
  

Νίκος Σκαλκώηας (1904-49). Με αθορμή δύο νέες 

δημοζιεύζεις 
 

 

Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 100 ρξφλσλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ Έιιελα ζπλζέηε ζα ήζεια λα 

παξνπζηάζσ δχν αμηφινγεο δεκνζηεχζεηο, απφ ην γεξκαλφθσλν θαη αγγιφθσλν ρψξν αληίζηνηρα, θαη 

λα δηαηππψζσ θάπνηεο ζθέςεηο πάλσ ζε απηέο. Πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν ηεο Judit 

Alsmeier, Komponieren mit Tönen, Pfau, Saarbrücken 2001, θαη γηα ην άξζξν ηεο Δπαγγειίαο 

Μαληδνπξάλε, «Nikos Skalkottas: sets and styles in the Octet», The Musical Times 145, 3/2004, ζ. 

73-86. 

Judit Alsmeier, Komponieren mit Tönen, 

Pfau, Saarbrücken 2001 

Τν βηβιίν ηεο Alsmeier είλαη κηα ειαθξψο επεμεξγαζκέλε 

εθδνρή ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο, ε νπνία θαηαηέζεθε 

ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία Folkwang ηνπ Έζζελ ην 2000. Η 

δηαηξηβή ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο γλσζηέο αξεηέο ησλ 

γεξκαλφθσλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο γίλνληαη 

άκεζα αληηιεπηέο απφ ηα πεξηερφκελα: δηάθαλε δηάξζξσζε 

ηνπ πιηθνχ ζε θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα θαη θπξίσο ζαθήο 

ζηφρνο, ν νπνίνο δηαθαίλεηαη απφ ηελ νξγαληθή ζπλάθεηα θαη 

ζπλέρεηα ησλ ελνηήησλ θαη απφ ην (ζχληνκν) 

ζπκπεξαζκαηηθφ θεθάιαην ζην ηέινο. 

Ήδε απφ ηνλ ππφηηηιν-ζέκα ηνπ βηβιίνπ ηεο ε ζπγγξαθέαο 

θάλεη ζαθείο ηηο πξνζέζεηο ηεο: Νikos Skalkottas und 

Schönbergs «Komposition mit zwölf Tönen». Έηζη ην πξψην, 

ζαθψο κηθξφηεξν, κέξνο ηνπ βηβιίνπ αθνξά ηε «ζχλζεζε κε 

δψδεθα θζφγγνπο» ηνπ Schoenberg, ελψ ην δεχηεξν ηελ 

«παξαιιαγή» ηεο (Variante) απφ ηνλ Σθαιθψηα. Η εξγαζία 

ηεο δηέπεηαη ινηπφλ σο έλα βαζκφ απφ ζπγθξηηηθή δηάζεζε, ε 

νπνία δελ πξέπεη λα ελνριήζεη, αθνχ ε ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο λογικήρ (θαη φρη 

απνθξπζηαιισκέλεο ηερληθήο) ηεο ζχλζεζεο ηνπ Schoenberg δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλζεζεο ηνπ Έιιελα ζπλζέηε. 

Η Alsmeier πξνζπαζεί ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ λα εμεγήζεη ηε γέλεζε νξηζκέλσλ ζπγρχζεσλ θαη 

αζαθεηψλ ζε δεηήκαηα νξνινγίαο (θαη ζπλεπψο νπζίαο), νη νπνίεο επηθξάηεζαλ ζην γεξκαλφθσλν 

ρψξν γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Τελ εληνπίδεη ζην γεγνλφο φηη νη ζχγρξνλνη ηνπ ζπλζέηε (Schoenberg) 

ζεσξεηηθνί έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο ηα πξψηα δσδεθάθζνγγα έξγα ηνπ (op. 25 θαη 26), ηαπηίδνληαο έηζη 

ηελ έλλνηα ηεο ζεηξάο κε οπιδόνηιοςρ κνηηβηθνχο θαη κεισδηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Όκσο ηα έξγα απηά 

απνηεινχζαλ νπζηαζηηθά «ελδηάκεζα ζηάδηα ζηελ πνξεία πξνο ην νπζηαζηηθφ». Καηά ηελ ζπγγξαθέα 

κφλν ν Adorno αληηιήθζεθε, ζε κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ Schoenberg, ηελ έλλνηα ηεο ζεηξάο σο 

ππνιαλζάλνλ πιηθφ αλαθνξάο θαη φρη σο απνθιεηζηηθφ κεισδηθφ-κνηηβηθφ-ζεκαηηθφ πιηθφ[1], γεγνλφο 

πνπ νδεγνχζε ζην εζθαικέλν (;) ζπκπέξαζκα ηεο ππεξβνιηθήο ειεπζεξίαο ζην ρεηξηζκφ ηεο 

‘κεζφδνπ’. Ο ζπλζέηεο αληηιακβαλφηαλ δειαδή ηε «ζχλζεζε κε δψδεθα θζφγγνπο» σο δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζηήκαηα θαη «λα ζπλζέηεη φπσο πξηλ», θαη ηελ έλλνηα ηνπ set σο 

αθεξεκέλν πιηθφ αλαθνξάο θαη θνξέα ηεο ιδέαρ (Gedanke) γηα ηελ «πνιπδηάζηαηε» ζχλζεζε, θάηη 

πνπ θαηά ηελ ζπγγξαθέα εθαξκφδεη θαη ν Σθαιθψηαο. Αξθεηά πνιεκηθή ζηηο ζέζεηο ηεο, ε Alsmeier 

θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη απφ ηε «ζχλζεζε κε [δψδεθα]θζφγγνπο» (Komposition mit Tönen), νη 

Γεξκαλνί ζεσξεηηθνί, αλαιχνληαο ην έξγν ηνπ Schoenberg, θαηέιεμαλ ζηε «ζχλζεζε κε ζεηξέο» 

(Komposition mit Reihen) ή, φπσο εχζηνρα πξνηείλεη, ζην collage ζεηξψλ. Η ζπγγξαθέαο θαηαινγίδεη 

ζηνπο Γεξκαλνχο εξεπλεηέο κεγάιεο επζχλεο θαη πιήξε άγλνηα ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ ρψξν 
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(Babbitt, Lewin) αθφκα θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 70. Έηζη ν Christian Möllers εληφπηδε κηαλ 

αλαθνινπζία θαη αληίθαζε κεηαμχ δσδεθάθζνγγεο ηερληθήο θαη πξαγκαηηθήο ζχλζεζεο, ε νπνία 

ειάκβαλε «καδνρηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά». Βξίζθνπκε πάλησο αξθεηά επηζεηηθή θαη θάπσο άδηθε ηελ 

θξηηηθή πνπ αζθεί ε ζπγγξαθέαο, εηδηθά ζηνλ ηειεπηαίν, δεδνκέλνπ φηη ν Möllers κηιάεη, ζε άιιν 

ζεκείν, γηα ηελ αξρηθή ζεηξά σο παξνρέα θζφγγσλ (Tonlieferant) -και όσι διαζηεμάηυν- γηα 

δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο[2]. 

H Alsmeier θαηαιήγεη ζε κηα δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο παξαηήξεζεο ηνπ Möllers, κηιψληαο γηα 

ηνληθέο πνηφηεηεο[3] (Tonquailitäten), δειαδή (απφιπηα) ηνληθά χςε, νη νπνίεο ιεηηνπξγψληαο σο 

απφζεκα θζφγγσλ (Tonvorrat)[4], δελ ζα επέηξεπαλ ηειηθά ηε κεηαθνξά ηνπο. Όια απηά βέβαηα 

ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη γίλεη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ θζφγγσλ ελφο set θαη ηεο ζεηξάο 

αιιεινδηαδνρήο ησλ θζφγγσλ, δειαδή ησλ δηαζηεκάησλ, θάηη πνπ ε ζπγγξαθέαο θαζηζηά ζαθέο 

εγθαίξσο. Αλάινγα κε ηελ ηήξεζε ή κε ηήξεζε απηήο ηεο ζεηξάο, κηιάκε γηα νξγαλσκέλν (ordered) ή 

αλνξγάλσην (unordered) set. Σηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ, κε ηελ ειάρηζηε δέζκεπζε ησλ θάζε 

θνξά επηιεγφκελσλ ηνληθψλ πςψλ ζε έλα απφζεκα θζφγγσλ επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε ειεπζεξία 

«ζχλζεζεο κε θζφγγνπο». Έηζη ινηπφλ αληηιακβάλεηαη ε ζπγγξαθέαο ηε ‘κέζνδν’ ή θαιχηεξα ηνλ 

ηξφπν ζχλζεζεο ηνπ Schoenberg. Οπζηαζηηθά εθνξκά, ζε αληίζεζε κε ηνλ Möllers, απφ κηα δηάζεζε 

δηθαίσζεο ηνπ ηξφπνπ ζχλζεζεο ηνπ Βηελλέδνπ κνπζνπξγνχ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κφλν κε ηελ 

δηεπξπκέλε εθδνρή ηεο ‘ζεσξίαο’ ηνπ. Απηφ πνπ θάπσο ελνριεί ζηελ νπηηθή ηεο Alsmeier είλαη ε 

άξλεζε θάπνηνπ ζπζηεκαηηθνχ θαη γηαηί φρη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ζηε «κέζνδν ζχλζεζεο κε 

δψδεθα θζφγγνπο», πνπ, αλ κε ηη άιιν, σο ηέηνηα αλαθνηλψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1923 απφ ηνλ 

Schoenberg ζηνπο καζεηέο ηνπ. Θα κπνξνχζε θαλείο επίζεο λα αληηηάμεη ηελ θνηλφηππε παξαηήξεζε -

αθφκα θη αλ ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο αιιά θπξίσο ην εχξνο ζε επίπεδν κνξθήο θαη 

πθήο ησλ έξγσλ ηνπ Schoenberg- φηη νη ζπλζέηεο, φηαλ εθθξάδνληαη ζεσξεηηθά γηα ην έξγν ηνπο, 

αθήλνπλ λα θαλεί φηη άιια ιέλε θαη άιια πξάηηνπλ. Πξέπεη πάλησο λα ηνληζηεί φηη νη φξνη/πνηφηεηεο 

«απφζεκα θζφγγσλ»-«πεδίν»[5]-«αλνξγάλσηo set»- «πνιπ-δηάζηαζε», πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ζπγγξαθέαο είλαη αξθεηά ιεπηνί θαη πξνυπνζέηνπλ αξθεηή εμνηθείσζε κε ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ 

Schoenberg. Καηαιήγνληαο, ε νπηηθή ηεο Alsmeier ζπλδπάδεη γλψζε ηεο γεξκαλφθσλεο ζεσξεηηθήο 

παξάδνζεο, πνπ ηεο επηηξέπεη, πέξαλ απφ θάπνηεο ππεξβνιέο, λα αληηιεθζεί εμειηθηηθά θαη νξγαληθά 

ην έξγν ηνπ Βηελλέδνπ ζπλζέηε, κε ην αλαιπηηθφ εξγαιείν ηεο ζεσξίαο ησλ set. 

Σην δεχηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ, ε ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεηαη ζην έξγν ηνπ Σθαιθψηα. Βαζηδφκελε 

ζε πιηθφ ηνπ Γ.Γ. Παπατσάλλνπ επηρεηξεί ζην πξψην θεθάιαην λα πξνζεγγίζεη ηα έξγα πνπ γξάθηεθαλ 

ζην Βεξνιίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο [6] ζηνλ Schoenberg (1928-32). Τα ληνθνπκέληα είλαη 

σζηφζν ιηγνζηά: Το ππώηο κοςαπηέηο εγσόπδυν , νη δχν Σοναηίνερ για βιολί και πιάνο, ην Ππώηο 

κονηζέπηο για πιάνο, ην Οκηέηο θαζψο θαη κηα αλαθνξά ηνπ Adorno[7]. Σην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

γξάθηεθαλ ηα παξαπάλσ έξγα, ν ζπλζέηεο πεξλάεη απφ ηε ζχλζεζε κε δσδεθάθζνγγα ζέκαηα, ηα 

νπνία επεμεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξα ειεχζεξα (κε ηελ ηερληθή ηεο εξελιζζόμενερ 

παπαλλαγήρ(entwickelnde Variation))[8], ζηε ζχλζεζε κε αλνξγάλσηα θαη νξγαλσκέλα set, γηα λα 

θαηαιήμεη ζην Οκηέηο θαη ζην Ππώηο Κονηζέπηο για πιάνο ζηε ζχλζεζε κε δψδεθα θζφγγνπο. Οη 

αλαιχζεηο ηεο Alsmeier ζπλδπάδνληαη κε ην παξάξηεκα 1 ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, φπνπ ζεκεηψλεηαη 

«ην πιηθφ», δειαδή ηα set ησλ αλαιπφκελσλ έξγσλ. Παξφιν πνπ βαζίδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε ζεσξία ησλ set, δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ νλνκαζία ηνπο (κε αξηζκνχο) θαη ελψ κηιάεη 

ζε πνιιέο ζπλζέζεηο γηα νξγαλσκέλα set δελ ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαθνξά ηεο νθηάβαο γηα λα ηα θέξεη 

ζην normal order. Η παξνπζίαζή ηεο (θαη ζην παξάξηεκα) είλαη κνηηβηθή (θαη φπνπ ρξεηάδεηαη 

ζεκαηηθή), θάηη πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ ππνθαηλφκελνπ, ηελ βνεζάεη (ζε αληίζεζε κε ηελ 

Μαληδνπξάλε) λα θαηαλνεί ηε ζρέζε δσδεθαθσλίαο θαη κνξθνινγίαο θαη λα θζάλεη ζε ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα. 
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Βεξνιίλν, πεξίπνπ 1930. 
Οθηέην (1931). Φεηξφγξαθν ηνπ 
ζπλζέηε κε ηελ αξρή ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο. 

Τα επφκελα θεθάιαηα απνηεινχλ ην θχξην ζψκα ηνπ βηβιίνπ θαη κε 

νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζπληζηνχλ πξσηφηππε επηζηεκνληθή εξγαζία. 

Υπφ ην πξίζκα «γξακκηθφηεηα», «κνπζηθφο ρψξνο» θαη «ελφηεηα θαη 

ζπλνρή» ε ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηελ αλεμάξηεηε ζπλζεηηθή εμέιημε 

ηνπ Σθαιθψηα ζηελ Αζήλα. Δχζηνρα δηαπηζηψλεη ζηελ αξρή ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ, φηη ν ζπλζέηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο γξακκηθφηεηαο, ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα set θαη, θπξίσο, φηη ηειηθά ην αληηιακβαλφηαλ, φπσο θαη ν 

Schoenberg, σο ζχλνιν ηνληθψλ πςψλ θαη φρη δηαζηεκάησλ. Έηζη 

εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη ν ζπλζέηεο δελ ζπλήζηδε λα ζεκεηψλεη 

απφ πξηλ ηηο ζεηξέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε. Δπηπιένλ, κε ηελ 

πξνεγνχκελε δηαπίζησζε (θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Παπατσάλλνπ, ν 

νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή αλαθνξά) ε Alsmeier θαηνξζψλεη 

λα εμεγήζεη θαη ην παξάδνμν θαηλφκελν φηη ν ζπλζέηεο απέθεπγε ηε 

κεηαθνξά θαη αλαζηξνθή ησλ ζεηξψλ αιιά πξνηηκνχζε ηε ρξήζε 

κφλν ηεο θαξθηληθήο, σο κνλαδηθήο ηερληθήο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζεηξψλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο[9]. 

Όπσο φκσο δηαπηζηψλεη ε ζπγγξαθέαο, ε νπηηθή απηή δελ εκπφδηζε εληειψο ηε δεκηνπξγία αζάθεηαο 

θαηά ηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ set. Έηζη, ζηα πξψηα αζελατθά έξγα (Σοναηίνερ για βιολί και πιάνο αξ. 3 

θαη 4, Τπίο εγσόπδυν αξ. 2 θαη Κοςαπηέηο για έγσοπδα αξ. 3) ν ζπλζέηεο ηαχηηζε ην set κε ηηο θσλέο 

ή κε ηε δηάηαμή ηνπο αιιά θαη κε ηηο κνπζηθέο θξάζεηο. Σην πιαίζην εμάληιεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

γξακκηθφηεηαο, ν ζπλζέηεο εθάξκνζε δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο ελαιιαγή, πεξηζηξνθή θαη κεηάζεζε 

θζφγγσλ. 

Σην επφκελν θεθάιαην, Ο μοςζικόρ σώπορ, ε ζπγγξαθέαο παξαιιειίδεη ηελ εμέιημε ηνπ Σθαιθψηα, 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη έθζεζε ηνπ πιηθνχ, κε απηήλ ηνπ Schoenberg: ηα φξηα ηεο 

γξακκηθφηεηαο, ε ρξήζε θιαζηθψλ κνξθψλ (θπξίσο ηνπ κέξνπο ζνλάηαο) θαη ε επαγφκελε αλάγθε 

επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ κε ηελ ηερληθή ηεο εξελιζζόμενερ παπαλλαγήρ νδήγεζαλ θαηαξρήλ ζηε 

ρξήζε πεξηζζνηέξσλ, αιιεινυπεξηηζέκελσλ set, κε απνθνξχθσκα ην Κονηζέπηο για βιολί (1938) θαη 

ην Κοςαπηέηο για έγσοπδα αξ. 4 (1940)  θαη ηέινο ζηελ πνιπδηάζηαηε δηάρπζε θαη πξνβνιή ηνπο 

(νξηδφληηα θαη θάζεηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο).  

 

Αζήλα, ζην θαθελείν ηεο νδνχ 
Ιάζσλνο. 
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Σηνηρεία απηήο ηεο ηερληθήο είραλ ήδε δηαθαλεί ζηελ αξρή 

ηεο Ππώηερ Σςμθυνικήρ Σοςίηαρ θαη ζε θάπνηα απφ ηα 32 κομμάηια 

για πιάνο. Σε απηή ηε ζπλζεηηθή πεξίνδν φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ, θαηά ηελ ζπγγξαθέα, γηα ηελ έθζεζε πιηθνχ εθηεηακέλσλ ή 

νιφθιεξσλ κεξψλ. Με ηελ νπηηθή απηή ε Alsmeier θαηνξζψλεη γεληθά 

λα εμεγήζεη πεηζηηθά ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξίπινθσλ 

δσδεθάθζνγγσλ έξγσλ ηνπ Σθαιθψηα. Οη ελζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα πξνβάιιεη είλαη δχν: 1. Η γξακκηθή έθζεζε ησλ 

set δελ ππνρσξεί εληειψο ζηα ψξηκα έξγα ηνπ Σθαιθψηα θαη αλ δελ 

απνηειεί ηερληθή παξνπζίαζεο ηνπο, απνηειεί ζίγνπξα έλαλ 

ηξφπν διαηύπυζερ ζεκάησλ ζαλ απηφλ πνπ δηαπηζηψλεη ζηα πξψηκα 

έξγα ηνπ. 2. Τα παξαδείγκαηα, ηα νπνία ε ζπγγξαθέαο επηιέγεη γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλαιπηηθή νπηηθή ηεο δελ είλαη πάληα 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ αλαιπφκελνπ έξγνπ, αιιά κάιινλ 

‘επηπρείο ζπγθπξίεο’, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

ηελ Επιζηποθή ηος Οδςζζέα. Η «πνιπδηάζηαηε έθζεζε απεξηφξηζηνπ 

πιηθνχ» παξνπζηάδεηαη κφλν κε βάζε ηελ coda φπνπ είλαη παζηθαλήο 

θαη πάλησο ζίγνπξα δελ απνηειεί ηε βαζηθή ηερληθή έθζεζεο ησλ set 

ζην ζπλνιηθφ έξγν. 

Σην ηειεπηαίν θεθάιαην ε Alsmeier αλαδεηά ηελ «ελφηεηα θαη ζπλνρή», ζε δηάθνξα επίπεδα ζην έξγν 

ηνπ Έιιελα ζπλζέηε. Ξεθηλψληαο απφ ηηο κηθξνδνκέο, δει. ην set θαη θηάλνληαο κέρξη ηελ νξγάλσζε 

νιφθιεξσλ κεξψλ απνδεηθλχεη ηελ αιιειεπίδξαζε δσδεθαθσλίαο θαη κνξθήο. Σσζηά ζεσξεί ηε 

κεηαθνξά ησλ set κνξθνπιαζηηθφ κέζν θαη φρη ηερληθή κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο, θάηη πνπ ηείλεη πιένλ 

λα απνηειεί θνηλφ ηφπν[10]. Όπσο θαη ν Schoenberg έηζη θαη ν Σθαιθψηαο πξνζπάζεζε λα βξεη 

θάπνηα ππνθαηάζηαηα ηνληθφηεηαο ή θαιχηεξα ηνληθήο νξγάλσζεο. Αλαδηαηππψλνληαο ηελ 

παξαηήξεζε ηεο Alsmeier ζα ιέγακε φηη ην δεηνχκελν δελ ήηαλ (θαη γηα ηνλ Βηελλέδν ζπλζέηε) ε 

αλαδήηεζε ελφο ππνθαηάζηαηνπ ηνληθφηεηαο (πνπ άιισζηε δελ είλαη ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθή γηα ηε 

‘ζεσξία’ ηνπ), αιιά ε ππνθαηάζηαζε ή θαιχηεξα απνθαηάζηαζε ηεο ζσέζερ ηεο κνξθήο κε ηελ φπνηα 

αξκνληθή γιψζζα[11], δεδνκέλεο ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθψλ κνξθψλ. Απνηειεί δειαδή κηα έθθαλζε 

ηνπ ζελκπέξθεηνπ αηηήκαηνο γηα «ελφηεηα θαη ζπλνρή». Υπφ απηφ ην πξίζκα άιισζηε εμεγείηαη ε 

ζεκαηνπνίεζε ησλ set, ε εηζαγσγή νξηζκέλσλ κεξψλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα, ε αληηζηνίρηζή ηνπο ζε 

νξηζκέλα κέξε θ.ά. 

Σην ζχληνκν ζπκπεξαζκαηηθφ θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ε ζπγγξαθέαο νπζηαζηηθά επαλαιακβάλεη απηά 

πνπ εηπψζεθαλ, δει. ηελ θαηάδεημε ηεο ζελκπέξγθεηαο θαη ζθαιθσηηθήο «ζχλζεζεο κε θζφγγνπο». 

Απνγνεηεχνπλ ιίγν νη ζπρλέο επαλαιήςεηο (αθφκα θαη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ κηθξνχ θεθαιαίνπ) θαη 

γηα άιιε κηα θνξά ε θάπσο αθξαία άξλεζε ελφο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ζηε ‘κέζνδν’. Πάλησο 

θιείλεη ηελ εξγαζία ηεο πνιχ σξαία, δηαπηζηψλνληαο φηη ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

Schoenberg δελ ππήξμε ε κέζνδνο ελ είδεη «ηερληθνχ νρήκαηνο», αιιά, ην πεξηερφκελφ ηεο. 

Φξεζηκνπνηψληαο θαη νη δχν ζπλζέηεο ηε «ζχλζεζε κε θζφγγνπο» επεδίσμαλ λα δείμνπλ ηε «κνπζηθή 

ζθέςε απφ φιεο ηηο πιεπξέο».  

Δληχπσζε ίζσο πξνθαιέζεη ην δεχηεξν «παξάξηεκα ιαζψλ», έλα είδνο θξηηηθψλ ζρνιίσλ. Δδψ ε 

ζπγγξαθέαο δηνξζψλεη ιάζε ζηηο παξηηηνχξεο ηνπ Σθαιθψηα. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη δηνξζψζεηο ηεο 

δελ είλαη απζαίξεηεο, αιιά βαζίδνληαη ζηε ζχγθξηζε αλάινγσλ (π.ρ. έθζεζε-επαλέθζεζε) ή 

επαλαιακβαλφκελσλ κεξψλ. Η ινγηθή ηεο κεηαμχ άιισλ είλαη ε ζπκπιήξσζε ησλ set. Σηελ 

πεξίπησζε ηεο Επιζηποθήρ ηος Οδςζζέα ζπκπίπηνπλ πάλησο κε ηα ζρφιηα ηεο πξνζσξηλήο έθδνζεο 

(αληηγξαθήο) ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50. 

Καηαιήγνληαο, ε δηαηξηβή ηεο Alsmeier έξρεηαη λα θαιχςεη έλα θελφ θαη ζηε γεξκαλφθσλε 

βηβιηνγξαθία γηα ηνλ Schoenberg, παξνπζηάδνληαο ζπγρξφλσο εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη γηα ην 

ειιεληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ (κε γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο). Γηαιχεη νξηζκέλνπο κχζνπο πνπ 

πεξηβάιινπλ αθφκα ην έξγν ηνπ Βηελλέδνπ ζπλζέηε θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ πξψηε ζπλνιηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σθαιθψηα πνπ θζάλεη ζηα ρέξηα καο. Όπσο εηπψζεθε, κπνξεί θαλείο λα 

αληηηείλεη φηη ε ζπγγξαθέαο ππεξηνλίδεη ηελ έιιεηςε θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ζηε κέζνδν ζχλζεζεο 

ηνπ Schoenberg θαη ελ ζπλερεία ηνπ Σθαιθψηα, ή αθφκα φηη ε «ζχλζεζε κε θζφγγνπο» (κε ηελ 

 

Φεηξφγξαθν ηνπ ζπλζέηε κε 

ηελ αξρή ηεο αξγήο 
εηζαγσγήο. Γηαθξίλεηαη ε 

δσδεθάθζνγγε ζεηξά ζηα 

θφξλα. 
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πξνηεηλφκελε έλλνηα φηη νη δπν ζπλζέηεο ηειηθά ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ φινπο πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο) απνηειεί κηα ππεξβνιηθά δηεπξπκέλε ιχζε-θαηαθπγή ζε κηα πξνζπάζεηα λα ‘εμεγεζεί’ 

ην αλεμήγεην ζην έξγν θαη ησλ δχν ζπλζεηψλ. Η ίδηα φκσο νπηηθή έξρεηαη λα καο ππελζπκίζεη φηη νη 

δπν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιηθφ ηνπο κε ειεπζεξία ζαλ θαιιηηέρλεο, δελ έγηλαλ ζχκαηά ηνπ, 

κε ζθνπφ λα γξάθνπλ «φπσο πξηλ». 

Δπαγγειία Μαληδνπξάλε, «Nikos Skalkottas: sets and styles in the 

Octet», The Musical Times 145, 3/2004, ζ. 73-86. 

Η Δπαγγειία Μαληδνπξάλε έρεη ήδε αξθεηέο δεκνζηεχζεηο ζην ελεξγεηηθφ ηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Έιιελα ζπλζέηε. Γπζηπρψο δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή, ε νπνία ζα καο 

βνεζνχζε λα αμηνινγήζνπκε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θάπνηεο -θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο- αξθεηά 

πεξηιεπηηθέο θαη γεληθέο παξαηεξήζεηο. 

Τν άξζξν ηεο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Τν πξψην αθνξά ηε «Γσδεθάθζνγγε ηερληθή» θαη ην δεχηεξν 

ηηο «κνπζηθέο κνξθέο» κε αθεηεξία ην Οκηέηο . Απεπζπλφκελε ζε έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ 

πηζαλψο λα κελ γλσξίδεη ηνλ Έιιελα ζπλζέηε, θξίλεη ζθφπηκν λα ζπλνςίζεη αξρηθά ηα «δνκηθά θαη 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθαιθσηηθήο δσδεθαθσληθήο κνπζηθήο». Οη παξαηεξήζεηο ηεο είλαη 

ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθέο θαη απνθαιχπηνπλ έλαλ πνιχ θαιφ γλψζηε ηεο ζεσξίαο ησλ set. Δπηπιένλ, ε 

Μαληδνπξάλε ρξεζηκνπνηεί ηελ νξνινγία κε αθξίβεηα θαη νηθνλνκία (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ 

Alsmeier), θάηη πνπ κφλν δεδνκέλν δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζε εξγαζίεο απηνχ ηνπ είδνπο. Απφ ην 

πξψην κέξνο ηνπ άξζξνπ ηεο πξνθχπηεη φηη έρεη θαηαιήμεη ζε κηα ιεηηνπξγηθή αλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Έιιελα ζπλζέηε. Θα κπνξνχζε σζηφζν θαλείο λα αληηηείλεη φηη νξηζκέλεο ηερληθέο 

(π.ρ. ε ρξήζε θιαζκάησλ ηνπ set) δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθά ζθαιθσηηθή επηλφεζε. Δπίζεο ζηελ 

παξάγξαθν φπνπ αλαθέξεηαη ζηε «ζπρλή ρξήζε ηεο κεηαθνξάο θαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο 

αλαζηξνθήο θαη θαξθηληθήο» παξακέλεη αθαηαλφεηνο ν ζπζρεηηζκφο ηεο «εμειηζζφκελεο παξαιιαγήο» 

κε ηελ ηερληθή κεηαθνξάο ησλ set. Η ζπγγξαθέαο ζα κπνξνχζε πάλησο, γηα ιφγνπο δενληνινγίαο, λα 

αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο ρξήζεο κεηαθνξάο κε ηε 

κνξθνινγηθή νξγάλσζε ελφο έξγνπ, (θάηη πνπ φπσο είπακε ηείλεη πιένλ λα γίλεη θνηλφο ηφπνο), ηε 

ζηηγκή πνπ ηελ παξνπζηάδεη σο δηθή ηεο παξαηήξεζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ «πξνζεθηηθή κειέηε». Ο 

γξάθσλ πάλησο πηζηεχεη φηη είλαη αληηθαηηθφ λα παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή απηή (αθνχ ε ζπγγξαθέαο 

κηιάεη γηα μοπθέρ ησλ set) σο ηερληθή κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. 

Δχζηνρα εληνπίδεη ε ζπγγξαθέαο ζην έξγν ηνπ Σθαιθψηα set πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα θαηάινηπα 

(ςήγκαηα) ηνληθφηεηαο (κε κείδνλα θαη ειάζζνλα ηξίρνξδα). Θα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε φηη ε 

ηερληθή απηή ζπλδπάδεηαη κε ζπκκεηξηθέο ζεκαηηθέο θαηαζθεπέο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

ην δεχηεξν ζέκα ηεο Επιζηποθήρ ηος Οδςζζέα. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ε ελαξκφληζε ζην παξάδεηγκα 

5b πεξηέρεη ιάζε, ειπίδνπκε ηππνγξαθηθά: ην ηεηξάρνξδν κηb-λην-ιαb-ζνιb παξαπέκπεη ζηελ 

‘ηνληθφηεηα’ ξεb θαη φρη ζηε ιαb, φπσο ζεκεηψλεηαη, πφζν κάιινλ φηαλ ζηελ παξηηηνχξα (ζην πξψην 

ζχζηεκα) ην ζνιb ιχλεηαη πξάγκαηη (!) ζην θα. Σην επφκελν κέηξν (ηνπ 5b) παξακέλεη αθαηαλφεηε ε 

ζρέζε ηνπ θα θαη ηνπ ζνιb κε ηελ ‘ηνληθφηεηα’ ηεο ζνι, πνπ ε ζπγγξαθέαο πξνηείλεη, αιιά πνπ θαηά 

ηα άιια εληνπίδεηαη θαη ζηελ παξηηηνχξα. 

Σην θεθάιαην «Μνπζηθέο κνξθέο» ε ζπγγξαθέαο δηαπηζηψλεη φηη ν Σθαιθψηαο πξνζπάζεζε λα κηκεζεί 

παξαδνζηαθέο κνξθέο «πξνζαξκφδνληάο ηηο ζε έλα δσδεθάθσλν πεξηβάιινλ». Καηαιήγεη φηη «ν 

ηδησκαηηθφο θαη κνλαδηθφο ηξφπνο», κε ηνλ νπνίν ην επηρείξεζε, είλαη απηφο πνπ ηνλ μερσξίδεη απφ 

ηνπο άιινπο ‘δσδεθάθζνγγνπο ζπλζέηεο’. Θα πξνηηκνχζακε ζην ζεκείν απηφ ε ζπγγξαθέαο λα ήηαλ 

ιίγν πην ζπγθεθξηκέλε δεδνκέλνπ φηη νη κνξθνινγηθέο θαη αξκνληθέο παξαηεξήζεηο ηεο δελ αθήλνπλ 

λα δηαθαλεί κηα ζθαιθσηηθή ηδηαηηεξφηεηα ή θαη απνθιεηζηηθφηεηα –αληίζεηα ζπκίδνπλ πξαθηηθέο ηνπ 

Schoenberg (ηδηαίηεξα ε ρξήζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ). Γελ ακθηζβεηείηαη εδψ ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

Σθαιθψηα, αιιά πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε άιιεο παξακέηξνπο. Τέινο, ε ζθέςε φηη 

ππάξρεη κηα «compositional disjunction between these traditional forms and the new harmonic 

language» είλαη γηα ηνλ ππνθαηλφκελν αξθεηά γλψξηκε[12]. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε βαζηθή έλζηαζε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πξνβάιεη είλαη φηη, ε ζπγγξαθέαο 

δελ ζπζρεηίδεη ηα δχν θεθάιαηα κεηαμχ ηνπο, δειαδή ηε ζεσξία ησλ set, ηελ νπνία γλσξίδεη πηζαλψο 
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θαιχηεξα απφ ηελ Alsmeier, κε κνξθνινγηθέο παξαηεξήζεηο. Γη απηφ ην ιφγν, ζην δεχηεξν θεθάιαην 

θαηαθεχγεη κεξηθέο θνξέο ζε ακθηζβεηήζηκεο παξαηεξήζεηο ηξίησλ. Έηζη δελ θαηαιήγεη, ζε αληίζεζε 

κε ηελ Alsmeier, ζηελ θαηάδεημε ηεο αιιειεπίδξαζεο δσδεθαθσλίαο-κνξθήο. 

Ο γξάθσλ ζα ηνικνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη ε ίδηα ε ζεσξία ησλ set νδεγεί, θαηαξγψληαο άιινπ είδνπο 

ζπλάθεηεο, ζε κία απνκφλσζε ησλ κνηηβηθψλ ζπκβάλησλ απφ ηε κνξθνινγηθή εμέιημε ελφο έξγνπ, 

δηφηη απνηειεί έλα αθεξεκέλν εξγαιείν. Καη πψο είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπάδεηαη, γηα παξάδεηγκα ε 

ζεσξία απηή κε ζηνηρεία ηνληθφηεηαο; Γελ είλαη πάλησο ηπραίν φηη νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί (Adorno, 

Dahlhaus) θαηφξζσζαλ λα θαηαδείμνπλ αλάινγεο ζπλάθεηεο, ρσξίο ηε ζεσξία ησλ set, βαζηδφκελνη ζε 

αηζζεηηθέο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ελφο έξγνπ[13]. Αο κελ 

μερλάκε άιισζηε φηη ε ζπλάθεηα θαη ζπλνρή, ηηο νπνίεο νπνηαδήπνηε ζεσξία ή αλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ, απνηεινχλ εθδειψζεηο κηαο ηειενινγίαο πνπ πξνυπάξρεη. 

                                                                                          

Ηιίαο Γηαλλφπνπινο 

                                                                                          Αζήλα, 28 Ιαλνπαξίνπ 2005 

Τα κνπζηθά παξαδείγκαηα ηνπ άξζξνπ 

Ππώηο κοςαπηέηο εγσόπδυν, Nikos Skalkottas, Chamber Music, New Hellenic Quartet, BIS-CD-

1124  

Τέηαπηο κοςαπηέηο εγσόπδυν, Nikos Skalkottas, String Quartets No.3 & No. 4, New Hellenic 

Quartet, BIS-CD-1074  

Οκηέηο, Nikos Skalkottas, Chamber Music, New Hellenic Quartet, BIS-CD-1124  
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