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Εκλεκτικής Σσγγένειας 

Η άπνςε φηη θάζε ηέρλε έρεη ην δηθφ ηεο πεδίν, κηα άπνςε πνπ είλαη κέρξηο 
ελφο βαζκνχ ππνζπλείδεηε αιιά πνπ πξνθχπηεη ελ πνιινίο απφ ηηο ζεσξίεο 

φζσλ αλαδεηνχλ λα θαζνξίζνπλ απζηεξά φξηα κεηαμχ ησλ ηερλψλ, θάλεη ηηο 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο δσγξαθηθήο λα θαίλνληαη άζηνρεο ή, 
ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, λα κνηάδνπλ κε κεηαθνξέο. Πάξηε γηα παξάδεηγκα 

ηελ έλλνηα ηνπ κνπσηθνύ ρώξνπ. Δίλαη αιήζεηα φηη αλ δνχκε ηε κνπζηθή ζαλ κία 

ηέρλε πνπ – φπσο ιέεη ν Schopenhauer – ‘γίλεηαη αληηιεπηή απνθιεηζηηθά εληφο 
θαη κέζσ ηνπ ρξφλνπ κε ην ρψξν λα κελ παίδεη απνιχησο θαλέλα ξφιν,’ ηφηε ην 

επίζεην κνπσηθόο κπξνζηά απφ ην νπζηαζηηθφ ρώξνο αθνχγεηαη πξάγκαηη ζαλ 
κεηαθνξά. Έρεη φκσο δίθην ν Schopenhauer θαη φζνη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο ηδέεο; 

Γίλεηαη ε κνπζηθή αληηιεπηή απνθιεηζηηθά ελτόοθαη κέσσ ηνπ ρξφλνπ κε ην 

ρψξν λα κελ παίδεη απνιχησο θαλέλα ξφιν; 

Η κνπζηθή, γξάθεη ν Victor Zuckerkandl, ‘είλαη γεκάηε απφ θαηλφκελα πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ελφο είδνπο ρσξηθήο νξγάλσζεο, θαηλφκελα πνπ κνηάδνπλ εληειψο 
αθαηαλφεηα αλ απνθιεηζηεί ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ.’[i] Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν ρψξνο ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη ν Zuckerkandl θαη άιινη ζεσξεηηθνί είλαη δηακεηξηθά αληίζεηνο κε ην ρψξν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ςπρνιφγνη γηα λα εμεγήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο κνπζηθήο καο αληίιεςεο. Ο 
πξψηνο είλαη ν ρψξνο ησλ κνπζηθψλ έιμεσλ, έλαο άπινο, ππαηληζζφκελνο ρψξνο, ελψ ν δεχηεξνο είλαη 

ρψξνο πιηθφο, ρεηξνπηαζηφο, ν ρψξνο ησλ ηφπσλ. 

Αο εμεηάζνπκε πξψηα ην ρψξν ησλ ηφπσλ. Σε έλα δνθίκην πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Επίθξησε τνπ Χώξνπ θαη 

τνπ Χξόλνπ ν ςπρνιφγνο θαη ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο Rudolf Arnheim αλαθέξεη φηη ‘πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζεη θαλείο έλα γεγνλφο σο έλα εληαίν φινλ ζα πξέπεη λα ζπκπηχμεη φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 
πνπ ην απαξηίδνπλ ζε κία θαη κφλε ζηηγκή, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ην ζπιιάβεη ζην ρψξν, 

νπηηθά.’[ii] Τν βαιο πνπ ρνξεχεη έλα δεπγάξη ζε κηα ζάια ρνξνχ θαη κηα παξάζηαζε κπαιέηνπ είλαη 

γεγνλφηα πνπ μεδηπιψλνληαη ζην ρξφλν. Απηφ πνπ ηα δηαθνξνπνηεί, απφ άπνςε δνκήο, είλαη φηη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ βαιο έρνπκε κία ζπλερή επαλάιεςε ελφο κνηίβνπ ελψ ζηελ παξάζηαζε ηνπ κπαιέηνπ 

έρνπκε ρνξνγξαθία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο παξαηήξεζε, σζηφζν, πξνυπνζέηεη φηη 
ε ρνξνγξαθία είλαη παξνχζα ζηε κλήκε καο νιφθιεξε, φηη κπνξνχκε δειαδή λα δνχκε ηα ζπζηαηηθά 

ηεο κέξε ηαπηφρξνλα θαη φρη έλα έλα δηαδνρηθά φπσο ζα ζπλέβαηλε ζην ζέαηξν. Μφλν ηφηε είκαζηε ζε 

ζέζε λα ζπζρεηίζνπκε ηα κέξε ηεο θαη λα θαηαιάβνπκε ηε δνκή ηεο. 

Μία παξφκνηα δηαδηθαζία απαηηείηαη θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κνπζηθψλ δνκψλ. Σ’ έλα γξάκκα ηνπ 

1789 πνπ απνδίδεηαη απφ θάπνηνπο κειεηεηέο ζηνλ Mozart δηαβάδνπκε: 

… θαη ην αλαπηχζζσ [ην κνπζηθφ ζέκα] φιν θαη πην πιαηηά θαη πην θαζαξά, θαη επηηέινπο εκθαλίδεηαη 

ζρεδφλ ηειεησκέλν κεο ζην θεθάιη κνπ, αθφκα θη αλ ην θνκκάηη είλαη κεγάιν, ηφζν πνπ κπνξψ λα ην 

δσ κε ην λνπ κνπ νιφθιεξν, κε κηα κφλν καηηά, ζαλ έλαλ σξαίν πίλαθα ή έλαλ φκνξθν άλζξσπν. Καη 
δελ ην αθνχσ ζηε θαληαζία κνπ δηαδνρηθά, φπσο ζα αθνπζηεί αξγφηεξα, αιιά φιν καδί 

ηαπηφρξνλα.[iii] 

Αιιά αλ νη κνπζηθέο ζπλζέζεηο δεκηνπξγνχληαη θαη γίλνληαη θαηαλνεηέο βάζεη ελφο ρψξνπ νπζηαζηηθά 
νπηηθνχ, γηαηί ζα πξέπεη εκείο λα αλαθεξφκαζηε ζε απηφλ απνθαιψληαο ηνλ κνπσηθό; Όηαλ αλαιχνπκε 

κνπζηθά έξγα θάλνπκε ιφγν γηα σπκκετξηθέο ή ασύκκετξεο θξάζεηο, γηα κνηίβα πνπ έρνπλ 
ππνζηεί βξάρπλσε ή επηκήθπλσε, γηα επζείεο γξακκέο, θακπύιεο θιπ. θιπ. Αθφκε θαη ε παξηηηνχξα 

απηή θαζεαπηή είλαη έλα νπηηθφ ζρέδην. Οδεγνχκαζηε επνκέλσο ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηνλ 

φξν κνπσηθόο ρώξνο θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ ζα πξέπεη λα ππνλνείηαη. 

Γηα λα ζπιιάβεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ κνπζηθνχ ρψξνπ ζα πξέπεη λα μεράζεη γηα ιίγν ηηο φπνηεο ζρέζεηο 

ηεο κνπζηθήο κε ηελ εηθφλα θαη ηε γεσκεηξία, αθφκε θαη κε ηελ επηζηήκε ηεο αθνπζηηθήο, θαη λα θέξεη 
ζην λνπ ηνπ θαηλφκελα θαζαξά κνπζηθά. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπζηθνχ 

ρψξνπ δελ είλαη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηφλνπ (π.ρ. ε ζπρλφηεηά ηνπ ή ε έληαζή ηνπ), αιιά 

ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο ηφλνπο – φρη ην λνχκεξν πνπ ππνδειψλεη ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε ζην 
θάζκα ησλ ζπρλνηήησλ αιιά ε δπλακηθή ηνπ θαηάζηαζε. Γηα λα αληηιεθζνχκε ηελ έλλνηα ηνπ 

κνπζηθνχ ρψξνπ πξέπεη πξψηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη θαζέλαο απφ ηνπο ηφλνπο κηαο ζχλζεζεο 

παξαπέκπεη ζε θάηη πέξα απφ απηφλ, ζε άιινπο ηφλνπο˙ φηη θάζε κνπζηθή ζχλζεζε είλαη πξφνδνο 
δπλακηθψλ ζρέζεσλ, θαηαζηάζεσλ θφξηηζεο θαη απνθφξηηζεο, ζπλερήζεσλ ζχκθσλσλ θαη δηάθσλσλ. 

Γηα λα κηιήζσ ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθνχο φξνπο: ν κνπζηθφο ρψξνο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ελφο 
ηφλνπ κε ηελ ηνληθή, ηε δεζπφδνπζα, ηελ ππνδεζπφδνπζα θαη ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο, απφ ηε ρξήζε ηεο 

δηαηνληθήο θιίκαθαο, ηε ρξήζε ησλ πηψζεσλ, ηηο κεηαηξνπίεο, ηελ αλάπηπμε ησλ κνηίβσλ, θιπ. θιπ. 

Αιιά παξά ηα κε νξαηά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ν ρψξνο απηφο, φπσο γξάθεη ν Zuckerkandl:  
 

...δελ είλαη ιηγφηεξν αιεζηλφο ή θπζηθφο, ιηγφηεξν ‘απηνχ ηνπ θφζκνπ’ κηαο θαη ζε απηφλ δελ ππάξρεη 
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ηίπνηα λα δεη θαλείο, ηίπνηα λα αγγίμεη, ηίπνηα λα κεηξήζεη. Ο αλζξψπηλνο λνπο κπνξεί θάιιηζηα λα 

ζπιιάβεη ρσξηθά θαηλφκελα – ρσξηθά κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο – ρσξίο απαξαίηεηα απηά λα 
αθήλνπλ ηα ίρλε ηνπο ζην θπζηθφ θαζεκεξηλφ ρψξν πνπ δνχκε. Η κνπζηθή είλαη έλα θιαζζηθφ 

παξάδεηγκα ηέηνησλ θαηλνκέλσλ.[iv] 

Τα δχν δηαθνξεηηθά είδε ρψξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ίζσο 

θαηαλνεζνχλ επθνιφηεξα αλ αθήζνπκε γηα ιίγν ηε κνπζηθή θαη ζηξαθνχκε ζε κηα άιιε ηέρλε – ηε 

δσγξαθηθή. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ν δσγξάθνο αλαπηχζζεη ην έξγν ηνπ είλαη θπζηθά ν δηζδηάζηαηνο 
ρψξνο ηνπ θακβά. Τα ζπκκεηξηθά ή αζχκκεηξα ζρήκαηα, ηα κνηίβα πνπ έρνπλ ππνζηεί βξάρπλζε ή 

επηκήθπλζε, νη επζείεο γξακκέο, νη θακπχιεο, ηα πεξηγξάκκαηα, φια είλαη δσγξαθηζκέλα πάλσ ζηνλ 

θακβά. Η θχζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, σζηφζν, είλαη πεξηζζφηεξν γεσκεηξηθή παξά δσγξαθηθή. Ο 
θπζηθφο ρψξνο ηνπ θακβά πάλσ ζηνλ νπνίν απηά ζπληίζεληαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ πνηεηηθφ 

νπηηθφ ρψξν πνπ δεκηνπξγεί ν δσγξάθνο. Καη είλαη αθξηβψο εμαηηίαο απηήο ηεο κε ηαχηηζεο ησλ δχν 
ρψξσλ πνπ κηα επζεία γξακκή ηεζζάξσλ εθαηνζηψλ ζηελ επηθάλεηα ελφο αλαγελλεζηαθνχ έξγνπ, φπσο 

αο πνχκε ζην έξγν ‘Η Δχξεζε ησλ Λεηςάλσλ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ’ ηνπ Τηληνξέηην (εηθ. 1), δελ είλαη 

θαζφινπ κηα επζεία ηεζζάξσλ εθαηνζηψλ ζηνλ εηθνληδφκελν πξννπηηθφ ρψξν. Αιιά αθφκε θαη ζηελ 
θαζαξά αθεξεκέλε ηέρλε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κεηακνξθψλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ζε ηκήκαηα 

κηαο πνιπδηάζηαηεο θαληαζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σθεθηείηε, γηα παξάδεηγκα, ηα ζνππξεκαηηζηηθά 
έξγα ηνπ Malevich ζηα νπνία ηα παξαιιειφγξακκα θαη ηα ηεηξάγσλα πξνζιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν σο 

επίπεδα νξγαλσκέλα ζε έλαλ κε πεπεξαζκέλν ρψξν παξά σο ηκήκαηα ηνπ δηζδηάζηαηνπ κνπζακά. Σ’ 

απηά ηα έξγα, ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα δελ έρνπλ ζπλδπαζηεί ζχκθσλα κε αξηζκεηηθνχο 
ππνινγηζκνχο· νη δσγξάθνη δε κέηξεζαλ εκβαδά, πεξηκέηξνπο, γσλίεο αθηίλεο θιπ. Η ηειηθή ζέζε ησλ 

ζρεκάησλ θαζνξίζηεθε απφ απηφ πνπ κεξηθνί νλνκάδνπλ νπτηθέο αμίεο, αμίεο πνπ καο θάλνπλ λα 
αληηιακβαλφκαζηε ην εηδηθφ βάξνο θάζε ζρήκαηνο θαη ην ξφιν πνπ απηφ παίδεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

εηθνληδφκελνπ ρψξνπ. 

 

 

Δηθ. 1. Τηληνξέηην (Jacopo Robusti), Η Εύξεσε τσλ Λεηςάλσλ τνπ Αγίνπ 
Μάξθνπ, γχξσ ζηα 1562, ιάδη ζε θακβά, 405 x 405 cm (Pinacoteca di Brera, 

Μηιάλν) 

Απηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρώξσλ τσλ τόπσλ θαη ησλ ρώξσλ τσλ νπτηθώλ ή τνληθώλ 
έιμεσλαπνδεηθλχεηαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα θαηαλνήζεη θάπνηεο απφ ηηο ζπγθξίζεηο 

αλάκεζα ζηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή. Μηιψληαο γηα ηελ δπλακηθή ησλ νπηηθψλ ζρεκάησλ ν Arnheim 

γξάθεη: 

Η δνκή ηνπ νπηηθνχ ρψξνπ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα αμφλσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θάζεην θαη νξηδφληην. 

Απηφ ην ζχζηεκα είλαη ε ‘νπηηθή ηνληθή,’ ε αξρηθή βάζε φπνπ ε έληαζε βξίζθεηαη ζην ειάρηζην. Κάζε 
ινμή γξακκή εθιακβάλεηαη σο απφθιηζε απφ απηέο ηηο ζεκειηψδεηο θαηεπζχλζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ 
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πξνθαιεί νπηηθή έληαζε… 

Τν αλάινγν πιαίζην αλαθνξάο ζηε κνπζηθή πξαθηηθή ηεο Γχζεο είλαη, θπζηθά, ην ηνληθφ θέληξν.[v] 

Η παξαηήξεζε ηνπ Arnheim είλαη βέβαηα ζσζηή. Θα εμαθνινπζνχζε λα είλαη ζσζηή αλ αληί ηνπ 

φξνπ νπτηθόο ρώξνο ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ιέμε θακβάο; Βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκπεξαζκάησλ 
απαληνχκε φηη ε εμίζσζε αλάκεζα ζηε νπηηθή ηνληθή θαη ην κνπζηθφ ηνληθφ θέληξν είλαη νξζή κφλν αλ 

κε ηνλ φξν ‘νπηηθή ηνληθή’ ελλνείηαη ην πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θάζεην θαη νξηδφληην ηνπ νπτηθνύ 

ρώξνπ (δειαδή ηνπ ππαηληζζφκελνπ δσγξαυηθνύ ρώξνπ) θαη φρη ην πιαίζην ηνπ θακβά. Αλ ζπγρένπκε 
απηνχο ηνπο δχν ρψξνπο, ηνλ ηξηζδηάζηαην ή πνιπδηάζηαην ππαηληζζφκελν ρψξν κε ηε θπζηθή 

δηζδηάζηαηε επηθάλεηα, ζα θηάζνπκε λα ζεσξνχκε φηη έλα θάδξν ζηξαβά θξεκαζκέλν είλαη δείγκα 

νπηηθήο έληαζεο θαη φρη απιψο έλα θάδξν ζηξαβά θξεκαζκέλν. Δπνκέλσο ν κνπζηθφο ρψξνο κπνξεί λα 
ζπγθξηζεί κφλν κε ηνλ ςεπδαηζζεζηαθφ ηξηζδηάζηαην ρψξν πνπ δεκηνπξγεί ε πξννπηηθή, ή κε ηνλ 

θαληαζηηθφ κε πεπεξαζκέλν ρψξν ηεο κνληέξλαο ηέρλεο. 

Απηέο νη δηαπηζηψζεηο κπνξεί λα απαληνχλ ζε θάπνηα εξσηήκαηα δεκηνπξγνχλ φκσο ηαπηφρξνλα θαη 

λέα. Όπσο είλαη γλσζηφ, πνιινί ζεσξεηηθνί ηεο ηέρλεο έρνπλ ζπρλά ππνζηεξίμεη φηη ε δεκηνπξγία 

ρψξνπ κε βάζνο ήηαλ γηα έλα ζεβαζηφ αξηζκφ κνληέξλσλ δσγξάθσλ κηα ππφζεζε άλεπ ζεκαζίαο, θαη 
φηη ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ ρψξνπ έρνπλ ζε νξηζκέλα έξγα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ηζνπεδσζεί θαη ζρεδφλ 

ηαπηηζηεί κε ην επίπεδν ηνπ θακβά. Ο William Barrett γηα παξάδεηγκα γξάθεη: 

Σηελ παξαδνζηαθή δσγξαθηθή ηεο Γχζεο ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζέκα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ή θνληά 

ζην θέληξν ηεο εηθφλαο θαη φινο ν ππφινηπνο ρψξνο ππνηάζζεηαη ζ’ απηφ. Σ’ έλα πνξηξαίην ε θηγνχξα 

είλαη ηνπνζεηεκέλε θνληά ζην θέληξν θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο πεξλά ζε δεχηεξε κνίξα, γίλεηαη θφλην 
πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην αξκνληθά κε ηε θηγνχξα. Ο θπβηζκφο θαηάξγεζε ηελ ηδέα 

ηεο δσγξαθηθήο θιηκάθσζεο [ησλ επηπέδσλ]: φινο ν ρψξνο ηνπ έξγνπ απφθηεζε ηελ ίδηα ζεκαζία. Οη 
θελνί ρψξνη (ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ αληηθείκελα) είλαη ηφζν ζεκαληηθνί φζν θαη νη πιήξεηο ...[vi] 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη κηα παξφκνηα εληχπσζε δεκηνπξγείηαη ζηε κνπζηθή κε ηελ 

αηνληθφηεηα, δηφηη ζε απηήλ φιεο νη λφηεο ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο είλαη ίζεο ζεκαζίαο (δελ ππάξρνπλ 
θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο βαζκίδεο) θαη ε έλλνηα ηνπ ηνληθνχ θέληξνπ είλαη σο γλσζηφλ απνχζα. Αλ 

δερηνχκε φκσο κηα ηέηνηα άπνςε είλαη ζα λα παξαδερφκαζηε φηη ε αηνληθφηεηα θαη ν θπβηζκφο, καδί κε 

ηελ αθεξεκέλε ηέρλε θαη φια ηα ξεχκαηα ζηα νπνία ν πξννπηηθφο ρψξνο ηείλεη λα επηπεδνπνηεζεί, είλαη 
θαηά θάπνην ηξφπν αληί-πνηεηηθέο ή εγθεθαιηθέο εθθξάζεηο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο δσγξαθηθήο. Καη 

ηίζεηαη ην εξψηεκα: Θα ήηαλ έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα δίθαην γηα ηνπο δεκηνπξγνχο απηψλ ησλ ηάζεσλ; 

Ο Schoenberg θαη ν Kandinsky έρνπλ επαλεηιεκκέλα δειψζεη φηη ζηφρεπαλ ζην ‘αληί-γεσκεηξηθφ,’ 

‘αληί-ινγηθφ.’ ‘Δίκαη βέβαηνο φηη ζηελ επνρή καο ε κνληέξλα αξκνλία ζα βξεζεί φρη ζην ‘γεσκεηξηθφ,΄ 

αιιά ζηνλ αληί-γεσκεηξηθφ, αληί-ινγηθφ [antilogischen] ηξφπν,’ εμνκνινγήζεθε ν Kandinsky ζην πξψην 
γξάκκα πνπ έζηεηιε ζηνλ Schoenberg.[vii] ‘Πξέπεη λα αλαθεξζεί,’ γξάθεη ν Schoenberg, ‘φηη ν εηθνζηφο 

αηψλαο ζεψξεζε απηή ηε κέζνδν [ηε δσδεθαθζνγγηθή κέζνδν] εγθεθαιηθή, θαη κε ζπκβαηή κε ηελ 
αμηνπξέπεηα ηνπ κεγαινθπνχο θαιιηηέρλε. Η χπαξμε θιαζζηθψλ παξαδεηγκάησλ απνδεηθλχεη πφζν ραδή 

είλαη απηή ε άπνςε.’[viii] Σχκθσλα κε ηνλ Ehrenzweig, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεη ηα κνηίβα 

ηνπ ν Schoenberg είλαη αξθεηά φκνηνο κε απηφλ ηνπ Bach πνπ είλαη αλακθίβνια δείγκα κηαο 
εκπλεπζκέλεο κνπζηθήο. Δίλαη αιήζεηα φηη ζηελ Τέρλε τεο Φνύγθαο, βξίζθνπκε αθξηβείο αλαζηξνθέο 

κεγάισλ πνιπθσληθψλ κεξψλ θαη απηφ, φπσο γξάθεη ν Ehrenzweig, είλαη ε tour de force ηνπ Bach. 

Δίλαη επίζεο αιήζεηα φηη ην δεχηεξν ζέκα ζηελ Chamber Symphony ηνπ Schoenberg είλαη αθξηβήο 
αλαζηξνθή ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο (γεγνλφο πνπ αθφκα θαη o Schoenberg, θαη απηφ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ, αλαθάιπςε πνιιά ρξφληα αθνχ ζπλέζεζε ηε ζπκθσλία). Καη ηα δχν έξγα, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ehrenzweig, δελ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ γξαθηεί βάζεη κηαο εγθεθαιηθήο copy-and-paste ινγηθήο, δηφηη 

ηφηε ηα ζε αλαζηξνθή αληίγξαθα δε ζα ήηαλ ηφζν εθθξαζηηθά φζν ηα πξσηφηππα ζέκαηα. Δπνκέλσο, 

θαηαιήγεη ν Ehrenzweig, ην κπζηηθφ ηεο νξζήο (=θαιιηηερληθήο) αλάπηπμεο ησλ κνηίβσλ βξίζθεηαη 
ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπλζέηε λα αθνχεη βαζηά κέζα ηνπ ηε κνπζηθή. Έλα ράξηζκα ζείν, πξνζζέηνπκε 

εκείο, πνπ θάλεη ηνπ ζπλζέηεο λα ζπιιακβάλνπλ ηα έξγα ππφ κνξθήλ εηθφλαο, κέζα απφ ηελ φξαζε – ή 
ζσζηφηεξα – ηελ ελφξαζε, κέζα δειαδή απφ κηα θαηάζηαζε πλεπκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κέζεο 

αιιά θαη δηαχγεηαο, κηα θαηάζηαζε πνπ πεξηέγξαςε ηφζν σξαία ν ζπγγξαθέαο ηνπ παξαπάλσ 

γξάκκαηνο. 

Οη εμεγήζεηο ηνπ Ehrenzweig απνδεηθλχνπλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φηη ε αλάπηπμε ησλ 

κνηίβσλ, αθφκα θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηνληθψλ έιμεσλ, δελ είλαη κηα ζηεγλή αληί-πνηεηηθή δηαδηθαζία. 

Όινη ζα ζπκθσλνχζαλ εμ’ άιινπ φηη έλα απφ ηα πνιιά ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηνλ Bach ζπνπδαίν 
ζπλζέηε είλαη αθξηβψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεη ηα κνηίβα ηνπ. Δδψ φκσο πξέπεη λα 

παξαδερηνχκε φηη ελψ ζηνλ Bach ε αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ πιάζεη έλαλ θφζκν ηνληθφ, ζηνλ 
Schoenberg ζρεκαηίδεη απιά δηαθσλίεο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ηεξαξρεζνχλ θαη επνκέλσο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πεηζηηθφ θαη πιήξεο πεξηβάιινλ. Οη ζπλζέζεηο ηνπ Schoenberg θαη ηνπ Kandinsky, 

αλ θαη δεμηνηερληθά θηηαγκέλεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα ηαπηίδνπλ ην κνπζηθφ θαη ην δσγξαθηθφ ρψξν κε ην 
ρψξν ηεο παξηηηνχξαο θαη ηνπ θακβά, αλαγλσξίδνληαο έηζη ηα πνζνηηθά- αξηζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηφλσλ θαη ησλ ζρεκάησλ θαη επνκέλσο ηηο αξρέο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. 
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