
Mahler: 3η Συμφωνία 
 

Ο Gustav Mahler (1860-1911) κεγάισζε ζηελ θσκόπνιε Iglau ηεο Βνεκίαο (ζήκεξα 
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο). Ο ίδηνο ζπλόςηδε ηελ θαηάζηαζή ηνπ σο εμήο: „Δίκαη ηξεηο 

θνξέο άπαηξηο: σο Βνεκόο ζηελ Απζηξία, σο Απζηξηαθόο αλάκεζα ζε Γεξκαλνύο θαη 

σο Δβξαίνο παληνύ ζηνλ θόζκν. Παληνύ έλαο εηζβνιέαο, πνηέ εππξόζδεθηνο‟.1 Παξ‟ 
όιεο ηηο δπζθνιίεο ηνπ, είρε εμαηξεηηθή επηηπρία σο δηεπζπληήο νξρήζηξαο θαη 

αλαξξηρήζεθε πνιύ γξήγνξα ζηηο θπξίαξρεο ζέζεηο ησλ Οπεξώλ ηεο Βνπδαπέζηεο, ηνπ 
Ακβνύξγνπ (1891-1897) θαη ηεο Βηέλλεο (1897-1907). 

 
Gustav Mahler, 

θσηνγξαθία, 
πεξ. 1898 

 

Η πνιηηηζκηθή αηκόζθαηξα ηεο Βηέλλεο εθείλε ηελ επνρή ραξαθηεξηδόηαλ από ηε δξακαηηθή αληίζεζε 

κεηαμύ ιακπεξήο επηθάλεηαο θαη έληνλεο αίζζεζεο γηα βαζκηαία παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο 

θαη ησλ αμηώλ ηεο.2 Η πξνζπάζεηα ηνπ Mahler λα επηηύρεη κία λέα ζύλζεζε αληηκεησπίζηεθε από ηνπο 

ζύγρξνλνύο ηνπ σο έιιεηςε πξσηνηππίαο. Μόλν από ην 1960 πεξίπνπ θαη κεηά αλαγλσξίδεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν όηη ζηα έξγα ηνπ κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε ηελ έθθξαζε αλεζπρηώλ θαη 

πξνβιεκαηηζκώλ, αλάινγσλ κε ηνπο δηθνύο καο. 

Η πκθσλία αξ. 3 ζε ξε ειάζζνλα ηνπ Mahler παίρηεθε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 

από ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Claudio Abbado ζηηο 2 Ματνπ 

1998. 

Με 6 κέξε θαη κηα ζπλνιηθή δηάξθεηα πεξίπνπ 93 ιεπηώλ3 είλαη ε καθξνζθειέζηεξε από 

ηηο ελλέα ζπκθσλίεο ηνπ Mahler. Γξακκέλε ηα θαινθαίξηα 1895 θαη 1896,4 απνηειεί ηελ 

πην ηνικεξή πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ηδέαο ηνπ όηη „ζπκθσλία ζεκαίλεη γηα κέλα λα 

νηθνδνκήζσ έλαλ θόζκν κε όινπο ηνπο πόξνπο από ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο‟.5 Ο Constantin Floros 

έδεημε κε πεηζηηθό ηξόπν6 όηη ην “πξόγξακκα” απηήο ηεο ζπκθσλίαο είλαη κία αθήγεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. Δηζη, ην πξώην κέξνο αλαπαξηζηά ηε θύζε ζηελ αξρέγνλε κνξθή ηεο. Απηό 

ζπκβνιίδεηαη από ελδείμεηο ηνπ Mahler ζηελ ρεηξόγξαθε παξηηηνύξα: „Ο Παλ μππλά‟ θαη „Βαθρηθή 

Πνκπή‟. Τπό ηελ επίδξαζε ηνπ Wagner θαη ηνπ Nietzsche απηή ε πξώηε κνξθή δσήο παξνπζηάδεηαη κε 

έλα ζθόπηκα απιό ζθνπό γηα εκβαηήξην. Σν πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο πεξηγξάθεηαη από ηνλ 

Mahler σο „Απηό πνπ κνπ ιέλε ηα ινπινύδηα ζην ιηβάδη‟, ελώ ηα „δώα ζην δάζνο‟ εκθαλίδνληαη ζην 

ηξίην κέξνο. Ο άλζξσπνο σο κνλάδα θαη ν άλζξσπνο σο κέινο κίαο θνηλόηεηαο αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζην ηέηαξην θαη ην πέκπην κέξνο, ζηα νπνία ν Mahler πξνζζέηεη θσλέο. Καη ην ηειεπηαίν κέξνο 

εθθξάδεη ηελ ηδέα ηεο αγάπεο κε ηελ έλλνηα όηη „ν Θεόο κπνξεί λα θαηαλνεζεί κόλν σο “αγάπε”‟. Καηά 

απηόλ ηνλ ηξόπν, ε ζπκθσλία είλαη πξάγκαηη έλαο „νιόθιεξνο θόζκνο‟. 

Η θαιιηηερληθή πξαγκαηνπνίεζε βαζίδεηαη ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ειεύζεξα θαη ηνπνζεηνύληαη ζε αζπλήζηζηε ζεηξά. Δηζη, ην δεύηεξν κέξνο είλαη έλα Tempo di 

Menuetto κε έλα πνιύ δσεξό ηξίν, ην νπνίν παίδεηαη δύν θνξέο θαη θαηαιήγεη λα έρεη κία κνξθή ηνπ 

ηύπνπ ΑΒΑΒΑ. Σν ηξίην κέξνο αληιεί ην θπξίσο ηκήκα ηνπ από έλα ηξαγνύδη από ηε ζπκθσλία 

ηνπ Μαγικού Κόρνου κε ην θείκελν „Ο θνύθνο έπεζε θαη πέζαλε‟, ηνπ νπνίνπ ε ζύλζεζε είρε γίλεη 

πεξίπνπ ην 1887-90.7 Σν δεύηεξν αληηζεηηθό επεηζόδην απηνύ ηνπ rondo ζηεξίδεηαη ζε κία κεισδία 

“ηαρπδξνκηθνύ θόξλνπ”, ε νπνία θακηά θνξά αγγίδεη ηα όξηα ηνπ ηεηξηκκέλνπ, παξνπζηάδνληαο κία 

επέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζην βαζίιεην ησλ δώσλ. Ο Mahler δίλεη ηελ εληνιή ηα ηξία ηειεπηαία κέξε 

„λα αθνινπζνύλ ην έλα ην άιιν ρσξίο δηαιείκκαηα‟.8 Γη‟ απηό ην ιόγν, ηα δύν ζρεηηθά ζύληνκα 

θσλεηηθά κέξε εμππεξεηνύλ σο κία δηπιή εηζαγσγή ζην ηειηθό Adagio πνπ απνηειεί ην 

απνθνξύθσκα, θαη απηό θαζαξά νξγαληθό. Σν „πνιύ αξγό‟ ηέηαξην κέξνο ζπλδπάδεη ηνλ απζεληηθό 

ιπξηζκό ελόο Ρνκαληηθνύ lied, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ Schubert θαη Schumann, κε ην αλήζπρν 

μύπλεκα ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο, όπσο απηό εθθξάζηεθε κε ξηδηθά θαηλνηόκα κνξθή ζην βηβιίν ηνπ 

Friedrich Nietzsche Τάδε Εθη Ζαραηούζηρα (1883-1885), από ην νπνίν πξνέξρεηαη ην θείκελν. Καη ην 

πέκπην κέξνο παξαπέκπεη ζε πιηθό, ηνπ νπνίνπ ε ζύλζεζε είρε γίλεη λσξίηεξα, από ην παηδηθό 

ηξαγνύδη Das himmlische Leben. Δδώ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζύλζεζε ελόο άιινπ πνηήκαηνο από 

ην Μαγικό Κόρνο, ε νπνία εηζάγεηαη κε ην ostinato ηεο “πξστλήο θακπάλαο” από παηδηθέο θσλέο, ηνπ 

νπνίνπ ην “Bimm, bamm, bimm, bamm” ερεί ζε θα κείδνλα, αθνύ ην ηειεπηαίν πνιύ ήζπρν ια από 

ηε ζύλζεζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Nietzsche έρεη πηα ζηγήζεη‟.9 Γύν ρνξσδίεο - γπλαηθώλ θαη αγνξηώλ - 
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αλαπαξηζηνύλ έλα ραξνύκελν „πάλδεκν ενξηαζκό‟,10 ν νπνίνο παξνδηθά κεηαηξέπεηαη ζε ιύπε, όηαλ 

ζπκνύληαη όηη ν Απόζηνινο Πέηξνο απαξλήζεθε ηνλ Υξηζηό. Απηό ην επεηζόδην παξέρεη ην ζπόξν ηνπ 

κνηίβνπ γηα ην πξώην ζέκα ηνπ ηειεπηαίνπ Adagio, ην νπνίν αληηπαξαηίζεηαη δύν θνξέο κε κία 

θινγεξή κεισδία, θαηόπηλ όκσο εμειίζζεηαη πεξαηηέξσ ζε κία αζπλήζηζηε, αιιά απιή κνξθή, ε νπνία 

πξνρσξεί ελζσκαηώλνληαο κνηίβα από ηα κέξε αξ. 1 θαη 4. Σα ηειεπηαία πξνζηίζεληαη από ηα ράιθηλα 

όξγαλα, ελώ ε ρξήζε ησλ εγρόξδσλ ερεί σο βαζηθό ερόρξσκα θαη ε πνιύ πινύζηα πνιπκεισδηθή 

πθή ζπλεηζθέξεη ζην αίζζεκα πιήξσζεο, ε νπνία δηαθνξνπνηεί ην απνηέιεζκα απηνύ ηνπ κέξνπο από 

απηό ηνπ ζεκαηηθά παξόκνηνπ εηζαγσγηθνύ Allegro. Απηό ην κέξνο πεξηγξάθεη, θαηά ηα ιεγόκελα ηνπ 

Mahler, „ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ε δσή δηαπεξλά βαζκηαία ην άςπρν, απνιηζσκέλν πιηθό‟.11 Ο Mahler 

έγξαςε απηό ην Allegro κεηά από όια ηα άιια κέξε face="Times New Roman Greek">· σο εθ ηνύηνπ, 

ηα ζηνηρεία από άιια κέξε πνπ αθνύγνληαη εδώ, εηδηθά από ηα κέξε αξ. 4 θαη 6, κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ σο ζεκαηνδόηεο πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ θαηεύζπλζε, πξνο ηελ νπνία ν αθξναηήο κπνξεί 

λα αλακέλεη πεξαηηέξσ εμειίμεηο, πξνζθέξνληαο έλα θαζαξό παξάδεηγκα απηνύ πνπ ν Adorno 

νλόκαδε voraushoeren.12 Σν κέξνο έρεη πεξηγξαθεί πνιιέο θνξέο από ηνλ Mahler σο απνηεινύκελν 

από κηα Δηζαγσγή θαη έλα θύξην κέξνο, όκσο θακκηά ηέηνηα δηαίξεζε δελ είλαη αλαγλσξίζηκε θαηά ηελ 

αθξόαζε. Πξόθεηηαη γηα ηξηκεξή κνξθή ζνλάηαο, κε ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ Δπαλέθζεζε. Σν ζάιπηζκα 

(Fanfare) - ην πξώην από ηα ηξία θπξίαξρα ζέκαηα - έρεη ηαπηόρξνλα εηζαγσγηθό ραξαθηήξα, θαηά 

ηξόπν παξόκνην κε απηόλ ησλ εηζαγσγώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ζπκθσληώλ ηνπ Schubert. Δμ άιινπ, 

ην πξώην κηζό ηνπ θνινζζηαίνπ απηνύ κέξνπο κνηάδεη κε ρείκαξξν ηδεώλ θαη θαηλνκεληθά ειεύζεξσλ 

επεηζνδίσλ, ηα νπνία δελ απνθξπζηαιιώλνληαη κνξθηθά παξά κόλνλ ζην ηειεπηαίν ηκήκα, δει. ηελ 

Δπαλέθζεζε. 

Η επίηεπμε νκνηνγέλεηαο ζηελ νξγάλσζε κηαο κνξθήο ηέηνησλ δηαζηάζεσλ απνηειεί αθ‟εαπηήο δείγκα 

κεγαισζύλεο. Από ηελ άιιε, ν ειεγρόκελνο πινύηνο θαληαζηηθώλ θαη, επηθαλεηαθά παξάηαηξσλ, 

ζηνηρείσλ, δξνκνινγεί ζηε ζθέςε ηνπ αθξναηή κηα πνξεία, πνπ θαζηζηά δπλαηό ηνλ παξαιιειηζκό 

κεηαμύ ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο γέλεζεο ηνπ θόζκνπ. 

Christoph Stroux 
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