισοζυγία. Η κύρια φωνή (μελωδία ή θέμα εάν αναφερόμαστε στους κανόνες ή τη 

φουγκέτα) συνοδεύεται από ένα πολυφωνικό πλαίσιο, όσο πιο απλό και διάφανο γίνεται. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

1. Στην 10η παραλλαγή (φουγκέτα), το θέμα παρουσιάζεται ξεκάθαρα και απλά 

χωρίς πρόσθετες αντιστικτικές συμπτύξεις άλλων φωνών, άποψη που παραπέμπει 

και στην ερμηνεία της Tureck.

2. Σε κάποιες περιπτώσεις στην ηχογράφηση του 1981 ο Gould χρησιμοποιεί τις 

επαναλήψεις για να προβάλλει και μια άλλη φωνή. Συγκεκριμένα στην 18η 

παραλλαγή, τον κανόνα στην 6η ενώ αρχικά επιλέγει να προβάλλει τη γραμμή του 

μπάσου, στην επανάληψη του συγκεκριμένου τμήματος προβάλλει την πάνω
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φωνή. Εδώ φαίνεται και η διαφορά με τον Gould του 1955, ο οποίος θα 

επιχειρούσε μια ταυτόχρονη αντιστικτική προβολή και των δύο φωνών.

3. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της 28ης παραλλαγής, της οποίας η 

μελωδία στηρίζεται στα δύο άκρα, την πάνω φωνή και στο μπάσο, έχοντας στις 

μεσαίες φωνές συνεχόμενες τρίλιες. Ενώ στην ηχογράφηση του 1981 υπάρχει μια 

ιδανική ισορροπία μεταξύ πάνω φωνής και μπάσου, στην ηχογράφηση του 1955 ο 

μπάσος υποβιβάζεται έναντι της μελωδίας.

4. Ιδανική εφαρμογή του διάφανου πολυφωνικού πλαισίου βρίσκεται στην 25η 

παραλλαγή. Η μελωδία εκτυλίσσεται όσο πιο απλοϊκά στην ασφάλεια του 

αρμονικού υπόβαθρου μέχρι τα μέτρα 13-15 όπου ο Gould επιλέγει να προβάλλει 

τη μεσαία φωνή έναντι της μελωδίας κάτι που επιλέγει και στην ηχογράφηση του 

1955. Ενώ το 1955 όμως προβάλλει τη μεσαία φωνή διατηρώντας σε δυνατή 

ένταση και τη μελωδία, το 1981 η ένταση όλων των φωνών πέραν της μεσαίας 

φωνής κυμαίνεται στα ίδια χαμηλά επίπεδα δημιουργώντας μια ηχητική 

ισορροπία ιδανική. Ο Gould είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στις εσωτερικές φωνές 

καθώς και στη φωνή του μπάσου και όπως είπε σε μια συνέντευξη με τον 

Jonathan Cott: ‘ ...σεμια δεδομένη στιγμή, το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό δομικό 

μουσικό υλικό ήταν συνήθως κάτι που τύχαινε να συμβεί σε μια άλλη φωνή, παρά 

στη μελωδία, όπως για παράδειγμα στον τενόρο. 12

Η σημαντικότερη ίσως διαφορά των δυο ηχογραφήσεων, πέρα από τα τεχνικά 

ζητήματα, έγκειται στο ότι ο Gould στην ηχογράφηση του 1981 ερμήνευσε τις 

παραλλαγές Goldberg συνειδητοποιημένος και γνωρίζοντας ακριβώς τι επιζητούσε

1U Κ. Bazaana. ο.π. σ.149.
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από την ερμηνεία του. Χωρίς να θέλω ασφαλώς να στερήσω από την ηχογράφηση 

του 1955 το ποσοστό ευφυΐας που τη διακατέχει θεωρώ πως είναι λιγότερο 

‘αυστηρή’ ερμηνεία, σε σχέση με αυτή του 1981, ιδιαίτερα όμως αυτοσχεδιαστική 

και ‘διασκεδαστική’ ερμηνεία, όπως της περιέγραψε άλλωστε και ο ίδιος ο Gould.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αναφερόμενος στον Bach και στην ερμηνεία του, ο Gould παραθέτει τα εξής 

λόγια σε ένα γράμμα του 1972: "Ημουσική του Bach, ενώ χαρακτηρίζεται από μια δομική 

ακρίβεια δίνει ωστόσο την ενθάρρυνση στον ερμηνευτή να αυτοσχεδιάσει και να την 

‘επενδύσει’ με την προσωπικότητα του (με την ψυχολογική του διάθεση) ’ Όπου η 

προσωπικότητα του ερμηνευτή ‘πρέπει να είναι, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, σε 

αρμονία με τη βασική φιλοσοφία και θρησκευτική υπόσταση της μουσικής του Bach καθώς 

και με την σαφή πολυφωνική γραφή βάση της οποίας συνέθεσε τα έργα του.’113 Αυτή είναι 

και η φιλοσοφία της ερμηνείας του Gould στον Bach και διακρίνεται και στις δύο 

ηχογραφήσεις των παραλλαγών Goldberg. Αυτό που θα προσέθετα ως ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό της ερμηνείας του, το οποίο ωστόσο ‘περιλαμβάνεται’ μόνο στην 

ηχογράφηση του 1981, είναι η ενασχόληση και εξοικείωση του με τις διαδικασίες 

ηχογράφησης και τις δυνατότητες του στούντιο. Ο Gould του 1981, γνώριζε πλέον τη 

συμβολή της τεχνολογίας και του στούντιο σε μια ερμηνεία και ένας από τους λόγους 

που ασχολήθηκε τόσο εκτενώς με αυτό ήταν ίσως για να μπορεί να ελέγχει ο ίδιος το 

‘ηχητικό αποτέλεσμα’.

Όσον αφορά στην ‘επένδυση των ερμηνειών με την προσωπικότητα του’ αυτό 

που ουσιαστικά διαφοροποιεί τις δυο ηχογραφήσεις των παραλλαγών Goldberg είναι 

προφανώς η προσωπικότητα με την οποία επενδύθηκαν. Είναι σαφές πως ο 23χρονος 

Gould, ενθουσιασμένος με την ιδέα της επικείμενης σολιστικής καριέρας του και 

επαρμένος από τη ξαφνική προσοχή του ‘δημοσιογραφικού κόσμου’ προς την άβολη,
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μέχρι τότε, διαφορετικότητα του είχε μια εντελώς διαφορετική ψυχολογία από τον 

κορεσμένο 49χρονο Gould.

Το αποτέλεσμα όμως όλης αυτής της ‘ερμηνευτικής προεργασίας’ του Gould 

είναι εξίσου εξαιρετικό. Η κάθε ερμηνεία του Gould, με προσήλωση ωστόσο στις δύο 

ηχογραφήσεις των παραλλαγών Goldberg, προσφέρει στο κάθε έργο τη στιγμή της 

αναδημιουργίας και της αναγέννησης του. Αυτό ήταν εξάλλου το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της ηχογράφησης του 1955 τόσο από την ηχογράφηση του 1981 όσο και 

από κάθε άλλη ηχογράφηση. Το γεγονός ότι ένας 23χρονος πιανίστας ονόματι Glenn 

Gould εμφανίστηκε αστραπιαία από το πουθενά και ερμήνευσε ένα τόσο γνωστό έργο 

λες και δεν ερμηνεύτηκε ποτέ ξανά, σαν να ήταν αυτός ο συνθέτης και ερμηνευτής του 

έργου, ήταν κάτι που έκανε εντύπωση και τώρα, πενήντα χρόνια μετά, συνεχίζει να κάνει 

εντύπωση παρά την παρεμβολή της ηχογράφησης του 1981. Αυτό που δε θα μπορέσει 

ποτέ να ξεπεράσει η ηχογράφηση του 1981, όσο εξαιρετική και αν είναι, είναι η αυτή η 

αναγέννηση των παραλλαγών Goldberg που προκάλεσε ένας Glenn Gould το 1955.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Βιογραφικό Glenn Gould

■ 1932 25 Σεπτεμβρίου: Γεννιέται ο Glenn Herbert Gould από τον Russel Herbert 

(Bert) και την Florence Gould. Μέχρι την ηλικία των 10 ετών διδάσκεται πιάνο 

από τη μητέρα του114 ενώ στη συνέχεια εγγράφεται στο Toronto Conservatory of 

Music.

■ 1940-47 Διδάσκεται θεωρία από τον Leo Smith.

■ 1942-49 Κάνει μαθήματα εκκλησιαστικού οργάνου με τον Frederick C. Silvester.

■ 1943-52 Μαθήματα πιάνου με Alberto Guerrero.

Κατακτά το δίπλωμα ATCM (Associate, Toronto Conservatory of Music) στην 

ηλικία των δώδεκα ετών με τους ψηλότερους βαθμούς στη χώρα.

■ 1945 12 Δεκεμβρίου: Πρώτο ρεσιτάλ σε εκκλησιαστικό όργανο, στο Eaton 

Auditorium Toronto.

Μαθήματα στο Malvern Collegiate Institute, Toronto.

■ 1946 8 Μάιου: Ντεμπούτο με ορχήστρα, 1η κίνηση του 4° κονσέρτου για πιάνο 

του Μπετόβεν. Ορχήστρα: Toronto Conservatory of Music διευθυντής 

ορχήστρας: Ettore Mazzoleni.

■ 1947 14 Ιανουαρίου: 4° κονσέρτο για πιάνο Beethoven με την Toronto Symphony 

Orchestra και διευθυντή ορχήστρας τον Sir Bernard Heinz.

114 Η μητέρα του ήταν μουσικός, έπαιζε πιάνο, δίδασκε τραγούδι και διεύθυνε χορωδίες και λόγω αυτού 
απαιτούσε από τον Glenn να τραγουδάει συνεχώς και συγχρόνως με αυτό που έπαιζε.



20 Οκτωβρίου: Πρώτο ρεσιτάλ ως σολίστας πιάνου στο Eaton Auditorium στο 

Τορόντο.

■ 1950 24 Δεκειιβρίου: Ντεμπούτο στο ραδιόφωνο για το CBC (Canadian

Broadcasting Corporation) στην εκπομπή Sunday Morning Recital.

Ολοκληρώνει την σονάτα του για πιάνο και φαγκότο.

■ 1951 Περιοδείες στον δυτικό Καναδά με την συμφωνική ορχήστρα του

Βανκούβερ (Vancouver Symphony Orchestra).

■ 1952 8 Σεπτεμβρίου: Ντεμπούτο στη τηλεόραση στο CBC. 115

■ 1953 Σε συνεργασία με τον Albert Pratz κάνει τη πρώτη του ηχογράφηση

μουσικής δωματίου για την Hallmark Label του Τορόντο.

23 Δεκεμβρίου: Κονσέρτο για πιάνο ορ.42 του Schoenberg με τη συμφωνική 

ορχήστρα του CBC και διευθυντή ορχήστρας τον Jean -  Marie Beaudet.

Ρεσιτάλ στο Strafford Festival στο Ontario.

■ 1955 2 Ιανουαρίου: Ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες - ρεσιτάλ στην

Washington, στην Phillips Gallery.

11 Ιανουαρίου: Ρεσιτάλ στη Νέα Υόρκη στο Town Hall.

Υπογράφει αποκλειστικό συμβόλαιο με την Columbia Records.

Την ίδια χρονιά ολοκληρώνει και το έργο του, Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 1.

■ 1956 Πρώτη ηχογράφηση με την Columbia Records. Κυκλοφορούν οι Goldberg

Variations, BW V988 του J.S. Bach (Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 1955). 

Περιοδείες σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες.
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115 Ήταν ο πρώτος πιανίστας που έπαιξε στο κανάλι του CBC στην επίσημη έναρξη του σταθμού CBC Toronto 
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Ηχογραφείται το έργο του String Quartet op. 1 από το Montreal String Quartet για 

το CBC International Service.

■ 1957 26 Ιανουαρίου: Συνεργάζεται με τον Leonard Bernstein και την 

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης (New York Philharmonic Orchestra) 

ερμηνεύοντας το 2ο Κονσέρτο για πιάνο του Beethoven στο Carnegie Hall.

Αρχίζει η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία του σε Μόσχα, Λένινγκράντ και 

Βιέννη.

8 Μαΐου: Ευρωπαϊκό ντεμπούτο με ορχήστρα, παίζοντας με την Φιλαρμονική 

Ορχήστρα της Μόσχας.

18 Μαΐου: Παίζει με την Φιλαρμονική του Λένινγκράντ.

24 και 26 Μαΐου: Παίζει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου με 

διευθυντή ορχήστρας τον Herbert von Karajan.

Ενώ όμως η φήμη του εξαπλώνεται, ο ίδιος τείνει να κρύβεται, όσο πιο συχνά του 

επιτρέπεται, στην εξοχική κατοικία της οικογένειας του στο Uptergrove κοντά 

στη λίμνη Simcoe νότια του Τορόντο, πλαισιωμένος από το πέπλο ηρεμίας και 

απομόνωσης που επιθυμούσε κάθ’όλην τη διάρκεια της ζωής του.

■ 1958 Δεύτερη ευρωπαϊκή περιοδεία.

25 Αυγούστου: Συμπράττει με την Hart House Orchestra του Τορόντο και 

διευθυντή ορχήστρας τον Boyd Neel στο Βερολίνο (Brussels World Fair).

Ρεσιτάλ σε Στοκχόλμη, Βερολίνο, Salzburg, Φλωρεντία, 11 ρεσιτάλ στο Ισραήλ 

σε 18 μέρες.
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1959 Με τη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου (London Symphony Orchestra) 

και διευθυντή ορχήστρας τον Joseph Krips ερμηνεύει τα τέσσερα από τα πέντε 

κονσέρτα για πιάνο του Beethoven.

31 Αυγούστου: Ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του περιοδεία στη Λουκέρνη 

(Lucerne Festival).

1960 Ηχογραφείται το String Quartet op. 1 από το Symphonia String Quartet.

Δυο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του, 4 Glenn Gould: O ff the Record ’ και 

4Glenn Gould: On the Record ’ από την National Film Board of Canada. 

Ντεμπούτο στην αμερικανική τηλεόραση με την φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας 

Υόρκης και διευθυντή ορχήστρας τον Leonard Bernstein.

1961 Ρεσιτάλ μουσικής δωματίου με τους σολίστες, Leonard Rose (τσελίστας) 

και τον βιολιστή Oscar Shumsky στο Stratford Festival στο Ontario.

Εκπομπή στο CBC The Subject is Beethoven με τον Leonard Rose. Παγιώνει τη 

θέση του τόσο ως ερμηνευτής όσο και ως σχολιαστής στην τηλεόραση.

1962 Εκδίδει το 'Let’s Ban Applause!’στο Musical America και το 4An 

Argument For Richard Strauss’στο High Fidelity.

Απρίλη: Συνεργασία με την φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και τον Leonard 

Bernstein ερμηνεύοντας το 1° κονσέρτο για πιάνο του Brahms.

8 Αυγούστου: Πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο CBC με θέμα 4Arnold 

Schoenberg: The Man Who Changed Music ’.

1963 Κυκλοφορούν οι 6 παρτΐτες του J.S. Bach από την Columbia Records. 

Επιμελείται μια σειρά εκπομπών, 4 The Anatomy o f Fugue ’ όπου παρουσιάζεται 

και το έργο του So You Want to Write a Fugue.
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Σειρά διαλέξεων με θέμα Arnold Schoenberg: A Perspective, στα πανεπιστήμια 

University of Cincinnati, Ohio και University of Toronto.

■ 1964 To Πανεπιστήμιο του Τορόντο τον τιμά ορίζοντας τον Doctor of Laws.

10 Απριλίου: Τελευταία συναυλία σε κοινό στο Los Angeles αφυπηρετώντας έτσι 

σε ηλικία 32ετών από το επάγγελμα του σολίστα116. Το πρόγραμμα της 

συναυλίας αυτής περιλάμβανε τα: J.S. Bach: Art o f the Fugue, Partita nr.4. 

Krenek: Sonata nr.3. Beethoven: Sonata op. 110. Hindemith: Sonata nr.3.

■ 1965 Μεταδίδει το ντοκιμαντέρ του Gould ‘The Prospects of Recording’ από τη 

CBC το οποίο αργότερα εκδόθηκε ως άρθρο στο περιοδικό High Fidelity (τεύχος 

Απριλίου 1966).

■ 1966 Μεταδίδονται τέσσερα ντοκιμαντέρ από το BBC, Conversations with 

Glenn Gould, όπου o Gould δίνει μια σειρά συνεντεύξεων στον Humphrey 

Burton, ανταποκριτή του BBC.

Ηχογραφεί το 5° κονσέρτο για πιάνο (The emperor) του Beethoven μαζί με τον 

Leopold Stokowski.

■ 1967 Μεταδίδεται στο CBC το ντοκιμαντέρ του Gould ‘To Every Man His Own 

Bach’.

Κυκλοφορεί από την Columbia Records μια ηχογράφηση με έργα των Καναδών 

συνθετών Istvan Anhalt, Jacques Hetu και Oskar Morawetz.

116 Η δυσαρέσκεια του Gould ως προς την έκθεση σε κοινό δικαιολογείται από τον ίδιο ως εξής: ‘Έβρισκα πως 
στην παρουσία έστω και ενός ατόμου έτεινα να επιδειχτώ και στην τελική αυτό εμπόδιζε τη συνολική μου 
ερμηνεία... Τώρα εάν πολλαπλασιάσεις το ένα άτομο με άλλα 2 ή 3 χιλιάδες άτομα σε μια μεγάλη αίθουσα 
συναυλιών, καταλαβαίνεις τις επιφυλάξεις μου ως προς το μέτριο αποτέ/^σμα ερμηνείας που προκύπτει... Είναι 
τέτοια η φύση της συναυλίας που δεν σου επιτρέπει να πεις: ‘Να το ξαναπαίξω; Δεν νομίζω πως μου άρεσε αυτό 
που μόλις έκανα ’ και είχα πάντα τη διάθεση σε κάθε μου συναυλία να κάνω ακριβώς αυτό. Είχα πάντα την ανάγκη 
να σταματήσω, να γυρίσω στο κοινό και να πω: ‘Νομίζω πως αυτό το σημείο θα ήθελα. να το επαναλάβω ’. ’ Από 
συνέντευξη που έδωσε στη Elyse Mach και περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Great Contemporary Pianists Speak 
for Ihemselves (  a. 92).



Μεταδίδεται το πρώτο μέρος από την τριλογία των ραδιοφωνικών εκπομπών ‘ The 

Solitude Trilogy’, ‘The Idea of North’.

■ 1969 Βραβεύεται με το Molson Prize και το χρηματικό έπαθλο των $15.000 από 

το Canada Council.

12 Νοειιβρίου: Μεταδίδεται το δεύτερο μέρος της τριλογίας The Solitude Trilogy, 

το οποίο ονομάζει ‘The Latecomers’.

23 Νοειιβρίου: Εκδίδεται το άρθρο ‘Should We Dig Up the Rare Romantics? 

...No, They’re Only a Fad’ στο New York Times.

■ 1970 Συμμετέχει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ‘The Well-Tempered Listener’, 

στο οποίο ο Gould συζητάει με τον Curtis Davis και ερμηνεύει σε πιάνο, 

τσέμπαλο και όργανο.

23 Ιουλίου: Ρεσιτάλ στο ραδιόφωνο του CBC, κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος CBC Thursday Music και ερμηνεύει την 3η Σονάτα, ορ.58 του 

Chopin και αποσπάσματα από τα ‘Songs Without Words ’ του Mendelssohn.

9 Δεκειιβρίου: Μεταδίδεται από το CBC το πρόγραμμα Glenn Gould Plays 

Beethoven ερμηνεύει το 5° Κονσέρτο, ορ.73 του Beethoven με τη συμφωνική 

ορχήστρα του Τορόντο και διευθυντή ορχήστρας τον Karel Ancerl.

■ 1971 Ραδιοφωνικό πρόγραμμα με τίτλο ‘Stokowski: A Portrait for Radio’. 

Ηχογραφεί για την Columbia Records έργα των Bach, Bizet, Byrd, Grieg και 

Schoenberg.

■ 1972 Μουσική επιμέλεια του έργου ‘Slaughterhouse Five ’ του σκηνοθέτη George 

Roy Hill.
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■ 1973 Αγοράζει το Steinway CD 318.117

■ 1974 Η ORTF (France), επιμελείται μιας σειράς από τέσσερα τηλεοπτικά 

προγράμματα για τον Gould τα οποία ονομάζει Chemins de la Musique.

15 Ιανουαρίου: Μεταδίδει ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα ‘Casals: A Portrait for 

Radio’.

20 Φεβρουάριου: Τηλεοπτικό πρόγραμμα στο CBC ‘The Age of Ecstasy -  το 

οποίο είναι μέρος μιας σειράς τεσσάρων εκπομπών με θέμα Music in Our Time-.

19 Νοειιβρίου: Ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα ‘Arnold Schoenberg the First 

Hundred Years: A Documentary/ Fantasy’.

■ 1975 5 Φεβρουάριου: Μεταδίδεται το ‘The Flight from Order 1910-1920’, το 

δεύτερο μέρος της σειράς Music in Our Time.

16 Νοεαβρίου: το τρίτο μέρος ‘New Faces, Old Forms 1920-1930.

Στα πλαίσια ενός συνεδρίου με θέμα An International Exhibition o f  Music for  

Broadcasting, μεταδίδεται ένα βίντεο με τίτλο ‘Radio as Music’, το οποίο έχει ως 

θέμα την προσέγγιση του Gould στη δημιουργία ντοκιμαντέρ για το ραδιόφωνο.

26 Ιουλίου: Πεθαίνει η μητέρα του Gould, Florence Gould.

■ 1977 25 Μαρτίου: Μεταδίδεται το τρίτο μέρος του The Solitude Trilogy, ‘The 

Quiet in the Land’.

14 Δεκειιβρίου: Μεταδίδεται το τέταρτο μέρος του Music in Our Time, ‘The 

Artist as Artisan 1930-1940 ’.

117 To πιάνο αυτό κατασκευάστηκε το 1945, ήταν το αγαπημένο πιάνο του Gould και έτσι είχε κάνα τις 
περισσότερες από τις ηχογραφήσεις του στο πιάνο αυτό μεταφέροντας το από το Τορόντο στη Νέα Υόρκη. Σε 
μια από αυτές τις μεταφορές, το πιάνο υπέστη ζημιά και ενώ οι τεχνικοί δούλευαν επί μήνες για να επαναφέρουν 
το πιάνο στην αρχική του κατάσταση, δεν κατάφεραν ποτέ να αποκαταστήσουν τη ζημιά στα αυτιά του Gould. 
Έτσι η τελευταία ηχογράφηση των παραλλαγών Goldberg έγινε σε πιάνο Yamaha.
To CD 318 βρίσκεται τώρα στη National Library of Canada και χρησιμοποιείται σε ρεσιτάλ που δίνονται στο 
χώρο αυτό.



Ηχογραφεί τις Αγγλικές Σουίτες του J.S. Bach για την CBC Records.

■ 1978 Μάιος: Εκδίδεται στους New York Times το άρθρο του Gould, ‘In Praise of 

Maestro Stokowski’, απόσπασμα του οποίου είχε εκδοθεί και στο The Piano 

Quartetly την ίδια χρονιά με τίτλο ‘Stokowski in Six Scenes’.

■ 1979 2 και 9 Απριλίου: Ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο CBC ‘Richard Strauss: The 

Bourgeois Hero’.

ΣεπτέuBp io : Μετάδοση μιας σειράς εκπομπών με θέμα Glenn Gould's Toronto, 

σκηνοθέτημένη από τον John McGreevy.

Κυκλοφορεί η πρώτη ταινία της CLASART για τον Glenn Gould, με τίτλο Glenn 

Gould Plays Bach, No.l: The Question o f Instrument.

■ 1980 Κυκλοφορεί ο δίσκος Glenn Gould Silver Jubilee Album (διπλός δίσκος) 

στον οποίο περιλαμβάνονται έργα στα οποία συνεργάζεται με την Elisabeth 

Schwarzkopf καθώς και το Glenn Gould Fantasy.

Κυκλοφορεί η δεύτερη ταινία της CLASART, Glenn Gould Plays Bach, no.2: An 

Art o f Fugue.

■ 1981 Κυκλοφορεί η 3η ταινία της CLASART με τίτλο Glenn Gould Plays Bach, 

no. 3: Goldberg Variations, ταινίες τις οποίες σκηνοθετεί ο Bruno Monsaigneon.

■ 1982 Κυκλοφορεί από τη CBC Records η δεύτερη ηχογράφηση των Goldberg 

Variations, BWV 988 του Bach.

Αύγουστοε: Βιντεοσκοπεί τον εαυτό του να διευθύνει ένα σύνολο μουσικής 

δωματίου, με Καναδούς μουσικούς, ερμηνεύοντας το ‘Siegfried Idyll’ του 

Wagner σε προσαρμογή για ορχήστρα δωματίου.
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27 Σεπτεμβρίου: Ο Glenn Gould παθαίνει την πρώτη από τις πολλές ανακοπές 

καρδιάς που θα ακολουθήσουν μέχρι τον θάνατο του στις 4 Οκτωβρίου ώρα

11.30 το πρωί.
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Πίνακας I

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Χρονική διάρκεια 
1955

Χρονική διάρκεια 
1981

Άρια Γ53 3Ό5
Παραλλαγή αρ.1 0’45 ΓΙΟ
Παραλλαγή αρ.2 0’37 0’49
Παραλλαγή αρ.3: κανόνας σε ταυτοφωνία 0’55 Γ31 Ε118
Παραλλαγή αρ.4 0’29 0’50Ε
Παραλλαγή αρ.5 0’37 0’37
Παραλλαγή αρ.6: κανόνας στη 2α 0’34 0’40 Ε
Παραλλαγή αρ.7 Γ08 Γ16
Παραλλαγή αρ.8 0’45 0’54
Παραλλαγή αρ.9: κανόνας στην 3η 0’38 0’59 Ε
Παραλλαγή αρ.10: φουγκέτα 0’43 Γ0 4 Ε
Παραλλαγή αρ.11 0’55 0’54
Παραλλαγή αρ.12: κανόνας στην 4η 0’56 Γ 3 8 Ε
Παραλλαγή αρ.13 2 Ί1 2’38
Παραλλαγή αρ.14 0’59 Γ04
Παραλλαγή αρ.15: κανόνας στην 5η 2 Ί 7 5Ό0Ε
Παραλλαγή αρ.16: overture Γ17 Γ38
Παραλλαγή αρ.17 0’53 0’54
Παραλλαγή αρ.18: κανόνας στην 6η 0’46 Γ 0 3 Ε
Παραλλαγή αρ.19 0’43 Γ03
Παραλλαγή αρ.20 0’48 0’50
Παραλλαγή αρ.21: κανόνας στην 7η Γ42 2 Ί 3 Ε
Παραλλαγή αρ.22: alia breve 0’42 Γ03
Παραλλαγή αρ.23 0’54 0’58
Παραλλαγή αρ.24: κανόνας στην οκτάβα 0’57 Γ 4 2 Ε
Παραλλαγή αρ.25 6’28 6Ό3
Παραλλαγή αρ.26 0’52 0’52
Παραλλαγή αρ.27: κανόνας στην 9η 0’50 Γ21 Ε
Παραλλαγή αρ.28 Π 1 Γ03
Παραλλαγή αρ.29 ΓΟΟ Γ02
Παραλλαγή αρ.30: Quodlibet 0’48 Γ2 8 Ε
Άρια 2 Ί 0 3’45

Συνολικός Χρόνος 38’26 5Γ14

118 Ε: επανάληψη του πρώτου μέρους της παραλλαγής.
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