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UΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ… 

 

 

πξώη‟ απ‟ όια 

εθείλνπο πνπ κε κύεζαλ ζηελ παιαηά κνπζηθή… 

 

θαη έπεηηα 

εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ λα νινθιεξώζσ απηήλ ηελ εξγαζία:  

ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Δαλάε ηεθάλνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ηηο πνιύηηκεο κνπζηθνινγηθέο ζπκβνπιέο ηεο 

θαη ηνλ πνιύ θίιν θαη ζπλάδειθό κνπ Γεξάζηκν Υντδά, πηαλίζηα θαη 

ηζεκπαιίζηα,  γηα ηηο πνιπάξηζκεο «κπαξνθηθέο» ζπδεηήζεηο καο. 

 

εηδηθέο επραξηζηίεο… 

 ζηελ πνιύ θαιή θίιε κνπ νθία Παπαλαζηαζίνπ, κνπζηθνιόγν θαη πηαλίζηα, 

γηα ηελ αηζηνδνμία θαη ην κεξάθη ηεο ζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή 

θαη βνεζώληαο κε όζν θαλέλαο άιινο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο 

εξγαζίαο 

θαη βέβαηα ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ αλεμάληιεηε ππνκνλή θαη πίζηε ηνπο ζε 

κέλα. 
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UΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο, ελφο δεηήκαηνο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο, πνπ έρεη θαηά θαηξνχο απαζρνιήζεη πνιχ 

έληνλα ηνλ ηνκέα ηεο δπηηθήο ιφγηαο κνπζηθήο εθηέιεζεο θαη έξεπλαο.  

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ κνπζηθνινγηθνχ απηνχ ζέκαηνο ππήξμε ε 

πνιχρξνλε ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ παιαηά κνπζηθή. Καηά ηε δηαδηθαζία 

απηή πξνέθππηαλ πνιχ ζπρλά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ 

δεηήκαηα ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, φπσο: «πψο αθξηβψο πξέπεη λα εθηειείηαη ε 

κνπζηθή απηή;», «ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί απαξαίηεηα θαλείο ηηο ηζηνξηθέο 

πεγέο θαη ηα εθηειεζηηθά κέζα ηεο εθάζηνηε επνρήο γηα λα κπνξεί λα 

αλαβηψζεη «νξζά» ην παιαηφ κνπζηθφ ξεπεξηφξην θαη ηη είλαη απηφ πνπ 

ζπληζηά ηελ «νξζφηεηα» απηή;», αιιά θαη «πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηειηθά ν 

ζθνπφο κηαο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, ε αλαβίσζε ελφο παξειζovηηθνχ θφζκνπ 

ή ε αλάπιαζή ηνπ ζην ζήκεξα;».  Ωο ηζηνξηθφο εθηειεζηήο θαη κνπζηθφο 

εξεπλεηήο ινηπφλ, ζέιεζα λα ζπιιέμσ, λα θαηαλνήζσ θαη λα επεμεξγαζηψ 

κε πνιιή πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηηο φζν ην 

δπλαηφλ πην πιήξεηο απαληήζεηο ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ,  

θηιηξάξνληάο ηηο βέβαηα κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ κνπζηθή εκπεηξία θαη 

θξίζε. Έηζη ινηπφλ, κε ηε βνήζεηα δχν ζεκαληηθψλ εξγαιείσλ ηεο 

κνπζηθνινγηθήο κεζνδνινγίαο, ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε, 

απνπεηξάζεθα λα πξνζεγγίζσ ην ζέκα απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ κε ζηφρν 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαη πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζή ηνπ.  

Σν δήηεκα ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, φπσο θαη ηεο 

απζεληηθφηεηαο κεηέπεηηα, αθξηβψο επεηδή ππφθεηηαη ζε πνιιαπιέο, αιιά 

θαη ζπγθξνπφκελεο πνιιέο θνξέο εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο, θαηέζηεζε 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζή ηνπ. Μία πεξίπινθε 

δηαδηθαζία απνηέιεζε ε δηαζαθήληζε  φισλ εθείλσλ ησλ φξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, αιιά θαη κε 

απηφ ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο, θαζφηη δελ ήηαλ/είλαη πάληα ζηαζεξφο ή 

αξθεηά μεθάζαξνο  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί ρξεζηκνπνηνχληαλ/ηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «θίλεκα» ζε ζρέζε κε ηελ παιαηά κνπζηθή, 

παξφιν πνπ ζπλαληηέηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλάινγσλ βηβιίσλ θαη 

άξζξσλ, απνθεχγεηαη ζηελ εξγαζία απηή γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ γηα λα 

κελ πξνθχπηεη ζχγρπζε θαη δεχηεξνλ γηα λα κελ πξνθχπηνπλ αλαθξίβεηεο. 

Έηζη ινηπφλ, εθφζνλ ε αλαβίσζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο δελ είλαη κία θαη 

εληαία, γίλεηαη αλαθνξά ζε δηάθνξα «ξεχκαηα» ή «ηάζεηο» ηεο αλά ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, ρψξεο θαη κνπζηθνχο ζπληειεζηέο, θάηη πνπ είλαη ηζηνξηθά πην 
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αθξηβέο. Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο 

θαηέζηεζε ζε πξψηε θάζε, φπσο ήηαλ ινγηθφ, απαξαίηεηε ηε δηεμνδηθή 

κειέηε ελφο κεγάινπ φγθνπ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη γεγνλφησλ θαη ζε 

δεχηεξε θάζε ηελ επηιεθηηθή παξάζεζή ηνπο δίλνληαο βάζε ζην πψο απηά 

δηακφξθσζαλ ηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο ζε ζρέζε πάληα κε ην 

αηζζεηηθφ ππφβαζξν ηεο εθάζηνηε κνπζηθήο πεξηφδνπ ή ηάζεο. ηε 

ζπλέρεηα, κπαίλνληαο ζηα «βαζηά λεξά» ηεο θηινζνθηθήο θαη θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο αλνίγνληαο ην δήηεκα ηεο «απζεληηθφηεηαο», πνιιά εξσηήκαηα 

θαη αδηέμνδα πξνέθπςαλ, κε απνηέιεζκα ηελ αξθεηά ζπρλή αλαζεψξεζε 

ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ.  

ην πξψην θεθάιαην ινηπφλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο μεθηλψληαο κε ηελ εκπινθή ηεο ζχγρξνλεο Μνπζηθνινγίαο ζην 

δήηεκα ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο θαη κεηέπεηηα ηεο ηζηνξηθήο 

απζεληηθφηεηαο. Αθνινπζνχλ νη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεηήκαηα, αιιά 

θαη ηα ζπλδένπλ, φπσο ν φξνο «παιαηά κνπζηθή» θαη  «απζεληηθφηεηα», 

παξαζέηνληαο ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. ην δεχηεξν 

θεθάιαην, κε αθεηεξία ηελ επνρή ηνπ Ρνκαληηζκνχ, φπνπ θαη μεθηλά 

νπζηαζηηθά ην πξψην ξεχκα αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, 

παξαθνινπζεί θαλείο ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο κέζα απφ ηνλ 

πξψηκν Μνληεξληζκφ, ηελ αλάδπζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο 

εξκελείαο ζηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα θαη  ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ κεηακνληέξλν ηξφπν ζθέςεο. Σν ηειεπηαίν θαη 

πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην 

κέξνο, μεθηλψληαο κε ηηο πξνζεγγίζεηο ζηελ «απζεληηθφηεηα», έηζη φπσο ηηο 

αληηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλνη κνπζηθνιφγνη θαη θηιφζνθνη, δίλεηαη βάξνο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο «πξνζσπηθήο απζεληηθφηεηαο». Σν δεχηεξν κέξνο 

αλνίγεη ην ζέκα ηεο δηακάρεο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο «απζεληηθφηεηαο» κε 

αθεηεξία ην 1950, ηελ επνρή εκθάληζήο ηνπ, κε ππξήλα ηελ πηνζέηεζε θαη/ή 

ηελ απφξξηςε ηνπ ηδεψδνπο ηεο «Werktreue», ηεο πηζηφηεηαο δειαδή ζην 

έξγν, κέρξη θαη ζήκεξα. Σέινο, ζηε ζπκπεξαζκαηηθή θαηάιεμε  ηεο εξγαζίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κία πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ δεηήκαηνο κε  βάζε ηα 

ζχγρξνλα δεδνκέλα.        
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1. UΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

1.1 UΣο δήηεκα ηες ηζηορηθής ασζεληηθόηεηας θαη ε ύγτρολε 

Μοσζηθοιογία 

             “Κάηη ππέξνρν ζπλέβε ζηε Μνπζηθνινγία ηα ηειεπηαία ρξόληα ˙ ην πεδίν 

άλνημε ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζεκαηηθά θαη κεζνδνινγηθά ζε ηέηνην βαζκό, πνπ 

θαλέλαο δελ μέξεη ηη είλαη Μνπζηθνινγία πηα…‟‟F

1
F (Karol Berger, 1995). 

Η αλαβίσζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

κνπζηθέο αλαηξνπέο ησλ ηειεπηαίσλ δχν πεξίπνπ αηψλσλ πξνζθέξνληαο 

ηελ επθαηξία γηα θαηλνχξγηεο κνπζηθέο αλαδεηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, 

ηεο αλάιπζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο αθξφαζεο ηεο δπηηθήο ιφγηαο κνπζηθήο. 

Η αλαθάιπςε ελφο μεραζκέλνπ κνπζηθνχ θφζκνπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε 

έλα ηδεαηφ κνπζηθφ κνπζείν απφ ηνπο ξνκαληηθνχο ζπλζέηεο ηνπ 19νπ αηψλα, 

θαίλεηαη πσο ζπλερίζηεθε κέζα απφ ηελ ηάζε εμεξεχλεζεο θαηλνχξγησλ 

κνπζηθψλ θφζκσλ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ 20νχ, φπνπ ε επηζπκία γηα 

εχξεζε λέσλ ηερληθψλ κνπζηθήο γξαθήο θαη εθηέιεζεο, αιιά θαη θξέζθσλ 

ηδεψλ θαη ήρσλ ήηαλ πην έληνλε απφ πνηέ. Γχξσ ζηα 1950-60 ινηπφλ, κεηά 

ηελ εκθάληζε αξθεηψλ ξεπκάησλ αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, ηέζεθε 

ην ιεγφκελν «δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο». χκθσλα κε απηφ, νη 

εθηειεζηέο θαινχληαλ, πξψηνλ λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο 

κνπζηθήο απηήο, θαη δεχηεξνλ, εθφζνλ επηζπκνχζαλ λα εθηεινχλ «ηζηνξηθά», 

λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

παξηηηνχξα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα 

είλαη ηζηνξηθά ελεκεξσκέλνη.F

2
F Παξφιν φκσο πνπ νη ππέξκαρνη ηεο ηζηνξηθά 

ελεκεξσκέλεο εξκελείαο μεθίλεζαλ κε δηαθνξεηηθή θηινζνθία, πνιινί απφ 

απηνχο θαηάθεξαλ ζηελ πνξεία λα ζπλδεζνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην 

ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο ζην κνπζηθφ έξγν θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο ηεο ξνκαληηθήο αηζζεηηθήο. Θεσξψληαο έηζη πσο κφλν κέζα 

απφ ην απζεληηθφ κνπζηθφ θείκελν θαη ηε κειέηε ησλ απζεληηθψλ πξνζέζεσλ 

ηνπ ζχλζεηε κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηδαληθή αλαβίσζε ηνπ 

παξειζφληνο, δηάιεμαλ κηα θαηεχζπλζε πνπ αξγά ή γξήγνξα ζα νδεγνχζε 

ζε αδηέμνδν. Πνιχ αληηπξνζσπεπηηθή είλαη ε παξαθάησ άπνςε ηνπ 

κνπζηθνιφγνπ Laurence Dreyfus, ν νπνίνο έρεη ζρνιηάζεη ζρεηηθά: 

                                                           
1
 Karol Berger, Contemplating Music Archaeology, Journal of Musicology 13 (1995), ζει. 

404. 
2
 Bruce Haynes, The End of Early Music: A Period History of Music for The Twenty-First 
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“κε αθέιεηα θάπνηνη εκπηζηεχηεθαλ ην «αιάλζαζην» ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, 

κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχλ ζσζηέο ηηο πηζαλέο παξεξκελείεο ηνπο. Ο 

θεηηρηζκφο ησλ απζεληηθψλ κνπζηθψλ θεηκέλσλ βέβαηα νδήγεζε θαη ζηε 

δεκηνπξγία νξηζκέλσλ θαλφλσλ, νη νπνίνη «σο κπζηηθνί θψδηθεο» 

δηαζθαιίδνπλ, κε ηελ θαηάιιειε γλψζε πάληα, ηελ νξζή εθηέιεζε. Όπσο 

ήηαλ αλακελφκελν, αθαδεκατθνί θαη εθηειεζηέο δε ζα ήζειαλ ηίπνηα άιιν 

απ‟ ην λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ θψδηθα απηφλ ειπίδνληαο λα βξνπλ ηηο 

απαληήζεηο, αιιά αλαθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηξνκεξή αιήζεηα˙ φηη νη 

θαλφλεο απηνί δε ιεηηνπξγνχλ ζηα ζχγρξνλα φξγαλα θαη πνιχ ζπρλά 

θαίλνληαη αληηθαηηθνί.”F

3
 

O κνπζηθνιφγνο θαη θηιφζνθνο Richard Taruskin δε ζα κπνξνχζε παξά λα 

ζπκθσλήζεη πξνζζέηνληαο:  

 “Σν πξφβιεκα είλαη πσο (κέζσ ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εξκελείαο) έγηλε 

απνδεθηή ρσξίο θξηηηθή ε κεηαξνκαληηθή έλλνηα ηνπ έξγνπ θαη ζπλδέζεθε 

αλαρξνληζηηθά κε ην πξνξνκαληηθφ ξεπεξηφξην[…]Απηφ πνπ βαζηθά 

πξνβιεκαηίδεη δελ είλαη ν αλαρξνληζκφο, αιιά ε αβίαζηε απνδνρή θαη ε 

επηβνιή ηνπ[…]Δλψ δειαδή ζα κπνξνχζαλ νη ηζηνξηθά ελεκεξσκέλνη 

εθηειεζηέο λα έρνπλ αλνίμεη ην δξφκν πξνο κηα αιεζηλά δεκηνπξγηθή 

εξκελεπηηθή πξαθηηθή, πξνήγαγαλ ηε δπζθακςία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην 

φλνκα ηεο κνπζηθήο δενληνινγίαο ηνπ «Musical Canon»”.F

4
F  

Η αδπλακία ησλ εθηειεζηψλ ινηπφλ λα κπνξνχλ λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο ρσξίο λα ιακβάλνπλ απαξαίηεηα ππ‟ φςηλ 

δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο σο πξνο ηελ πξαθηηθή εθηέιεζεο, νδήγεζε ζε 

κηα ηδηαίηεξα κεγάιε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, 

θάηη πνπ νπζηαζηηθά άξρηζε λα πθίζηαηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάγθε 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο Μνπζηθνινγίαο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Βέβαηα, ε αλάγθε απηή μεπξφβαιιε ηελ επνρή εθείλε θαη σο απνηέιεζκα ηεο 

επηξξνήο ηεο  κεηακνληέξλαο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή εθηέιεζεο, 

ηνπ ξφινπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ, απνξξίπηνληαο πνιιά 

θαηεζηεκέλα πξφηππα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ κνληεξληζκνχ. To 1977 ν 

Γεξκαλφο θηιφζνθνο Carl Dahlhaus πξφηεηλε λα κελ εζηηάδεη ε ηζηνξία κφλν 

ζηνπο κνξθνινγηθνχο θαη ζηηιηζηηθνχο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, αιιά θαη ζηηο 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο.F

5
F Η ζηξνθή 

απηή ηεο ηζηνξηθφηεηαο απφ έλα πεδίν φπνπ ν ηζηνξηθφο κνπζηθνιφγνο 

απνηειεί έλαλ παζεηηθφ παξαηεξεηή παξειζνληηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

                                                           
3
 Laurence Dreyfus, Early Music Defended against its Devotees: A Theory of Historical 

Performance in the Twentieth Century, The Musical Quaterly, vol. LXIX, No 3, Summer, 
1983, ζει.312,318-319. 
4
 Richard Taruskin, Text and Act: Essays on Music and Performance, Oxford University 

Press, Oxford and London, 1995,ζει. 13., 
 “Musical Canon” : νη ιεγφκελνη «κνπζηθνί θαλφλεο» σο πξντφλ ηνπ 19

νπ
 αηψλα, πνπ 

παγηψζεθαλ  σο πξφηππα κνπζηθήο εθηέιεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 
5
 Vincent Duckles, Jann Pasler, “Musicology”, Grove MusicOnline, ed.L. Macy (Accessed 

10 March 2010), HUhttp://www.grovemusic.com UH  
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γεγνλφησλ, νδήγεζε ζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο δνκηθέο αιιαγέο: ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζφηηκεο ζρέζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 

αληηθεηκέλνπF

6
F θαη ηελ εηζρψξεζε πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

παξακέηξσλ ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα.F

7
F Aπηφ πνπ νπζηαζηηθά ζπληειέζηεθε 

ήηαλ ε αλαζεψξεζε πνιιψλ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ πεξί ηζηνξηθφηεηαο 

θαη ηζηνξηθήο εθηέιεζεο κέζα απφ κηα πην ζχγρξνλε κνπζηθή θηινζνθία πνπ 

λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ επνρή, θάηη πνπ νδήγεζε ζε απηφ πνπ νλνκάζηεθε 

ην 1990 «Νέα Μνπζηθνινγία».   

Μέζα ζ‟ απηφ ην θιίκα, δχν πνιιά ππνζρφκελνη ακεξηθαλνί κνπζηθνιφγνη 

ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο θαηλνχξγησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, αιιά θαη ηεο ηζηνξηθήο 

απζεληηθφηεηαο, άλνημαλ ην δξφκν πξνο κηα πην θνηλσληθά, θξηηηθά θαη 

θηινζνθηθά ελεκεξσκέλε έξεπλα. Ο Joseph Kerman κε ηελ «Ιζηνξηθά 

Δλεκεξσκέλε Κξηηηθή» («Historically Informed Criticism») θαη ν Leo Treitler 

κε ηελ «Κξηηηθά Κιίλνπζα Ιζηνξηνγξαθία» («Critically Inclined 

Historiography»), καδί βέβαηα κε ηε βνήζεηα ηεο κεζνδνινγίαο θαη άιισλ 

επηζηεκψλ, θπξίσο ηεο Φηινζνθίαο, ηεο Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο, ηεο 

Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Δζλνκνπζηθνινγίαο, έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο «Νέαο Μνπζηθνινγίαο». F

8
F Παξφιν πνπ ε επηζηήκε ηεο 

Μνπζηθνινγίαο δελ θαηάθεξε λα ζπλεξγαζηεί πάληα αξκνληθά κε ηελ 

ηζηνξηθή εθηέιεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα αξθεηά ρξφληα ζηήξηδε ηα 

ζηηιηζηηθά πξφηππα ηεο ξνκαληηθήο θαη κνληέξλαο κνπζηθήο αιινηψλνληαο 

ηεο αληίιεςή ηνπο γηα ηελ πξνθιαζηθή κνπζηθή, εληνχηνηο εδψ θαη κεξηθέο 

δεθαεηίεο δείρλνπλ λα είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο δηαθέξνληαο φκσο ζε 

έλα ζεκειηαθφ ζεκείν. Δλψ ε πξαθηηθή εθηέιεζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπιαζε ηεο αληίζηνηρεο πξαθηηθήο ηνπ παξειζφληνο, ε Mνπζηθνινγία 

αζρνιείηαη κφλν κε φζα κπνξεί λα απνδείμεη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. ηελ 

πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ην παξειζφλ δελ κπνξεί λα δψζεη κηα πιήξε εηθφλα, 

ε Μνπζηθνινγία απφ ηε κηα πιεπξά πηνζεηψληαο κηα ζεηηθηζηηθή ζηάζε 

πηζηεχνληαο κφλν ζε φηη κπνξεί λα δεη θαη λα αθνχζεη, θαίλεηαη λα ζεθψλεη 

ηα ρέξηα ηεο ςειά, αθήλνληαο απφ ηελ άιιε ζηνλ εθηειεζηή ην δχζθνιν ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, λα ςάμεη δειαδή ή λα ππνζέζεη ηα ρακέλα θνκκάηηα ηνπ 

πάδι.F

9
F Ωζηφζν, κεηά ην 1990, ηα πξάγκαηα δείρλνπλ λα παίξλνπλ κηα 

                                                           
6
 Μία ζέζε πνπ πηνζεηήζεθε πνιχ γξήγνξα απφ ηελ Ακεξηθαληθή Μνπζηθνινγία ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ππνζηεξίρζεθε ηδηαίηεξα απφ ηζηνξηθνχο, θηινζφθνπο θαη 
κνπζηθνιφγνπο, φπσο ηνλ Leo Treitler, ηνλ Richard Taruskin θαη ηελ Lydia Goehr. 
[βι. Jann Pasler: “Postmodernism”, Grove Music Online, ed.L. Macy (Accessed 10 March 
2010), HUhttp://www.grovemusic.com UH ] 
7
 Μία άπνςε πνπ ππνζηεξίρζεθε έληνλα απφ ην γεξκαλφ θνηλσληνιφγν Theodor Adorno 

θαη επεξέαζε ηελ ακεξηθαληθή κνπζηθνινγηθή έξεπλα ζηα ηέιε ηνπ 1970.(βι. φ.π.) 
8
 Βι. φ.π. 

9
 Dreyfus, Early Music Defended against its Devotees, ζει. 128. 
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δηαθνξεηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη ελζαξξπληηθή 

θαηεχζπλζε κέζα απφ ηελ νπνία ηα πξνβιήκαηα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο ζα 

αλαδεηήζνπλ λέεο δηεμφδνπο θάησ απφ ην αλαλεσκέλν πιένλ πεδίν ηεο 

Κξηηηθήο Μνπζηθνινγίαο. Μία λέα επνρή ζεκαηνδνηείηαη γηα ηε δπηηθή 

αθαδεκατθή κνπζηθή: κία επνρή πην θηιειεχζεξε, πην αληηζπκβαηηθή θαη πην 

αλζξσπνθεληξηθή δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα έθαλαλ ηε 

Μνπζηθνινγία ή ηε Νέα Μνπζηθνινγία πηα, αληηθνξκαιηζηηθή, εθιεθηηθή θαη 

επηιεθηηθά πινπξαιηζηηθή.  

  

1.2 UΠροζδηορίδοληας ηελ παιαηά κοσζηθή 

Όηαλ ηίζεηαη ην εξψηεκα «ηη είλαη παιαηά κνπζηθή», αληηιακβάλεηαη θαλείο 

πσο φξνο απηφο ζήκαηλε πάληα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο. Ο φξνο «ancient music» έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 

1690 ζηελ Αγγιία θαη εγθαζηδξχζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1720 καδί 

κε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ φξσλ «style antique» («παιαηφ ζηπι») θαη 

«prima pratica» («πξψηκε πξαθηηθή») ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε 

παιαηφηεξεο κνπζηθήο. Δλψ θάπνηνη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν 

απηφλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε κνπζηθή ηεο αξραηφηεηαο, νπζηαζηηθά θαηέιεμε 

ν ίδηνο λα πξνζδηνξίδεη ηε κνπζηθή ηνπ 17νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 18νπ. 

Η ζπρλή αιιαγή ηνπ νλφκαηνο  ηεο «Academy of Vocal Music» («Αθαδεκία 

Φσλεηηθήο Μνπζηθήο») ζε «Academy of Ancient Music» («Αθαδεκία 

Παιαηάο Μνπζηθήο») ην 1731 ζηελ Αγγιία θαη ζε «Concert of Ancient Music» 

ην 1786, δείρλεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ 

ηεο.F

10
F Πξνρσξψληαο φκσο ζηε Ρνκαληηθή επνρή, ε παιαηά κνπζηθή γηλφηαλ 

αληηιεπηή σο κνπζηθή ηεο φςηκεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Μπαξφθ, απφ ηνλ 

Isaac, ηνλ Praetorius θαη ηνλ Schütz έσο ηνλ Händel θαη ηνλ Bach. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα, πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαγελληνχληαλ 

κέρξη ηφηε ηα έξγα, δελ ήηαλ ζπλεηδεηφο, εθφζνλ ζηφρνο δελ ήηαλ απηή θαζ‟ 

απηή ε αλαγέλλεζε ηνπ έξγνπ, αιιά ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ εθάζηνηε κνπζηθή 

ζπγθπξία, θάηη πνπ άιιαμε κε ηελ αλαβίσζε ηεο κνπζηθήο ηνπ J. S. Bach 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820.  

Αξθεηνί επηιέγνπλ ινηπφλ λα θαζνξίδνπλ σο πξψην ξεχκα αλαβίσζεο ηεο 

παιαηάο κνπζηθήο ηελ εθηέιεζε ησλ «Καηά Μαηζαίνλ Παζψλ» ηνπ Bach απφ 

ηνλ 20ρξνλν ηφηε F. B. Mendelssohn ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 1829F

11
F ζηελ 

                                                           
10

 William Weber, “The History of Musical Canon”, in Nicholas Cook & Mark Everist, 
Rethinking Music, Oxford University Press, Oxford & New York, 1995, ζει. 345-346. 
11

 Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ J. Rifkin θαη άιισλ ππνζηήξημε πσο ε πξεκηέξα ησλ «Καηά 
Μαηζαίνλ Παζψλ» πξαγκαηνπνηήζεθε δχν ρξφληα λσξίηεξα, ην 1827 (Βι. Bernard 
Sherman, Performing Bach‟s St. Matthew Passion, Early Music America, Fall, 2001)  
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Αθαδεκία Σξαγνπδηνχ («Singakademie») ζην Βεξνιίλν. Γηα πξψηε θνξά 

ινηπφλ ζηελ ηζηνξία ηεο εθηειεζηηθήο πξαθηηθήο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο, 

ππήξμε κία ηφζν άκεζε θαη επξεία δηάδνζε ζηελ ππφινηπε ζχγρξνλε δσή 

ελφο κνπζηθνχ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ ε γέλλεζε αλήθε ζην καθξηλφ παξειζφλ. 

Έσο ηφηε βέβαηα, είρε ήδε θαιιηεξγεζεί ην έδαθνο γηα ηελ «επίζεκε 

πξεκηέξα» ηνπ έξγνπ ηνπ Bach˙ κέρξη ην 1802 είρε εθδνζεί ε βηνγξαθία ηνπ 

απφ ηνλ N. Forkel βνεζψληαο ηνλ Γεξκαλφ θάληνξα απφ ηε Λεηςία λα γίλεη 

επξέσο γλσζηφο ζηνπο κνπζηθνχο θχθινπο θαη λα ζενπνηεζεί απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Mendelssohn θαη ηνπ ζχγρξνλνχο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ηα «Καηά Μαηζαίνλ 

Πάζε», σο δεκηνχξγεκα ελφο ζπλζέηε πνπ ζηελ επνρή ηνπ αλαγλσξίζηεθε 

ειάρηζηα παξά κφλν σο νξγαλίζηαο, απνηέιεζαλ ηελ πξψηε κεγάιε 

κνπζηθή «αλαζθαθή» ζε έλαλ αηψλα πνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ είρε 

ραξαθηεξηζηεί σο «αηψλαο ηεο κνπζηθήο αξραηνινγίαο» δίλνληαο ηελ ψζεζε 

ζε πνιινχο ξνκαληηθνχο ζπλζέηεο λα «αλαζθάςνπλ» πνιχηηκνπο κνπζηθνχο 

ζεζαπξνχο. Οη ελέξγεηεο πνιιψλ φκσο θαηά ηηο αξρέο ηνπ 1800 γηα ηελ 

αλαβίσζε ηνπ Bach θαη άιισλ παιαηψλ ζπλζεηψλ κφλν μαθληθή δελ ήηαλ˙ 

αξθεηέο πξνζπάζεηεο αλαβίσζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πξηλ, αιιά 

νπζηαζηηθά ε θίλεζε ηνπ Mendelssohn λα κεηαθέξεη ηε κνπζηθή ηνπ Bach 

απφ ηα αξηζηνθξαηηθά ζαιφληα ζην επξχ θνηλφ, ήηαλ εθείλε πνπ άιιαμε γηα 

πάληα ηελ αληίιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κνπζηθήο γεληθφηεξα 

αλνίγνληαο ηηο πφξηεο ζε έλαλ θαηλνχξγην κνπζηθφ θφζκν.  

Δλψ ινηπφλ ν πην ζπλεηδεηφο ηξφπνο αλαβίσζεο θαηά ηνλ 19ν αηψλα 

πεξηνξηδφηαλ ζην αλαγελλεζηαθφ θαη κπαξφθ ξεπεξηφξην, θαηά ηα ηέιε ηνπ 

ίδηνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ, ηα πιαίζηα ηεο παιαηάο κνπζηθήο δηεπξχλνληαη 

πξνο ηα πίζσ, κέρξη θαη ηε κεζαησληθή επνρή, κέζσ ηνπ Richard Terry θαη 

ηνπ Edmund Fellowes ζηε Αγγιία. ε αληίζεηε ρξνληθή θαηεχζπλζε 

ζηξάθεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην θηιφδνμν εγρείξεκα ησλ  

Christopher Hogwood, Jaap Schröder θαη Neal Jaslaw κέζσ ηεο νξρήζηξαο 

«Academy of Ancient Music», ην νπνίν θαη έζεζε ηελ αλαβίσζε ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο ζε λέα βάζε, βαθηίδνληαο αθφκα θαη έξγα ησλ ηειψλ ηνπ 18νπ  

αηψλα, νιφθιεξνπ ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ F

12
F σο «παιαηά».F

13
F 

Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, κεηά απφ δχν αηψλεο αξθεηψλ ηζηνξηθψλ ξεπκάησλ, 

παξαηεξείηαη κία αθφκα κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ φξνπ ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο ηφζν ζε ηζηνξηθφ φζν θαη ζε θηινζνθηθφ επίπεδν. Τπάξρεη ε 

εθδνρή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ην Βξεηαλφ κνπζηθνιφγν Robert 

Donington ζην βηβιίν ηνπ «The Interpretation of Early Music», φπνπ 

                                                           
12

 Aπφ ηηο θιαζηθέο ζνλάηεο θαη ζπκθσλίεο ηνπ Mozart θαη ηνπ Beethoven κέρξη ηα 
ζπκθσληθά έξγα ησλ Brahms, Wagner θαη Elgar θαη ηε κνπζηθή ησλ Franck, Rachmaninof 
θαη Gershwin. 
13

 Harry Haskell, The Early Music Revival: A History, Dover Publications, inc, Mineola and 
New York, 1996, ζει. 13-15, 36-37,189.  
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πεξηγξάθεη σο παιαηά κνπζηθή νπνηαδήπνηε κνπζηθή έρεη κηα δηαθνπηφκελε 

εξκελεπηηθή παξάδνζε. Μηα παξεκθεξήο, αιιά πην αλαιπηηθή άπνςε, νξίδεη 

σο παιαηά κνπζηθή έλα πνιχ επξχ θάζκα κνπζηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα 

εθηείλεηαη απφ ηνπο αξραίνπο ειιεληθνχο χκλνπο έσο θαη ηε κνπζηθή ηνπ 

Broadway, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα ε κνπζηθή απηή λα αλαβηψλεη ή λα 

αλαπιάζεηαη ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθά θαηάιιειν ζηπι ηεο εθάζηνηε επνρήο, 

κε βάζε ηα ζσδφκελα γξαπηά θαη κνπζηθά φξγαλα ή θαη άιιεο κνπζηθέο 

πεγέο.F

14
F  

Πνιχ ελδηαθέξνπζα φκσο θαίλεηαη λα είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Dreyfus, ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο ε παιαηά κνπζηθή ζίγνπξα δελ είλαη απιά κηα 

νκάδα απφ κνπζηθά αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην παιαηφ ξεπεξηφξην 

ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο, αιιά έλα ξεχκα ησλ ηειψλ ηνπ 20νχ αηψλα πνπ 

αλαθέξεηαη πξψηα ζηνπο αλζξψπνπο θαη κεηέπεηηα ζε αληηθείκελα. 

Καηεγνξηνπνηψληαο ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα άηνκα απηά πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παιαηά κνπζηθή, θαηαιήγεη θαλείο ζε κηα κεγάιε κνπζηθή 

αιπζίδα πνπ μεθηλά πξψηα απ‟ φια κε ηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο 

(επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο), ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο αθαδεκατθνχο, 

θπξίσο κνπζηθνιφγνπο, θηινζφθνπο, αιιά θαη δηαλννχκελνπο. Αθνινπζνχλ 

εθείλνη πνπ αζρνινχληαη κε επαγγέικαηα πνπ ζηεξίδνπλ, αιιά θαη 

ζηεξίδνληαη απφ κνπζηθφ απηφ είδνο, φπσο νη θαηαζθεπαζηέο νξγάλσλ, νη 

κνπζηθνί εθδφηεο, νη κνπζηθνθξηηηθνί πεξηνδηθψλ παιαηάο κνπζηθήο θαη 

βέβαηα νη κνπζηθνί παξαγσγνί δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ. Οινθιεξψλνληαο 

ηελ αιπζίδα απηή, θαηαιήγεη θαλείο ζηνπο δέθηεο ηνπ ξεχκαηνο απηνχ, 

δειαδή ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην κνπζηθφ θνηλφ πνπ ζπγθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηε δπηηθή Δπξψπε θαη ηε Βφξεην Ακεξηθή.  

Αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν φκσο παίδνπλ θαη ηα αληηθείκελα, ηα εξγαιεία 

δειαδή πνπ ζπληζηνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Πξψηα απ‟ φια, 

αλαθέξεηαη θαλείο ζηα παιαηά ή απζεληηθά κνπζηθά φξγαλα (είηε ζσδφκελα 

είηε αλαθαηαζθεπαζκέλα), φπσο βηνιηά, βηφιεο, ιανχηα, ηζέκπαια, 

εθθιεζηαζηηθά φξγαλα θαη πιήζνο πλεπζηψλ θαη θξνπζηψλ ηα νπνία 

ζπλεζίδεηαη λα απνθαινχληαη θαη «φξγαλα επνρήο» («period 

instruments»).F

15
F πλερίδνληαο ζηηο επφκελεο πξνζεγγίζεηο ζηελ απζεληηθήο 

εθηέιεζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο, ζπλαληηνχληαη δχν παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ή θαη έκκεζα κε ηε ρξήζε νξγάλσλ επνρήο: ηε ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ εθηέιεζεο ηεο επνρήο ηνπ ζπλζέηε θαη ηελ εθηέιεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζε απζεληηθέο πεγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο. 

Έλα βαζηθφ γεγνλφο παξακέλεη αλαπφθεπθην είηε ππνζηεξίδεη θαλείο ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο απζεληηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 
                                                           
14

 Βι. φ. π., ζει. 9. 
15

 Βι. Παξάξηεκα, ζει. 81-82. 
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είηε φρη˙ γλσξίδνληαο πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζπλζήθεο γχξσ απφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ νδεγείηαη θάπνηνο ζε κεγαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ. 

Μαξηπξίεο θαη πεγέο ηερληθήο εθηέιεζεο ηεο νξγαληθήο θαη θσλεηηθήο 

κνπζηθήο δίλνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα κνπζηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο 

σο πξνο ην ζηπι, ηελ ηερληθή παημίκαηνο, ην αξκνληθφ ππφβαζξν, ηελ 

ελνξρήζηξσζε θαη πνιιά άιια. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πξνζέγγηζήο ηεο 

κνπζηθήο πνπ είλαη αξθεηά παιαηά, φπσο ε Μεζαησληθή θαη ε πξψηκε 

Αλαγελλεζηαθή, θάπνηεο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ην πψο πξέπεη λα 

εθηειείηαη, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε 

ηζηνξηθέο πξαγκαηείεο.F

16
F Παξφιν πνπ ηειηθά ν εθηειεζηήο θάλεη ηελ επηινγή 

ηνπ σο πξνο ην πψο ζα πξνζεγγίζεη ζήκεξα ηε κνπζηθή ηνπ παξειζφληνο, 

θαηαλνψληαο απηέο ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηεο κνπζηθήο 

εθηέιεζεο ζήκεξα κε ηφηε, κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κηα πην ηεθκεξησκέλε 

απφθαζε, αθφκα θαη αλ επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλα κνπζηθά 

φξγαλα.  

 

Ξαλαγπξλψληαο φκσο ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ εθηέιεζεο ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη ηερληθέο απηέο δηαθέξνπλ απφ επνρή ζε 

επνρή, θάηη ην νπνίν νθείιεηαη ηφζν ζηελ εμέιημε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ 

φζν θαη ζηελ νινέλα θαη πην αλαιπηηθή θαη πνιχπινθε ζεκεηνγξαθία. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο ηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο 

γξαθήο θαη εθηέιεζεο, παξφιε ηελ έιιεηςε κεισδηθήο, αξκνληθήο, ξπζκηθήο 

θαη ελνξρεζηξσηηθήο πνηθηιίαο ζε ζρέζε κε ην Μπαξφθ, δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε κηαο πην απιήο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Σν βαζηθά 

εθθιεζηαζηηθφ θαη απζηεξά αληηζηηθηηθφ χθνο ηεο επνρήο βέβαηα πεξηνξίδεη 

εθθξαζηηθά ην κνπζηθφ εθηειεζηή, θάηη πνπ αξρίδεη λα αιιάδεη ηνλ 17ν 

αηψλα. Με ηελ εκθάληζε ινηπφλ ηνπ κεηδνλνειάζζνλνο ζπζηήκαηνο, ηεο 

αλεμάξηεηεο ρξήζεο ηνπ ελάξηζκνπ κπάζνπ, ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο εηζαγσγήο ελλνηψλ ξπζκηθήο αγσγήο, ηνπ λένπ 

κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αξρήο concertante, ηεο κνλσδίαο θαη ηεο φπεξαο, 

αιιάδνπλ πνιιά ζηνλ ηξφπν κνπζηθήο ζθέςεο, αληίιεςεο, ζχλζεζεο θαη 

εθηέιεζεο ζηελ επνρή Μπαξφθ. F

17
F Κάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά 

ζπγγξάκκαηαF

18
F ηεο επνρήο σο πξνο ηηο ηερληθέο εθηέιεζεο αιιά θαη ηεο 

ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο πξνζθέξνπλ ζήκεξα πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πξνο 

αλάιπζε ζε κνπζηθνιφγνπο θαη κνπζηθνχο εθηειεζηέο:  γηα ηα κνπζηθά 

φξγαλα, αιιά θπξίσο γηα ζέκαηα κνπζηθήο εθηέιεζεο, φπσο είλαη ην 

θξαδάξηζκα, ε άξζξσζε, ε ρξήζε ηνπ δνμαξηνχ, ε ρξήζε ηνπ basso 

                                                           
16

 Todd McComb, What is Early Music, Early Music Faq, July 1999, ζει. 3-4, 

HUhttp://www.medieval.org/emfaq/misc/whatis.htm UH,  (Accessed 17 May 2010) 
17

 Ulrich Michels, Άηιαο ηεο Μνπζηθήο, Σφκνο II, κηθξ. επίκ. Ι.Δ.Μ.Α.,  ζει. 305, 307, 309. 
18

 Βι. παξάξηεκα, ζει. 83. 

http://www.medieval.org/emfaq/misc/whatis.htm
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continuo, ην κεηξηθφ ζχζηεκα, ην vibrato, ηα ζηνιίδηα θαη ν δηαλζηζκφο σο 

πξνο ηνλ ηηαιηθφ, γεξκαληθφ θαη γαιιηθφ ηξφπν, ην tempo, ε ξπζκηθή αγσγή, 

ε κεισδηθή γξακκή, ν απηνζρεδηαζκφο θαη ην θνχξδηζκα. F

19 

Μεηά ηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ αθνινπζεί ε ίδηα ε κνπζηθή: 

πιεζψξα εγρεηξηδίσλ θαη παξηηηνχξσλ (απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ςαικσδίεο ηνπ 

Μεζαίσλα κέρξη θαη ηηο θιαζηθέο ζπκθσλίεο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα) 

θαηαιήγνληαο βέβαηα ζηα εξγαιεία-θιεηδηά πνπ νδεγνχλ ζηε ηζηνξηθή 

αλάπιαζε, φπσο δηδαθηηθέο πξαγκαηείεο, αξρεία εγγξάθσλ, εηθνλνγξαθηθά 

θαη ζεκεηνγξαθηθά ηεθκήξηα, νη πεγέο δειαδή πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

πξαθηηθήο εθηέιεζεο.F

20
F Δθηφο φκσο απφ ηα ζσδφκελα ζπγγξάκκαηα, 

ζρεηηδφκελα θπξίσο κε ηερληθέο κνπζηθήο εθηέιεζεο, ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο 

άιιεο πεγέο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ παξειζφληνο, δίλνληαο 

πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

θαιιηηερληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη βέβαηα θαη‟ επέθηαζε γηα ηηο 

ζπλζήθεο ζχλζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο ηφηε. Τπάξρνπλ ινηπφλ 

εηθνλνγξαθηθέο πεγέο (αγάικαηα, πίλαθεο, γθξαβνχξεο, θσηνγξαθίεο ή θαη 

θηικF

21
F θαη εηθφλεο ζε εθεκεξίδεο) πνπ απνθαιχπηνπλ πνιχ ρξήζηκα 

ζηνηρεία γηα ηηο ηερληθέο εθηέιεζεο, ηηο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, ηελ ακθίεζε, ηηο 

ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε ην ρψξν θαη ην θνηλφ, ηελ 

ελνξρήζηξσζε θαη ηε δηάξζξσζε ελφο κνπζηθνχ ζπλφινπ, ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο ρνξσδίαο θαη ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία καέζηξνπ. 

Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ Howard Mayer Brown πάλσ ζ‟ 

απηφ:  

“Οη εηθφλεο ηνπ παξειζφληνο φρη κφλν καο βνεζνχλ λα εμεγήζνπκε ηε ζέζε 

ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο ζηελ θνηλσλία, αιιά επίζεο απνθαιχπηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κνπζηθά ζέκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπκβνιηθά ή αιιεγνξηθά θαη πψο ε κνπζηθή 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θσηίζεη κπζηθά, θηινζνθηθά, ζενινγηθά ή 

εθπαηδεπηηθά δφγκαηα κηαο επνρήο”. F

22
 

 Πνιιέο πιεξνθνξίεο βέβαηα, ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή, ηελ εξκελεία θαη ην 

ζηπι πξνζθέξνπλ ζσδφκελα φξγαλα επνρήο απφ δεκφζηεο ή θαη ηδησηηθέο 

ζπιινγέο θπξίσο ηνπ 19νπ αηψλα. Κάπνηα απφ ηηο πην παιηέο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ζπιινγέο είλαη απηή ηεο «Gesellschaft der 

Musikfreunde» ζηε Βηέλλε, ε νπνία άξρηζε λα πθίζηαηαη απφ ην 1824. 

Αθνινπζεί ε ζπιινγή ηνπ Louis Clapisson ζην θνλζεξβαηφξην ηνπ Παξηζηνχ 

ην 1864 θαη ε δεκηνπξγία ηνπ κνπζείνπ ηνπ θνλζεξβαηφξηνπ ησλ Βξπμειιψλ 

                                                           
19

 Jean-Claude Veilhan, The Rules of Musical Interpretation in the Baroque Era, Alphonse 
Leduc, Paris, 1977. 
20

 Dreyfus, Early Music Defended against its Devotees, ζει. 298-299. 
21

 θσηνγξαθίεο θαη θηικ ζε πην ζχγρξνλε επνρή. 
22

 Howard Mayer Brown in The New Grove, vol.IX, ζει.17, art. “Iconography”. 
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απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηνπ Francois-Joseph Fétis, ηνπ 

Victor-Charles Mahillon θαη άιισλ ην 1870.F

23
F Δπίζεο, πνιχ αμηφινγα 

ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο ζπγγξαθηθέο πεγέο, φπσο εβδνκαδηαία 

ή κεληαία πεξηνδηθά, θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο, εκεξνιφγηα θαη γξάκκαηα 

ζπλζεηψλ θαη εθηειεζηψλ ηεο επνρήο θαη απηνβηνγξαθίεο. Μνπζηθά άξζξα 

γλσζηψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηνπ 18νπ αηψλα, φπσο ην παξηζηλφ 

«Journal de Musique», θαη ην γεξκαληθφ «Allgemeine musikalische Zeitung», 

θαζψο θαη ηνπ 19νπ, φπσο ην γεξκαληθφ «Berliner allgemeine musikalische 

Zeitung» θαη ην γαιιηθφ «Revue Musicale» ηνπ Fétis, ην «Neue Zeitschrift für 

Musik» ηνπ Schumann, ηα αγγιηθά «The musical world» θαη ην «Musical 

Times» θαη ην ηηαιηθφ «Gazzetta musicale», πεξηέρνπλ πνιιά βνεζεηηθά 

ζηνηρεία θαηαλφεζεο ηνπ κνπζηθνχ θφζκνπ ηφηε. ηελ πεξίπησζε φκσο 

θάπνησλ ζπλζεηψλ, φπσο ν C. P. E. Bach, ν Gluck, o Haydn, o Beethoven 

θαη ν Mozart, ε ζσδφκελε αιιεινγξαθία ηνπο επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζε 

δηάθνξεο πεγέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο απνθαιχπηνληαο πην πξνζσπηθέο 

κνπζηθέο ηνπο ζθέςεηο. Παξαπιήζηεο πεγέο απνηεινχλ επίζεο θαη δηάθνξεο 

απηνβηνγξαθίεο φπσο ηνπ Spohr, ηνπ Dittersdorf, ηνπ Berlioz θαη ηνπ 

Wagner, ηαμηδησηηθά εκεξνιφγηα θαη κλεκφληα επηθαλψλ κνπζηθψλ 

εθηειεζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πιήζνο απφςεσλ 

πεξί πξαθηηθήο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο. Σέινο, ζεκαληηθά θαη δηάζεκα 

ιεμηθά ηεο επνρήο, εθδφζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαιιηηερληθά δξψκελα 

ηεο επνρήο ζηελ πφιε θαη ζηελ πεξηθέξεηα θαζψο θαη πξνγξάκκαηα 

ζπλαπιηψλ νινθιεξψλνπλ ηε ιίζηα ησλ πεγψλ γχξσ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

παιαηάο  κνπζηθήο.F

24
F  

Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηε κνπζηθνινγηθή έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο, αθνξά ηα ηζηνξηθά ηεο πιαίζηα θαη πψο ζα πξέπεη απηά λα 

θαζνξίδνληαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ πιένλ ην θάζκα ηεο έρεη δηεπξπλζεί απφ 

ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ 

Dahlhaus, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο παιαηάο κνπζηθήο θαη ηνπ 

ππφινηπνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο δπηηθήο κνπζηθήο δελ αλαθέξεηαη ηφζν ζε 

ρξνλνινγηθή παξάκεηξν: 

 “ε παξάδνζε πξνυπνζέηεη αδηάθνπε ζπλέρεηα[…]ε αλαβίσζε απφ ηελ 

άιιε κεξηά, είλαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθηεζεί ε επαθή κε ηελ 

παξάδνζε ε νπνία έρεη δηαθνπεί ή έρεη αηξνθήζεη[…]θαη απηφ είλαη ην 

                                                           
 
24

 Colin Lawson and Robin Stowell,  The Historical Performance of Music An Introduction, 
Cambridge University Press, 1999,  ζει. 18, 21-22 
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ζηνηρείν ηεο αλαθαηαζθεπήο, φρη ε απφζηαζε ηνπ ρξφλνπ, πνπ 

πξνζδηνξίδεη αλ έλα έξγν ζεσξείηαη ή φρη «παιαηά κνπζηθή»‟‟.F

25
 

 χκθσλα κε ην «The New Grove Dictionary of Musical Instruments» 

άιισζηε, 

 “ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηεο κειέηεο ηεο πξαθηηθήο 

εθηέιεζεο πξηλ ην 1750 θαη ηε κειέηε ηεο κεηά ηε ρξνλνινγία 

απηή[…]αληίζεηα κε ηε κνπζηθή ηνπ Machaut ή ηνπ Monteverdi, ην 

ξεπεξηφξην απφ ηνλ Haydn κέρξη ηνλ Elliot Carter έρεη εθηειεζηεί 

αδηάθνπα απφ ηελ χπαξμε ηνπ (έσο ζήκεξα)‟‟. F

26
 

 Γίλεηαη  μεθάζαξν ινηπφλ, φηη ηα πιαίζηα ηεο παιαηάο κνπζηθήο δελ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ απζαίξεηε επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνλνινγίαο, αιιά κε βάζε ηε ζπλερή ή κε ζπλερή εξκελεπηηθή ηεο 

εθηέιεζε αλά ηηο κνπζηθέο πεξηφδνπο. 

 

1.3  UΟ προβιεκαηηθός όρος  «ασζεληηθόηεηα» 

Η ηδέα πνπ ζπλδέεη ηηο δχν κεξηέο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηα αληηθείκελα, είλαη ε «απζεληηθφηεηα».F

27
F Ο φξνο απηφο, παξφιν πνπ 

έρεη ζηακαηήζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990,F

28
F 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1915 απφ ηνλ Arnold Dolmetsch ζην βηβιίν ηνπ «The 

Interpretation of the music of the XVIIth and XVIIIth centuries»F

29
F θαη 

ζρεηίδεηαη κε έλλνηεο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο («musical performance»). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Dolmetsch αλαθέξεηαη ζηελ «απζεληηθή αλαβίσζε 

ηζηνξηθψλ ρνξψλ» ζην πιαίζην αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο. F

30
F Σα 

ηειεπηαία ρξφληα φκσο, θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδεη έληνλα ε ρξήζε ησλ 

φξσλ «απζεληηθφο» θαη «απζεληηθφηεηα» θπξίσο ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε 

ηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Καηά ηo πξψην κηζφ ηνπ 

20νχ αηψλα ε ιέμε «απζεληηθφο» («authentic») ρξεζηκνπνηνχληαλ πνιχ 

                                                           
25

 Carl Dahlhaus, Foundations of Music History, (Grundlagen der Musikgesschichte, Köln, 
1977), trans. J. B. Robinson, Cambridge, 1983, p.67. 
26

 , Peter Walls, History, Imagination and the Performance of Music, The Boydell Press, 
Woodbridge, 2003, ζει. 113. 
27

 Dreyfus, Early Music Defended against its Devotees, ζει. 299. 
28

 Βι. John Butt: “Authenticity”, Grove Music Online ed. L. Macy (Accessed 23 August 
2010), HUhttp://www.grovemusic.com UH]. 
29

 Βι.Harry Haskell: “Early Music”, Grove Music Online ed. L. Macy (Accessed 23 August 
2010), HUhttp://www.grovemusic.com UH]. 
30 Arnold Dolmetsch, The interpretation of the music of the XVIIth and XVIIIth centuries 

revealed by contemporary evidence, London, 1915, repr. Seattle, 1969, ζει. 44 
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ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Παξφιν πνπ o 

Harry Ηaskell ζεσξεί πσο ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ έγηλε απφ ηνλ Dolmetsch, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ν Peter Walls δείρλεη λα έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε 

ππνζηεξίδνληαο πσο ν φξνο απηφο δελ αλαθέξεηαη νχηε ζην βηβιίν ηνπ 

Dolmetsch, αιιά νχηε θαη ηνπ ScheringF

31
F γηα ηηο πξαθηηθέο εθηέιεζεο ηεο 

παιαηάο κνπζηθήο, ζεσξψληαο ίζσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε αξθεηά έκκεζε 

ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «απζεληηθφο» ζε ζρέζε κε ηελ αλαβίσζε ηεο κνπζηθήο 

απηήο.F

32
F Λίγν αξγφηεξα, αθφκα θαη ν Thurston Dart  ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

πεξηζηαζηαθά θαη πάληα κε ζρεηηθή έλλνηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζην 

βηβιίν ηνπ πεξί κνπζηθήο εθηέιεζεο:  

“Η κεζαησληθή κνπζηθή[…]δελ κπνξεί λα αλαβησζεί κε ηελ ίδηα 

απζεληηθφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίδεη κπαξφθ εθηειέζεηο” F

33
F.  

Όπσο θαίλεηαη φκσο ε ιέμε απηή άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχ επξχ 

επίπεδν απφ ην 1960 θαη κεηά ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε ηζηνξηθή εθηέιεζε είρε 

θηάζεη λα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο. O Robert Donington γηα παξάδεηγκα, 

αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ εξκελεία ηεο παιαηάο κνπζηθήο ηνλ φξν 

«historical authenticity».F

34
F ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ φξνπ βέβαηα, βνήζεζε 

φρη κφλν ε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ πνπ πξνζέιθπζε έληνλν 

ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ε εκπινθή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, εηδηθά 

ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλα κνπζηθψλ πεξηνδηθψλ, κέζα απφ ησλ 

νπνίσλ νη κνπζηθνθξηηηθνί «εθπαίδεπαλ» ηνπο αθξναηέο θαη ηνπο 

αλαγλψζηεο αληίζηνηρα γηα ηα ζέκαηα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο. Δηδηθά κεηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πξνζειθχζνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ, μεθίλεζαλ λα 

δηαθεκίδνπλ ην κνπζηθφ ηνπο πξντφλ κε «εηηθέηεο» πνπ παξέπεκπαλ ζε 

ζέκαηα «απζεληηθφηεηαο». Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθήκηζε ελφο δίζθνπ, κηαο 

θαζέηαο θαη αξγφηεξα ελφο Compact Disc, ζηεξίδνληαλ ζπλήζσο ζε δχν 

βαζηθέο παξακέηξνπο: πξψηνλ ζην αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε φξγαλα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ηεο ηφηε επνρήο ή αθφκα θαιχηεξα κε απζεληηθά παιαηά φξγαλα θαη 

δεχηεξνλ αλ ε εθηέιεζε βαζίδνληαλ ζηελ πξσηφηππε έθδνζε ή αθφκα 

θαιχηεξα ζην απζεληηθφ ρεηξφγξαθν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλζέηε. Όιεο απηέο νη 

εκπινθέο ινηπφλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο είραλ σο απνηέιεζκα 

λα παγησζνχλ θξάζεηο, φπσο «historical authenticity» («ηζηνξηθή 

απζεληηθφηεηα») θαη «authentic performance movement» («θίλεκα ηεο 

ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο»).  

                                                           
31

  Πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν Auffürungspraxis alter Musik (Leipzig, 1931) ηνπ Arnold 
Schering. 
32

 Walls, History, Imagination and the Performance of Music, ζει. 122.  
33

 Σhurston Dart, The Interpretation of Music, London, 1954, ζει. 16. 
34

 Robert Donington, The Interpretation of Early Music, London, 1963, ζει. 37. 
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O Νikolaus Harnoncourt, απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο 

εξκελείαο δείρλεη λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνπο φξνπο «authentic» θαη 

«authenticity», νη νπνίνη κεηά ην 1980 άξρηζαλ λα θαίλνληαη πξνβιεκαηηθνί. 

Η αλαζεψξεζε ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ πεξί «απζεληηθφηεηαο»  έζεζε ζε 

ζθέςε ην θαηά πφζνλ νη φξνη απηνί κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ ή λα 

πξνσζήζνπλ κηα πην ζχγρξνλε κνπζηθή ζθέςε.  Σε ρξνληά απηή, ην «New 

Grove» («The New Grove Dictionary») αξρίδεη λα ηνπνζεηεί εηζαγσγηθά 

ζηνπο φξνπο απηνχο ακθηζβεηψληαο ηε ρξήζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζηνξηθή εθηέιεζε θαη ππνγξακκίδνληαο ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

επξχηεξεο κνπζηθήο πξαθηηθήο, σο «”απζεληηθφ” ζηπι ηνπ εθηειεζηή». Πέληε 

ρξφληα αξγφηεξα, κέζα απφ ην πεξηνδηθφ «Early Music»,  αμηφινγνη 

κνπζηθνιφγνη, φπσο νη Jνseph Kerman, Garry Tomlinson, Daniel Leech 

Wilkinson, Richard Taruskin  θαη άιινη, απνξξίπηνπλ ηνλ φξν F

35
F θέξλνληαο 

ζην πξνζθήλην λένπο κνπζηθνχο φξνπο πην «αλνηρηνχο» θαη επέιηθηνπο, 

φπσο «historically informed» θαη «historically aware». Γηα ηελ αθξίβεηα, θαηά 

ηε δεθαεηία απηή, ελψ ν φξνο «historically aware» («ηζηνξηθά ελήκεξνο») 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ «Ακεξηθαληθή Μνπζηθνινγηθή Δηαηξεία» («American 

Musicological Society»), ηελ ίδηα πεξίνδν εηζάγεηαη ν φξνο «historically 

accurate» («ηζηνξηθά αθξηβήο») γηα ηε κνπζηθή πξηλ ην 1800, ελψ ην 1987 ζε 

κνπζηθνινγηθή δηάιεμε ζην Όκπεξιηλ αθνχγεηαη γηα πξψηε θνξά ν φξνο 

«historically informed»(«ηζηνξηθά ελεκεξσκέλνο»).F

36
F  Παξ‟φι‟απηά, αθφκα 

θαη απηνί νη φξνη ζηελ πνξεία άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχληαη δεκηνπξγψληαο 

πνιιέο θνξέο δηακάρε κεηαμχ κνπζηθνιφγσλ, θξηηηθψλ, θηινζφθσλ θαη 

εθηειεζηψλ.  

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ν Taruskin έρεη ήδε πξνζπαζήζεη λα απνβάιεη 

ηελ «εηηθέηα» ηνπ φξνπ «authenticity» απφ ην θίλεκα, ζεσξψληαο πσο ε 

ιέμε απηή ππνλνεί πσο νηηδήπνηε άιιν είλαη κε-απζεληηθφ, κε-

πξσηφηππν.F

37
F ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ελψ αθνχγεηαη πνιχ έληνλα ν φξνο 

«period performance», πνπ ζεκαίλεη «ηζηνξηθή εθηέιεζε», ζην ελδηάκεζν, ν 

Kerman θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ζεξκά ηελ πξφηαζε ηνπ Tomlinson γηα ηε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «historically contextual». Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Taruskin 

δείρλνληαο ηε δπζαξέζθεηά ηνπ, απνξξίπηεη ηφζν απηφλ, φζν θαη έλαλ αθφκα 

πνπ επίζεο αθνχγεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν˙ ηνλ φξν «historically verisimilar», 

πνπ ζεκαίλεη «ηζηνξηθά αιεζνθαλήο». Η έλζηαζή ηνπ θαίλεηαη έληνλα απφ 

ηελ παξαθάησ δήισζή ηνπ:  

                                                           
35

 Walls, History, Imagination and the Performance of Music, ζει. 2. 
36

 Taruskin, Text and Act, ζει. 92-93. 
37

 John Βutt, Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance, 
Cambridge Musical Texts and Monographs, Cambridge, ζει.25. 
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“Αλ ν ζηφρνο καο είλαη κηα ζπκβαηηθή αιεζνθάλεηα, ηφηε κηα ηέηνηα 

απζεληηθφηεηα δελ αμίδεη νχηε απηφλ ηνλ φξν νχηε θαλ νπνηαδήπνηε 

ζπδήηεζε”.F

38
 

Ο Taruskin άιισζηε ζην κνπζηθφ ζπκπφζην ηνπ 1990, πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Μπέξθιεï κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ κνπζηθνιφγσλ θαη κνπζηθνθξηηηθψλ, 

δήισζε γηα ηνλ παξαπάλσ φξν πσο δελ είλαη ππέξ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

απζεληηθφηεηαο κέζσ ηεο ηζηνξηθήο αιεζνθάλεηαο,  

“δηφηη απηή απνηειεί θάηη ην απιά «νξζφ» θαη ε «νξζφηεηα» είλαη θάηη πνπ 

δεηάεη θαλείο απφ ηνπο καζεηέο θαη φρη απφ ηνπο θαιιηηέρλεο‟‟ . F

39
 

Μέρξη θαη ζήκεξα δελ είλαη αξθεηά μεθάζαξν πνηνη φξνη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ  εθηέιεζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Η 

άπνςή κνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην πνηνη φξνη 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά πνηνη ζα ήηαλ θαιφ λα απνθεχγνληαη.  

ίγνπξα ε ιέμε «απζεληηθφηεηα» δελ αληηθαηνπηξίδεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα 

ηελ πην ζχγρξνλε ζθέςε ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή εθηέιεζε, εθφζνλ ε 

έλλνηά ηεο ζεσξείηαη πιένλ αξθεηά δηεπξπκέλε θαη γη‟ απηφλ ην ιφγν έρεη 

ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί. Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ηζηνξηθά αθξηβήο» επίζεο δελ 

κπνξεί πιένλ λα ζηαζεί, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηνλ 21ν αηψλα ζεσξείηαη νχησο 

ή άιισο αδχλαηε ε αλαβίσζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο κε απφιπηα αθξηβείο 

φξνπο. Η «ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλε εξκελεία», αλ θαη είλαη αθφκα αξθεηά 

ζπλεζηζκέλε σο φξνο, σζηφζν πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πξνηηκνχλ ηνλ 

ζπγγελή φξν ηεο «ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο ή ελήκεξεο εξκελείαο». Η 

πξνηίκεζε απηή θαίλεηαη ινγηθή, εθφζνλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο 

«ηεθκεξησκέλνο» απφ ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο «ελεκεξσκέλνο» ή «ελήκεξνο», 

δίλνληαη ηα πεξηζψξηα κηαο πην ζρεηηθήο ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο. Μία 

παξαπιήζηα θηινζνθία θαίλεηαη λα δηέπεη θαη ηνλ φξν «ηζηνξηθά 

εκπλεπζκέλε εθηέιεζε» («historically inspired performance»), ν νπνίνο 

επίζεο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ απζηεξή έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο 

αλαβίσζεο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αξθεηνί πνπ ζπλεζίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ γεληθφηεξν φξν «ηζηνξηθή εθηέιεζε»  ζεσξψληαο πσο 

εκπεξηέρεη απφ κφλνο ηνπ ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε κία «ηζηνξηθά 

ελεκεξσκέλε ή ελήκεξε εξκελεία». Ίζσο απηφ λα ηζρχεη, θαζφηη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθή έλλνηα ν φξνο απηφο απ‟ φηη παιηά. H ρξήζε 

ηεο θξάζεο «εθηέιεζε παιαηάο κνπζηθήο» θαη ηνπ φξνπ «ηζηνξηθή εθηέιεζε» 

ζεσξείηαη πσο ήηαλ θάπνηε αξθεηά θνληά, θαη απηφ γηαηί αλαθέξνληαλ 

                                                           
38

 Taruskin, Text and Act, ζει. 62-64. 
39

 J. Kosman, The Early Music Debate: Ancients, Moderns, Postmoderns, auths. J. 
Kerman, L. Dreyfus, J. Kosman, J. Rockwell, E. Rosand, R. Taruskin, N. McGegan, The 
Journal of Musicology, Vol.10, No.1(Winter, 1992), University of California Press, ζει. 
129. 
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νπζηαζηηθά ζην πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο. ήκεξα φκσο ππάξρεη 

κία κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπο: φηαλ θάπνηνο «εθηειεί παιαηά 

κνπζηθή», γίλεηαη αληηιεπηφ πσο εθηειεί παιαηφ ξεπεξηφξην ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη ή νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο «εθηειεί ηζηνξηθά», ηφηε ακέζσο ππνλνείηαη ε πηζαλή πξφζεζή ηνπ 

λα πξνζεγγίζεη ην ξεπεξηφξην απηφ κε ηζηνξηθνχο φξνπο. Ωζηφζν, γηα λα 

θαηαλνήζεη θαλείο ηε ζεκεξηλή θαηάιεμε ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πψο 

έρνπλ ζπλδεζεί απηνί κε ηελ παιαηά κνπζηθή,  θαιφ είλαη λα 

παξαθνινπζήζεη παξαθάησ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ησλ ξεπκάησλ 

αλαβίσζεο ηεο κνπζηθήο απηήο κέζα απφ ην αηζζεηηθφ πξίζκα ηεο θάζε 

πεξηφδνπ θαη ηάζεο.    
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2. UΗΣΟΡΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ 

«ΑΤΘΔΝΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΗΩΖ ΣΖ ΠΑΛΑΗΑ 

ΜΟΤΗΚΖ  

 

2.1 UΡοκαληηζκός: Ρεύκαηα θαη όροη αλαβίφζες ηες    

παιαηάς κοσζηθής θαηά ηολ 19ο αηώλα 

Μεηά ην 1800, φπσο ηζρπξίδεηαη ε Lydia Goehr, επήιζε κηα πνηνηηθή αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ θαη ζηηο ζρέζεηο ηζρχνο πνπ 

θαζφξηζαλ ην ξφιν ηνπ ζπλζέηε, ηνπ καέζηξνπ θαη ηνπ εθηειεζηή. Η 

ρεηξαθέηεζε ηεο κνπζηθήο απφ ην θείκελν θαη ηελ εμσκνπζηθή ηεο 

ιεηηνπξγία, ε δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ζπλζέηε 

«δεκηνπξγνχ-ζενχ», ε ηνπνζέηεζε ηεο κνπζηθήο ζε αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, ε 

δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ νξρεζηξψλ θαη κνπζηθψλ αθαδεκηψλ θαη ε 

θαηάθηεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλζεηψλ επί ησλ έξγσλ 

ηνπο, ζέηνπλ λέεο βάζεηο σο πξνο ηελ πξφζιεςε θαη απφδνζε ηεο 

κνπζηθήο.F

40
F Ο Reinhard Strohm δηαθσλψληαο κε ηνλ ηζρπξηζκφ απηφλ, 

ηνπνζεηεί ηελ αιιαγή απηή ζηελ Αλαγέλλεζε, φπνπ γηα πξψηε θνξά 

ζπλαληηέηαη κέζσ ηνπ Listenius ε θξάζε «opus perfectum et absolutum» 

πεξηγξάθνληαο κία εληειή κνξθή έξγνπ θαη ππνγξακκίδνληαο κε ζαθήλεηα 

ηε ζρέζε ηνπ κε ην δεκηνπξγφ.F

41
F Ο Jim Samson απφ ηελ άιιε, ζεσξεί πσο 

ε αιιαγή απηή άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή γχξσ ζηα 1750, αιιά νπζηαζηηθά 

εδξαηψζεθε πεξίπνπ 100 ρξφληα κεηά,  πξνο ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα.F

42
F Αλ 

δερηνχκε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο Goehr, ηφηε ηελ ίδηα επνρή, ην 1800 δειαδή, 

εκθαλίδεηαη θαη  ε αλάγθε γηα πην πξνζδηνξηζηηθή παξηηηνχξα γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο «απζεληηθφηεηαο», θαζφηη ε ζχλζεζε άξρηζε πιένλ λα 

επαλαιακβάλεηαη ζε πνιιαπιέο εθηειέζεηο, ην χθνο ηεο ζχλζεζεο άξρηζε 

λα γίλεηαη πην πξνζσπηθφ θαη ε κνπζηθνί εθηειεζηέο κε έρνληαο πιένλ 

άκεζε επαθή κε ην ζπλζέηε είραλ ηελ αλάγθε γηα έλαλ πην αθξηβή ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ. F

43 

                                                           
40

 Lydia Goehr, To Φαληαζηηθό Μνπζείν ησλ Μνπζηθώλ Έξγσλ, κηθξ, Κ. Κνξνκπίδε, 
επίκ.-πξ. Π. Βιαγθφπνπινο, Δθδ. Δθθξεκέο, Αζήλα, 2005, 1

ε
 έθδ. 1992, ζει. 7. 

41
 Reinhard Strohm, Looking Back at Ourselves:The Problem with the Musical Work-

Concept, in “The Musical Work. Reality or Invention?”, ed. Michael Talbot, Liverpool 
University Press, 2000, ζει. 128-152. 
42

 Jim Samson, “The Musical Work and Nineteenth-Century History”, in The Cambridge 
History of Nineteenth- Century Music, ed. Jim Samson, Cambridge University Press, 
2004, pp.3-28. 
43

 Goehr, To Φαληαζηηθό Μνπζείν ησλ Μνπζηθώλ Έξγσλ, ζει. 400-404, 406-407. 
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Έηζη ινηπφλ, πξνέθπςε κηα λέα ζρέζε κεηαμχ έξγνπ θαη εθηέιεζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε κεηαμχ ζπλζέηε θαη εθηειεζηή˙ κηα ζρέζε φπνπ ν δεχηεξνο 

ππεξεηεί ηνλ πξψην νθείινληαο λα εξκελεχεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα 

ηελ παξηηηνχξα. Απηφ είλαη θαη ην ιεγφκελν «ηδεψδεο ηεο Werktreue», 

ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε «απζεληηθή εθηέιεζε» ελφο έξγνπ 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο, ηηο πξνζέζεηο δειαδή ηνπ ζπλζέηε˙ εμ‟ νπ θαη ε 

ηαπηνζεκία ζηνλ κνπζηθφ θφζκν κεηαμχ «Werktreue» θαη «Σextreue», φπνπ 

πηζηφηεηα ζην έξγν ζεκαίλεη πηζηφηεηα ζηελ παξηηηνχξα. Σν ηδαληθφ ηεο 

πηζηήο εθηέιεζεο δελ πξνζδηφξηζε κφλν ην ξφιν ηνπ ζπλζέηε θαη ηνπ 

εθηειεζηή, αιιά θαη ηνπ καέζηξνπ φπσο θαη ηνπ θνηλνχ. Μέζα ζ‟ απηά ηα 

λεσηεξηζηηθά πιαίζηα ηεο επνρήο ηνπ 1800, φπνπ ε ξνκαληηθή θνζκνζεσξία 

πεξί αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλζέηε σο δεκηνπξγνχ – ζενχ θαη ηεο ζχλζεζήο 

ηνπ σο αξηζηνχξγεκα άιιαμε δηα παληφο ηελ αληίιεςε εθηέιεζεο θαη 

αθξφαζεο ηεο κνπζηθήο,F

44
F άξρηζε ε αλαβίσζε ηνπ παξειζφληνο κε 

ζχγρξνλνπο φξνπο πξνσζψληαο ηελ εθηέιεζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Ο 

ίδηνο ν Schumann άιισζηε θαίλνληαλ λα ππνζηεξίδεη κηα ηέηνηα γηα ηε 

επνρή «κνπζηθή επαλάζηαζε» γξάθνληαο ην 1834  πσο ε παιαηά κνπζηθή 

δελ είλαη εθηφο κφδαο.F

45
F Έηζη, κε ηελ αγηνπνίεζε λεθξψλ ζπλζεηψλ θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηνπο, έζπαζαλ νη ρσξνρξνληθνί θξαγκνί 

κεηαμχ παξφληνο θαη παξειζφληνο δίλνληαο ζηνπο ζπλζέηεο ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο αηψληα θήκε θαη πνιιαπιέο εθηειέζεηο ησλ έξγσλ ηνπο. F

46
F  

Πνιινί ήηαλ απηνί φκσο, πνπ πξνζπαζψληαο λα αλαβηψζνπλ έλα 

παιαηφηεξν έξγν εθζπγρξνλίδνληάο ην ηαπηφρξνλα, ππνλφκεπαλ νπζηαζηηθά 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κείλνπλ πηζηνί ζηελ ίδηα ηε κνπζηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εθηέιεζε ησλ  «Καηά Μαηζαίνλ 

Παζψλ» ηνπ Bach ην 1829 ζην Βεξνιίλν απφ ηνλ Mendelssohn, ε νπνία 

παξφιν πνπ ζεκαηνδφηεζε κία πην ζπλεηδεηή ηάζε αλαβίσζεο ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο, ραξαθηεξίδνληαλ ζηηιηζηηθά απφ ηε γξακκή ηεο ξνκαληηθήο 

αηζζεηηθήο. Ο ίδηνο ινηπφλ, ρξεζηκνπνίεζε κία κηθηή ρνξσδία ηεο 

βεξνιηλέδηθεο αθαδεκίαο ηξαγνπδηνχ (κία ηεηξαθνζίσλ αηφκσλ ρνξσδηαθή 

νκάδα), ηελ νξρήζηξα ηνπ Φηιαξκνληθνχ ζπλδέζκνπ θαη έλα μερσξηζηφ 

γθξνππ απφ ζνιίζηεο ηεο φπεξαο, αληηθαηέζηεζε ηα oboe d‟ amore κε 

θιαξηλέηα, πξφζζεζε κεισδηθά θξαδαξίζκαηα, δπλακηθέο θαη κεηξνλνκηθέο 

ελδείμεηο, θαη ηέινο, πξαγκαηνπνίεζε εθηελή θνςίκαηα ζηηο άξηεο. F

47
F Δθείλε 

ηελ πεξίνδν, ηφζν ν Mendelssohn φζν θαη ν J. Brahms, δξψληαο 
                                                           
44

 Η θνζκνζεσξία απηή θπξηαξρεί απφ ηελ επνρή ηνπ Ρνκαληηζκνχ κέρξη θαη ηελ κνληέξλα 
αηζζεηηθή θαη εξκελεία ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ππνζηεξηδφκελε απφ κνπζηθνιφγνπο- 
κνπζηθνχο εθηειεζηέο- κνπζηθνθξηηηθνχο θαη καέζηξνπο (βι. φ.π., ζει. 184). 
45

 H. T. David and A. Mendel eds. The Bach Reader A Life of Johann Sebastian Bach in 
Letters and Documents, New York, 1966, ζει. 370.  
46

 Goehr, To Φαληαζηηθό Μνπζείν ησλ Μνπζηθώλ Έξγσλ, ζει. 442. 
47

 Lawson and  Stowell,  The Historical Performance of Music An Introduction, ζει. 100. 
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ζπγρξφλσο σο εθηειεζηέο θαη καέζηξνη, δηεχζπλαλ αξθεηά έξγα 

πξνθιαζηθψλ, πξνζεγγίδνληαο φκσο ηε κνπζηθή απηή, φπσο παξαηεξεί 

θαλείο, φρη κε ηζηνξηθνχο φξνπο θαη  πξνζαξκφδνληάο ηελ  ηαπηφρξνλα ζε 

πην ζχγρξνλεο  εθηειεζηηθέο ηερληθέο, γεγνλφο πνπ απείρε αξθεηά απφ ην 

ηδαληθφ ηεο «Werktreue». 

 Δθηφο απφ ηε δξάζε ησλ δχν κεγάισλ ξνκαληηθψλ ζπλζεηψλ, αξθεηά 

αμηνζεκείσην ήηαλ θαη ην αλέβαζκα ηεο «Ιζηνξηθήο πκθσλίαο» ηνπ Louis 

Spohr ην 1839, έλα έξγν πνπ γηα πξψηε θνξά πεξηείρε κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά κνπζηθά ζηπι απφ δηάθνξεο κνπζηθέο πεξηφδνπο 120 ρξφλσλ.F

48
F Μέρξη 

ηφηε δελ είρε ηεζεί ζέκα ρξήζεο παιαηψλ νξγάλσλ, ψζπνπ ν FétisF

49
F πξψηνο 

εηζήγαγε ζηα θνλζέξηα ηνπ ιανχηα, βηνιηά, βηφιεο, ηζέκπαια θαη άιια,  

αθνινπζψληαο θαη ν Moscheles, ν νπνίνο έπαηδε Scarlatti θαη Bach ζην 

ηζέκπαιν δίλνληαο πνιιά ξεζηηάι ζην Λνλδίλν.  Λίγν πην πξηλ, θαηά ηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, εθηφο απφ ηελ αλαβίσζε παιαηάο νξγαληθήο 

κνπζηθήο, μεθίλεζε θαη ε αλαβίσζε ηεο κπαξφθ φπεξαο κε πξσηνβνπιία 

ησλ Robert Eitner θαη Friedrich Chrysander. O ηνκέαο απηφο φκσο, ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλνο λα βξίζθεηαη γηα πνιιά ρξφληα ζε εκβξπαθφ ζηάδην, θαζφηη 

ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ην ζηπι ηεο ρνξνγξαθίαο, ησλ 

ζθεληθψλ θαη ησλ θνζηνπκηψλ εθείλεο ηεο επνρήο ιφγσ αλεπαξθψλ 

απνδείμεσλ θαη πεγψλ.F

50
F   

Πξνο ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ αηψλα κηα πνιχ αλαηξεπηηθή κνπζηθή 

πξνζσπηθφηεηα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζην Λνλδίλν ζέηνληαο γηα πξψηε 

θνξά δεηήκαηα «απζεληηθήο» εθηέιεζεο. Ο Arnold DolmetschF

51
F κε 

αλνξζφδνμεο γηα ηελ επνρή κνπζηθέο κεζφδνπο θαη έρνληαο εκκνλή κε ηελ 

παιαηά κνπζηθή, αιιά ηδηαίηεξα κε ηα παιαηά φξγαλα, άξρηζε λα 

θαηαζθεπάδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ βηφιεο, θινγέξεο, ηζέκπαια θαη ιανχηα. 

Παξφιε ηελ αθαδεκατθή ηνπ κνπζηθή εθπαίδεπζε, δηαθνξνπνηήζεθε απφ 

ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 

κνπζηθήο απηήο. Η αληίιεςε ηνπ ίδηνπ πάλσ ζ‟ απηφ ήηαλ αξθεηά μεθάζαξε 

ζεσξψληαο φηη: 

 

                                                           
48

 Herfried Homburg, Louis Spohr und die Bach-Renaissance, Bach-Jahrbuch 47, 1960, 
ζει. 65-82. 
49

 Υάξε ζηνλ Fétis, νη Βξπμέιιεο έγηλαλ ην θέληξν ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο 
πξνο ην ηέινο ηνπ 1800 (Haskell, The Early Music Revival, ζει. 25). 
50

 Haskell, The Early Music Revival, ζει.19,21,25,131. 
51

 Βι. παξάξηεκα, ζει.86 
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“νη παιηέο ζπλζέζεηο ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη αθξηβψο φπσο ήηαλ 

γξακκέλεο κε ηηο ίδηεο θσλέο θαη ηα φξγαλα θαη ρσξίο αιιαγέο ζηελ 

αξκνλία”.F

52
F  

 

Ωο νπαδφο ινηπφλ ηεο «απζεληηθήο εθηέιεζεο», έγξαςε θαη ην πεξίθεκν 

βηβιίν ηνπ ηo 1915, φπνπ πξαγκαηεχνληαλ ζέκαηα κνπζηθήο εθηέιεζεο θαηά 

ηελ επνρή Μπαξφθ, επηκέλνληαο πσο έλα κνπζηθφ θνκκάηη δελ κπνξεί λα 

γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ αλ δε ζπλδέεηαη κε ηα κνπζηθά φξγαλα κε ηα νπνία 

έρεη απζεληηθά παηρηεί θαη κε ηελ εξκελεπηηθή πξαθηηθή ηεο επνρήο ζηελ 

νπνία γξάθηεθε. Δίλαη αξθεηά μεθάζαξν ζην ζεκείν απηφ πσο γίλεηαη κηα 

πξψηε απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο κε πην ηζηνξηθνχο 

φξνπο, ρσξίο φκσο απηή λα ζηέθεηαη  κφλν ζηε ρξήζε παιαηψλ νξγάλσλ, 

φπσο είρε ήδε απνπεηξαζεί θαη ν Fétis. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ζηφρνο ηνπ 

ήηαλ λα βξεη ηε «θφξκνπια» πνπ ζα ζπλέδεε ην ζεσξεηηθφ κε ην πξαθηηθφ 

κέξνο κηαο μεραζκέλεο κνπζηθήο παξάδνζεο, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

παξαθάησ ηνπ θξάζε: 

 “Γελ κπνξνχκε πιένλ λα αθήλνπκε θαλέλαλ λα κπαίλεη αλάκεζα ζην 

ζπλζέηε θαη ζε καο”,F

53
 

θάλνληαο πξνθαλή λχμε ζε δεηήκαηα ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο.  

Σελ ίδηα επνρή, ελψ ζηελ Αγγιία, ν Richard Terry καδί κε ηνλ Edmund 

Fellowes επηρεηξνχζαλ λα αλαβηψζνπλ ηε κεζαησληθή, αλαγελλεζηαθή, αιιά 

θπξίσο ειηζαβεηηαλή κνπζηθή, ζηε Γαιιία ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθζέζεηο 

ηζηνξηθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαιιηέξγεζε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε ρξήζε 

ηνπο ζε εθθνιαπηφκελα κνπζηθά ζχλνια ηεο επνρήο, εθ ησλ νπνίσλ  πξψην 

πνιχ αμηφινγε θίλεζε ζηνλ ηνκέα απηφλ πξαγκαηνπνηήζεθε εθείλε ηελ 

πεξίνδν  απφ ηνπο γάιινπο Charles Bordes, Vincent d‟ Indy θαη Guilmant, νη 

νπνίνη ίδξπζαλ ηελ πεξίθεκε «Schola Cantorum», έλα κνπζηθφ ζρνιείν, 

φπνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαλ γξεγνξηαλφ κέινο θαη ιεηηνπξγηθή πνιπθσλία  

ηνπ Palestrina.F

54
F Η δηεζλήο αλαγλψξηζε ηεο «Schola Cantorum» δελ 

ηξάβεμε κφλν ηελ πξνζνρή κεγάισλ γηα ηελ επνρή ζπλζεηψλ, φπσο  ηνπ 

Claude Debussy, ηνπ Richard Wagner  θαη ηνπ César Franck,F

55
F αιιά  

παξήγαγε θαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ θαηαμησκέλσλ αθαδεκατθψλ θαη 

                                                           
52

 Frederick Nicks, Historical Concerts, The Monthly Musical Record 12 (1882), ζει. 217, 
244. 
53

 Dolmetsch, The interpretation of the music of the XVIIth and XVIIIth Centuries, ζει. 
471. 
54

 Haskell, The Early Music Revival, ζει. 37, 44-46. 
55

 Λφγσ ηεο κεγάιεο επηξξνήο ηνπ Franck ζηε ρνιή, ραξαθηεξίζηεθε σο «παππνχο» 
ηεο. (βι. Laurence Davies, César Franck and his Circle, London and Boston, 1971, ζει. 
142-159, 284-318.) 
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εθηειεζηψλ, αιιά θαη πνιιά ππνζρφκελσλ ζπλζεηψλ, φπσο είλαη νη  Albert 

Roussel, Erik Satie, Isaac Albeniz, Joaquin Turina, Edgard Varèse, 

Bohuslav Martinů, Georges Auric θαη Arthur Honegger, εθ ησλ νπνίσλ 

θάπνηνη ίδξπζαλ ηηο «Bach Society» θαη «Händel Society» ζην Παξίζη.F

56
F 

Δπίζεο εκπλεπζκέλε απφ ην έξγν ηεο ζρνιήο απηήο ππήξμε ε πεξίθεκε 

ξνκαληηθή πηαλίζηξηα Wanda Landowska, ε νπνία αζρνιήζεθε κε ην 

πξνθιαζηθφ ξεπεξηφξην κε κεγάιε επηηπρία.F

57
F ε αληίζεζε κε ηνλ επίζεο 

δηάζεκν ξνκαληηθφ πηαλίζηα Anton Rubinstein,F

58
F ν νπνίνο φπσο θαη ν 

Dolmetsch, ζεσξνχζε πσο ε παιαηά κνπζηθή ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κφλν 

ζε φξγαλα επνρήο εθφζνλ ην πηάλν δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ερνρξσκαηηθά, ε Landowska ζηήξηδε ηελ επηινγή ηεο λα εθηειεί  Bach ζην 

πηάλν, ζεσξψληαο πσο ζηφρνο ηεο δελ ήηαλ νπζηαζηηθά ε αλαδεκηνπξγία 

ηνπ παξειζφληνο, αιιά ν ζεβαζκφο ηνπ πλεχκαηφο ηνπ. Όπσο γξάθεη θαη ν 

Virgil Thompson,   

“ε Landowska αλήθεη ζηνπο εθηειεζηέο πνπ αλαθαιχπηνπλ ηε κνπζηθή ηνπ 

παξειζφληνο απνθαιχπηνληάο ηελ καο ζην παξφλ.”F

59 

Απ‟ φηη παξαηεξεί θαλείο, παξφιε ηελ εδξαίσζε ηεο ηδενινγίαο πεξί 

πηζηφηεηαο ζην ζπλζέηε θαη ζην έξγν ηνπ, ν ηνκέαο ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο 

κέζσ ηεο ρξήζεο παιαηψλ νξγάλσλ θαη ηζηνξηθψλ πξαθηηθψλ ηελ επνρή ηνπ 

πξψηκνπ Ρνκαληηζκνχ ήηαλ αθφκα αδηεξεχλεηνο. Μφλν πξνο ηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηψλα αξρίδεη λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ην πψο ζα πξέπεη ή ζα ήηαλ 

πην «ζσζηφ» λα εθηειείηαη ε κνπζηθή απηή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηνλ Dolmetsch.  Γεληθφηεξα φκσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαβηψλνληαλ ε 

παιαηά κνπζηθή ηνλ αηψλα απηφλ, πεξηνξηδφηαλ ζηνλ ηξφπν κίκεζεο ηνπ 

ιεγφκελνπ «emulatio»F

60
F («emulation»), πνπ ζεκαίλεη «αληηγξαθή κε ζηνηρεία 

εμέιημεο». Ο ηξφπνο απηφο δε ζηφρεπε ζηελ πηζηή αλαβίσζε ηνπ έξγνπ, 

αιιά ζηελ αλάπιαζε ή δηαζθεπή ηνπ. Δθηφο απφ ηνλ Mendelssohn, ε 

πηαλίζηξηα Landowska κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ξνκαληηθνχ ηεο ζηπι,F

61
F ν 

ζπλζέηεο θαη καέζηξνο Wagner κέζσ ηεο αλαβίσζεο έξγσλ Beethoven θαη 
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ν Brahms κέζσ έξγσλ ηνπ Bach, απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ.F

62
F  

 

 

2.2    UΜοληερληζκός 

2.2.1 UΠροζπάζεηες ηζηορηθής εθηέιεζες φς ηο 1950 

Καηά ην α‟ κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα πξαγκαηνπνηνχληαη πην νπζηαζηηθέο ηάζεηο 

αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Σελ πεξίνδν απηή, ε ζπλχπαξμε δχν εθ 

δηακέηξνπ αληίζεησλ κνπζηθψλ εηδψλ, ηεο κνληέξλαο κνπζηθήο θαη ηεο 

παιαηάο, ππνγξακκίδεη ηνλ έληνλα πξσηνπνξηαθφ θαη επαλαζηαηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ 20νχ αηψλα. Απφ ηε κηα κεξηά νη πξσηνπφξνη ζπλζέηεο, νη 

νπνίνη γπξλψληαο ηελ πιάηε ζην παξειζφλ απνξξίπηνπλ θαζηεξσκέλα 

πξφηππα αηζζεηηθήο ηνπ Ρνκαληηζκνχ αλαδεηψληαο θαηλνχξγηεο ηερληθέο 

εθηέιεζεο θαη απφ ηελ άιιε, νη εθηειεζηέο ηεο παιαηάο κνπζηθήο θάλνληαο 

έλα κεγάιν άικα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε αλαθαιχπηνπλ έλαλ 

μεραζκέλν κνπζηθφ θφζκν αλαβηψλνληαο ηερληθέο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο. F

63
F 

Κνηλφο παξνλνκαζηήο θαη ησλ δχν, ε κνπζηθή θαηλνηνκία κέζα απφ ηελ 

άληιεζε «θαηλνχξγηνπ» κνπζηθνχ πιηθνχ ππφ δηαθνξεηηθφ αηζζεηηθφ πξίζκα 

πξνζέγγηζεο. Γελ ππήξμε ηπραία φκσο ε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε άλζηζε θαη 

πνξεία ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ησλ ξεπκάησλ αλαβίσζεο ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο. Οη ηδηαηηέξσο επκελείο ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο έθαλαλ αξθεηά πην πξνζηηή ηελ ελαζρφιεζε ηφζν κε ηε 

κνληέξλα κνπζηθή φζν θαη κε ηελ παιαηά,F

64
F ελψ ε έθξεμε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαίλεηαη πσο θαηάξγεζε νπνηαδήπνηε θπζηθή θαη 

θνηλσληθή απφζηαζε, θέξλνληαο ηα κνπζηθά απηά είδε αθφκα πην θνληά ζην 

θνηλφ. Βέβαηα, ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παιαηά κνπζηθή, 

παξνπζηάζηεθε θπξίσο κεηαπνιεκηθά, φρη κφλν γηαηί ε νηθνλνκηθή επκάξεηα 

θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε πξνψζεζε ηα ηζηνξηθά ξεχκαηα, αιιά θαη γηαηί ν 

νινθιεξσηηθφο θαπηηαιηζκφο θαη ε θαηάθιηζε ησλ ΜΜΔ δεκηνχξγεζαλ 

αλζξψπνπο ιηγφηεξν ηζηνξηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο, θάηη πνπ δεκηνχξγεζε 

ηελ αλάγθε γηα αλαβίσζε ηνπ παιαηνχ απινχ ηξφπνπ δσήο. 

Έλα ζεκαληηθφ ξεχκα αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο εκθαλίζηεθε θαηά 

ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζηε Γεξκαλία, ην νπνίν ζπλέπεζε κε ηηο 
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πξνζπάζεηεο ηεο Μνπζηθνινγίαο λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ κνπζηθνχ απηνχ ηνκέα ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο 

αθαδεκίεο ηεο σο βαζηθφ κέξνο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Σν 1905 

δεκηνπξγήζεθε ην ζχλνιν «Deutsche Vereinigung für alte Musik», ην νπνίν 

ζεσξνχληαλ σο πξνο ηελ αηζζεηηθή θαη ηηο πξαθηηθέο εθηέιεζεο πην θνληά 

ζε απηέο ηνπ 18νπ αηψλα απ‟ φηη ην πην ζχγρξνλν γαιιηθφ ζχλνιν «Société 

des Instruments Anciens» ηνπ Henri Casadesus. Σν 1920-30  ην 

πξσηνεκθαληδφκελν νξγαληθφ ζχλνιν «Pro Musica Antiqua» κε αξρεγφ ηνλ 

Safford Cape, άξρηζε λα πξνσζεί ξεπεξηφξην ηνπ 13νπ-14νπ-15νπ θαη 

πξψηκνπ 16νπ αηψλα κε βάζε ην ζηπι ηεο ηφηε επνρήο, θάηη πνπ δελ είρε 

μαλαγίλεη σο ηφηε. F

65
F Έλα επίζεο ζπνπδαίν γεγνλφο απνηέιεζε ε ίδξπζε ηεο 

«Schola Cantorum Basiliensis», απφ ηνλ August Wenzinger θαη ηνλ Paul 

Sacher ην 1933 ζηνρεχνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαδξαζηηθή ζρέζε 

κεηαμχ Μνπζηθνινγίαο θαη κνπζηθήο εθηέιεζεο, πξνζπαζψληαο λα πεηχρνπλ 

ηελ αλαβίσζε παιαηψλ έξγσλ ζην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπο.F

66
F  

Σελ επνρή απηή πνιινί πξσηνπφξνη ζπλζέηεο άξρηζαλ λα δαλείδνληαη 

ζηνηρεία ηεο παιαηάο κνπζηθήο πεξηζζφηεξν σο αληίδνην ζηελ αηζζεηηθή ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ. Η θαζαξφηεηα γξαθήο θαη ε ηζνξξνπία ηεο κπαξφθ θφξκαο 

ππήξμαλ θχξηα κνπζηθά ζηνηρεία πνπ γνήηεπζαλ αξθεηνχο ζπλζέηεο ηεο 

πξσηνπνξηαθήο κνπζηθήο, φπσο είλαη ν Igor Stravinsky, o Arnold 

Schönberg, o Paul Hindemith, o Ferruccio Busoni θαη άιινη, νη νπνίνη κε ηε 

θξάζε «επηζηξνθή ζηνλ Bach», ζηξάθεθαλ ζε ηερληθέο γξαθήο ηνπ 18νπ 

αηψλα κε βαζηθφ επίθεληξν ηε κνπζηθή ηνπ, πξνθχπηνληαο έηζη ηα πξψηα 

λενθιαζηθά έξγα. Γηα ηνλ θάζε ζπλζέηε βέβαηα, ππήξρε έλα δηαθνξεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο επνρήο πνπ δαλεηδφηαλ: ν Stravinsky γνεηεχνληαλ απφ ηελ 

ηερληθή ηνπ «ostinato», o Schönberg απφ ηελ ηξηαδηθή ηνληθφηεηα θαη ν 

Hindemith απφ ηνπο ρνξεπηηθνχο κπαξφθ ξπζκνχο. F

67
F Η «Οκάδα ησλ 6»  

(«Les six») έδεηρλε κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην «style galant», ελψ ε 2ε 

ζρνιή ηεο Βηέλλεο ρξεζηκνπνηνχζε θιαζηθέο θφξκεο δίλνληαο βάζε ζηελ 

αληηζηηθηηθή ηερληθή ηνπ Bach. Βέβαηα, εθηφο απφ ηελ κπαξφθ επνρή, 

εθδειψζεθε ελδηαθέξνλ θαη γηα αλαγελλεζηαθνχο αιιά θαη κεζαησληθνχο 

ζπλζέηεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ Stravinsky, ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε κε ηε δηεξεχλεζε έξγσλ ησλ Carlos don Gesualdo θαη Guillame 

de Machaut αληίζηνηρα. Πνιινί ήηαλ απηνί φκσο πνπ εθηφο απφ ην ζηπι, 

εμεξεπλνχλ θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηα κνπζηθά φξγαλα εθείλεο ηεο επνρήο. 

πλζέηεο φπσο νη Carl Orff, Bohuslav Martinů, Darius Milhaud θαη Ernst 
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Krenek, αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ηζέκπαιν, ελψ oη Giacomo Puccini, 

Leos Janáček, Gustave Charpentier, Paul Hindemith, Richard Georg 

Strauss θαη Frank Martin θαίλεηαη πσο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε viola 

d‟amore αθφκα θαη πξηλ ηνλ A. Dolmetsch πξνζπαζψληαο λα παληξέςνπλ 

ην κπαξφθ ζηπι κε ηε κνληέξλα αξκνλία κε ζηφρν λα πεηχρνπλ έλα πην 

αξρατθφ ή εμσηηθφ απνηέιεζκα.F

68
F  

 Όπσο θαη ζην Ρνκαληηζκφ, έηζη θαη ζην Μνληεξληζκφ, ε ρξήζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ζπλζέηεο ζπλερίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθεπήο 

(«emulatio/n») κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηο δηαζθεπέο έξγσλ ηνπ 

Bach απφ ηνπο Schönberg, Webern θαη Busoni.F

69
F Παξ‟ φι απηά, γίλνληαλ 

αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαηά ην α‟ κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα γηα αλαβίσζε ηνπ 

παιαηνχ ξεπεξηνξίνπ κε ρξήζε ηζηνξηθψλ νξγάλσλ θαη πεγψλ απφ δηάθνξα 

κνπζηθά ζχλνια. Σελ επνρή απηή επίζεο, είρε αξρίζεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξα 

κεγάιε ζεκαζία ζην κνπζηθφ θείκελν θαη ηηο  νδεγίεο ηνπ ζπλζέηε. ηνπο 

θχθινπο γηα παξάδεηγκα ησλ πξσηνπφξσλ ηνπ 20νχ αηψλα, ην δήηεκα ηεο 

πηζηφηεηαο ζην έξγν θαίλνληαλ πσο ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθφ. Ο Stravinsky 

σο ππέξκαρνο ηεο πηζηφηεηαο ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε έδεηρλε θαλεξά 

ηε δπζαξέζθεηά ηνπ απέλαληη ζε ξνκαληηθέο κνπζηθέο εθηειέζεηο, 

ζεσξψληαο πσο «αιινίσλαλ» ηε  αηζζεηηθή ησλ έξγσλ. Σηο απφςεηο ηνπο 

πάλσ ζην δήηεκα εμέθξαζαλ θαη δηάζεκνη καέζηξνη ηεο επνρήο. Ο Leopold 

Stokowski γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ ήηαλ ηζηνξηθά ελεκεξσκέλνο, δελ 

ελδηαθεξφηαλ ηδηαίηεξα γηα αλαβίσζε κε ηζηνξηθνχο φξνπο ζε αληίζεζε κε 

ηνλ Arturo Toscanini θαη ηνλ Wilhelm Furtwängler, νη νπνίνη πίζηεπαλ πσο ε 

εθηέιεζε ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη λα εκπεξηέρεη αθξηβψο φηη έγξαθε ν 

ζπλζέηεο, εθφζνλ 

 “νχηε ν Bach νχηε ν Händel ζα αλερφληνπζαλ ηελ εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο 

ηνπο απφ 30-40 άηνκα ζε κεγάιεο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ”.F

70
 

 Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη δχν «ζηξαηφπεδα» ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

παιαηάο κνπζηθήο: ζην πξψην αλήθαλ εθείλνη πνπ ππνζηήξηδαλ ην πλεχκα 

ηεο παιαηάο κνπζηθήο αιιά αθνινπζνχζαλ κηα πην ραιαξή γξακκή σο πξνο 

ην ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο ζην έξγν, ελψ ζην δεχηεξν άλεθαλ νη ππέξκαρνη 

ηνπ ηδεψδνπο απηνχ.F

71
F Με ηνλ λενθιαζηθηζκφ φκσο γεληθφηεξα, ε αηζζεηηθή 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ δίλεη έκθαζε ζε πην ιηηέο γξακκέο πξνζπαζψληαο 

ηαπηφρξνλα λα ζηεξίμεη εθηειέζεηο φρη κε ηφζν  πξνζσπηθφ ζηπι.  
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Καηά ηηο αξρέο ηνπ αηψλα απηνχ, πνιχ αμηφινγεο πξνζπάζεηεο αλαβίσζεο 

ηεο παιαηάο κνπζηθήο κε ηζηνξηθνχο φξνπο  ππήξμαλ θαη ζηελ Ακεξηθή, 

φπνπ ν  δηάζεκνο  καέζηξνο  Sam Franko έδεημε ην δξφκν πξνο κηα πην 

απζεληηθή εθηέιεζε ησλ παιαηψλ νξρεζηξηθψλ έξγσλ. Πξφηεηλε ινηπφλ νη 

εθηειέζεηο ηνπο λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην ζηπι ηεο επνρήο ηνπ ζπλζέηε, 

δειαδή ζε κηθξέο αίζνπζεο απφ κηθξέο νξρήζηξεο θαη παιαηά φξγαλαF

72
F, 

αιιάδνληαο έηζη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο. F

73
F Δθείλε ηελ 

πεξίνδν επίζεο πνιχ γλσζηά γηα ηηο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εθηειέζεηο ηνπο 

ζεσξήζεθαλ θαη ηα ακεξηθαληθά ζχλνια «Madrigal Singers», εηδηθεπκέλν 

ζηελ παιαηά ακεξηθαληθή θαη επξσπατθή πνιπθσλία, θαη ην «New York Pro 

Musica» ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Noah Greenberg, παξφκνην κε απηφ ηνπ 

Safford Cape. Δμαηξεηηθέο θξηηηθέο γηα ηε θξέζθηα θαη επθπή πξνζέγγηζή ηνπ 

απέζπαζε ηφηε ζηελ Ακεξηθή θαη ν πξσηνπφξνο ζπλζέηεο Edgard Varèse 

αλεβάδνληαο έξγα παιαηψλ ζπλζεηψλ, κε  ηίηιν «Μνληέξλα Μνπζηθή ηνπ 

17νπ θαη 18νπ αηψλα».F

74
F Έηζη ινηπφλ, φπσο έρεη πεη θαη ν ίδηνο, ν 

λενθιαζηθηζκφο άλνημε ηηο πφξηεο ζε δξφκνπο πξνο ηελ πεξηπέηεηα θαη ηελ 

εμεξεχλεζε.F

75
F   

Αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο φπεξαο φκσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζπάζεηεο 

απφ ηε «Schola Cantorum» ησλ Bordes θαη d‟Indy θαη έσο ην 1910 άξρηζε 

ζηαδηαθά λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε ρξήζε ηζηνξηθψλ νξγάλσλ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο κπαξφθ φπεξαο, θάησ φκσο απφ ην πξίζκα ηεο εμεξεχλεζεο 

ηνπ ηνκέα απηνχ. ε απηφ ην εγρείξεκα βνήζεζε ζαθψο θαη ε εμάπισζε 

κπαξφθ νξρεζηξψλ δσκαηίνπ κε παιαηά φξγαλα θαηά ηηο δεθαεηίεο 1920-

1930, γεγνλφο σζηφζν πνπ δελ θαηφξζσζε λα απμήζεη θαηά πνιχ ηνλ 

αξηζκφ ηζηνξηθψλ παξαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο φπεξαο. Η φπεξα ηνπ 

Monteverdi «Η ζηέςε ηεο Πνππαίαο» ζε παξαγσγή Ernst Krenek, 

πξνψζεζε κηα πην «ειεχζεξε εξκελεία» ζηνλ ηνκέα απηφλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

έλαο άιινο ζχγρξνλνο ζπλζέηεο, ν Carl Orff, αλέβαζε κία απφ ηηο πην 

γλσζηέο παξαγσγέο ηνπ «Orfeo» ηνπ Monteverdi ιίγν λσξίηεξα ζην 

Mannheim, αλαδσππξψλνληαο ζέκαηα πεξί απζεληηθφηεηαο. F

76
F Παξ‟ φι‟ 

απηά, ην νπζηαζηηθφ  ελδηαθέξνλ γηα πην «ζσζηή» ηζηνξηθή πξνζέγγηζε σο 

πξνο ηηο παξαγσγέο ηεο φπεξαο άξρηζε λα εθδειψλεηαη θπξίσο 
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κεηαπνιεκηθά. Μέρξη ηφηε νη θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Haskell, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ παξαγσγψλ παιαηάο φπεξαο απφ ην 1900 

έσο θαη ην 1940 είλαη νπζηαζηηθά ηξεηο F

77
F: 

“α) απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφηππν έξγν σο αθνξκή γηα 

ππεξπνιπηειή επίδεημε ή δεκηνπξγηθφ δηαλζηζκφ απφ ζχγρξνλνπο ζπλζέηεο 

θαη ζθελνζέηεο 

 β) απηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε έλαλ πεηπρεκέλν ζπκβηβαζκφ κεηαμχ κπαξφθ 

θαη κνληέξλνπ ζηπι θαη  

γ) απηέο πνπ ζθνπεχνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πηζηέο ζηα 

απζεληηθά ρεηξφγξαθα ή ηηο πξσηφηππεο εθδφζεηο έξγσλ ησλ κπαξφθ 

παξαγσγψλ.”  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ β‟ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε αλαγθαζηηθή θπγή αξθεηψλ 

επξσπαίσλ κνπζηθψλ θαη κνπζηθνιφγσλ, φπσο είλαη νη Nadia Boulanger, 

Erwin Bodky, Alfred Einstein, William Apel, Curt Sachs, Michael Bukofzer, 

Paul Henri Lang, Karl Geiringer, Leo Schrade θαη Jans Tischer θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θνξπθαία παλεπηζηήκηα, κεηέηξεςαλ ηελ Ακεξηθή ζε κηα 

απίζηεπηε δχλακε έξεπλαο θαη πξαθηηθήο εθηέιεζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο 

θαηά ην Μνληεξληζκφ. Σεξάζηηα βέβαηα ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Hindemith 

ζην γεγνλφο απηφ, ν νπνίνο αλέιαβε ην αθαδεκατθφ ζχλνιν «Τale Collegium 

Musicum» ηνπ παλεπηζηεκίνπ «Yale» θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε πάληα απζεληηθά θαη φρη αλαθαηαζθεπαζκέλα φξγαλα 

επνρήο, ζεσξψληαο πσο κφλν απηά κπνξνχλ λα αλαδεκηνπξγήζνπλ ηνλ 

ήρν ηεο πξνθιαζηθήο πεξηφδνπ. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα αλνίμεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ ηνπ πξνζθέξνληάο ηνπο κία άκεζε 

επαθή κε έλαλ δηαθνξεηηθφ, αιιά δσληαλφ κνπζηθφ θφζκν κέζσ 

πξσηφηππσλ κνπζηθψλ πξνζεγγίζεσλ.F

78 

 

2.2.2 UΣο δήηεκα ηες ηζηορηθής ασζεληηθόηεηας: κηα «κοσζηθή 

επαλάζηαζε» 

ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα κηα λέα επνρή μεθηλά γηα ηελ παιαηά κνπζηθή κε 

βαζηθά θέληξα ην Άκζηεξληακ, ηε Υάγε, ην Λνλδίλν, ηε Βηέλλε θαη ηε Νέα 

Τφξθε. Πιεζψξα θξέζθσλ ηαιέλησλ θαη ηδεψλ, θπξίσο πξνεξρφκελσλ απφ 

ηε «Schola Cantorum Basiliensis» θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, αλαλεψλεη ηνλ 

ηνκέα εθηέιεζεο παιαηάο κνπζηθήο ζηα 1950-60. Μεηαπνιεκηθά ινηπφλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ ηνλ ηξφπν 
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αληίιεςεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Σν βηβιίν ηνπ Thurston 

Dart «The Interpretation of Music» ην 1954 θαη ηνπ Robert Donington «The 

Interpretation of Early Music» ην 1963 πξνζέθεξαλ ελδείμεηο γηα ηελ  

πξαθηηθή εθηέιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δπηηθήο ιφγηαο κνπζηθήο, αλνίγνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην δξφκν γηα ηελ πηνζέηεζε δηαθφξσλ ζηπι εθηέιεζεο θαη 

εξκελείαο. Δθηφο φκσο απφ ηα βηβιία-νξφζεκα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε αλαβίσζε πξνθιαζηθψλ 

νξρεζηξηθψλ νξγάλσλ (κπαξφθ βηνιί, κπαξφθ βηφια θαη άιια) εθηφο απφ ην 

εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν, ην ηζέκπαιν θαη ηηο θινγέξεο θαηά ηηο αξρέο ηνπ 

20νχ αηψλα. Έηζη ινηπφλ θαη κε ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθνχ θνπξδίζκαηνο 

γηα ην παιαηφ ζηπι (415Hz γηα ην φςηκν κπαξφθ, 392Hz γηα ηελ παιαηά 

γαιιηθή κνπζηθή, 440Ηz γηα ηελ παιαηά ηηαιηθή, 460Hz γηα ηε Βελεηία) θαη γηα 

ηε ζχγρξνλε νξρήζηξα (440Hz),F

79
F φπσο επίζεο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

κεγέζνπο θαη δηάξζξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ, έγηλε ζαθήο 

ν δηαρσξηζκφο ησλ πξαθηηθψλ εθηέιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο. Έσο 

ηφηε θαίλεηαη πσο δελ είρε δεκηνπξγεζεί θάπνηνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ λα 

θαζηζηά αλαγθαίν έλαλ ηέηνην δηαρσξηζκφ. Ωζηφζν, κε αθνξκή ηελ νινέλα 

θαη κεγαιχηεξε ηάζε ηεο επνρήο εθείλεο γηα φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή 

αλαβίσζε ηεο κνπζηθήο απηήο θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο απφ ηελ επξχηεξε 

έλλνηα ηεο πξαθηηθήο εθηέιεζεο, ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εξκελείαο.F

80
F   

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα «απζεληηθφηεηα» εθδειψζεθε ηελ επνρή απηή θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο φπεξαο, φπνπ γίλεηαη πιένλ αλαγθαίνο ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο έξγσλ φπεξαο κε αξθεηά ειεχζεξε 

εξκελεία θαη δχν ζπλζέηεο, ν Benjamin Britten θαη ν Paul Hindemith, 

θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα απηή αλεβάδνληαο κπαξφθ φπεξεο 

κε πην έληνλε πξνζήισζε ζην θείκελν ηνπ ζπλζέηε. Ο Hindemith γηα 

παξάδεηγκα, παξνπζηάδνληαο ην 1954 ζηε Βηέλλε ηνλ «Orfeo», δε δείρλεη λα 

αθνινπζεί κφλν ηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ Monteverdi δαλεηδφκελνο ηζηνξηθά 

φξγαλα απφ κνπζεία θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο, αιιά θαη ηε ζθελνζεζία ηεο 

κπαξφθ επνρήο.F

81
F Αθφκα κεγαιχηεξε επηξξνή είρε ε αληίζηνηρε παξαγσγή 

ηνπ August Wenzinger ην 1955 ρξεζηκνπνηψληαο θαη απηφο παιαηά φξγαλα, 

γεγνλφο πνπ ψζεζε κνπζηθνιφγνπο θαη δηεπζπληέο νξρήζηξαο λα αξρίδνπλ 

λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ζα έπξεπε λα ιακβάλνπλ  πεξηζζφηεξν ππ‟ φςηλ 

ηηο ηερληθέο εθηέιεζεο ηεο κπαξφθ επνρήο. Αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ρνξνγξαθίαο ηα πξάγκαηα έδεηρλαλ λα θαηεπζχλνληαη ζ‟ έλαλ πην ζεηηθφ 
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δξφκν˙ ε αλαδεκηνπξγία κπαξφθ ρνξνγξαθηψλ απφ εηδηθνχο  θαίλεηαη πσο 

απείρε αξθεηά ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο απφπεηξεο ηνπ είδνπο.F

82
F  

ην πλεχκα ηεο αλαβίσζεο ηεο φπεξαο κε απζεληηθνχο φξνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν κεγάια κνπζηθά θέληξα ηεο Γεξκαλίαο 

κεηαπνιεκηθά, ην Γθέηηλγθελ θαη ε Υάιε, αληηπξνζσπεχνληαο δχν 

δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο πξνζέγγηζεο ηεο φπεξαο επνρήο˙ ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ιακβάλνληαλ ππ‟ φςηλ δεηήκαηα απζεληηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 

θείκελν, ελψ ζηε δεχηεξε ζηεξίδνληαλ κηα πην κνληέξλα εθδνρή εξκελείαο 

Händel ρσξίο λα είλαη πξνζθνιιεκέλε ζηηο αξρέο ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο. 

Οη κεηαπνιεκηθέο βξεηαληθέο παξαγσγέο φκσο είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ 

δηαθξηζεί ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ γηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα 

απζεληηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο κπαξφθ εθηέιεζεο ηεο φπεξαο (σο 

πξνο ηελ παξηηηνχξα, ηηο θσλέο, ηελ ελνξρήζηξσζε, ην ζθεληθφ ζρεδηαζκφ, 

ηε ρνξνγξαθία θαη ηε ζθελνζεζία) πνπ θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο γεξκαληθέο 

παξαγσγέο Händel λα δείρλνπλ παιηνκνδίηηθεο. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ην 

νπνίν είρε ε Αγγιία ζηηο παξαγσγέο ηεο  ε αλαγέλλεζε ησλ θφληξα-ηελφξσλ 

ην ‟40 θαη ‟50, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ζηνλ Alfred 

Deller, ηνπ νπνίνπ ε αλνξζφδνμε ηερληθή θαιηζέην θαη ε αλαβίσζε ηνπ 

θσλεηηθνχ δηαλζηζκνχ ελέπλεπζε κεγάια νλφκαηα ηεο παιαηάο  κνπζηθήο, 

φπσο ηνλ Gustav Leondardt θαη ηνπο αδεξθνχο Kuijken. Γηάζεκνη 

δηεπζπληέο νξρήζηξαο αζρνιήζεθαλ  κε δεηήκαηα απζεληηθήο εθηέιεζεο 

ζηελ φπεξα, φπσο νη Raymond Leppard, Nikolaus Harnoncourt, Nicholas  

McGegan, Alan Curtis, John Elliot Gardiner, Gustav Leonhardt, Σon 

Koopman, Roger Norrington θαη Andrew Parrott. Αλάκεζα ζ‟ απηνχο, 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο δείρλνπλ ηηο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο 

απφςεηο ησλ κνπζηθψλ. Ο Leppard γηα παξάδεηγκα ζρνιίαδε ραξαθηεξηζηηθά 

αλεβάδνληαο φπεξεο ηνπ Cavalli θαη ηνπ Monteverdi, πσο είλαη αδχλαην λα 

πηνζεηήζεη θαλείο κηα «αθξηβψο» γλήζηα ζηάζε απέλαληη ζηα έξγα απηά.F

83
F 

Γηαθνξεηηθή ζηάζε θαίλεηαη πσο είρε ν McGegan, o νπνίνο αθνινχζεζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε γξακκή κε ζηφρν ηελ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξεηαθή 

αλαθαηαζθεπή παξαγσγψλ Händel κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, απφ ηα 

ζθεληθά, ηα θνζηνχκηα, ηηο ρνξνγξαθίεο, ην ηξαγνχδη αθφκα θαη ηνλ θσηηζκφ. 

Σν  νινέλα θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα πην πηζηή αλαβίσζε, κε ηε 

βνήζεηα βέβαηα ηεο ρξήζεο ησλ παιαηψλ νξγάλσλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 

πξαθηηθψλ, νδεγεί πιένλ ζηνλ ηξφπν κίκεζεο ηνπ ιεγφκελνπ «translatio»F

84
F 
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(«translation» ή «replication»), πνπ ζεκαίλεη «αθξηβήο αληηγξαθή». Πνιινί 

εθηειεζηέο ηεο επνρήο θαίλεηαη πσο αθνινχζεζαλ ην κνληέιν απηφ κε 

αξθεηή πξνζήισζε. Δθηφο απφ ηνλ γλσζηφ Βξεηαλφ βηξηνπφδν μχιηλσλ 

πλεπζηψλ David Munrow, ν νπνίνο  ίδξπζε ηα ζχλνια «Early Music Consort 

of London» θαη  «Musica Reservata» πξνσζψληαο ην κεζαησληθφ θαη 

αλαγελλεζηαθφ ξεπεξηφξην κε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε πάληα, ν Οιιαλδφο 

ηζεκπαιίζηαο Gustav Leonhardt,F

85
F πηνζέηεζε έλα απζηεξφ δηθφ ηνπ ζηπι, ην 

νπνίν θαη απνγείσζε ηελ θαξηέξα ηνπ έρνληαο αλαπηχμεη κηα ηερληθή 

εθηέιεζεο αληίζηνηρεο ησλ εθηειεζηψλ ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηψλα, βαζίδνληαο 

πάληα κε αμηνζεκείσηε πίζηε θαη πξνζνρή ηηο εθηειέζεηο ηνπ ζε ηζηνξηθά 

θείκελα θαη πεγέο. Ωο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο 

εξκελείαο ζπλδέζεθε κε ηελ πίζηε ζην απζεληηθφ θείκελν ζρνιηάδνληαο πσο 

“ζήκεξα δελ ππάξρεη πξφβιεκα λα βαζίδεζαη ζε κία απζεληηθή έθδνζε 

ρεηξφγξαθνπ παιαηάο κνπζηθήο. Ση άιιν ππάξρεη γηα λα πξνζζέζεη θαλείο; 

Όηαλ έρεη δηαβάζεη απηφ πνπ έρεη γξάςεη ν ζπλζέηεο, δε ρξεηάδεζαη 

πξαγκαηηθά ηίπνηα άιιν”.F

86
 

Μέζα απφ ηε γεληά ηνπ Leonhardt, ησλ πξνζηαηεπφκελψλ ηνπ Nikolaus 

Harnoncourt,F

87
F Frans Brüggen, θαη άιινπο, εδξαηψζεθε έλα ζηπι εξκελείαο 

ιεγφκελν θαη σο «eloquent style».F

88
F Σν ζηπι απηφ πνπ θπξηάξρεζε θαηά ηελ 

αλαγελλεζηαθή θαη κπαξφθ πεξίνδν, έθαλε αξθεηά δεκνθηιή ηελ παιαηά 

κνπζηθή. Οη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο εθκεηαιιεπφκελεο ην ηδηάδνλ ζηπι ηεο 

«ρξπζήο» απηήο γεληάο εθηειεζηψλ, πξαγκαηνπνίεζαλ κία ζεηξά απφ 

αλαξίζκεηεο ερνγξαθήζεηο ηεο ζε έξγα θπξίσο κπαξφθ ζπλζεηψλ. Η 

επηηπρία απηή φπσο θαίλεηαη αξγφηεξα, νδήγεζε κία επφκελε γεληά 

εθηειεζηψλ λα ην αθνινπζήζεη, φπσο νη Anner Bylsma, Jann Schröder, Ton 

Koopman, Alan Curtis, Thomas Binkley θαη νη αδεξθνί Kuijken. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο αλαηξνπέο ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, κεγάιν 

ελδηαθέξνλ έρνπλ θαη νη θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ κέζσ απηήο αξρίδνπλ λα 

αλαηξέπνληαη εδξαησκέλα κνληέια κνπζηθήο πξνηίκεζεο απεηιψληαο 
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   Inventio (invention): αλαθάιπςε θαη έκπλεπζε (ησλ κνπζηθψλ ηδεψλ) 
   Dispositio (arrangement): ε νξγάλσζε ησλ παξαπάλσ ζε κηα ζχλζεζε 
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   Memoria (memory): απηνζρεδηαζηηθά κέξε - απηνζρεδηαζηηθή ηθαλφηεηα 
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πνιιέο απφ ηηο ππνηηζέκελεο «ζηαζεξέο» ηεο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο.F

89
F Ο 

κνπζηθφο θαη θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο έγηλε πνιχ γξήγνξα «ζεκαία» ηεο 

ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, ελψ ε ηακπέια ηεο «απζεληηθφηεηαο» άξρηζε λα 

πνπιάεη ζε κηα θνηλσλία αζθπθηηθά πινπξαιηζηηθή θαη κνλνδηάζηαηε, πνπ 

αλαδεηνχζε απεγλσζκέλα θάηη ην απζεληηθφ.F

90
F Η αιήζεηα είλαη πσο ηελ 

επνρή απηή αξθεηά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία κε απηά ηεο θπξίαξρεο ηφηε ηάζεο 

πηνζεηήζεθαλ ζε  κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εθηειεζηέο ηεο παιαηάο κνπζηθήο. 

Η κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα απηνζρεδηαζκνχ, ε ακθίεζε επνρήο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε ηζφηηκε ζρέζε ησλ κειψλ ηνπ φπνηνπ ζρήκαηνο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε απνπζία καέζηξνπ, ε κεγαιχηεξε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ, ε 

εκπινθή εξαζηηερλψλ κνπζηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο θαη ε 

έκθαζε ζηελ εξκελεία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθηειεζηψλ, απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνψζεζαλ ην θίλεκα εκπνξηθά.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηνλ ηνκέα ηνπ κνπζηθνχ πεηξακαηηζκνχ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο avant garde κνπζηθήο, ν βηξηνπνδηζκφο αξθεηψλ εμεηδηθεπκέλσλ 

εθηειεζηψλ παιαηάο κνπζηθήο, φπσο νη θινγεξίζηεο Frans Brüggen θαη 

Michael Vetter θαη νη ηζεκπαιίζηεο Antoinette Vischer θαη Elisabeth 

Choijnacka, θαίλεηαη πσο είρε αζθήζεη κεγάιε επίδξαζε ζηνπο ζπλζέηεο ηεο 

avant garde κνπζηθήο. Ξαθληθά ν ήρνο ηνπ flauto dolce θαη ηνπ ηζέκπαινπ 

έγηλε ην ίδην κνληέξλνο θαη ερνρξσκαηηθά ελδηαθέξσλ κε απηνχ ηνπ 

βηκπξάθσλνπ θαη ηνπ ζπλζεζάηδεξ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ζχγρξνλσλ ζπλζεηψλ πνπ έγξαςαλ γηα ηα φξγαλα απηά απνηεινχλ ν 

Luciano Berio κε ην «Gesti» γηα ζφιν θινγέξα θαη έλα κηθξψλ θπκάησλ 

ξαδηφθσλν, o John Cage κε ην «HPSCHD» (HarPSiCHorD), o Iannis 

Xenakis κε ην «Komboi», φπνπ πεξηιακβάλνληαη εθθέ κε ηζέκπαιν, o 

György Ligeti κε ην «Continuum», o Elliot Carter κε ην  «Double Concerto» 

γηα ηζέκπαιν θαη πηάλν θαη ν Milton Babbit. Οη πξσηνπνξηαθνί απηνί 

ζπλζέηεο ελδηαθέξνληαλ νπζηαζηηθά γηα ην ερφρξσκα ησλ παιαηψλ 

νξγάλσλ θαη φρη γηα ην ηζηνξηθφ ηνπο ππφβαζξν ή ηηο ηζηνξηθέο ηερληθέο 

εθηέιεζήο ηνπο.  

Καη ελψ νη ζπλζέηεο ηνπ λενθιαζηθηζκνχ, φπσο ν Stravinsky, εκπλεχζηεθαλ 

απφ ηηο κπαξφθ κνπζηθέο θφξκεο, νη ζχγρξνλνη ζπλζέηεο ηεο avant garde 

κνπζηθήο δείρλνπλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηηο πην παιαηέο πεξηφδνπο. Ο 

Mauricio Kagel γηα παξάδεηγκα, γνεηεπκέλνο απφ ηνπο «ηδηαίηεξνπο» ήρνπο 

ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ ζπλζέηεη ην έξγν «Musik für Renaissance 

Instrumente» ρξεζηκνπνηψληαο αλαγελλεζηαθά πλεπζηά, ιανχηα, ζεφξβε, 

viole da braccia, viole da gambas, ξεγθάι θαη εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν κε 
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ζχγρξνλεο ηερληθέο εθηέιεζεο, multiphonics, glissandos, θσλεηηθά εθθέ θαη 

άιια.F

91
F Μέζα απφ ην έξγν ηνπ πξνθαιεί ηνπο εθηειεζηέο λα παξάγνπλ δηθά 

ηνπο ερνρξψκαηα ίδηα κε ηελ πξαθηηθή εθηέιεζεο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ 

Μπαξφθ. Ο Peter Maxwell Davies απφ ηελ άιιε κεξηά νκνιφγεζε ηε 

λνζηαιγία ηνπ γηα ηε κεζαησληθή κνπζηθή, ρσξίο φκσο λα ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ νξγάλσλ αλνίγνληαο έηζη θαη‟ απηφλ έλα 

δηάινγν κεηαμχ παξειζφληνο θαη παξφληνο,F

92
F ελψ ν  Bernd Alois 

Zimmerman ρξεζηκνπνηεί ην πιηθφ ηεο παιαηάο κνπζηθήο θαη ηηο θαηλνχξηεο 

ηερληθέο ηνπ 20νχ αηψλα ζαλ έλα κεηακνληέξλν θνιάδ. F

93 

Σν ελδηαθέξνλ φκσο ηνπ κνληεξληζκνχ γηα «θαιφ θνχξδηζκα», αλεμάξηεηα 

κε ηελ πεηξακαηηθή ρξήζε ηζηνξηθψλ νξγάλσλ, γηα «απηφκαην» tempo, γηα  

πξνζθφιιεζε ηνπ εθηειεζηή θαη ηνπ καέζηξνπ ζηελ παξηηηνχξα θαη γηα 

πεξηνξηζκέλε κνπζηθή έθθξαζε θαη κνπζηθή αηζζεηηθή πνπ παξαπέκπεη ζηα 

καζεκαηηθά δεκηνπξγψληαο «απηνηειή επηζηεκνληθά έξγα» ζηπι Babbitt,F

94
F 

ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηε θηινζνθία αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο. 

Παξφιε ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηεο εθείλε ηελ επνρή απφ ηελ θπξίαξρε 

κνπζηθή ηάζε, ζεσξψληαο πσο ε αλάπιαζε ησλ ηζηνξηθψλ έξγσλ ζα 

πξέπεη νπζηαζηηθά λα απνηειεί αλζξψπηλε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη φρη 

«έθζεζε κνπζεηαθνχ ραξαθηήξα», θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο απφ ηνλ επξχηεξν 

ηνκέα ηεο εθηειεζηηθήο πξαθηηθήο, δελ θαηάθεξε ηειηθά λα παξακείλεη 

αλεπεξέαζηε απφ ηελ ηάζε ηεο επνρήο γηα λεσηεξηζκφ θαη γηα εμηδαλίθεπζε 

ηνπ ηδεψδνπο ηεο «Werktreue».    Όζν ινηπφλ θαη αλ αλέβεθε ην επίπεδν ηεο 

κνπζηθήο εθηέιεζεο κέζα απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε κνπζηθψλ κε 

ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή θαηάξηηζή ηνπο ζε δεηήκαηα ηζηνξηθά, άξρηζαλ 

λα δηαθαίλνληαη ζηγά ζηγά ηα πξψηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ κνπζηθνχ 

απηνχ θαηλνκέλνπ. Καζψο ην πεδίν αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο 

άξρηζε λα γίλεηαη φιν θαη πην επαγγεικαηηθφ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, ην 

κάξθεηηλγθ θαη γεληθφηεξα ην θεθάιαην πνπ ζρεηηδφηαλ  κ‟ απηφ, θάλεθε λα 

ράλεη ζηελ πνξεία πνιιά απφ ηα γλσξίζκαηα ηεο «ηδηαηηεξφηεηάο» ηνπ θαη 

λα γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θπξίαξρεο 

ηάζεο ηεο κνπζηθήο δσήο. F

95
F  
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Πνιινί είλαη εθείλνη δε πνπ, ελψ γλψξηζαλ ηελ ηζηνξηθά ελεκεξσκέλε 

εξκελεία σο κία άπνςε εθηειεζηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαλ αηζζεηηθά θαη 

θνηλσληθά απφ ηηο θπξίαξρεο κνπζηθέο ηάζεηο, ηειηθά ηελ είδαλ λα 

κεηαιιάζζεηαη ζε κία παγησκέλε κνπζηθή πξνζέγγηζε, πηνζεηψληαο κεηά ην 

1970 κε απζηεξή πξνζήισζε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηελ θαηέζηεζαλ 

δεκνθηιή. Η πνιχ ζπρλή εκκνλή γηα ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ θαη γηα 

δηαθνξεηηθφ θνχξδηζκα, ε πξνβνιή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ παιαηψλ 

κνπζηθψλ ζπλφισλ, ε απηνλφεηε πηνζέηεζε ηζηνξηθψλ ηερληθψλ εθηέιεζεο, ε 

ρξήζε πηζηψλ αληίγξαθσλ ηνπ απζεληηθνχ έξγνπ θαη εθθξάζεσλ φπσο 

«απζεληηθή εθηέιεζε» ή «ηζηνξηθή εθηέιεζε», απνηέιεζαλ ηα βαζηθφηεξα 

ζηνηρεία δηαθήκηζεο ηνπ θηλήκαηνο παίξλνληαο δηαζηάζεηο παγθφζκηνπ 

θαηλνκέλνπ. Δγθισβηζκέλνη ινηπφλ νη ίδηνη νη εθηειεζηέο πνιιέο θνξέο κέζα 

ζηα πιαίζηα ηνπ κάξθεηηλγθ θπξίσο ησλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ, 

πξνζπάζεζαλ λα επηβάινπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εθηέιεζεο κε 

ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο επειημίαο ή θαη ειεπζεξίαο, αδπλαηψληαο λα 

απνθχγνπλ θαη απηνί ηελ απζηεξή πηνζέηεζε ησλ ξνκαληηθψλ πξνηχπσλ 

πνπ αξρηθά απέξξηπηαλ, φπσο ηε ζενπνίεζε ηδηαίηεξα ηαιαληνχρσλ 

εθηειεζηψλ, ην θεηηρηζκφ ησλ απζεληηθψλ πεγψλ θαη ηελ εκκνλή κε ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε-δεκηνπξγνχ. 

 Οη «κνπζηθνί θαλφλεο», γλσζηνί θαη σο «musical canon», πνπ δηεηζδχζαλ 

ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο πξαθηηθήο κνπζηθήο εθηέιεζεο ηελ επνρή ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ θαη θπξηάξρεζαλ θαηά ηνλ Μνληεξληζκφ επεξεάδνληαο 

ζηαδηαθά ηνλ ηξφπν αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο είλαη νη εμήο:  

 

 “Η πίζηε ζηελ πξφνδν ηεο ηερληθήο θαη ηεο θαηαζθεπήο - εμέιημεο 

ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 Η απζεληηθφηεηα κέζα απφ ηε δηαξθή παξαγσγή πξσηφηππσλ 

έξγσλ κηαο κνπζηθήο επθπΐαο 

 Σo ηδαληθφ ηεο «Werktreue» πνπ πεξηιακβάλεη ην θεηηρηζκφ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ρεηξφγξαθνπ 

 Ο νξηζκφο ηνπ εθηειεζηή σο «transparent performer», φπνπ ν 

κνπζηθφο νθείιεη λα είλαη πιήξσο ηερληθά θαη κνπζηθά 

θαηαξηηζκέλνο, ψζηε λα κπνξεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν λα 

δηεθπεξαηψλεη ηα κνπζηθά έξγα. 

 Ο αξρεγφο - καέζηξνο, ν νπνίνο σο «ηεξέαο» ζηελ ππεξεζία ηνπ 

ζπλζέηε - ζενχ θαη θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ ηελ παξηηηνχξα σο 

«ηεξφ θείκελν», θαιείηαη λα ππνδείμεη ζηνπο εθηειεζηέο ηνλ ηξφπν 

εξκελείαο ηνπ έξγνπ. 
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 Ο ζπλζέηεο, ν νπνίνο σο ζεφπλεπζηνο δεκηνπξγφο, θαζηζηά ηε 

κνπζηθή ηνπ κνλαδηθή θαη πξνζσπηθή, εθφζνλ εθθξάδεη θάηη ην 

ππεξβαηηθφ, απνθηψληαο κεηά ζάλαηνλ αηψληα θήκε. 

 Η αιιαγή ηεο έλλνηαο ηνπ έξγνπ ζε θάηη απηφλνκν σο επηζηεκνληθφ 

πξντφλ κηαο κνπζηθήο επθπΐαο θαη ε ιαηξεία ηνπ σο αληηθείκελν 

αδηακθηζβήηεηεο «δχλακεο θαη νκνξθηάο» ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε έλα ηδεαηφ κνπζηθφ 

κνπζείν.”F

96
 

 

Γηαβάδνληαο θαλείο ηηο παξαπάλσ κνπζηθνθνηλσληθέο λφξκεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ εδψ θαη δχν ζρεδφλ αηψλεο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη 

πξφζιεςεο ηεο αθαδεκατθήο κνπζηθήο ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, 

αληηιακβάλεηαη ηε δπζθνιία ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιαηάο κνπζηθήο λα 

παξακείλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ απηέο. Ωζηφζν, ζην θαηψθιη ησλ ηειψλ ηνπ 

20νχ αηψλα, ηα πξάγκαηα δείρλνπλ λα παίξλνπλ κηα άιιε ηξνπή.         

 

2.3 UΜεηακοληερληζκός: Ο επαλαπροζδηορηζκός ηοσ 

δεηήκαηος ηες ηζηορηθής ασζεληηθόηεηας ζηα ηέιε ηοσ 20ού 

αηώλα 

Μεηά ην ηέινο ηεο avant garde κνπζηθήο ζηα ηέιε ηνπ 1970, φπνπ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ζπλζεηψλ είρε ζηξαθεί ζε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο απφ ηελ 

κπαξφθ επνρή, κία αλαπάληερε ζηξνθή πξνο ηα εκπξφο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εθηέιεζεο. Δθηφο ησλ άιισλ 

κεγαιεπήβνισλ νξρεζηξηθψλ παξαγσγψλ, αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί αδηακθηζβήηεηα απηή ηεο «Academy of Ancient Music» κε 

ερνγξαθήζεηο νιφθιεξεο ηεο ζεηξάο ζπκθσληψλ ηνπ W. A. Mozart ζε 

φξγαλα ηεο επνρήο ηνπ, ζέηνληαο ηελ αλαβίσζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο ζε 

λέν επίπεδν.F

97
F Σν πιαίζην ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εθηέιεζεο, ελψ έσο 

ηφηε αλαθεξφηαλ κφλν ζην πξνθιαζηθφ ξεπεξηφξην, απφ ην 1980 θαη κεηά 

θαίλεηαη πσο δηεπξχλζεθε  πεξηιακβάλνληαο αθφκα θαη θιαζηθά, ξνκαληηθά 

θαη πζηεξνξνκαληηθά έξγα, απφ ηνλ θιαζηθφ Mozart θαη Beethoven, ηνπο 
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ξνκαληηθνχο Schubert, Weber, Schumann, Chopin θαη Berlioz κέρξη ηνπο 

κεηαξνκαληηθνχο Brahms, Franck, Elgar, Wagner, Rachmaninoff θαη 

Gershwin. Μαέζηξνη φπσο νη H. C. Robbins Landon, Brüggen, Harnoncourt, 

Jean-Claude Malgoire, Sigiswald Kuijkan θαη άιινη, αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

αλαβίσζε ηνπ θιαζηθνχ θαη ξνκαληηθνχ ζπκθσληθνχ ξεπεξηνξίνπ, κε 

ηζηνξηθή πάληα πξνζέγγηζε, κε ζηφρν πνιιέο θνξέο λα αθνχγνληαη ηα έξγα 

απηά εμίζνπ «θαηλνχξγηα» φπσο θαη ηα παιηά, πηνζεηψληαο ηε ρξήζε 

αληίζηνηρσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο θιαζηθήο θαη ξνκαληηθήο επνρήο, αιιά 

θαη ησλ ηερληθψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηνπ θνπξδίζκαηνο (430 Hz).F

98
F  

Αλακελφκελα ινηπφλ, ε επηηπρήο επαλαθνξά ηνπ fortepiano θαη ε αλαβίσζε 

θαη άιισλ νξγάλσλ ηνπ θιαζηθηζκνχ, ζήκαλε ηελ ίδξπζε αξθεηψλ 

εμεηδηθεπκέλσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ. Έηζη θαη ν ίδηνο ν Hogwood 

πηζαλνινγνχζε πσο θάπνηα ζηηγκή ε ζπκθσληθή νξρήζηξα ζα 

ζπκπεξηιάκβαλε πνιιά εμεηδηθεπκέλα ζχλνια γηα φιεο ηηο κνπζηθέο 

πεξηφδνπο, ηεο Μπαξφθ, ηεο Κιαζηθήο, ηεο Ρνκαληηθήο θαη ηεο Μνληέξλαο. F

99
F 

Με ηε ζεηξά ηνπο νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο δηαηζζαλφκελεο αληίζηνηρε 

επηηπρία, μεθίλεζαλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ερνγξαθήζεηο θνλζέξησλ γηα πηάλν 

ηνπ Mozart θαη ηνπ Beethoven, αληηθαζηζηψληαο ην ηζέκπαιν ηνπ 17νπ θαη 

18νπ αηψλα κε ην fortepiano ηνπ 19νπ, ην νπνίν θαη ζα απνηεινχζε ζχκβνιν 

πιένλ ηνπ ξεχκαηνο ηεο αλαβίσζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. F

100
F Αξθεηνί 

ινηπφλ λένη εθηειεζηέο ηνπ νξγάλνπ απηνχ επηδφζεθαλ ζε ερνγξαθήζεηο 

αληίζηνηρνπ ξεπεξηνξίνπ (Malcom Bilson, Jorg Demus, Paul Badura-Scoda 

θαη Steven Lubin), εθ ησλ νπνίσλ θαλέλαο δε κπφξεζε λα κελ παξαδερηεί  

πσο ην fortepiano ζηα ρέξηα ελφο επηδέμηνπ εθηειεζηή δελ κπνξεί λα κελ 

απνδψζεη ην «ηδαληθφ άθνπζκα» ηεο κνπζηθήο ηνπ Mozart ή ηνπ Schubert, 

φπσο αληίζηνηρα ζα απέδηδε ην ηζέκπαιν ζε κνπζηθή Bach ή Couperin.F

101
F  

Σν ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νχ αηψλα ζεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ιεγφκελν 

κνπζηθφ πινπξαιηζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνάγεηαη ε ζπλχπαξμε θαη 

ειεχζεξε έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ηδεψλ. ηα πιαίζηα ινηπφλ απηά, 

θπξηαξρνχλ δχν ηάζεηο δαλεηζκνχ παιαηνχ πιηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλζεζεο 

θαηά ηελ J. Passler. Η πξψηε κεηακνληέξλα ηάζε («Postmodernism of 

reaction») αληηδξά ζηελ εκκνλή γηα ζπλερή λεσηεξηζκφ αλαηξέρνληαο ζε πην 

παξαδνζηαθά κνληέια θαη πηνζεηψληαο ηερληθέο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα. 

Μέζα απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηεο ηνληθφηεηαο , ν γεξκαληθφο λενξνκαληηζκφο 

θαη ν αγγινακεξηθαληθφο λενπνπξηηαληζκφο αλαδεηθλχνπλ έλα πην απιφ θαη 
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εθθξαζηηθφ ζηπι κέζσ ησλ Samuel Barber, Elliot Carter θαη Michael Tippett. 

Η δεχηεξε ηάζε («Postmodernism of resistance») αληηζηέθεηαη ζηα 

κνληεξληζηηθά πξφηππα ηεο αηνληθφηεηαο θαη ησλ θπξηαξρηθψλ κνληέισλ 

κέζσ ηεο ηέρλεο κε δηάζεζε αλαζηνραζκνχ απέλαληη ζε απηά. Η 

επεμεξγαζία ηνπ δαλεηζκέλνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο 

κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, φπσο δείρλνπλ νη ζπλζέζεηο ηνπ Luciano Berio 

(«Sinfonia») θαη ηνπ Schnittke («3 String Quartet», παξφηη πην πξψηκν), ηνπ 

Phillip Glass, ηνπ Steve Reich θαη ηνπ Michael Nyman θαη ζε αληίζεζε κε ην 

κνληεξληζκφ, γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Η πνιχ δηαδεδνκέλε ηερληθή 

ηνπ «collage», αληηθαηνπηξίδεη ηε κεηακνληέξλα αηζζεηηθή κέζα απφ ηε 

θξάζε «θαηλνχξγην καδί κε παιηφ» («new with old») ρσξίο ηελ πξφζεζε 

θπξηαξρίαο ηνπ ελφο επί ηνπ άιινπ. F

102
F Ο ραξαθηεξηζηηθφο απηφο ηξφπνο 

δαλεηζκνχ αλήθεη ζηνλ ηξφπν κίκεζεο ηνπ ιεγφκελνπ «imitatio»F

103
F 

(«imitation»), πνπ ζεκαίλεη «επηιεθηηθφο δαλεηζκφο». Αθφκα φκσο θαη ζηελ 

φπεξα, ε κνπζηθή θνπιηνχξα ησλ ηειψλ ηνπ 20νχ αηψλα φπσο θαίλεηαη, 

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πξνζεγγίζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

πξσηνπνξηαθψλ παξαγσγψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φπσο ε φπεξα «Orfeo» 

ηνπ L. Berio ην 1984, ε φπεξα «Ritorno d‟ Ulisse» ην 1985 ηνπ H. Werner 

Henze θαη ε φπεξα ηνπ «Δros and Psyche» ηνπ C. Cummings, φπνπ 

ζπλδπάδεηαη κηα ζχγρξνλε νξρήζηξα κε έλα θνπαξηέην απνηεινχκελν απφ 

ηζηνξηθά φξγαλα θνπξδηζκέλα ρακειφηεξα (415Hz) ζχκθσλα κε ην κπαξφθ 

ζηπι.F

104
F  

Με ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθηειεζηψλ ηεο «ρξπζήο επνρήο» λα επαλαθέξνπλ 

ηε δηαδξαζηηθή ζρέζε ζπλζέηε - εθηειεζηή - αθξναηή, θάηη πνπ είρε ραζεί 

νπζηαζηηθά θαηά ηε ξνκαληηθή θαη κνληέξλα πεξίνδν, ε κνπζηθή 

εθθξαζηηθφηεηα θαη επηθνηλσλία άξρηζαλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο. ε απηφ ην 

ζεκείν βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα επηζεκάλεη θαλείο πσο ε ηδέα κηαο πην 

«εθθξαζηηθήο» θαη «ζπλαηζζεκαηηθήο» εθηέιεζεο είλαη πξντφλ ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ. Πξάγκαηη, απηφ είλαη θάηη πνπ ηζρχεη, αιιά κε εληειψο 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. Σν «eloquent style» ηνπ Leonhardt,  βαζίδεηαη ζε κία 

κεηαξνκαληηθή κνπζηθή αηζζεηηθή, φπνπ ηα ζηνηρεία ηεο ξνκαληηθήο 

εθηέιεζεο ηνπ 19νπ αηψλα αλαζεσξνχληαη κέζα απφ κία πην ζχγρξνλε 

θηινζνθία κε ζαθείο αλαθνξέο ζηε ξεηνξηθή κνπζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε. Η 

θηινζνθία απηή, αλ θαη αλαβηψζεθε θαηά ηελ Αλαγέλλεζε θαη ην Μπαξφθ, 

κεηέπεηηα εγθαηαιείθζεθε δίλνληαο πεξηζζφηεξν ρψξν ζε πην 
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πξνθαζνξηζκέλα κνληέια κνπζηθήο εθηέιεζεο. F

105
F Με ηελ επαλαθνξά 

θάπνησλ «ξεηνξηθψλ» ζηνηρείσλ ινηπφλ, πξνεηνηκάζηεθε ην έδαθνο γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο δεκηνπξγηθήο επαθήο ηνπ ζχγρξνλνπ εθηειεζηή κε ην κνπζηθφ 

θείκελν θαη ην θνηλφ ηνπ. Ο  επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ ξεχκαηνο 

ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο ηελ πεξίνδν απηή θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, ππήξμε ηαπηφρξνλνο κε απηφλ ηνπ 

κνπζηθνινγηθνχ θιάδνπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κέζα απφ ηα  λέα 

δεδνκέλα ηεο κεηακνληέξλαο ζθέςεο. χκθσλα κε απηήλ, νη ηζηνξηθά 

αλαβηψζηκεο ή αλαπιαζκέλεο εθηειέζεηο δελ αληηκεησπίδνληαη απαξαίηεηα 

σο απηφλνκα έξγα ηέρλεο, αιιά σο κνπζηθέο δηαδηθαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο 

άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Κάηη αλάινγν ηζρχεη 

θαη γηα ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη απηή άκεζα κε ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Η εξγνθεληξηθή 

αηζζεηηθή θαη ε πίζηε ζηελ αλσηεξφηεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ έλαληη ηνπ παιηνχ 

ακθηζβεηείηαη ή απνξξίπηεηαη, δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αθξφαζεο κέζα απφ ηε ζρέζε εθηειεζηή θαη αθξναηή παξακέλνληαο πάληα 

αλνηρηφ ην πεδίν γηα «δηαθνξεηηθφηεηα» πεξηιακβάλνληαο ζπκπεξηθνξέο 

κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη εθηέιεζεο πέξα απφ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα θαη 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο άζρεηα κε ηελ ηαμηθή, θπιεηηθή θαη σο πξνο ην 

θχιν ηαπηφηεηα.F

106
F  

Αθφκα θαη ζήκεξα βέβαηα, ην θίλεκα δηαθαηέρεηαη απφ θάπνηα ζηνηρεία ησλ 

«κνπζηθψλ θαλφλσλ» ηνπ κνληεξληζκνχ, φπσο  ην κεγάιν ζεβαζκφ γηα ηνπο 

ζπλζέηεο, ηελ εκκνλή κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηελ ηειεηνπξγηθή θαη 

επαλαιακβαλφκελε αθξφαζε ησλ «αξηζηνπξγεκάησλ» ηνπο.F

107
F Ωζηφζν, 

αξθεηνί εθηειεζηέο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, πεξηζζφηεξν θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά ελήκεξνη, απνθάζηζαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα εκπλεπζηνχλ απφ 

ην παξειζφλ αλαβηψλνληάο ην ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο.  

 “Σα έξγα ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηελ επνρή καο θαη ηα γνχζηα καο 

δίλνληαο λφεκα φρη κφλν ζην πνηνη είκαζηε πξαγκαηηθά, αιιά θαη ζην πσο 

θηάζακε σο εδψ θαη πσο ζα κπνξνχζακε λα αιιάμνπκε” F

108
F, 

έρεη γξάςεη ν Taruskin ζπκθσλψληαο κε απηφ πνπ είρε ήδε επηζεκάλεη ν  L. 

Dreyfus ιίγν πην πξηλ ακθηζβεηψληαο ην ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο, φηη  
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“ε πεηπρεκέλε ηζηνξηθή εθηέιεζε δε καο γπξλά ζην παξειζφλ, αιιά 

αλαπιάζεη ην κνπζηθφ αληηθείκελν ζην εδψ θαη ζην ηψξα.”F

109
 

 Απηφ φκσο πνπ απνθαιχπηεη πιένλ ε κεηακνληέξλα αηζζεηηθή ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο απζεληηθήο εξκελείαο, είλαη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

πξνζθέξεη ε ηζηνξηθή εθηέιεζε, ηελ ειεπζεξία επηινγήο θαη ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ ζσζηψλ ηξφπσλ εθηέιεζεο. F

110
 

 

3. UΦΗΛΟΟΦΗΚΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

 

“ε ζέκαηα ηζηνξηθόηεηαο, ππάξρνπλ δύν (πξνβιεκαηηθά) άθξα:  

νινθιεξσηηθή ακέιεηα θαη αέλαεο εηθαζίεο…” (Roger North, 1728)F

111
 

  

3.1 UΟη προζεγγίζεης ζηελ «ασζεληηθόηεηα» 

Όηαλ απνπεηξάηαη λα πξνζδηνξίζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηεο «απζεληηθφηεηαο» 

θαη λα απαξηζκήζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ζε απηήλ, αληηιακβάλεηαη πσο ππάξρεη 

πιεζψξα απφςεσλ, θάπνηεο θνξέο θαη αληηθξνπφκελσλ κεηαμχ ηνπο. 

Παξαθάησ γίλεηαη κία αληηπξνζσπεπηηθή παξάζεζε: 

Οη βαζηθέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο ζηελ απζεληηθή εθηέιεζε, 

φπσο απνηππψλνληαη ζην κνπζηθνινγηθφ ιεμηθφ Musicology, the Key 

Concepts, είλαη ηξεηο:  

 

 “ηα φξγαλα ηεο επνρήο ηνπ ζπλζέηε 

 ε κνπζηθή εθηέιεζε κέζσ ησλ ηερληθψλ ηεο επνρήο πνπ   λα 

βαζίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλα έγγξαθα θαη πξαγκαηείεο  

 νη πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε κε βάζε ην απζεληηθφ ρεηξφγξαθν ή 

θάπνην ζρεηηθφ πιηθφ.”F

112
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χκθσλα κε ηνλ John Butt, ε «απζεληηθφηεηα» ζηε κνπζηθή αλαθέξεηαη ζηελ 

«απζεληηθή εθηέιεζε» ελφο έξγνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πξνζεγγίζεηο: 

 

 “ηε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο επνρήο ηνπ ζπλζέηε 

  ηε ρξήζε ηερληθψλ εθηέιεζεο ηεο επνρήο ηνπ ζπλζέηε 

  ηελ εθηέιεζε πνπ βαζίδεηαη ζε απζεληηθέο πεγέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

 

  ηελ εθηέιεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε ή ζην 

ζηπι ηεο εθηέιεζεο πνπ επηζπκνχζε ή είρε πεηχρεη ν ζπλζέηεο 

  ηελ πξνζπάζεηα αλαδεκηνπξγίαο ηεο απζεληηθήο εθηέιεζεο 

  ηελ πξνζπάζεηα αλαδεκηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο ηνπ 

απζεληηθνχ αθξναηεξίνπ.” F

113
 

 

Ακηγψο θηινζνθηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη πξνζεγγίζεηο ζηελ «απζεληηθφηεηα» 

έηζη φπσο δηαηππψλνληαη παξαθάησ απφ δχν πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

άιιαμαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ. Πξψηνλ, ν Richard 

Taruskin κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «Text and Act» πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

«απζεληηθφηεηαο»F

114
F ζηεξηδφκελνο ζε δχν θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο:F

115 

 

 “ηε ζεψξεζε πνπ ζπλδέεη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο εξκελείαο   κε ηελ 

παξηηηνχξα, θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ  λνκηλαιηζηήF

116
F Nelson 

Goodman. 
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 ηε ζεψξεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ θαηλνκελνιφγν F

117
F Roman 

Ingarden, ν νπνίνο απνξξίπηεη ηε ζχλδεζε ηεο απζεληηθφηεηαο κε ηελ 

παξηηηνχξα, φπσο επίζεο θαη ηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο ηεο 

απζεληηθφηεηαο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ επνρή ηνπ.” 

 

 

Γεχηεξνλ, ν θηιφζνθνο Peter Kivy κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «Authenticities» 

πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο απζεληηθφηεηαο δηαρσξίδνληάο ηελ ζε ηέζζεξηο 

πξνζεγγίζεηο:F

118 

 

 “Σελ «απζεληηθφηεηα» ζε ζρέζε κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε 

  Σελ «απζεληηθφηεηα» σο απζεληηθφο ήρνο ηεο κνπζηθήο 

  Σελ «απζεληηθφηεηα» σο ε απζεληηθή πξαθηηθή ησλ  εθηειεζηψλ 

  Σελ «άιιε απζεληηθφηεηα», σο πξνζσπηθή «απζεληηθφηεηα» ηνπ 

εξκελεπηή.” 

 

Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο φιεο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά θάπνην ηξφπν κέζσ ηνπ ηδεψδνπο ηεο 

«Werktreue».  Πην αλαιπηηθά, έλα θνηλφ ζεκείν κεηαμχ ησλ J. Butt θαη P. 

Kivy, είλαη απηφ ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ «απζεληηθφηεηα» κέζσ ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ έηζη φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ επνρή ηνπ, 

δηαηππσκέλεο φκσο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο Kivy ζεσξεί  πσο ε 

«απζεληηθφηεηα» πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηνπ απζεληηθνχ ήρνπ ηεο κνπζηθήο θαη 

ηεο απζεληηθήο πξαθηηθήο ησλ εθηειεζηψλ, θάηη πνπ είλαη νπζηαζηηθά 

ηαπηφζεκν. Ο Butt αλαθέξεη ηελ πξνζέγγηζε ζηελ «απζεληηθφηεηα» κέζσ 

ηεο αλαδεκηνπξγίαο ηνπ απζεληηθνχ αθξναηεξίνπ θαη ηελ πξνζέγγηζε ζηελ 

«απζεληηθφηεηα» κέζσ ηεο απζεληηθήο εθηέιεζεο, ζέζεηο πνπ ζπλδένληαη θαη 

ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ Kivy.  Tελ άπνςε απηή, πεξί απζεληηθφηεηαο κέζσ 
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ηεο απζεληηθήο ή πξψηεο εθηέιεζεο, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ κέζσ 

ησλ κνπζηθψλ δηακαρηψλ, ζπκκεξίδνληαη θαη δηάθνξνη καέζηξνη ηεο επνρήο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν Christopher Hogwood κε ην ζχλνιν «Hanover 

Band». Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ν Hogwood ζπκθσλεί κε 

ηελ πξνζέγγηζε ζηελ «απζεληηθφηεηα» κέζσ ηεο πξψηεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ νπνηεδήπνηε θαη αλ έγηλε απηή. F

119
F Γίλνληαο έκθαζε φκσο ζηελ 

«παξζεληθή» εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δε ζεκαίλεη πσο δηαθνξνπνηείηαη 

απαξαίηεηα απφ ηνπο Butt θαη  Kivy, θαζφηη θαηά ηελ πξνθιαζηθή πεξίνδν 

ήηαλ ζρεδφλ ζπάληα ε εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ παξαπάλσ απφ κία 

θνξά.  

Παξαθάησ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απφςεσλ, 

παξαηεξνχκε πσο ν Ingarden είλαη εθείλνο πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε δχν 

βαζηθέο ζέζεηο πεξί «απζεληηθφηεηαο», ηελ άπνςε ηνπ Goodman, αιιά θαη 

ηεο αληίζηνηρεο απφςεο ηνπ Butt θαη ηνπ Kivy. Οινθιεξψλνληαο ην 

ζρνιηαζκφ, ε ηειεπηαία ζέζε ηνπ Kivy πεξί «πξνζσπηθήο απζεληηθφηεηαο», 

θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίθαζε  κε ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπ, νη νπνίεο 

θηιηξάξνληαη κέζα απφ ην ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο ηεο «Werktreue». 

Πξάγκαηη, ε ηειεπηαία ζέζε ηνπ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο απέρεη θαηά πνιχ 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ηεο 

πηζηφηεηαο ζην έξγν, εθφζνλ δίλεη πξνβάδηζκα ζηελ πξνζσπηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε εθηειεζηή, ε νπνία θαη είλαη κνλαδηθή. Παξ‟ φι‟ 

απηά φκσο, δε ζεκαίλεη πσο είλαη απαξαίηεηα αληηθξνπφκελεο, θάηη πνπ ζα 

ζηρηεί θαη παξαθάησ κέζα απφ ηε δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ «απζεληηθφηεηα».             

 

3.1.1 UΗζηορηθά όργαλα θαη πεγές 

Ξεθηλψληαο θαλείο ινηπφλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ζηελ απζεληηθή εθηέιεζε 

κέζσ ηεο ρξήζεο παιαηψλ νξγάλσλ ή νξγάλσλ επνρήο («early 

instruments», «period instruments») αλαθαιχπηεη κηα πιεζψξα ζσδφκελσλ 

θαη αλαθαηαζθεπαζκέλσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε κεξηθψλ κνπζηθνιφγσλ, φπσο ν Davies θαη ν Levinson, εγγπψληαη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ηεο απζεληηθήο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ εθφζνλ ε 

ρξήζε ηνπο απαηηείηαη απφ ην ζπλζέηε. F

120
F Πξάγκαηη, ε παξαπάλσ άπνςε 

παξφιν πνπ έρεη ακθηζβεηεζεί έληνλα ζηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, απνηειεί 

νπζηαζηηθά θαη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ ην θίλεκα ηεο ηζηνξηθήο 
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απζεληηθφηεηαο έγηλε ηφζν δεκνθηιέο. Πέξα βέβαηα απφ ην γεγνλφο φηη 

κπνξεί λα ηζρχεη ή φρη θάηη ηέηνην, φηη πξάγκαηη δειαδή κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί θαηά ην κέγηζην ή φρη ε απζεληηθή εθηέιεζε κηαο ζνλάηαο 

Telemann κε ηε ρξήζε ελφο ηζέκπαινπ θαη ελφο θιάνπηνπ επνρήο, νη 

πεξηζζφηεξνη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ, λα θαηαλνήζνπλ ή αθφκα θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηελ ερνρξσκαηηθή δηαθνξά ηνπ αθνπζηηθνχ απνηειέζκαηνο αλ 

ζηε ζέζε ησλ νξγάλσλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζχγρξνλα αληίζηνηρα 

φξγαλα. χκθσλα κε ηνλ Nicholas Kenyon,  

“ζα ήηαλ αθειέο λα ππνζέζεη θαλείο πσο ν ππνηηζέκελνο ηζηνξηθφο ηξφπνο 

εξκελείαο εγγπάηαη απαξαηηήησο ην αλακελφκελν απνηέιεζκα απφ ηελ αξρή 

έσο θαη ην ηέινο˙ ηα ηζηνξηθά φξγαλα δελ εγγπψληαη απαξαηηήησο θάηη ηέηνην 

αιιά παξακέλεη γεγνλφο πσο αλ ζέινπκε κπαξφθ ήρνπο, ηφηε πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κπαξφθ φξγαλα…”.F

121
 

Η ρξήζε ησλ παιαηψλ νξγάλσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ζπλζήθε αλ ζέιεη ν 

εθηειεζηήο ή ν καέζηξνο  λα αλαβηψζεη ην παιαηφ ξεπεξηφξην κε βάζε ην 

ζηπι ηεο επνρήο. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Hindemith σο ππνζηεξηθηή 

ηνπ «musical canon» ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ εθηειεζηή, παξφκνηα άπνςε 

θαίλεηαη λα έρεη θαη ν Malcom Bilson, γηα ηνλ νπνίν 

             “ε πιήξεο ππνηαγή ηνπ εθηειεζηή - κεζνιαβεηή ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε, 

παξφιν πνπ απνηειεί ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ, δε δηαζθαιίδεη απαξαίηεηα 

ηελ απζεληηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο αλ δε γίλεηαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ”. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ινηπφλ ζπλερίδεη δειψλνληαο ζε έλα άξζξν ηνπ ην 1980 γηα 

ηελ εθηέιεζε Mozart ζην fortepiano:  

             “Ίζσο λα είλαη ιάζνο λα ηνπνζεηεί θάπνηνο ην κνπζηθφ φξγαλν πάλσ απφ  

ηνλ εθηειεζηή, αιιά έρσ αξρίζεη λα ληψζσ πσο έηζη πξέπεη λα γίλεη[…](δηφηη 

κε ην λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ζχγρξνλα φξγαλα) δελ ππάξρεη θακία 

πεξίπησζε αθφκα θαη ν θαιχηεξνο θαη πην επαίζζεηνο εξκελεπηήο λα 

κπνξέζεη λα έξζεη πνηέ ηφζν θνληά κε ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο κνπζηθήο 

ηνπ Mozart.”F

122
F  

Παξφιν πνπ κπνξεί φκσο θαλείο λα πηζηεχεη πσο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ νξγάλσλ πξνζεγγίδεηαη ε απζεληηθή εξκελεία, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πνξεία δείρλνπλ πσο ν θεηηρηζκφο ηνπο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπο. Δθείλν 

πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ είλαη πσο αθφκα θαη ηα κνπζηθά 
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φξγαλα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηε «Γαξβίλεηα Θεσξία»,F

123
F 

εθφζνλ αιιάδνπλ ζπλερψο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

κνπζηθνί λα εθηεινχλ πην εχθνια ηε κνπζηθή ηεο επνρήο ηνπο ή ηε κνπζηθή 

πνπ είλαη εθείλε ηε ζηηγκή ζηε κφδα. Όπσο γξάθεη θαη ν Harnoncourt:  

“Η θάζε πεξίνδνο έρεη αθξηβψο ην θάζκα ησλ νξγάλσλ πνπ ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζηε κνπζηθή ηεο. Οη ζπλζέηεο αθνχλ κέζα ζην κπαιφ ηνπο ηα 

φξγαλα ηεο επνρήο ηνπο θαη ζπλήζσο γξάθνπλ έρνληαο θαηά λνπ 

ζπγθεθξηκέλνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο.”F

124
F  

Η εμέιημε ησλ νξγάλσλ απφ ην 1760 έσο ην 1840 κε ηε κεηάβαζε απφ ην 

«style galant» ζην Ρνκαληηζκφ, ππήξμε ζεακαηηθή: ηα έγρνξδα 

αλαθαηαζθεπάζηεθαλ, ηα πλεπζηά μαλαζρεδηάζηεθαλ, ελψ ην γεληθφ 

ζχζηεκα θνπξδίζκαηνο άιιαμε ζε πην πςειφ θαη έγηλε ίδην γηα φια. Γε ζα 

πξέπεη φκσο λα θξίλεη θαλείο απηήλ ηελ εμέιημε σο κηα ηεξάζηηα πξφνδν, 

δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ B.Haynes  

          

  “ηα κνπζηθά φξγαλα κηαο πεξηφδνπ δελ είλαη «θαιχηεξα» απφ ηα φξγαλα κηαο 

άιιεο[...]παξ‟ φι‟ απηά, ηα ηζηνξηθά φξγαλα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε ηνπο 

δηθνχο ηνπο φξνπο[…](Γηα παξάδεηγκα,) ην λα παίδεη θαλείο Bach κε φξγαλα ηεο 

επνρήο ηνπ, ηνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε κνπζηθή «νινθιεξψλεη» ηα φξγαλα απηά 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο[…](Γη‟ απηφ)δε ρξεηαδφκαζηε έλα 

φξγαλν ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν λα παίδεη φζν ην δπλαηφλ «θαιχηεξα», 

ρσξίο ςεγάδηα…”F

125
F  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δηαθσλνχλ κε ηε ρξήζε 

ηζηνξηθψλ νξγάλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Charles Rosen, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδνληαο ηε ζέζε ηνπ Adorno, κηιάεη γηα κηα δσληαλή θαη 

αλαπφζπαζηε κνπζηθή γιψζζα ηνπ παξειζφληνο, ηνπ νπνίνπ ν ήρνο 

κεηαθξάδεηαη ζε θαηλνχξηνπο ήρνπο ζχγρξνλσλ νξγάλσλ. F

126
F Μηα «κεηα-

Adorno» άπνςε πνπ βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Αγγινακεξηθαληθή 

αλαιπηηθή θηινζνθία είλαη απηή ηνπ Ludwig Finscher, ν νπνίνο ζεσξεί πσο 

ε εξκελεία ζε κνληέξλα κνπζηθά φξγαλα κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα επηηξέςεη 

λα έξζνπκε πην θνληά ζε κηα «αιεζηλή» εξκελεία ηνπ έξγνπ,F

127
F ελλνψληαο 
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πηζαλφηαηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Ίζσο φκσο λα καο πξντδεάδεη θαη γηα απηφ πνπ 

εηπψζεθε κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα απφ ηνλ Donington, ν νπνίνο έρεη 

ζρνιηάζεη πσο:  

“κηα θαιχηεξε εθηέιεζε κε ζχγρξνλα φξγαλα κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

λα είλαη πην απζεληηθή απφ κηα αδχλακε εθηέιεζε κε κπαξφθ φξγαλα‟‟. F

128 

 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηνλ M. Bukofzer ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ 

δε δηαβεβαηψλεη απφ κφλε ηεο κηα ζσζηή θαη κνπζηθά θαιή εθηέιεζε. F

129
F 

Αθφκα θαη ν A. Dolmetsch, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε φξγαλα επνρήο, 

πίζηεπε πεξηζζφηεξν ζην πξφηππν ηνπ κνπζηθνχ εξκελεπηή ελζαξξχλνληαο 

ηνπο εθηειεζηέο λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην ζπλαίζζεκα, ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα θαη ην κνπζηθφ πλεχκα, θάηη πνπ κεξηθέο δεθαεηίεο 

αξγφηεξα, ην 1980 βξίζθεη ζχκθσλν θαη ηνλ Harnoncourt, πνπ πξνηείλεη 

ζηνλ εξκελεπηή λ‟ αθνινπζήζεη πξψηα απ‟ φια ην κνλνπάηη ηνπ κνπζηθνχ 

θαη φρη ηνπ επηζηήκνλα ζεκεηψλνληαο φηη ηα φξγαλα απφ κφλα ηνπο δελ 

εγγπψληαη κηα θαιή εξκελεία. F

130
F  

 

3.1.2 UΣο δήηεκα ηφλ προζέζεφλ ηοσ ζσλζέηεU  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο κε 

ζηφρν ηελ απζεληηθή εθηέιεζή ηεο, ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ 

νξγάλσλ θαη ηερληθψλ εθηέιεζήο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηζηνξηθψλ πεγψλ, 

απφ φπνπ αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο. Πνιινί είλαη απηνί φκσο πνπ ζην παξειζφλ έρνπλ 

αλαξσηεζεί θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ θαη ηερληθψλ, 

φπσο θαη ε βάζε ζε αμηφπηζηεο κνπζηθέο πεγέο, κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ κηα 

«απζεληηθή» κνπζηθή εξκελεία ηνπ έξγνπ ελφο ζπλζέηε πνπ δε δεη πηα θαη 

θαηά πφζν δειαδή είλαη ελδείμεηο πνπ κεηαθξάδνληαη ηειηθά πνιχ 

δηαθνξεηηθά απφ απηφ πνπ ζα ηαίξηαδε ζην ζηπι ηεο επνρήο ή ζα 

επηζπκνχζε ν ζπλζέηεο. Όηαλ έλαο κνπζηθφο εθηειεζηήο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε έλα έξγν ηεο Αλαγέλλεζεο ή ηνπ Μπαξφθ, αληηιακβάλεηαη 

πσο νη κνπζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη πνιχ 

ιηγφηεξεο θαη ίζσο δηαθνξεηηθέο απφ έλα έξγν ηνπ 19νπ αηψλα. Απηφ βέβαηα 
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ηζρχεη, δηφηη αλαθαιχπηεη πσο ηα δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη 

αηζζεηηθά πιαίζηα ηεο εθάζηνηε επνρήο αιιάδνπλ θαη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο, 

ζθέςεο, θαηαλφεζεο, ρξήζεο θαη εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο.  

Ο Σaruskin ζεσξεί πσο 

             “εθφζνλ ε ηδαληθή εθηέιεζε ζπκπίπηεη κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ φςηλ πσο δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ γηα πνιινχο ιφγνπο θαη πνιιέο θνξέο δελ μέξνπκε αλ φλησο ηηο μέξνπκε. 

Οη ζπλζέηεο άιισζηε δελ ηηο εθθξάδνπλ πάληα θαη φηαλ ηηο εθθξάδνπλ, ην 

θάλνπλ ηφζν πνιχπινθα ή απιά θάλνπλ ιάζνο”.F

131
 

Η άπνςε πνπ πξνζεγγίδεη ηελ «απζεληηθφηεηα» κέζα απφ ηεο πξνζέζεηο 

ηνπ ζπλζέηε, απνηειεί νπζηαζηηθά ηε βάζε ηνπ ηδεψδνπο ηεο «Werktreue», 

φπνπ ε πηζηφηεηα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε, ηαπηίδεηαη κε ηελ πηζηφηεηα 

ζην έξγν, φπσο έρεη ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξζεί.  

Γηα ηελ Goehr, ην ηδεψδεο ηεο «Werktreue» κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κε 

ηξεηο ηξφπνπο: 

 

 “Ωο πηζηφηεηα ζηηο απζεληηθέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο - ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηα φξγαλα –  

 Ωο πηζηφηεηα ζηε κνπζηθή  

 Ωο πηζηφηεηα ζην έξγν”F

132
 

 

Παξφιν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ζπλζέηεο δελ θάλεη ζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ μεθάζαξεο ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

πσο αθφκα θαη ζε απηφ ην επίπεδν ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο. H 

πξνζεηηθφηεηα ελφο ζπλζέηε ζπλαληηέηαη ζε δχν κνξθέοF

133
F: 

 

 Ωο ελεξγή πξφζεζε - πξνζεηηθφηεηα -, φπνπ ν ζπλζέηεο έρεη 

απνθαζίζεη κε αθξίβεηα λα δηαρεηξηζηεί ζέκαηα ελνξρήζηξσζεο, tempo, 

δπλακηθήο, δηαλζηζκνχ θαη άιισλ. 

 Καη σο παζεηηθή πξφζεζε - πξνζεηηθφηεηα -, φπνπ ν ζπλζέηεο έρεη 

ιηγφηεξν έιεγρν ζε δεηήκαηα φπσο ηα παξαπάλσ, ηα νπνία σζηφζν 

ζεψξεζε ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα. 
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Aθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φκσο ελφο πξνζεηηθνχ ζπλζέηε, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ν Bach, ν Kivy δείρλεη λα δηαθνξνπνηείηαη ξηδνζπαζηηθά ζε 

ζρέζε κε πνιινχο ζχγρξνλνχο ηνπ πεξί πξνζέζεσλ ηνπ ζπλζέηε 

ζρνιηάδνληαο ζην βηβιίν ηνπ: 

    Γηαηί ζα πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη έλα πιάλν ηνπ ζπλζέηε γηα ηελ εξκελεία 

ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηα ην θαιχηεξν;‟‟ F

134 

 

3.1.3 UΖ «ποιύηηκε» παρηηηούρα 

Ο λνκηλαιηζηήο J. Goodman ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηνπνζεηεί ηελ παξηηηνχξα 

σο ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ, ρσξίο λα ην 

ζπλδέεη κε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηνπ ζπλζέηε, φπσο θάλεη 

αξγφηεξα ν J. Levinson ην 1990.F

135
F Γηα ηνλ Goodman, ην κνπζηθφ θείκελν 

δελ θαζνξίδεη ην έξγν, αιιά ην πεξηγξάθεη θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο:  

           

 “ην κφλν  πνπ απαηηείηαη γηα λα έρνπκε κηα γλήζηα πεξίπησζε έξγνπ είλαη ε 

πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηελ παξηηηνχξα[…]Έηζη, ελψ κηα παξηηηνχξα κπνξεί 

λα κε ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εθηέιεζεο θαη ζε 

άιια ραξαθηεξηζηηθά λα αθήλεη επξχ πεξηζψξην παξαιιαγήο εληφο 

θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ, απαηηείηαη  θαηεγνξεκαηηθά ε πιήξεο ζπκκφξθσζε 

κε φ,ηη αλαγξάθεηαη ζε απηήλ‟‟.F

136
 

 

‟ απηφ ην ζεκείν φκσο εληνπίδεηαη θαη ην πξφβιεκα λα ζηαζεί ν παξαπάλσ 

πιαησληθφο ηζρπξηζκφο, δηφηη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ππήξραλ άγξαθνη 

θαλφλεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξηηηνχξεο πνπ 

πεξηείραλ πνιχ ιηγφηεξα ζεκεηνγξαθηθά ζηνηρεία θαζφξηδαλ θαη ηνλ ηξφπν 

ζπκκφξθσζεο ηνπ εθηειεζηή ζε απηέο. χκθσλα κε ηνλ Fr. W. Marprung, 
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“είλαη αδχλαηνλ (αθφκα θαη ζε ζχγρξνλεο πξνζδηνξηζηηθέο παξηηηνχξεο, πφζν 

κάιινλ ζε πξνθιαζηθέο) λα επηλνήζεη θαλείο θαλφλεο γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο 

πηζαλέο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο”.F

137
F  

Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, γξάθεη ε Goehr, 

“ζα πξέπεη νη κνπζηθέο παξηηηνχξεο λα νξίδνπλ θαηά ηξφπν κνλαδηθφ, αλ 

ζέιεη θαλείο λα δηαηεξεζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ[…]ε «παξακφξθσζε» 

ινηπφλ ηεο κνπζηθήο ηνπ πξνθιαζηθνχ ζπλζέηε είλαη αλακελφκελε (εθφζνλ) 

νη εθηειεζηέο ζήκεξα δελ έρνπλ λα αθνινπζήζνπλ παξά κφλν πεξηνξηζκέλεο 

ππνδείμεηο ρσξίο κάιηζηα λα γλσξίδνπλ πιήξσο ηνπο άγξαθνπο 

εξκελεπηηθνχο θαλφλεο ηεο ηφηε επνρήο”.F

138 

Ο Πνισλφο θηιφζνθνο Roman Ingarden απνξξίπηεη θαη απηφο ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην κνπζηθφ θείκελν θαζνξίδεη ηελ «απζεληηθφηεηα» ηεο 

εθηέιεζεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αθξίβεηαο πνπ ππάξρεη ζ‟ απηφ. Αληηζέησο, 

ζεσξεί πσο ην κνπζηθφ έξγν είλαη έλα «αγλφ πξνζεηηθφ αληηθείκελν», ην 

νπνίν θξχβεη πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλα, ζηνηρεία ζπλαηζζεκαηηθά θαη εθθξαζηηθά, ηα νπνία γίλνληαη 

αληηιεπηά απφ έλαλ εθπαηδεπκέλν αθξναηή. Αληίζεηα κε ηνλ Goodman 

ινηπφλ, ην ρεηξφγξαθν, ε παξηηηνχξα δειαδή, γηα ηνλ Ingarden, δελ ππάξρεη 

γηα λα θαζνξίδεη ην κνπζηθφ έξγν, αιιά γηα λα θάλεη ηελ εξκελεία ηνπ 

εθηθηή.F

139
F  Αθφκα θαη αλ δερηνχκε ηελ παξαπάλσ άπνςε, δεκηνπξγείηαη ην 

εμήο πξφβιεκα: αθξηβψο  επεηδή δελ ππάξρεη πάληα απζεληηθφ ρεηξφγξαθν 

ηνπ ζπλζέηε ή αθφκα θαη αλ ππάξρεη είλαη δχζθνιν λα βξεζεί, ν εθηειεζηήο 

αλαγθάδεηαη λα αλαηξέμεη ζηελ πξσηφηππε έθδνζε, κέζσ ηεο νπνίαο δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη πάληα ηη αθξηβψο έρεη θαηαγξάςεη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο. 

Απηφ ηζρχεη, δηφηη ε πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ κηαο 

απζεληηθήο πεγήο ρσξίο εθδνηηθέο πξνζζήθεο (π.ρ.θξαδαξίζκαηα, επηπιένλ 

δπλακηθέο θαη ζηνιίδηα) είλαη ζρεδφλ ζπάληα πεξίπησζε.  Παξφιν πνπ 

ππάξρνπλ βέβαηα εθδφζεηο πηζηέο ζηελ απζεληηθή πεγή, ε επεμεξγαζία πνπ 

κπνξεί λα έρεη ππνζηεί ην ρεηξφγξαθν, θάλεη πνιιέο θνξέο  δπζδηάθξηηε ηελ 

εξκελεία ησλ  απζεληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. Έηζη ινηπφλ, νχηε θαη 

ζ‟απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί ην κνπζηθφ θείκελν λα εγγπεζεί κία απφιπηα 

απζεληηθή πξνζέγγηζε. F

140
F  
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3.1.4 UΖ πρώηε εθηέιεζε θαη αθρόαζε 

ρεηηθά κε  ηε ζχλδεζε ηεο «απζεληηθφηεηαο» κε ηελ πξψηε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ππάξρνπλ ζίγνπξα αξθεηέο ελζηάζεηο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη 

θάπνηνο λα γλσξίδεη φρη κφλν ηηο αθξηβείο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε, αιιά λα 

δηαζέηεη θαη ηηο απνδείμεηο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ κηα 

παλνκνηφηππε εθηέιεζε. Κάηη ηέηνην ινηπφλ πξνυπνζέηεη γλψζε βαζηθψλ 

κνπζηθψλ παξακέηξσλF

141
F ηεο πξψηεο εθηέιεζεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ 

εθηειεζηψλ, ην αθξηβέο tempo, ε ρξήζε ηζηνξηθψλ νξγάλσλ, ην θνχξδηζκα, 

ε  ελνξρήζηξσζε, θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αθνπζηηθήο, 

πξάγκα αδχλαην ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνθιαζηθνχ ξεπεξηνξίνπ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ηέηνηεο παξάκεηξνη δελ ήηαλ πνηέ ζηαζεξέο. Αθφκα φκσο θαη ζε 

ιίγεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε γλψζε ηέηνησλ, φπσο θαη άιισλ παξακέηξσλ 

είλαη εθηθηή, θπξίσο ιφγσ χπαξμεο γξαπηψλ ληνθνπκέλησλ ή θαη 

πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Ingarden,  

 

“ε παλνκνηφηππε αλαβίσζε ηεο πξψηεο εθηέιεζεο είλαη αδχλαηε εμαηηίαο 

ηεο ππεξβνιηθήο πηζαλνινγίαο απξφβιεπησλ γεγνλφησλ ζηε δεδνκέλε 

ζηηγκή.”
 

F

142
F  

 

Πνιινί φκσο είλαη θαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ πσο ε πξνζέγγηζε ζηελ 

«απζεληηθφηεηα» κέζσ ηνπ απζεληηθνχ αθξναηεξίνπ ππάγεηαη ζηελ 

πξνζέγγηζε ζηελ «απζεληηθφηεηα» κέζσ ηεο πξψηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Απηφ βέβαηα είλαη ινγηθφ, εθφζνλ κέζα απφ ηε γλψζε ησλ κνπζηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ ηεο πξψηεο εθηέιεζεο, δίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη 

πνιιά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ αθξφαζή ηεο.  Ο ίδηνο ν Kivy, αλαξσηηέηαη 

γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζην κπαιφ θαη ζηα απηηά ηνπ ηφηε αθξναηεξίνπ, φκσο 

θαηά πφζν κπνξεί θάηη ηέηνην λα είλαη εθηθηφ; Η απάληεζε είλαη κάιινλ 

απνζαξξπληηθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ κία ηέηνηα ζπλζήθε είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα αλαβησζεί. ίγνπξα έρνπλ ππάξμεη απφπεηξεο, φπσο ε ερνγξάθεζε ησλ 

«Καηά Μαηζαίνλ Παζψλ» ηνπ Bach απφ ηνλ Paul McCreesh, ε νπνία, φπσο 

ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, απνηειεί έλα αξθεηά αμηφινγν παξάδεηγκα 

ηέηνηαο πξνζέγγηζεο ζηελ «απζεληηθφηεηα». Ωζηφζν, δε ζα πξέπεη λα μερλά 

θαλείο πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ παιαηφηεξα νη 

άλζξσπνη ηε κνπζηθή εθηέιεζε θαη αθξφαζε ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή απ‟ 

φηη ζήκεξα.  Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε ηεο βνήζεηαο κέζσ ηεο πξνθνξηθήο 

παξάδνζεο, παξφιν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέρξη έλαλ βαζκφ ε κεξηθή 
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θάιπςε θάπνησλ θελψλ, παξ‟ φι‟ απηά, ε πεπνίζεζε κηαο ζπλερνχο θαη 

αδηάξξεθηεο εξκελεπηηθήο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ζηαζεί γηα 

νπνηνδήπνηε κνπζηθφ ξεπεξηφξην πξηλ ην 1750. F

143
F Παξ‟ φι‟ απηά, φπσο 

ηζρπξίδεηαη ε Μargaret Bent, αθφκα θαη νη «λεθξέο» γιψζζεο κπνξνχλ λα 

αλαθαηαζθεπαζηνχλ σο πξνο ηελ εξκελεία θαη ηελ εθθνξά ηνπο αθφκα θαη 

ρσξίο λα γλσξίδεη θαλείο πψο αθνχγνληαλ. F

144
F Οπφηε, ην κφλν πνπ κπνξεί 

λα θάλεη ηειηθά θάπνηνο είλαη λα ζηεξηρζεί ζε απηά πνπ μέξεη 

ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά  κέζσ ηεο θαληαζίαο θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ 

δηαίζζεζεο.  

 

 

3.1.5 UΠροζεγγίδοληας ηελ «άιιε» ασζεληηθόηεηα 

Η πξνζσπηθή εξκελεία θαη ειεπζεξία ηνπ εθηειεζηή ή αιιηψο ε «άιιε 

απζεληηθφηεηα», φπσο ηελ νλνκάδεη ν πιαησληζηήο P. Kivy, είλαη γηα 

πνιινχο ίζσο ε πην νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ «απζεληηθφηεηα», ε νπνία 

φκσο απεηιείηαη ηφζν απφ ηηο επηηαγέο ηεο ηζηνξηθήο πξαθηηθήο εθηέιεζεο, 

φζν θαη απφ ηελ αθξαία εμεηδίθεπζε, φπσο ζεσξεί θαη  ζηνλ ηνκέα απηφλ.F

145
F 

Γηα ηνλ Roger Scruton, 

                 

 “ν απζνξκεηηζκφο, ε έκπλεπζε θαη ε ηέρλε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ δελ 

εκπεξηέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην θίλεκα απνηειεί κηα πνπξηηαληθή ηέρλε θηινινγηθήο αλαθαηαζθεπήο 

θαη ηίπνηα άιιν‟‟F

146
F.  

 

Αλακθίβνια, κηα πην πξνζσπηθή πξνζέγγηζε απζεληηθήο εξκελείαο είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ απζηεξνχ κνληέινπ ηεο 

θπξίαξρεο ηάζεο. Η θαηάξξεπζε ηνπ εθηειεζηή έλαληη ηνπ έξγνπ, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Kivy, ε αλέθθξαζηε παξνπζία ηνπ θνηλνχ ρσξίο δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο εζηηάδνληαο ζηελ αθξφαζε ηνπ έξγνπ θαη φρη ζηνπο εθηειεζηέο 

ηνπ, αιιά αθφκα θαη ε ζέζε ηνπ καέζηξνπ κε ηελ πιάηε ηνπ ζε απηφ είλαη 

θαιά εδξαησκέλεο ζπλήζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο αλαβίσζεο. Απηφ 

πνπ αλαθαιχπηεη ινηπφλ θαλείο είλαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο κνπζηθήο 
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εθηέιεζεο θαη αθξφαζεο ζηαδηαθά παξαγθψληζε πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

θνηλσληθήο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ ζπλζέηε, εθηειεζηή θαη αθξναηή. Όηαλ 

ην ζσδφκελν πιηθφ ζεσξείηαη επαξθέο γηα λα αλαβησζεί έλα κνπζηθφ έξγν 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο απζεληηθήο εξκελείαο, ν ξφινο ηνπ κνπζηθνχ 

εθηειεζηή κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθφο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο απνηειεί 

ην κέζν ηεο αλάπιαζεο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ. Η κε εκπινθή ινηπφλ 

ηνπ εθηειεζηή κε ην ηδεψδεο ηεο «Werktreue» θαίλεηαη λα είλαη αδχλαηε, 

εθφζνλ κε ην δηαρσξηζκφ ησλ ξφισλ ηνπ ζπλζέηε θαη ηνπ εθηειεζηή κεηά 

ηνλ Ρνκαληηζκφ, δηακνξθψλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν κνπζηθνχ 

εθηειεζηή πνπ λα ππεξεηεί πηζηά ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε, ν ιεγφκελνο 

«δηεθπεξαησηηθφο εθηειεζηήο» («transparent performer»), θάηη βέβαηα πνπ 

πηνζέηεζαλ απφ ηελ αξρή νη ππνζηεξηθηέο ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο 

εξκελείαο. Η απαίηεζε γηα εμεηδηθεπκέλεο φκσο γλψζεηο γηα ηελ έξεπλα, ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ηζηνξηθψλ έξγσλ δελ είρε κφλν σο 

απνηέιεζκα ηελ νινέλα πιεξέζηεξε κνπζηθή θαηάξηηζε ησλ εθηειεζηψλ 

αλεβάδνληαο ηαπηφρξνλα ην εξκελεπηηθφ επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, 

αιιά θαη ηε ζπλδξνκή αθαδεκατθψλ θαη κνπζηθνιφγσλ ζηνλ ηνκέα απηφλ, 

θαζ‟ φηη νη γλψζεηο ηνπο θαζνξίδνληαλ πιένλ ην ιηγφηεξν αλαγθαίεο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο «νξζήο» εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Γελ είλαη ηπραίν 

βέβαηα, πνπ πνιινί ηζηνξηθνί κνπζηθνιφγνη πνπ αζρνινχληαη κε ην είδνο ηεο 

παιαηάο κνπζηθήο ζηε ζέιεζή ηνπο λα θάλνπλ πξάμε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ηνπο γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ θαη θαηά πφζν απηέο ιεηηνπξγνχλ, 

εκπιέθνληαη ηαπηφρξνλα θαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθήο εθηέιεζεο. Aιιά θαη 

αληίζηξνθα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο πνιινί ηζηνξηθνί εθηειεζηέο λα 

«κεηαθξάζνπλ» ην νπνηνδήπνηε ππάξρνλ ηζηνξηθφ πιηθφ θαη θαινχκελνη λα 

βξνπλ ηηο «ζσζηέο» απαληήζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ ηα θελά ηεο γξαπηήο θαη 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο, αλαγθάδνληαη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

εθπαηδεχνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά απαηηείηαη απφ 

ηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο είλαη ε θαηάξηηζή ηνπο ηφζν ζε ηερληθφ, φζν θαη 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ρξήζε ησλ παιαηψλ νξγάλσλ 

απαηηεί θαη ηελ απαξαίηεηε γλψζε εθηέιεζήο ηνπο ζπκθψλα κε ην ζηπι ηεο 

επνρήο, θάηη πνπ πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπγγξακκάησλ.  

Αθφκα θαη ζήκεξα, νη εθηειεζηέο ηεο παιαηάο κνπζηθήο δείρλνπλ λα έρνπλ 

αξθεηά θνηλά κε ηνπο εθηειεζηέο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, θαζφηη θαη νη κελ 

θαη νη δε, κε βάζε πάληα ηελ «θιαζηθή» κνπζηθή ηνπο παηδεία, εμεηδηθεχνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκεηνγξαθηθέο θαη εθηειεζηηθέο πξαθηηθέο κεηαθξάδνληαο 

«ηδηαίηεξε» κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαη φρη ηφζν ζπλήζσο πξνζδηνξηζηηθή 

παξηηηνχξα, αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο εθηέιεζεο 

ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Βέβαηα, φπσο είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο κε 
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πιήξνπο παξηηηνχξαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηζηνξηθνχ εθηειεζηή, ε 

δπλαηφηεηα απηνζρεδηαζκνχ θαη δηαλζηζκνχ δίλεη θάπνηα πεξηζψξηα 

ειεπζεξίαο, ηα νπνία φκσο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο απζεληηθήο 

εθηέιεζεο θαηά ην ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο είλαη αξθεηά ειεγρφκελα, γεγνλφο 

πνπ θαίλεηαη λα αιιάδεη κεηά ην 1980 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ησλ 

κεηακνληέξλσλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί.  

χκθσλα κε ην «Harvard Dictionary of Music», 

             “ε πξαθηηθή εθηέιεζεο είλαη ην θελφ κεηαμχ απηνχ πνπ θαηαγξάθεθε θαη 

απηνχ πνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα παηρηεί θαηά ηελ εθηέιεζε”. F

147
 

 Η ιέμε «interpret» («εξκελεχσ») σο νξηζκφο ηνπ «βγάδσ ην λφεκα κηαο 

κνπζηθήο ζχλζεζεο εθηειψληαο ηελ», πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1888, αιιά πην 

πξφζθαηα ζπλήζσο ζήκαηλε φηη ν εθηειεζηήο «παίξλεη πξσηνβνπιίεο» 

(«taking liberties») ή θάλεη ππνζέζεηο φρη βαζηδφκελεο απαξαίηεηα ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ελδείμεηο. F

148
F Η έλλνηα ινηπφλ απηή, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

απζηεξή έλλνηα ηνπ «transparent performer» ηεο ξνκαληηθήο ηδενινγίαο. 

Παξ‟ φι‟ απηά, κέζα απφ  ην δήηεκα ηεο «απζεληηθφηεηαο» πνιινί είλαη απηνί 

πνπ θαηέζεζαλ ηελ άπνςή ηνπο ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ κνπζηθνχ 

εθηειεζηή θαη ηνπ εξκελεπηή.  Πνιχ ελδηαθέξσλ είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ 

δίλεη ν Stravinsky, επηζεκαίλoληαο ζην βηβιίν ηνπ «Μνπζηθή Πνηεηηθή» ηελ 

θαζνξηζηηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ εθηειεζηή θαη εξκελεπηή, ε νπνία 

αλάγεηαη πεξηζζφηεξν ζε εζηθφ παξά ζε αηζζεηηθφ επίπεδν. Γξάθεη ινηπφλ, 

πσο  

             “ελψ απφ ηε κηα κεξηά απηφ πνπ δεηάεη θαλείο απφ ηνλ εθηειεζηή είλαη λα 

κεηαθξάδεη ην κνπζηθφ θείκελν απιψο ζε ήρν, ν εξκελεπηήο είλαη εθείλνο πνπ 

πέξα απφ ηελ αξηηφηεηα ηεο κεηάθξαζεο απηήο θαιείηαη λα ην πεξηβάιιεη κε 

αγάπε θαη κέξηκλα”. 

 Ο Stravinsky, βέβαηα, ρσξίο λα μερλάεη ηελ «αξρή ηεο ππνηαγήο» ηνπ 

εθηειεζηή ζην δεκηνπξγφ, ζεσξψληαο πσο θέξεη εζηθή επζχλε απέλαληη ζην 

θνηλφ εθφζνλ απνηειεί ηνλ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ηνπο, πξνηείλεη πσο 

              “ην κπζηηθφ βξίζθεηαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο ζρέζεο κεηαμχ δεκηνπξγνχ θαη 

εθηειεζηή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αθξίβεηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ θαη νη δχν 

αλαδεηνχλ, ζηε ζεκλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα έθθξαζεο ησλ ηδεψλ ηνπο θαη ζηνλ 

αιεζηλφ ζηνραζκφ πνπ αξκφδεη ζε έλαλ θαιιηηέρλε”. F

149
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 Αλακθίβνια παξαηεξεί θαλείο φηη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ «δηεθπεξαησηηθνχ 

εθηειεζηή» θαη «εξκελεπηή», δειψλεη ηαπηφρξνλα ηε δέζκεπζε ή φρη ηνπ 

ηδεψδνπο ηεο απζεληηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν ζπλδέεηαη θαη‟ επέθηαζε θαη κε 

ηα παιαηά φξγαλα, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε θάπνηε απνηεινχζε κηα 

ελδηαθέξνπζα, αιιά φρη απαξαίηεηε ζπλζήθε. Ο R. Taruskin απφ ηελ άιιε, 

δηαρσξίδεη ηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο ζε «νξζνχο» θαη ζε 

«αληηζπκβαηηθνχο», φπνπ ν «νξζφο» - ζσζηφο εθηειεζηήο δηαζέηεη άςνγε 

κνπζηθή θαηάξηηζε σο πξνο ηελ αλάγλσζε ηεο παξηηηνχξαο θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο εθηέιεζήο ηεο, ελψ ν «αληηζπκβαηηθφο» δηαζέηεη 

ππεξβαηηθφηεηα θαη δηεηζδπηηθφηεηα αθήλνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηίγκα.  

Οη πεξηζζφηεξνη ζήκεξα ζεσξνχλ πσο ην κνληέιν ηνπ «δηεθπεξαησηηθνχ 

εθηειεζηή» αξθείηαη ζηηο επηηαγέο ηνπ ηδεψδνπο ηεο πηζηφηεηαο, ελψ ην 

κνληέιν ηνπ εξκελεπηή ζηελ απφξξηςή ηνπ. Αλ θαη ε ηειεπηαία ζέζε ηνπ 

Kivy πεξί «πξνζσπηθήο απζεληηθφηεηαο» δίλεη ηελ εληχπσζε πσο 

ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην, απηφ δε ζεκαίλεη πσο ηζρχεη απαξαίηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εθηέιεζε ηεο ζνλάηαο ζε λην κείδνλα ηνπ J. S. Bach (BWV 

1033) απφ ηελ Michala PetriF

150
F (flauto dolce) θαη ηνλ Keith Jarrett 

(ηζέκπαιν) δε γίλεηαη κε ηζηνξηθνχο φξνπο. Η Petri νπζηαζηηθά ελδηαθέξεηαη 

λα πξνζεγγίζεη ην έξγν ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηα «γξαλάδηα» ηεο απζεληηθήο 

εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο θαη δείρλεη λα επαθίεηαη 

ζε απηήλ αθξηβψο ηελ «απφξξηςε», πηζηεχνληαο πσο έηζη ππνζηεξίδεη κία 

πην ζχγρξνλε κνπζηθή πξφηαζε. Παξ‟ φι‟ απηά, ε εθηέιεζή ηεο 

απνδεηθλχεηαη αδχλακε, φρη επεηδή απνξξίπηεη ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, 

αιιά γηαηί δε δίλεη βάξνο ζηελ πξνζσπηθή ηεο εξκελεία, κε απνηέιεζκα λα 

εθηειεί ην έξγν δηεθπεξαησηηθά.  

ηνλ αληίπνδα αλήθεη ε πεξίπησζε ηεο αληίζηνηρεο ερνγξάθεζεο απφ ηνλ 

Frans BrüggenF

151
F (flauto dolce) καδί κε ηνπο Gustav Leonhardt (ηζέκπαιν) 

θαη Anner Bylsma (ηζέιν),F

152
F ε νπνία θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ δείγκα 

ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εξκελείαο. Η δπλαηή εξκελεία ηνπ Brüggen δε 

ζηεξίδεηαη απαξαίηεηα ζηελ επηινγή ηνπ λα πξνζεγγίζεη ην έξγν ηζηνξηθά. 

Παξφιν πνπ θξνληίδεη λα είλαη αξθεηά «ζπλεπήο» κε ην κπαξφθ ζηπι, 

θαηαθέξλεη λα παξακέλεη πξσηφηππνο, ρσξίο λα εγθισβίδεηαη ζε 

δνθηκαζκέλεο ζπληαγέο ηζηνξηθήο εθηειεζηηθήο πξαθηηθήο, δίλνληαο 

βαξχηεηα ζην ηδηάδνλ πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι. Καηαιήγνπκε ινηπφλ, πσο ε 

«πξνζσπηθή απζεληηθφηεηα» είλαη εθηθηή είηε πξνζεγγίδεη θαλείο ηε κνπζηθή 
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απηή κε ηζηνξηθνχο φξνπο είηε φρη, αξθεί λα αλαδεηθλχεη ηελ πξνζσπηθή 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

 

 

3.2 UΑΝΑΒΗΩΖ Ζ ΑΝΑΠΛΑΖ; ΜΗΑ ΤΝΔΥΖ ΓΗΑΜΑΥΖ 

3.2.1 U1950: Σα δύο ζηραηόπεδα 

Σν 1950 ππήξμε κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ρξνλνινγία γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηεο αλαβίσζεο. Σν ιεγφκελν «έηνο Bach», 200 ρξφληα απφ 

ην ζάλαηφ ηνπ, έθεξε ζην πξνζθήλην δηαθνξεηηθέο απφςεηο πεξί εθηέιεζεο 

ηεο κνπζηθήο ηνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο  δεκηνπξγψληαο 

δχν ζηξαηφπεδα: ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο πηζηήο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

απζεληηθνχ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο κνπζηθήο παξαγσγήο θαη ηνπο επηθξηηέο 

ηεο ή κε άιια ιφγηα ηνπο ππνζηεξηθηέο θαη ηνπο επηθξηηέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο. Οη δχν απηνί πφινη αληηπξνζσπεχηεθαλ 

νπζηαζηηθά απφ δχν ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο: ηνλ 

πξσηνπφξν ζπλζέηε Paul Hindemith θαη ην κνπζηθφ θνηλσληνιφγν Theodor 

Adorno. To 1951 ινηπφλ, ν Hindemith, ππνζηεξίδνληαο ην ηδεψδεο ηεο 

πηζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Bach, δήισζε πσο:  

              

 “αλ ζέινπκε λα εθηειέζνπκε ηε κνπζηθή ηνπ Bach ζχκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ, ηφηε νθείινπκε λα αλαβηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο επνρήο 

ηνπ”.F

153
 

 

Η αληίζεηε άπνςε εθθξάζηεθε ην 1951 απφ ηνλ Adorno, ν νπνίνο ηφληζε 

πσο κφλν νη κνληέξλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζηπι θαη ησλ έξγσλ ηνπ Bach κέζα 

απφ ζχγρξνλεο δηαζθεπέο φπσο ηνπ Schönberg θαη ηνπ Webern κπνξνχζαλ 

λα απνθαιχςνπλ πξαγκαηηθά ηελ αιήζεηα ηεο κνπζηθήο ηνπ. F

154
F Έηζη, κε 

γλψκνλα ην δηαρσξηζκφ απηφλ, ηέζεθαλ νη βάζεηο πνπ ζα ελέπιεθαλ ηνπο 

θνξείο ηεο παιαηάο κνπζηθήο ζε κία επί δεθαεηηψλ κνπζηθή δηακάρε.  

ηα ηέιε ηνπ 1960, κε ηελ εδξαίσζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο πξαθηηθήο 

εθηέιεζεο, νη K. Blaukopf, C. Dahlhaus, L. Finscher, N. Harnoncourt, E. 

Melkus θαη άιινη, ζπλαληήζεθαλ κε ζθνπφ αλαθέξνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

                                                           
153

 Paul Hindemith, “Johann Sebastian Bach” (a speech delivered on 12 September 1950 
at the Bach commemoration of the city of Hamburg, Germany), Haven, 1952, ζει. 16-19. 
154

 Butt, Playing with History, ζει. 4.  



 

 

 

57 

ηνπο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ παιαηψλ νξγάλσλ, 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ ζηελ εξκελεία ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο, ην ξφιν ησλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ έλλνηα ηεο παιαηάο 

κνπζηθήο. ηα ηέιε ηνπ 1978 ζηα πιαίζηα ελφο ζπκπνζίνπ γηα ηελ έξεπλα 

θαη εξκελεία ηνπ Bach ζην Marburg, ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε ε δηαθσλία ησλ 

Harnoncourt θαη Rilling γηα ηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ, κε ηνλ πξψην 

λα ηίζεηαη ππέξ θαη ηνλ δεχηεξν θαηά. F
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F Δξσηήκαηα θαη απφςεηο, φπσο: 

«Πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηζηνξηθψλ νξγάλσλ ή φρη;», «πνηνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ν ξφινο ηνπ εθηειεζηή;» θαη «πφζε ειεπζεξία εξκελείαο έρεη;», «ζα 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπλεπήο κε ηελ παξηηηνχξα;», «ηη αξηζκφ 

εθηειεζηψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ είρε ν Bach ζην κπαιφ ηνπ φηαλ ζπλέζεηε;», 

θαίλεηαη λα απαζρφιεζαλ γηα αξθεηά ρξφληα κνπζηθνιφγνπο, εθηειεζηέο, 

καέζηξνπο θαη κνπζηθνθξηηηθνχο, φπσο επίζεο αξζνγξάθνπο θαη 

αλαγλψζηεο, νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

3.2.2 U1980: Ζ εποτή ηφλ «debates» 

Mε δηάζεζε αλαζηνραζκνχ, ε δεθαεηία ηνπ 1980 ζέηεη ηηο βάζεηο αλαλέσζεο 

ηνπ πεδίνπ ηεο Μνπζηθνινγίαο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηζηνξηθά 

ελεκεξσκέλεο εξκελείαο, φπνπ έληνλεο κνπζηθνινγηθέο θαη θηινζνθηθέο 

αλεζπρίεο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο «απζεληηθφηεηαο» αλαδσππξψλνληαη ή 

βξίζθνπλ δηέμνδν κέζα απφ δηάθνξεο κνπζηθέο δηακάρεο γλσζηέο θαη σο 

«musical debates». Σε κεγαιχηεξε βέβαηα «ηξνθή» γηα ηελ κνπζηθή απηή 

θφληξα απνηεινχζε πάληα ν ξφινο ησλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

εθκεηαιιεπφκελεο ην νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ εθηειεζηψλ γηα 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ηνπ θνηλνχ γηα ηελ παιαηά κνπζηθή, αιιά θαη ησλ 

δηαθσληψλ πεξί «απζεληηθφηεηαο», μεθίλεζαλ κεηαμχ ηνπο έλαλ αγψλα 

δξφκνπ άλεπ πξνεγνχκελνπ. Ηρνγξαθήζεηο κεγάισλ νλνκάησλ ηνπ ρψξνπ 

κε παιαηά φξγαλα ζε ηζηνξηθνχο θαζεδξηθνχο λανχο, εηδηθέο ζπιινγέο 

δίζθσλ απφ δηάζεκνπο εθηειεζηέο ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εξκελείαο, 

αιιά θαη πξνψζεζε εθηειεζηψλ πνπ «πνπινχζαλ» αθξηβψο επεηδή 

αληηηάζζνληαλ ζηηιηζηηθά ζηνπο φξνπο ηεο εξκελείαο απηήο, απνηεινχλ ιίγα 

απφ ηα παξαδείγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αθξφαζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο πνπ 

επεξέαζαλ ηηο επξχηεξεο κνπζηθέο ηάζεηο.  

Καζψο νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο έδηλαλ πιένλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηελ επηινγή αθξφαζεο αλάκεζα ζε κνληέξλεο θαη παιαηνχ ζηπι 

                                                           
155

 Dorothya Fabian, Bach Performance Practice: A Comprehensive Review of  Sound 

Recordings and Literature, Ashgate, England & USA, 2003, ζει.55,59. 



 

 

 

58 

ερνγξαθήζεηο έξγσλ ηνπ Bach θαη άιισλ, πιήζνο θεζηηβάι, ζεκηλαξίσλ θαη 

ζεξηλψλ αθαδεκηψλ παιαηάο κνπζηθήο ηθαλνπνηνχζαλ ηελ νινέλα θαη 

απμαλφκελε φξεμε ηνπ θνηλνχ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ αλαβίσζε ηεο 

παιαηάο κνπζηθήο. Αλαγλψζηεο πνιιψλ πιένλ θαη θπξίσο 

αγγινακεξηθαληθψλ κνπζηθνινγηθψλ πεξηνδηθψλ παιαηάο κνπζηθήο F

156
F 

έδεηρλαλ λα απνιακβάλνπλ ην πινχζην πιηθφ κέζα απφ άξζξα 

εμεηδηθεπκέλσλ ηζηνξηθψλ κνπζηθνιφγσλ θαη κνπζηθνθξηηηθψλ, φπνπ 

ζρνιηάδνληαλ δσληαλέο εθηειέζεηο θαη ερνγξαθήζεηο ζπλφισλ θαη 

νξρεζηξψλ παιαηάο κνπζηθήο, αιιά θαη αλαιχνληαλ δεηήκαηα ηζηνξηθήο 

εθηέιεζεο πνπ γηα πνιινχο κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρνπλ θιείζεη. Δμάιινπ, ε 

κεγάιε ιίζηα ησλ πεξηνδηθψλ απηψλ έρεη ζίγνπξα θαηαθέξεη κέζα απφ ηηο 

πνιπεηείο δηαθσλίεο ησλ αξζξνγξάθσλ ηεο λα θξαηήζεη δσληαλφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ ηεο κέρξη θαη ζήκεξα πξνζθέξνληαο γξαπηψο 

ηηο απφςεηο επηθαλψλ αθαδεκατθψλ θαη θξηηηθψλ κε θεληξηθφ ζέκα ζπλήζσο 

ηα δεηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο.  

Δθηφο απφ ην θιέγνλ ζέκα ηεο ρξήζεο ή φρη παιαηψλ νξγάλσλ, εμίζνπ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ εθδειψζεθε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θσλψλ. Η αιήζεηα είλαη 

πσο ν ηνκέαο ηεο παιαηάο θσλεηηθήο κνπζηθήο πζηεξνχζε ζε επίπεδν 

ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο έλαληη ηεο νξγαληθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν Stravinsky 

λσξίηεξα είρε απνδνθηκάζεη ηελ πξνζπάζεηα πνιιψλ λα εθηειέζνπλ ηα 

«Καηά Μαηζαίνλ Πάζε» ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςηλ ζέκαηα 

«απζεληηθφηεηαο», ιέγνληαο θαηεγνξεκαηηθά: 

             “Σα «Καηά Μαηζαίνλ Πάζε» ηνπ Bach έρνπλ γξαθηεί γηα έλα ζχλνιν 

κνπζηθήο δσκαηίνπ. Η πξψηε ηνπο εθηέιεζε ζηα ρξφληα ηνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε άςνγα απφ έλα ζπλνιηθφ δπλακηθφ ηξηαληαηεζζάξσλ 

κνπζηθψλ, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη ζνιίζηεο θαη ε 

ρνξσδία. Απηφ είλαη γλσζηφ. Κη φκσο, ζηηο κέξεο καο, δε δηζηάδνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ ην έξγν, αδηαθνξψληαο ηειείσο γηα ηηο επηζπκίεο ηνπ ζπλζέηε, 

κε εθαηνληάδεο εθηειεζηέο, πνπ ζπρλά θηάλνπλ θαη ηνπο ρίιηνπο.” F

157
 

ρεηηθά ινηπφλ κε ην δήηεκα απηφ ινηπφλ, εθηηιήρζεθε ηε δεθαεηία απηή έλα 

απφ ηα πην αμηνζεκείσηα κνπζηθά «debates» ζην ρψξν ηεο πξαθηηθήο 

εθηέιεζεο, ην ιεγφκελν «One - to - a - Part Issue» ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ηξαγνπδηζηψλ ζηα θσλεηηθά έξγα ηνπ Bach. Aθνξκή ππήξμε έλα 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Joshua Rifkin ζην πεξηνδηθφ  «American Musicological 

Society» ην Ννέκβξην ηνπ 1981. ην άξζξν απηφ ν Rifkin ππνζηήξημε πσο ν 

αξηζκφο ησλ ηξαγνπδηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Bach θάζε εβδνκάδα 

ζηηο θαληάηεο ηνπ ήηαλ έλαο γηα θάζε θσλή. Ο ίδηνο ινηπφλ 

επηρεηξεκαηνινγψληαο έζεζε ηηο εμήο ηξεηο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο: 
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 “Θεψξεζε πσο γίλνληαλ ιάζνο εηθαζίεο έσο ηφηε βαζηδφκελεο ζε 

κεηαγελέζηεξεο πξαθηηθέο 

 Η παιαηφηεξε πξαθηηθή πνπ θιεξνλφκεζε ν Bach θαη πην ζχγρξνλνί 

ηνπ αλαθέξεηαη ζε ρξήζε ελφο ηξαγνπδηζηή αλά κέξνο θσλήο 

 ε έξγα ηνπ ε ρξήζε ηνπ φξνπ «chorus» (ρνξσδία) δε ζήκαηλε απηφ 

πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη ρνξσδία, αιιά έλα ζχλνιν απφ δηαζέζηκεο 

θσλέο πνπ κπνξνχζαλ αλά βδνκάδα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

έξγνπ, νη νπνίεο έθηαλαλ ην πνιχ ηηο 12 ζπλνιηθά.” 

 

Παξφιν πνπ δελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ θσλψλ 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Bach ζε απηφ ην έξγν, άξρηζαλ θάπνηνη δεηιά λα 

απνδέρνληαη ηε ζέζε ηνπ Rifkin θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη καέζηξνη θαη κνπζηθνιφγνη αθνινχζεζαλ ηνλ ίδην δξφκν. 

Αθφκα θαη εθείλνη πνπ δελ πείζηεθαλ απφ ηηο απφςεηο ηνπ, φπσο o Marshall 

θαη ν Koopman, άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξαγνπδηζηψλ. Δλψ δειαδή θαηά ην 1960 θαη 1970 νη ρνξσδίεο 

απαξηίδνληαλ απφ 30-40 ηξαγνπδηζηέο (πνιχ ιηγφηεξνη απ‟ φηη ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ αηψλα), απφ ην 1980 θαη κεηά, καέζηξνη φπσο νη Suzuki, Koopman, 

Gardiner, Parrot θαη άιινη, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ 12 έσο 20. Με 

πξσηεξγάηε ηνλ Rifkin ινηπφλ, ν νπνίνο ην 1982 ερνγξάθεζε ηε Λεηηνπξγία 

ζε ζη ειάζζνλα ηνπ Bach κε ην «The Bach Ensemble» ρξεζηκνπνηψληαο γηα 

πξψηε θνξά ηελ εθηειεζηηθή πξαθηηθή «One - to - a - Part» («έλαο αλά 

θσλή»), αθνινχζεζαλ θαη άιινη ηα επφκελα ρξφληα πεηξακαηηδφκελνη κε ηελ 

ίδηα ιεηηνπξγία, φπσο ν A. Parrott  κε ην «Taverner Consort and Players», ν 

G. E. Gardiner ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή απηή κφλν γηα ην κέξνο 

«Crucifixus» θαη ν P. McCreesh κε ην «Gabrieli Consort and Players» κε ηε 

δηζθνγξαθηθή εηηθέηα ηεο «Archiv» θαη κε ηνλ ηίηιν «Bach Epiphany 

Mass».F

158
F  

Αλ θαη ηφζν ν Rifkin φζν θαη ν Parrot έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηέο 

εθηειέζεηο ησλ «Καηά Μαηζαίνλ Παζψλ» ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή «One - 

to - a - Part», θαλέλαο κέρξη ην 2003 δελ ηα είρε ερνγξαθήζεη κε ηελ 

εθηειεζηηθή απηή ηερληθή. Ο McCreeshF

159
F ινηπφλ, έηπρε λα είλαη ν πξψηνο 

πνπ  επηρείξεζε λα ερνγξαθήζεη ην έξγν απηφ κε φζν ην δπλαηφλ πην 

πιήξεηο ηζηνξηθνχο φξνπο, πεξηθιείνληαο βέβαηα θαη ην κνπζηθνινγηθφ 

«εχξεκα» ηνπ Rifkin. Βέβαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα πνιινί ήηαλ νη 
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καέζηξνη πνπ επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην έξγν κε ηζηνξηθνχο φξνπο 

θάλνληαο ρξήζε παιαηψλ νξγάλσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ αληίζηνηρσλ 

εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ. Μεγάια νλφκαηα ηεο επνρήο, φπσο νη Harnoncourt 

(δχν ερνγξαθήζεηο κε δηαθνξά πεξίπνπ 20 εηψλ), Leonhardt, Kuijken, 

Cleobury, Herrewege, Gardiner, Suzuki θαη  Parrott, αζρνιήζεθαλ δηεμνδηθά 

κε ηελ ηζηνξηθά ελεκεξσκέλε εθηέιεζε θαη ερνγξαθήζή ηνπ, 

πξνζπαζψληαο ν θαζέλαο λα απνδψζεη κε ην δηθφ ηνπ αηζζεηηθφ θξηηήξην ην 

έξγν πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ αλαβίσζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο. Ωζηφζν, ε 

ερνγξάθεζε ηνπ McCreesh κε ηνπο «Gabrielli Consort and Players» ζηελ 

εθθιεζία Roskilde Cathedral ζεσξείηαη ζήκεξα ε θαιχηεξε φζνλ αθνξά ηελ 

αηκφζθαηξα πνπ πξνζδίδεη ζην έξγν, ε νπνία  δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο 

ηερληθέο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη ζε ηδηαίηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ηελ θάλνπλ μερσξηζηή. 

Πξηλ πξνρσξήζεη θαλείο ζε κηα πην δηεμνδηθή θξηηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ερνγξάθεζεο ηνπ McCreesh, ζα πξέπεη λα εηζρσξήζεη πξψηα ζηνλ κνπζηθφ 

θφζκν ελφο καέζηξνπ γεληθφηεξα, πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζηελ «απζεληηθφηεηα». Έλα 

απφ ηα θαηάινηπα ηεο ξνκαληηθήο ηδενινγίαο ησλ «κνπζηθψλ θαλφλσλ» 

ζηνλ ηνκέα ηεο παιαηάο κνπζηθήο, εθηφο απφ ηα κνληέια ηνπ ζπλζέηε ζε 

ξφιν ζενχ - δεκηνπξγνχ, ηνπ εθηειεζηή ζε ξφιν πηζηνχ ππεξέηε θαη ηνπ 

αθξναηή ζε ξφιν ζησπεινχ ζαπκαζηή, είλαη θαη ηνπ καέζηξνπ ζε ξφιν ηεξνχ 

δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ζπλζέηε θαη εθηειεζηή. Πξηλ ηνλ θιαζηθηζκφ, ην λα 

είλαη έλαο ζπλζέηεο λεθξφο, απνηεινχζε κεηνλέθηεκα. Απφ ηνλ 19ν αηψλα 

φκσο θαη κεηά, θάηη ηέηνην ζεσξνχληαλ πξνυπφζεζε γηα λα ζεσξεζεί ν 

ζπλζέηεο κνπζηθή επθπΐα. Πεξηιακβάλνληαο θαηά ηε ξνκαληηθή επνρή 

ξεπεξηφξην ζπλζεηψλ πνπ δε βξίζθνληαλ πιένλ ζηε δσή, έγηλε αλαγθαία ε 

χπαξμε ελφο καέζηξνπ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγνχζε σο κεζνιαβεηήο ηνπ 

λεθξνχ ζπλζέηε. Ο Bowen ζεσξεί πσο ην πξφηππν ηνπ «καέζηξνπ σο 

εξκελεπηή» εκθαλίζηεθε ηελ ίδηα επνρή κε ηνλ «δηεθπεξαησηηθφ εθηειεζηή», 

φπνπ ην ηδεψδεο ηεο «Werktreue», ελψ απνθηνχζε απφ ηνλ εθηειεζηή ηελ 

πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηελ παξηηηνχξα, δηαζθάιηδε ηαπηφρξνλα θάηη 

ηέηνην κέζα απφ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

καέζηξνπ, ν νπνίνο σζηφζν, παξά ηε δέζκεπζή ηνπ απέλαληη ζην θείκελν 

θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε, δηέζεηε ηα πξνζφληα πεξηζζφηεξν ελφο 

κνπζηθνχ εξκελεπηή. F

160
F Γηα ηνλ Houle, 

              “Ο ζχγρξνλνο βηξηνπφδνο καέζηξνο δηαθξίλεηαη απφ ηζρπξή ηερληθή, 

αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ, ησλ δπλακηθψλ, ηνπ tempo, ησλ ηνληζκψλ θαη 
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γεληθφηεξα απφ ηθαλφηεηεο πνπ επίζεκα ειέγρνληαη απφ νινθιεξσκέλνπο 

κνπζηθνχο εθηειεζηέο.”F

161
 

 Παξ‟ φι‟ απηά, ηα πξάγκαηα δείρλνπλ λα είλαη πην πνιχπινθα γηα ηελ 

Goehr: 

          ”Οη ζχγρξνλνη δηεπζπληέο νξρήζηξαο, έρνπλ βξεζεί ζε κηα άβνιε ζέζε[…]δηφηη 

ηνπο δεηείηαη λα παξακείλνπλ πηζηνί ζηα έξγα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

παξνπζηάζνπλ αλεμάξηεηεο, θαηλνηφκεο θαη πξνζσπηθέο 

εξκελείεο[…]Αθνινπζψληαο ινηπφλ ην θπξίαξρν ξεχκα, ιεηηνπξγνχλ 

ζπλήζσο θάησ απφ ην ηδεψδεο ηεο πηζηφηεηαο ζηνπο ζπλζέηεο θαη ηα έξγα 

ηνπο ζπλδπάδνληαο δχν έλλνηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηε 

δηεχζπλζε ηεο νξρήζηξαο: ηελ εξκελεία θαη ηελ νξζή εθηέιεζε. F

162
 

Ο Berlioz ζπλφςηζε απηήλ ηε ζέζε φηαλ έγξαςε φηη θχξηα επζχλε ησλ 

δηεπζπληψλ νξρήζηξαο είλαη  

„‟ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρεη δψζεη ν ζπλζέηεο (θαη) ε κεηάδνζε   ηεο 

πξνζσπηθήο άπνςεο, ηνπ πάζνπο θαη ηνπ απζνξκεηηζκνχ‟‟. 

 Απηφ πνπ νπζηαζηηθά ππνζηεξίρζεθε κε ζαθήλεηα κέζα απφ ηε ζέζε ηνπ 

γάιινπ ζπλζέηε, είλαη ην ξνκαληηθφ πξφηππν ηνπ «καέζηξνπ σο 

εξκελεπηήο» («interpretive conductor»), θάηη πνπ πξνσζήζεθε βέβαηα 

αξθεηά κέζα απφ ην ηδεψδεο ηεο «Werktreue». Τπάξρνπλ σζηφζν, πνηθίιεο 

απφςεηο ζπλζεηψλ θαη καέζηξσλ γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. Ο Toscanini γηα 

παξάδεηγκα, σο θεηκελνθεληξηθφο καέζηξνο, πίζηεπε παζηαζκέλα ζηελ 

αιήζεηα ηεο κνπζηθήο παξηηηνχξαο. F

163
F Παξφκνηα, αιιά ιίγν πην αθξαία 

θαίλεηαη θαη ε ζηάζε ηνπ Leonard Bernstein, ν νπνίνο έρεη γξάςεη: 

 „‟Η ζπνπδαηφηεξε ίζσο πξνυπφζεζε φισλ είλαη (ν δηεπζπληήο ηεο 

νξρήζηξαο) λα κελ παξεκβαίλεη αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ην θνηλφ, λα 

θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα, φζν θφπν ή αίγιε θαη αλ απηή πεξηέρεη, λα 

ππεξεηήζεη ην ζπλζεηηθφ λφεκα, ηελ ίδηα ηε κνπζηθή, ε νπνία εμάιινπ είλαη 

θαη ν κνλαδηθφο ιφγνο χπαξμεο ηνπ δηεπζπληή νξρήζηξαο‟‟. F

164
 

Αθφκα θαη ν Liszt ππνζηήξημε πσο  

„‟ην πξαγκαηηθφ θαζήθνλ ηνπ δηεπζπληή νξρήζηξαο είλαη λα θαηαζηήζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ εληειψο πεξηηηφ‟‟.F

165
F  

Ο Stravinsky είλαη κηα πεξίπησζε ζπλζέηε-καέζηξνπ πνπ άιιαδε ζπρλά 

άπνςε θαηαιήγνληαο φκσο ζην ηέινο λα πηζηεχεη ζην πξφηππν ελφο 
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καέζηξνπ-εξκελεπηή πνπ θηιηξάξεηαη κέζα απφ ηε δηεθπεξαησηηθή 

ππεξεζία ηνπ απέλαληη ζην ζπλζέηε. Ο ίδηνο ζεσξεί ην δηεπζπληή νξρήζηξαο 

           “έλα «ηδηφξξπζκν» είδνο ζνιίζηα πνπ απνιακβάλεη ηελ απφιπηε θαη 

δηαθξηηηθή εμνπζία ηνπ πάλσ ζην «podium» επηβάιινληαο ηηο δηθέο ηνπ 

θηλήζεηο, ηηο δηθέο ηνπ απνρξψζεηο πάλσ ζηε ζχλζεζε πνπ δηεπζχλεη ˙ φινη νη 

βηξηνπφδνη φκσο ζα‟ πξεπε λα μέξνπλ πσο φπνηνο επηδεηεί ην βαξχγδνππν 

ηίηιν ηνπ εξκελεπηή, πξέπεη λα είλαη πξψηα έλαο άκεκπηνο εθηειεζηήο‟‟.F

166
F  

Ο Stokowski απφ ηελ άιιε κεξηά, απνηειεί κία πεξίπησζε καέζηξνπ πνπ 

δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε θαληαζία θαη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε. F

167
F 

Τπάξρεη βέβαηα αθφκα ε απνξία πψο κπνξεί λα νξηζηεί ε δεκηνπξγηθφηεηά 

ησλ καέζηξσλ θαη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ ζα εμαθνινπζνχλ λα πεξηνξίδνληαη 

απφ ηηο παξηηηνχξεο ησλ ζπλζεηψλ. Σν εξψηεκα απηφ δπζηπρψο δε κπνξεί 

λα απαληεζεί εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Goehr, κέρξη ηψξα δελ 

έρνπλ νξηζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηα φξηα θαη ε ζεκαζία ηεο πηζηφηεηαοF

168
F. 

Ωζηφζν, κηα αξθεηά λεσηεξηζηηθή άπνςε έρεη εθθξαζηεί απφ ηνλ R. Levin: 

          “φηαλ έρεηο απέλαληί ζνπ έλαλ καέζηξν, παξαδίλεηο μαθληθά ηελ επζχλε ηεο 

εθηέιεζεο ζηα ρέξηα ηνπ. Αληίζεηα, φηαλ εξκελεχεηο ρσξίο καέζηξν θαη έρεηο 

ην πξψην βηνιί ή έλα πηάλν - ζνιίζη, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη πην 

δεκηνπξγηθφ, πην ζθηρηφ, πην δεκέλν, δηφηη ππάξρεη ζπιινγηθή 

ππεπζπλφηεηα‟‟. F

169
F  

ε θάπνηεο κπαξφθ νξρήζηξεο βέβαηα, ε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα δελ 

νθείιεηαη κφλν ζηελ απνπζία ηνπ καέζηξνπ, φπνπ ην πξψην βηνιί ή ν 

ζνιίζηαο ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηελ ππφινηπε νξρήζηξα, αιιά θαη ζηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο ελφο καέζηξνπ πνπ εκβφιηκα αλαιακβάλεη θαη ρξέε 

εθηειεζηή. Έηζη ινηπφλ επηηπγράλεηαη φρη κφλν κία πην ηζφηηκε θαη ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ εθηειεζηψλ θαη καέζηξνπ, αιιά θαη ε πηνζέηεζε ελφο 

πξνξνκαληηθνχ κνληέινπ νξρεζηξηθήο δηάξζξσζεο θαη ζέζεσλ ηζρχνο πνπ 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζην πξνθιαζηθφ ξεπεξηφξην. 

Με αθνξκή ηε δηακάρε ινηπφλ, αο δνχκε θαηά πφζν ν καέζηξνο θαη 

κνπζηθφο εξεπλεηήο P. McCreesh αληαπνθξίλεηαη ζην παξαπάλσ πξφηππν.  

Πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη αηκφζθαηξα, ν γλσζηφο καέζηξνο 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εθθέ πνπ παξαπέκπνπλ ζε απζεληηθή πξνζέγγηζε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ερνγξάθεζε απφ θακπάλεο πξηλ ηελ έλαξμε κηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Bach κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο «εηθνληθήο θαη ερεηηθήο 

πξνζνκνίσζεο» ηεο ηφηε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θάηη πνπ δελ επηρεηξείηαη ζηα 
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«Καηά Μαηζαίνλ Πάζε». Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ εθηειεζηψλ, ν McCreesh θαίλεηαη λα βαζίδεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζηηο 

παξηηηνχξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Bach ην 1736, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεη θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εθηέιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δειαδή, νη δχν ρνξσδίεο πνπ απαηηεί ην έξγν απαξηίδνληαη απφ  έλαλ 

ηξαγνπδηζηή αλά θσλή, νπφηε δεκηνπξγνχληαη δχν κηθξφηεξα ρνξσδηαθά 

ζχλνια ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο αληίζηνηρεο ερνγξαθήζεηο, ησλ 4 αηφκσλ 

(ζχλνιν 8), ελψ αλάινγα κηθξέο είλαη θαη νη δχν νξρήζηξεο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ 2 βηνιηά αλά θσλή,  κία βηφια, έλα ηζέιν θαη έλα βηνιφλε. 

Δθηφο απφ ηνλ φγθν ησλ θσλεηηθψλ θαη νξγαληθψλ ζπλφισλ, γίλεηαη ρξήζε 

ελφο αξθεηά κεγάινπ εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ζηα 

πξφηππα ησλ νξγάλσλ ηεο κπαξφθ επνρήο, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε 

ρξήζε κηθξψλ «positif»,  θάηη πνπ, φπσο ππνζηεξίδεηαη, ζπκθσλεί θαη κε 

ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ έδηλε ν ίδηνο ζην φξγαλν απηφ. Σέινο, ην αξθεηά πην 

γξήγνξν tempo, ηδηαίηεξα θάπνησλ ρνξσδηαθψλ κεξψλ, απνθιίλεη απφ ην 

ζπλεζηζκέλν, απνηειψληαο κία απαξαίηεηε ίζσο επηινγή πνπ δε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αλάινγε ηάζε πνπ ππάξρεη γηα θάπνηνπο καέζηξνπο λα ζέινπλ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ άιινπο, αιιά κε ηε ζπλεηδεηή 

αλάγθε  λα ππνζηεξηρζεί ν κηθξφηεξνο ρνξσδηαθφο φγθνο.  

Αλακθίβνια ε παξαπάλσ εθηέιεζε θαη ερνγξάθεζε ηνπ McCreesh, πνπ 

επάμηα ζπγθαηαιέγεηαη ζην «Πάλζενλ» ησλ ζεκαληηθψλ ηζηνξηθά 

ελεκεξσκέλσλ ερνγξαθήζεσλ ηνπ έξγνπ, απνηειεί κία πνιχ αμηφινγε 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηφζν κνπζηθνινγηθά φζν αηζζεηηθά θαη θηινζνθηθά, 

εκπεξηέρνληαο πνιιά απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ «ηδαληθή 

εξκελεία» ελφο καέζηξνπ ζηα πξφηππα ηνπ «musical canon». Απφ ηε κηα 

κεξηά, ε φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή αλαπαξαγσγή ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ Bach θαη ηα πξφηππα ηεο επνρήο ηνπ θαη 

απφ ηελ άιιε, δηάθνξνη κνπζηθνί λεσηεξηζκνί, πνπ κπνξεί αθελφο λα κελ 

εγγπψληαη απαξαίηεηα ην «απζεληηθφ» ηεο εθηέιεζεο, αιιά ζίγνπξα 

πξνζθέξνπλ κία δηαθνξεηηθή θαη εκπλεπζκέλε κνπζηθή πξφηαζε θαη 

ηαπηφρξνλα κία ελδηαθέξνπζα εκπεηξία αθξφαζεο. Αλ ινηπφλ ην πξφηππν 

ηνπ «καέζηξνπ σο εξκελεπηήο» πξνηξέπεη ην δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο λα 

παξακέλεη πηζηφο ζην κνπζηθφ έξγν θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζδίδεη δηθά ηνπ 

εξκελεπηηθά ζηνηρεία θαη επξήκαηα ζηελ εθηέιεζε, ηφηε ζίγνπξα o Paul 

McCreesh αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ θαη κε ην παξαπάλσ.   
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3.2.3 U1990: Ζ θαηάρρηυε ηοσ ηδεώδοσς ηες «Werktreue» 

 Η δηακάρε γχξσ απφ ην θίλεκα θαη ην επξχηεξν ζεσξεηηθφ δήηεκα ηεο 

«απζεληηθφηεηαο» δείρλεη λα αλαηξνθνδνηείηαη κε ηελ έθδνζε δχν 

αλαηξεπηηθψλ θηινζνθηθψλ βηβιίσλ ην 1995: ηνπ «Text and Act» ηνπ R. 

Taruskin θαη ηνπ «Authenticities» ηνπ P. Kivy.F

170
F Ο Taruskin, δηαπηζηψλεη ην 

ζεηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ηζηνξία ζηε κνπζηθή εθηέιεζε, εθφζνλ κπνξεί λα 

ππεξεηεί ηε δσή κε δπλακηθφ ηξφπν αλνίγνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη 

πηζαλφηεηεο, ζπκθσλψληαο κε ηελ άπνςε ηνπ Nietzsche.F

171
F Με βάζε 

ινηπφλ απηφ, ζρνιηάδεη: 

             “ην δήηεκα ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, σο ζπκπησκαηηθά κνληέξλν 

θαηλφκελν, δελ είλαη νπζηαζηηθά ηζηνξηθφ, αιιά απζεληηθφ θαη απηφ είλαη έλα 

κήλπκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νη κνπζηθνί πηζηεχνληαο πσο ε 

απζεληηθφηεηα πεγάδεη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή «νξζφηεηα»”.F

172 

Θεσξψληαο πσο κε ην άλνηγκα ηεο ηζηνξίαο κέζσ ηεο παιαηάο κνπζηθήο 

δεκηνπξγήζεθε έλαο σθεαλφο πηζαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθήο 

εθηέιεζεο, ε ζηάζε ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ ηζηνξηθή εθηέιεζε θάλεθε 

πσο δηεπξχλζεθε πεξλψληαο ζε άιιν επίπεδν, δηαζπψληαο έηζη ην δηκεξή 

δηαρσξηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ: F

173
F  

 

 “Η 1
ε
 νκάδα πεξηιακβάλεη εθείλνπο πνπ γηα ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ιφγν δελ 

ηνπο αξέζεη ε εθηέιεζε ζε παιαηά φξγαλα 

 ηε 2
ε
 νκάδα αλήθνπλ απηνί πνπ, κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Taruskin, 

ππνζηεξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, αιιά ζπγρξφλσο 

θαηεγνξνχλ θάπνηνπο εθηειεζηέο ηεο γηα αδηθαηνιφγεηε αθέιεηα. 

 Σέινο, ζηελ 3
ε
 νκάδα, αλήθνπλ φζνη είλαη αθνζησκέλνη ζηελ ηζηνξηθή 

εθηέιεζε θαη ζπγρξφλσο παξακέλνπλ απξνβιεκάηηζηνη απφ δεηήκαηα 

θηινζνθηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θίλεκα, εηδηθά ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο.” 

 

Ο Bernard Sherman ππνδεηθλχεη επίζεο ηξεηο ηχπνπο εθηειεζηψλ παιαηάο 

κνπζηθήο: 
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 “Απηνχο πνπ πξσηίζησο πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα εξκελεχεηαη ε κνπζηθή 

απηή φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ ζπλζέηε 

 Απηνχο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ηζηνξηθή εθηέιεζε, αιιά απνθάζηζαλ 

ζηελ πνξεία λα αθνινπζήζνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ δξφκν ακθηζβεηψληαο 

ην ηδεψδεο ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο   

 Απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνξία αλνξζφδνμα, ψζηε λα ζέζνπλ 

ππφ ακθηζβήηεζε ηηο δχν παξαπάλσ θπξίαξρεο ηάζεηο. Απηνχο δειαδή 

πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο απηνζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο κηαο επνρήο κε 

ζηφρν λα ππνλνκεχζνπλ ην ηδεψδεο ηεο «Werktreue» θαη εθείλνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνξία γηα λα επαλαζηαηήζνπλ ελάληηα ζηελ 

ηειεηφηεηα ηεο κνληέξλαο, αςεγάδηαζηεο εθηέιεζεο.”F

174 

 

To βηβιίν φκσο πνπ ηελ ίδηα επνρή αλαδσπχξσζε ηε δηακάρε αιιάδνληαο 

ηα δεδνκέλα ηεο ζθέςεο γχξσ απφ ην κνπζηθφ έξγν θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

ηνπ, ήηαλ απηφ ηεο Lydia Goehr  ην 1992. ην βηβιίν απηφ, ε Goehr, 

ηζρπξίδεηαη πσο ν δηαρσξηζκφο ησλ εθηειεζηψλ ζπληειέζηεθε κε βάζε ηελ 

παξαδνρή ηεο απνηπρίαο ηνπ ηδεψδνπο ηεο πηζηφηεηαο λα δηαζθαιίζεη έλαλ 

εγγπεκέλα νξζφ ηξφπν εξκελείαο ν νπνίνο λα είλαη θνηλά απνδεθηφο.  Έηζη 

ινηπφλ,  

 

 “Κάπνηνη, επέιεμαλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζε θάπνηεο θαη φρη ζε φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο ηεο απζεληηθήο εθηειεζηηθήο πξαθηηθήο 

 Κάπνηνη άιινη πξνηίκεζαλ λα εθηεινχλ ηελ παιαηά κνπζηθή κε ηξφπν πνπ 

λα ζέβεηαη ηελ ηζηνξία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη αλαπαξάγνπλ αθξηβψο 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο θαη 

 Κάπνηνη ηέινο, πξφηεηλαλ κηα έλλνηα απζεληηθφηεηαο απφ ηελ νπνία 

απνπζίαδε ε ηζηνξηθή παξάκεηξνο.” 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα φξηα ηεο πηζηφηεηαο δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνηέ 

ηθαλνπνηεηηθά, ηφηε ζεσξεί ε ίδηα πσο ζα πξέπεη νη κνπζηθνί λα 

αλαδεηήζνπλ κηα ελαιιαθηηθή, εθφζνλ θαλέλαο κνπζηθφο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξίδεηαη απφ ην ηδεψδεο ηεο «Werktreue», φζν 

θπξίαξρν θαη αλ είλαη αθφκα θαη ζήκεξα. F

175
F Αθφκα θαη κεηά ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ παξακέηξσλ ηεο απζεληηθήο πξνζέγγηζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο, είλαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ακθίβνιν ην πψο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο ηα 

φξηά ηνπο ή κέρξη πνην βαζκφ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη. Οπσζδήπνηε, ν 

κνπζηθφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαβηψζεη φζεο ην δπλαηφλ 
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πεξηζζφηεξεο ζπλζήθεο απζεληηθφηεηαο, αξγά ή γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηεί 

πσο δε κπνξεί λα ηηο αλαβηψζεη φιεο. ίγνπξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο 

ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο, παξφιν πνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο 

δπζθνιίεο ιφγσ ησλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ, είλαη 

αλψθειε. Σνπλαληίνλ, ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νπνηαδήπνηε απφπεηξα αλαδεκηνπξγίαο ηνπ παξειζφληνο δεκηνπξγεί 

αλαπφθεπθηα ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή δηεξεχλεζε. Δμάιινπ, ζρνιηάδεη ν 

Davies, 

             „‟φζν πην παιαηφ είλαη έλα κνπζηθφ έξγν, ηφζν πην „ζησπειφ‟ είλαη θαη ην 

θείκελφ ηνπ, ή πεξηέρεη ελδείμεηο κφλν γηα ιεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη 

αληηιεπηέο θαηά ηελ εθηέιεζε.‟‟F

176
F  

Όζν ιεπηνκεξεηαθά θαη αλ είλαη γξακκέλν έλα κνπζηθφ έξγν, πάληα ζα 

πεξηέρεη θξπκκέλα ζηνηρεία πνπ ζα μεθεχγνπλ, εθφζνλ ηφηε πιαηζηψλνληαλ 

απφ ηειείσο δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο, αηζζεηηθνχο θαη κνπζηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξέαδαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φιε ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπ, απφ ηε ζχλζεζε θαη εθηέιεζε έσο θαη ηελ αθξφαζή ηνπ. Αλ 

παξαδερηνχκε ινηπφλ ην γεγνλφο απηφ, ηφηε ζα θαηαλνήζνπκε θαη ην 

παξάδνμν ηεο φιεο ππφζεζεο, φπσο πνιχ ζηνρεπκέλα έρεη πεξηγξαθεί απφ 

ηνλ Taruskin: 

             „‟Γελ είλαη δίθαην, φζν πην θνληά εξρφκαζηε ζηελ παιαηά κνπζηθή, ηφζν πην 

πνιχ θαίλεηαη απηή λα καο απνθεχγεη. Όζν πην πνιχ πξνζπαζνχκε λα ην 

θάλνπκε ζσζηά, ηφζν θαίλεηαη λα ην παξαπνηνχκε. Όζν πην πνιχ 

εμσζνχκαζηε λα αζρνινχκαζηε κε ηελ απζεληηθφηεηα, ηφζν απηή καο 

απνηξέπεη λα ηελ θαηαθηήζνπκε‟‟. F

177 

Αλακθίβνια, φηαλ ε πηζηή αλαπαξαγσγή, ε πηζηή αλαβίσζε ηνπ 

παξειζφληνο γίλεηαη απηνζθνπφο, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα ράλεηαη ζηελ 

πνξεία ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δθείλν ζην νπνίν ρξεηάδεηαη 

λα είλαη θαλείο πηζηφο, είλαη ε ίδηα ε κνπζηθή. Πνιχ θαπζηηθφ δείρλεη λα είλαη 

ην ζρφιην ηνπ κνπζηθνθξηηηθνχ Joshua Kosman, ν νπνίνο ζρνιηάδνληαο ηηο 

δηακάρεο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ζην κνπζηθφ 

ζπκπφζην ζην Μπέξθιεï ηεο Καιηθφξληα ην 1990: 

            

  “Ξνδεχνπλ 10 ρξφληα δηαθσλψληαο γηα ην αλ ν Händel αθνχγεηαη θαιχηεξα 

φηαλ παίδεηαη ζε 200 ρξφλσλ μχιηλα πλεπζηά[…]θαη νη απαληήζεηο 

πεξηνξίδνληαη ζε ζρφιηα ηνπ ηχπνπ «λνκίδσ» ή «είκαη ζρεδφλ ζίγνπξνο»[…]ε 

θνηλή ινγηθή νδεγεί θάπνηνλ πνπ επηρεηξεί «ελεκεξσκέλα» λα παίδεη παιαηά 

κνπζηθή ζην ζπκπέξαζκα πσο απηφ ζα ηνλ θέξεη πην θνληά ζην παξειζφλ 
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απφ ην λα παξακέλεη αλελεκέξσηνο ή λα βαζίδεηαη κφλν ζε ζηνηρεία κηαο 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο[…]Απηφ πνπ δελ αληηιακβάλεηαη φκσο θαλείο είλαη 

πσο ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθηειεζηψλ είλαη εθείλε πνπ θέξλεη δσή ζε 

νπνηαδήπνηε εθηέιεζε.”F

178 

 

Πνιχ ζσζηά ζρνιηάδεη ν Kosman, αλ θαη νη δηακάρεο απηέο δελ 

πεξηνξίδνληαλ κέρξη ην 1990 κφλν ζε 10 ρξφλσλ πξνβιεκαηηζκφ, αιιά ζε 

πνιχ πεξηζζφηεξν θαη αλ ιάβεη θαλείο ππφςηλ ηνπ πσο ην ζέκα απηφ δελ 

έρεη αθφκα θιείζεη, ηφηε ην ζίγνπξν είλαη πσο απηέο ζα ζπλερίδνληαη επ‟ 

άπεηξνλ. Καηά πφζν φκσο ζα επηζπκνχζακε θάηη ηέηνην; Αλ ηειηθά 

θαηαιήγνπλ θάπνηνη λα πξνβιεκαηίδνληαη ηφζα ρξφληα γηα ην αλ ε ρξήζε 

ησλ ηζηνξηθψλ νξγάλσλ ή ν αθξηβήο αξηζκφο ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ 

απζεληηθφηεηα κηαο εξκελείαο ή φρη ρσξίο λα θαηαιήγνπλ νπζηαζηηθά θάπνπ, 

ηφηε κήπσο απηφ ζεκαίλεη πσο ην δήηεκα έρεη πάξεη ιάζνο θαηεχζπλζε; Ο 

Taruskin γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί πσο φιν απηφ ην δήηεκα πεξί 

απζεληηθφηεηαο έρεη κεηαηξαπεί ηειηθά ζε έλα νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

παηρλίδηF

179
F ρσξίο ηειεησκφ, θάηη πνπ νινθάλεξα θαηά ηε γλψκε κνπ 

νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηακπέιαο ηεο 

«απζεληηθφηεηαο» απφ ηηο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο.  

Αλ απνδερηνχλ νη πεξηζζφηεξνη ηελ άπνςε ηεο Goehr, πσο 

           “ε δηακάρε πνπ ππάξρεη κεηαμχ πηζηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο εξκελείαο είλαη 

πγηήο, εθφζνλ κέζα απφ απηή πξνθχπηεη πινχηνο εθπιεθηηθψλ θαη απνιχησο 

μερσξηζηψλ εθηειέζεσλ ησλ κνπζηθψλ έξγσλ‟‟, 

ηφηε ίζσο ε δηαθσλία σο πξνο ηελ αμία ησλ εθηειέζεσλ κε θξηηήξην ηνλ 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ απζεληηθφηεηάο ηνπο F

180
F θαηαιήμεη λα είλαη 

ιηγφηεξν επηδήκηα ή ζηείξα θαη πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή. 

Αδηακθηζβήηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο κέζα 

απφ νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε, έρεη πξνθχςεη πιήζνο κνπζηθψλ εθηειέζεψλ 

ηεο. Πνιχ ζσζηά ινηπφλ, νη εθηειεζηέο έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα πξάμνπλ 

φπσο επηζπκνχλ ˙ αλ ζέινπλ λα παίμνπλ Bach ζε ηζέκπαιν, ζε Steinway ή 

ζε καξίκπα, δελ κπνξεί λα θάλεη θαλείο ηίπνηα θαη νχηε θαη ζα πξέπεη λα 

θάλεη γηα λα ηνπο ζηακαηήζεη. F

181
F Σν δήηεκα θαηά ηε γλψκε κνπ έρεη λα θάλεη 

κε ην θαηά πφζν ζπλεηδεηή είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ κνπζηθνχ απηνχ είδνπο. 

Οπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε θαη λα επηιέμεη θαλείο, είηε ηελ αλαβίσζε είηε ηελ 

αλάπιαζή ηνπ, ζα πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίδεη θαη λα ηελ ηεθκεξηψλεη. Γελ 
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ππάξρεη ιάζνο εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο ηνπ Bach˙ ππάξρεη έιιεηςε 

ζπλεηδεηήο εξκελεπηηθήο πξφζεζεο απέλαληη ζ‟ απηήλ είηε παίδεηαη ζην 

ηζέκπαιν είηε ζην Steinway είηε ζηε καξίκπα. Μία εκπλεπζκέλε θαη πεηζηηθή 

εξκελεία ελφο έξγνπ ηνπ Bach εθηηκάηαη ζηνλ ίδην βαζκφ, φπσο θαη αλ απηφ 

πξνζεγγηζηεί. Σν πνηα θαηεχζπλζε ζα αθνινπζήζεη ηειηθά θαλείο έγθεηηαη 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε. Η απελνρνπνίεζε άιισζηε κηαο ππνηηζέκελα 

«παξαθηλδπλεπκέλεο» (ζχκθσλα κε ην ξνκαληηθφ ηδεψδεο) απφθαζεο, 

πιήξσο εμαξηεκέλεο απφ ην πξνζσπηθφ γνχζην ηνπ θαζελφο, ζπληειείηαη 

απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα πνπ θέξλεη ζε 

πξψηε ζέζε ηελ ελεξγή πξνζεηηθφηεηα ηνπ εθηειεζηή, έλαληη ηνπ ζπλζέηε, 

δίλνληάο ηνπ ηελ ειεπζεξία θαη ην ρψξν γηα πξνζσπηθή δεκηνπξγηθή ζθέςε 

θαη έθθξαζε. Ο ρψξνο πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα νπνηαδήπνηε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε απηήο ηεο κνπζηθήο είλαη ηεξάζηηνο θαη απηφ απνηειεί γεγνλφο 

πνπ θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη απνδεθηφ, γηα λα κπνξεί ηαπηφρξνλα λα πθίζηαηαη 

κέζα ζε πιαίζηα επνηθνδνκεηηθήο κνπζηθήο θξηηηθήο. Γηαθνξεηηθέο απφςεηο 

θαη πξνζεγγίζεηο εμάιινπ πάληα ζα ππάξρνπλ. Σν πξφβιεκα θαηά ηε γλψκε 

κνπ δεκηνπξγείηαη ζην ζεκείν φπνπ ε «δηαθνξεηηθφηεηα» ιακβάλεηαη σο 

«απεηιή» ελφο θαιά εδξαησκέλνπ κνπζηθνχ «ζπζηήκαηνο», ην νπνίν δελ 

αλέρεηαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε πέξα απφ απηφ. Η κφλε κνπ έλζηαζε 

απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο 

πεγάδεη κέζα απφ ηελ πιήξε απνπζία πξνζεηηθφηεηαο ηνπ εθηειεζηή. 

Αθφκα θαη ηελ πεξίπησζε ελφο δηεθπεξαησηηθνχ εθηειεζηή δελ ηε ζεσξψ 

θαηαθξηηέα. Κξχβεη θαη απηή εμάιινπ κηα κνξθή πξνζεηηθφηεηαο, πνπ κπνξεί 

φκσο λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηνξηζκέλα εξκελεπηηθά πιαίζηα.  

Αλ ε M. Petri απφ ηε κηα κεξηά ζεσξείηαη «δηεθπεξαησηηθή», επεηδή 

αθνινπζεί κία πην εκπνξηθή κνπζηθή γξακκή πνπ δε βαζίδεηαη νχηε ζε 

πξαθηηθέο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, αιιά νχηε θαη ζε κνπζηθφ πεηξακαηηζκφ, θαη 

o Fr. Brüggen απφ ηελ άιιε ραξαθηεξίδεηαη σο «εξκελεπηήο», δηφηη επηιέγεη 

κία πην ηζηνξηθά ελεκεξσκέλε πξνζέγγηζε κε ζηφρν πάληα ηελ αλάδεημε ηεο 

κνπζηθήο ηνπ δεκηνπξγηθφηεηαο, ηφηε είλαη απηνί νη δχν νη πην 

αληηπξνζσπεπηηθνί δξφκνη πνπ θαιείηαη θαλείο λα αθνινπζήζεη; Αλ ε 

ερνγξάθεζε ησλ «Καηά Μαηζαίνλ Παζψλ» ηνπ Bach απφ ηνλ P. McCreesh 

κε φζν ην δπλαηφλ πην πηζηνχο ηζηνξηθνχο φξνπο θαη κνπζηθνχο 

λεσηεξηζκνχο, ράξηλ απζεληηθφηεηαο, ζεσξείηαη έλα ηδηαηηέξσο αμηφινγν 

δείγκα ηζηνξηθήο αλαβίσζεο απφ έλαλ καέζηξν πνπ απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ελφο «καέζηξνπ-εξκελεπηή», ηφηε πάιη 

θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα; ίγνπξα φρη, αθξηβψο επεηδή δελ 

ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή, αιιά νχηε θαη «ηδαληθή» εθηέιεζε ελφο έξγνπ.  

Δμάιινπ, ην εξψηεκα πνπ πάληα ζα παξακέλεη αλνηρηφ είλαη θαηά πφζν 

κπνξνχλ ηα παξαπάλσ πξφηππα-παξαδείγκαηα λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν 
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ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηφηε επνρήο φζν θαη ζηηο ζεκεξηλέο. Με άιια ιφγηα, 

πξνζπαζψληαο  λα πξνζεγγίζνπκε ηζηνξηθά έλα έξγν, φζν έγθπξεο θαη αλ 

είλαη νη πεγέο, φζν ιεπηνκεξεηαθά θαη αλ αλαπαξάγνπκε ην ζηπι ηεο ηφηε 

επνρήο, πάληα ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία άγλσζηα γηα εκάο, πνπ αλαπφθεπθηα 

ζα θαινχκαζηε λα ζπκπιεξψλνπκε κε βάζε ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηά 

καο.  

Πνιιά δεηήκαηα ηεο ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο εθηέιεζεο δελ έρνπλ αθφκα 

θιείζεη. Αξθεηέο ζπδεηήζεηο θαη δηακάρεο έπνληαη. Ωζηφζν, κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηφζσλ πνιιψλ εξεπλψλ θαη ηελ θαηάζεζε εμίζνπ πνιπάξηζκσλ 

θξηηηθψλ απφςεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο, δελ κπνξεί θαλείο 

παξά λα θαηαιήμεη ζην εμήο αδηακθηζβήηεην θαη αλαπφθεπθην ζπκπέξαζκα: 

φηη ε αλαβίσζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο είηε γίλεηαη κε ηζηνξηθνχο φξνπο είηε 

φρη, δελ παχεη πνηέ λα ράλεη ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, αιιά νχηε θαη ηνπ 

παξφληνο θαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη εθείλνο 

πνπ «εμνπζηάδεη» ηειηθά ηηο δχν πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηζηνξηθήο πξαθηηθήο εθηέιεζεο, ηελ απζεληία ηνπ ζπλζέηε θαη ηε δχλακε 

ηνπ  θεηκέλνπ, νη απνθιίζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξν πξνο 

ηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε είλαη ηφζεο, πνπ δελ κπνξνχλ νχηε λα 

θαηαγξαθνχλ νχηε θαη λα πεξηγξαθνχλ. Μπνξνχλ φκσο θαη νθείινπλ θαηά 

ηε γλψκε κνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο, εθφζνλ ε Μνπζηθνινγία ηνπ 21νπ 

αηψλα, αλνηρηή πιένλ ζην «θαηλνχξγην» θαη ην «δηαθνξεηηθφ», ππφζρεηαη κία 

επνρή άπεηξσλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κνπζηθψλ εκπεηξηψλ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Όζν δηεμνδηθά θαη αλ επηρεηξήζεθε λα πξνζεγγηζηεί ην παξαπάλσ δήηεκα 

ηεο ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο θαη ζηα ηξία θεθάιαηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο, δελ παχεη λα ηζρχεη ην γεγνλφο πσο ην πεδίν ηνπ δεηήκαηνο απηνχ 

ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο εθηελέο θαη κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο, αθήλνληαο 

πηζαλφηαηα «εθηεζεηκέλα» αξθεηά ζεκεία ηνπ. Ωζηφζν, απηφ πνπ θαηαλφεζα 

θαη ε ίδηα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο φζν θαη ηεο ζπγγξαθήο θαη 

πνπ επηζεκαίλσ κε έκθαζε, είλαη πσο ν ηνκέαο ηεο παιαηάο κνπζηθήο κε 

φια φζα δεηήκαηα θέξεη, ζα απνηειεί πάληα έλαλ ηνκέα επίθαηξν θαη 

δσληαλφ, φρη ηφζν εμαηηίαο ηεο γνεηείαο πνπ αζθεί κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

κνπζηθήο παξάδνζεο πνπ θνπβαιά, φζν ηεο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηαο πνπ 

έρεη λα κπνξεί λα «κεηακνξθψλεηαη» ζε θάζε ηνπ εθηέιεζε ζε θάηη 

δηαθνξεηηθφ θαη ηαπηφρξνλα θαηλνχξγην. Η θαηλνκεληθή αληηθαηηθφηεηα ηεο 

δηηηήο απηήο ηαπηφηεηαο πνπ δηαζέηεη, ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ, είλαη 

ηειηθά ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ηνλ θξαηά κέρξη θαη ζήκεξα ζην επίθεληξν ηεο 

κνπζηθήο εθηέιεζεο ζηε δπηηθή αθαδεκατθή  κνπζηθή. Η ππφζηαζε βέβαηα 

απηή, δελ θαηάθεξε λα βγεη πξαγκαηηθά ζηελ επηθάλεηα παξά κφλν κεηά απφ 

πνιιά ρξφληα, κέζα απφ ηε θξέζθηα θαη αλαλεσκέλε καηηά ηεο Νέαο 

Μνπζηθνινγίαο. Η εξκελεπηηθή θαη αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελφο κνπζηθνχ 

έξγνπ ηεο επνρήο ηνπ Palestrina, ηνπ Bach ή ηνπ Beethoven κπνξεί θαη απηή 

πιένλ λα απνηειέζεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ λα αληαλαθιά θαη λα 

κνξθνπνηεί ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ελφο 

εθηειεζηή θαη αθξναηή αληίζηνηρα. Η ηζηνξηθή απηή πξνζέγγηζε, πνπ 

θαηάθεξε επηηπρψο λα εηζρσξήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο θαη 

θαηαλφεζεο θαηά ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, δεκηνχξγεζε ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο αλαβίσζεο θαη αλάπιαζεο ηνπ κνπζηθνχ απηνχ 

είδνπο. Ο κνπζηθνιφγνο έρεη ηε δπλαηφηεηα πηα λα κελ πεξηνξίδεηαη ζην 

ξφιν ελφο απξφζσπνπ κνπζηθνχ αλαιπηή, ν εξκελεπηήο λα κελ 

επαλαπαχεηαη απαξαίηεηα ζην ξφιν ελφο δηεθπεξαησηηθνχ εθηειεζηή θαη ν 

αθξναηήο λα κε ζηέθεηαη ζην ξφιν ελφο παζεηηθνχ δέθηε. Όινη ηνπο έρνπλ 

πιένλ ην έλαπζκα λα θάλνπλ έλα βήκα παξαπέξα θαη απειεπζεξσκέλνη 

πηα, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο κνπζηθή αληίιεςε, δηαίζζεζε θαη θξίζε, 

λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηη θξχβεηαη αιεζηλά κέζα ζην κνπζηθφ 

έξγν.   
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UΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

1) UΜοσζηθά όργαλα:UF

182
F                         

 

 UΜεζαίφλας-Aλαγέλλεζε: 

Καηά ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα, ζπλαληηέηαη πιήζνο εγρφξδσλ, πλεπζηψλ 

θαη θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ελψ κεηέπεηηα, θαηά ηελ Αλαγέλλεζε, 

πνιιά απφ ηα φξγαλα απηά ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θάπνηα 

γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε άλζεζε, φπσο ην εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν, ην ιανχην θαη 

ην θιάνπην κε ξάκθνο, ελψ θαηλνχξγηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, φπσο ην 

ζπηλέηην-virginal, ε viola da gamba θαη ε viola da braccio. 

 

 

 

Έγχορδα Πνευστά Κρουστά
κόρνο τφμπανο

άρπα ςάλπιγγα ντζφι

λφρα ςαλμζλι μικρό τφμπανο

κιθάρα βομβάρδη πιάτα

ψαλτήριο ευθφαυλοσ κφμβαλα

βιζλλα φλάουτο ντόλτςε τρίγωνο

βιζλλα με τροχό πλαγίαυλοσ καμπάνεσ

μονόχορδο διπλόσ αυλόσ κρόταλα

λαοφτο με μακρφ μπράτςο αυλόσ του ενόσ χεριοφ ςείςτρα

 

 

 

 

                                                           
182

Ulrich Michels, “Άηιαο ηεο κνπζηθήο”, ζει. 246, 261, 263. 
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UΜπαρόθ: 

Σα κνπζηθά φξγαλα ζην Μπαξφθ πξνέξρνληαη απφ ηελ πινχζηα ζπιινγή 

νξγάλσλ ηεο Αλαγέλλεζεο. ηελ επνρή απηή ζπλαληά θαλείο φκσο γηα 

πξψηε θνξά νινθιεξσκέλε ηελ νηθνγέλεηα ησλ βηνιηψλ, πνπ καδί κε ην 

ηζέκπαιν, ην ιανχην, ην θιάνπην θαη ην θιάνπην κε ξάκθνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

 

 

Έγχορδα Πληκτροφόρα Πνευστά Κρουστά

άρπα τςζμπαλο φλάουτο τφμπανα

λαοφτο κλαβίχορδο φλάουτο ντόλτςε καςτανιζτεσ

θεόρβη εκκληςιαςτικό όργανο (sopranino ξυλόφωνο

κιθάρα φορτεπιάνο soprano κουδοφνια

ςαντοφρι (fortepiano) alto ξφςτρεσ

βιολί tenor τρίγωνο

(treble ή descant viol) bass καμπάνεσ

βιόλα contrabass) κρόταλα

(alto viol) όμποε ντζφι

tenor viol φαγκότο πιάτα

βιολοντςζλλο κορνζττο

(bass viol ή cello) κόρνο

κοντραμπάςςο τρομπζτα

(contrabass viol ςαλμζλη

ή violone) κρουμόρνη
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2) UΜερηθά ελδεηθηηθά ζσγγράκκαηα:UF

183 

 

 

 Michael Praetorius, “Syntagma Musicum” (1614-1620) 

 Martin Mersenne, “Traite de l‟ Harmonie Universelle “ (1627) 

 Johann Johachim Quantz, “Versuch einer Anweisung die Floete 

traversiere zu spielen” (1752) 

 Karl Philipp Emanuel Bach, “Versuch uber das wahre Art das Klavier 

zu spielen” (1753-1762) 

 Leopold Mozart, “Versuch einer grundichen Violinschule” (1756) 

 Sebastien de Brossard, “Dictionaire de musique” (1703) 

 Francois Couperin, “L‟ Art de toucher le clavesin” (1717) 

 Jacques Hotteterre, “L‟ Art de prelude sur la flute traversiere, sur la 

flute a bec, sur le hautbois et autres instruments de dessus”, (1719) 

 Jean-Jacques Rousseau, “Dictionaire de musique” (1767) 

 Michel Pinalet de Monteclair, “Principes de musique” (1736) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Jean-Claude Veilhan, “The Rules of musical interpretation in the baroque era”, 

Alphonse Leduc, Paris, 1977. 
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3) UΜοσζηθές παράκεηροη ποσ δελ είλαη ζσλήζφς ζαθώς 

προζδηορηζκέλες ζηελ προθιαζηθή κοσζηθή:UF

184
F   

 

 UPerforming Practice (Εθηειεζηηθά κέζα) 

   Πξνηεηλφκελα είδε Φσλψλ  

   Πξνηεηλφκελα είδε Μνπζηθψλ νξγάλσλ 

   Αξηζκφο Φσλψλ 

   Αξηζκφο Μνπζηθψλ νξγάλσλ 

 UPerformance Externals (Εθηειεζηηθά γλσξίζκαηα U) 

   Αθξηβή tempi (ηαρχηεηεο) 

   Η δηαθχκαλζε ηνπ tempo (π.ρ. rubato) 

   Σα επίπεδα ησλ δπλακηθψλ 

   Σα ζηνηρεία άξζξσζεο (π.ρ. staccato, legato…) 

 UPerformer‟s additions (Πξνζζήθεο εθηειεζηή U) 

   Η αθξηβήο θχζε ησλ ζηνιηδηψλ  

   Η θχζε κείσζεο ηεο έληαζεο 

   Η «δηάξζξσζε» ησλ ζπγρνξδηψλ 

   Η ζηηγκηαία ξχζκηζε ηνπ ξπζκνχ (π.ρ. ξπζκηθφ rubato) 

 UTechnical Aspects (Σερληθέο όςεηοU) 

   Σν ηνληθφ χςνο 

   Σν θνχξδηζκα   

 

 

                                                           
184

 Roland John Jackson, “Performance Practice A Dictionary-guide for musicians”, 
Routledge, Great Britain, 2005, intr., ζει. ix 
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4) UΜερηθά από ηα πηο γλφζηά περηοδηθά παιαηάς 

κοσζηθής:UF

185 

 

 Early Music 

 The musical Quaterly 

 Early Music Today 

 Early Music America Magazine 

 Early Music Chicago 

 Early Music Colorado Quaterly 

 Early Music Review 

 Early Music Performer 

 Early Music News Magazine 

 Journal of the VdGSA (Viola da Gamba Society of America) 

 Plainsong and Medieval Music 

 Journal of the Lute Society of America 

 Historic Brass Society Journal 

 Eighteenth-Century Music 

 Seventeenth-Century Music 

 Recorder Education Journal 

 Galpin Society Journal 

 American Recorder Society 

 

 

 

                                                           
185

HUhttp://earlymusichicago.org/publications_journals.htm UH , (Accessed 13 June 2011) 
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5) UΒηογραθηθά ζηοητεία: 

 

UΑrnold DolmetschUF

186 

Γελλεκέλνο ην 1858 ζε κνπζηθή νηθνγέλεηα, ζεσξείηαη απφ ηηο πξψηεο 

κνπζηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ αλαβίσζε ηελ παιαηά κνπζηθή κε φξνπο 

ηζηνξηθνχο σο πξνο ην ζηπι εθηέιεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

νξγάλσλ θαη απζεληηθψλ ρεηξφγξαθσλ παξηηηνχξσλ. Ωο ιάηξεο ησλ 

παιαηψλ νξγάλσλ θαηάθεξε γξήγνξα λα θαηαζθεπάζεη δηθή ηνπ επηρείξεζε 

ζέηνληαο γηα πξψηε θνξά θαηά ηνλ 19ν αηψλα δεηήκαηα απζεληηθφηεηαο 

δίλνληαο κία λέα ψζεζε ζην ηφηε ξεχκα αλαβίσζεο ηεο παιαηάο κνπζηθήο.  

 

UGustav Leonhardt UF

187 

Γελλεκέλνο ην 1928 ν Οιιαλδφο ηζεκπαιίζηαο, νξγαλίζηαο θαη καέζηξνο 

έρεη αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο παιαηάο κνπζηθήο θαη έρεη 

δηαθξηζεί γηα ην ηδηάδνλ ζηηιηζηηθφ ηνπ παίμηκν, κέζα απφ ην νπνίν έγηλε 

παγθφζκηα γλσζηφο. Η πηνζέηεζε ηνπ ιεγφκελνπ «eloquent style» ζηηο 

εθηειέζεηο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Harnocourt θαη Βrüggen θαη ε 

πξνηίκεζή ηνπ γηα ηα παιαηά φξγαλα, ηηο ηερληθέο ηνπο θαη ηηο ηζηνξηθέο 

πεγέο ηνλ έθαλαλ ηδηαίηεξα αγαπεηφ δηζθνγξαθηθά ερνγξαθψληαο ηα 

πεξηζζφηεξα έξγα απφ θάζε άιιν ηζεκπαιίζηα κέρξη ζηηγκήο.  

 

UNikolaus Harnoncourt UF

188 

O Απζηξηαθφο καέζηξνο, ηζειίζηαο θαη βηνινλίζηαο γελλήζεθε ην 1929 ζην 

Βεξνιίλν.  Με έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παιαηά κνπζηθή ίδξπζε ην 1953 ην 

ζχλνιν «Concentus Musicus of Vienna» ρξεζηκνπνηψληαο παιαηά φξγαλα. 

Δθηφο φκσο απφ ην κνπζηθφ ηνπ ζχλνιν, πνιχ ζεκαληηθή ππήξμε ε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ηζεκπαιίζηα Gustav Leonhardt ερνγξαθψληαο φιεο 

ηηο θαληάηεο ηνπ Bach απφ ην 1971 σο ην 1990 γηα ηε δηζθνγξαθηθή εηαηξεία 

«Teldec». Πην πξφζθαηα ν Harnocourt επηδφζεθε ζηελ ερνγξάθεζε 

θιαζηθνχ θαη ξνκαληηθνχ ξεπεξηνξίνπ κε ην «Concentus Musicus» θαη ηελ 

                                                           
186

 Barry Kernfeld, “(Eugene), Dolmetsch Arnold, Grove Music Online, ed. L. Macy, 
(Accessed 8 June, 2011), HUhttp://www.grovemusic.com UH  
187

 Howard Schott, “Leonhardt, Gustav (Maria), Grove Music Online, ed. L. Macy, 
(Accessed 8 June, 2011), HUhttp://www.grovemusic.com UH  
188

 Nicholas Anderson, “Harnocourt, Nikolaus”, Grove Music Online, ed. L. Macy, 
(Accessed 8 June, 2011), HUhttp://www.grovemusic.com UH  
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«Chamber Orchestra of Europe». Δπίζεο ε έξεπλά ηνπ θαη ε έθδνζε 

άξζξσλ θαη βηβιίσλ  πάλσ ζε ζέκαηα εθηέιεζεο θαη ρξήζεο παιαηψλ 

νξγάλσλ έρεη παίμεη γεληθφηεξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαβίσζε ηεο 

παιαηάο κνπζηθήο. Ο Harnoncourt ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

ερνγξάθεζαλ ηα «Καηά Μαηζαίνλ Πάζε» ηνπ Bach κε ηζηνξηθά φξγαλα θαη 

κε ηζηνξηθά ελεκεξσκέλεο πξαθηηθέο εξκελείεο θαη σο πξσηνπφξνο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηζηνξηθήο εθηέιεζεο πξαγκαηνπνίεζε ην 1970 κία ερνγξάθεζε 

πνπ ζεσξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα επηζηεκνληθφ επίηεπγκα γηα ηελ ηφηε επνρή. 

 

UMichala PetriUF

189 

Γελλεκέλε ην 1958 ζηελ Κνπεγράγε, ε Γαλή θινγεξίζηξηα Μichala Petri 

θαηάθεξε λα θαηαζηήζεη παγθνζκίσο γλσζηφ ην flauto dolce κέζα απφ ηηο 

αλαξίζκεηεο ερνγξαθήζεηο ηεο, θπξίσο γηα ηελ εηαηξεία «Phillips», κε πνιχ 

γλσζηέο νξρήζηξεο, φπσο ε «Academy of St Martin-in-the-fields» ζε έξγα 

baroque θαη κε ζπλεξγαζίεο ηεο κε πνιχ ζεκαληηθνχο κνπζηθνχο εθηειεζηέο. 

Η ηδηαίηεξα πςειή δεμηνηερληθή ηεο αξηηφηεηα θαη ε ηζρπξή ηεο πεπνίζεζε 

πσο έλα ηφζν απιφ θαηαζθεπαζηηθά φξγαλν κπνξεί λα ζηαζεί επάμηα δίπια 

ζε νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν νξρήζηξαο, ππήξμαλ πνιχ ηζρπξά θίλεηξα 

ψζηε λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη απφ κφλε ηεο έλα άιιν επίπεδν 

εθηέιεζεο ζην φξγαλν απηφ. Οη αλεπαλάιεπηεο βηξηνπνδηθέο ηεο εκθαλίζεηο 

θαη νη αλαξίζκεηεο δηαζθεπέο ηεο πνιχ γλσζηψλ έξγσλ θαη «εκπνξηθψλ ρηη» 

πξνθιαζηθήο, αιιά θαη κεηαγελέζηεξεο επνρήο, ηελ έθαλαλ ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή ζην παγθφζκην κνπζηθφ θνηλφ. Πνιχ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απνηειεί ε επρέξεηά ηεο λα παίδεη κε «απφιπην θνχξδηζκα» ζε έλα φξγαλν 

πνπ απφ ηε θχζε ηνπ δελ παξέρεη απηήλ ηε δπλαηφηεηα, θάηη ζην νπνίν 

βνεζάεη ηφζν ε ρξήζε θιάνπησλ ληφιηζε ζχγρξνλνπ θνπξδίζκαηνο (440 

Hz), φζν θαη ε εχξεζε εηδηθψλ  εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ πνπ λα βνεζάλε ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο.      
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UFrans BrüggenUF

190 

O Οιιαλδφο θινγεξίζηαο, θιανπηίζηαο θαη καέζηξνο Frans Brüggen, 

γελλήζεθε ζην Άκζηεξληακ ην 1934.  Ωο έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο 

«ρξπζήο  δεθαεηίαο» 1965-75 θαη κφληκνο ζπλεξγάηεο ζπνπδαίσλ 

νλνκάησλ πνπ ζηηγκάηηζαλ ην ρψξν, φπσο νη Gustav Leonhardt, Nikolaus 

Harnoncourt θαη Anner Bylsma, απνηειεί ηνλ άλζξσπν πνπ νπζηαζηηθά 

αλαβίσζε ην θιάνπην κε ξάκθνο κεηά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη απφ 

ηνλ A. Dolmetsch, ερνγξαθψληαο πάξα πνιιά έξγα γηα ηελ «Σeldec» κε ηνλ 

ηίηιν «Das alte Werk». O γλσζηφο νιιαλδφο εθηειεζηήο, κέζα απφ ηελ 

πνιπεηή ηνπ ελαζρφιεζε κε ηελ παιαηά κνπζηθή, δεκηνχξγεζε έλα δηθφ ηνπ 

ζηπι απαξάκηιιεο εθηειεζηηθήο πξαθηηθήο ζηεξηδφκελν θπξίσο ζε ζηνηρεία 

ηνπ «Eloquent style» θαη ζηελ ηάζε ηνπ γηα κνπζηθφ πεηξακαηηζκφ, θάηη πνπ  

πξνζπάζεζαλ πνιινί κεηέπεηηα λα κηκεζνχλ. Απφ ην 1981 μεθίλεζε λα 

θάλεη θαξηέξα σο καέζηξνο δεκηνπξγψληαο ηελ νξρήζηξα «Orchestra of the 

Eighteenth Century», απνηεινχκελε απφ παιαηά φξγαλα γλσξίδνληαο 

ηεξάζηηα επηηπρία παγθνζκίσο. Έρεη δηεπζχλεη πνιχ κεγάιεο θαη γλσζηέο 

νξρήζηξεο δίλνληαο έκθαζε ζε δεηήκαηα ηζηνξηθήο απζεληηθφηεηαο. 

 

UPaul McCreeshUF

191 

Γελλεκέλνο ην 1960 ζην Λνλδίλν, ν καέζηξνο P. MacCreesh ίδξπζε ην 

«Gabrieli Consort and Players», έλα κνπζηθφ ζχλνιν γλσζηφ γηα ηηο ηζηνξηθά 

ελεκεξσκέλεο εθηειέζεηο ηνπ βαζηδφκελεο ζε απζεληηθέο κνπζηθέο πεγέο. Οη 

ερνγξαθεκέλεο εθηειέζεηο ηνπ κνπζηθνχ ηνπ ζπλφινπ ζε ζπλζέηεο φπσο 

Gabrieli, Grandi θαη Monteverdi έρνπλ απνζπάζεη εμαηξεηηθέο θξηηηθέο θαη 

βξαβεία γηα ηελ πξνζπάζεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηνπο κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο ηφηε επνρήο ιακβάλνληαο ππφςηλ παξάγνληεο 

αθνπζηηθήο θαη ερνρξψκαηνο. 

 

 

 

                                                           
190

 J. M. Thomson,”Brüggen, Frans”, Grove Music Online, ed. L. Macy, (Accessed 13 
June, 2011), HUhttp://www.grovemusic.com UH  
191

 Jonathan Freeman-Attwood, “McCreesh, Paul”, Grove Music Online, ed. L. Macy, 
(Accessed 8 June, 2011), HUhttp://www.grovemusic.com UH  

http://www.grovemusic.com/
http://www.grovemusic.com/

