
 
 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

 

Φερνάντο ορ (1778-1839), μία  ιςτορική και ερμηνευτική προςζγγιςη των 

τραγουδιών του με ιδεολογικό περιεχόμενο. 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΙΣΟΡΙΚΗ/ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Σησ φοιτήτριασ 

Ιςιδώρασ Αβραάμ 

Α.Ε.Μ.: 1558 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Θεόδωροσ Κίτςοσ, λζκτορασ 

 

 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2016 



 
 

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 

FACULTY OF FINE ARTS 

SCHOOL OF MUSIC STUDIES 

 

 

Fernando Sor (1778-1839), a historical and performance approach of his songs 

with ideological context 

 

 

DIPLOMA THESIS 

HISTORICAL/SESTEMATIC MUSICOLOGY 

 

 

 

By Isidora Avraam 

 

 

 

Supervisor: Theodoros Kitsos, lecturer 

 

 

THESSALONIKI, APRIL 2016 



 
 

 

  ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ .............................................................................................................................................. 3 

1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ ............................................................................................................................................... 1 

2. ΒΛΟΣ ΚΑΛ ΕΓΟ ΤΟΥ ΣΟ......................................................................................................................... 3 

3. ΤΑΓΟΥΔΛΑ ΜΕ ΛΔΕΟΛΟΓΛΚΟ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ..................................................................................... 13 

3α. Ρατριωτικά τραγοφδια ..................................................................................................................... 13 

I) Himno de la Victoria, ‘Venid, vencedores’ .............................................................................. 13 

II) Los Defensores de la Patria, ‘Vivir en cadenas’ ....................................................................... 29 

III) Marche Patriotique Espagnole, ‘Marchemos, marchemos’.................................................... 39 

IV) Chanson relative aux Evénements d’Espagne, ‘Adonde vas, Fernando incauto’ .................... 52 

 

3β. Λοιπά τραγοφδια με ιδεολογικό περιεχόμενο ................................................................................. 71 

I) Le dernier cri des Grecs, ‘Marchons, àmis, avançons en silence’, ........................................... 71 

II) ‘Appel des nègres aux Français’ .............................................................................................. 84 

 

3γ. Τραγοφδια αμφιςβθτοφμενθσ πατρότθτασ ...................................................................................... 95 

I) ‘Corone la Victoria’ .................................................................................................................. 95 

II) ‘Fuentes son de llanto’ .......................................................................................................... 111 

 

4. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................................... 120 

5. ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ ................................................................................................................................... 122 

6. ΡΑΑΤΘΜΑ ..................................................................................................................................... 127 

 



1 
 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
  

Φερνάντο Σορ (Fernando Sor): ζνασ ςυνκζτθσ, κικαριςτισ, τραγουδιςτισ, κακθγθτισ 

κικάρασ και φωνισ, ο οποίοσ ζηθςε ςτισ αρχζσ του 19ου αι.. Στο ςφγχρονο ευρφ κοινό είναι 

γνωςτόσ, κυρίωσ, για το κικαριςτικό κομμάτι τθσ καριζρασ του. Θ βαρφτθτα, θ οποία δόκθκε 

ςτθ ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ του κικαριςτικοφ ρεπερτορίου επιςκίαςε το υπόλοιπο 

ςυνκετικό του ζργο, ζτςι ϊςτε αυτό να μζνει, ςε μεγάλο βακμό, ανζγγιχτο1. Θ παρακατακικθ 

του, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνει μουςικι για μπαλζτο, ςυμφωνίεσ και κουαρτζτα εγχόρδων, 

ενϊ ςθμαντικό μζροσ του ζργου του καταλαμβάνει θ φωνθτικι μουςικι, θ οποία αποτελείται 

από μία όπερα, καντάτεσ, ζνα μοτζτο και τραγοφδια με ςυνοδεία διαφόρων οργάνων2.  

Μελετϊντασ κανείσ τον βίο του Σορ ανακαλφπτει πωσ υπιρξε ζνα ανιςυχο πνεφμα ςε 

ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Αυτό δικαιολογείται εάν 

αναλογιςτοφμε τθν καταλανικι3 του καταγωγι και το γεγονόσ ότι ζηθςε ςτθν Λςπανία τθν 

περίοδο του Λβθρικοφ πολζμου4. Τα πρϊτα χρόνια του πολζμου υπθρζτθςε ωσ αξιωματικόσ 

του ςτρατοφ υπζρ των ιςπανικϊν δυνάμεων. Πμωσ, τα ιδανικά του Διαφωτιςμοφ και τθσ 

Γαλλικισ Επανάςταςθσ, τα οποία αςπαηόταν τον οδιγθςαν να αλλάξει μζτωπο και να 

υποςτθρίξει τθ γαλλικι κυριαρχία ςτθν Λςπανία. Ωςτόςο, μετά τθ λιξθ του πολζμου θ 

απόφαςθ του αυτι του ςτοίχιςε τθν παραμονι του ςτθ χϊρα, κακϊσ ζπρεπε να αποχωριςει 

μαηί με τα γαλλικά ςτρατεφματα. 

Ο Σορ ζκανε αρκετά ταξίδια ςτθ ηωι του και πζρα από τθν Λςπανία, ζηθςε ςτο Ραρίςι, 

ςτο Λονδίνο και ςτθ Μόςχα. Ζδωςε πάμπολλεσ ςυναυλίεσ ςε αρκετά μζρθ τθσ Ευρϊπθσ και 

γνϊριςε αρκετό κόςμο, ο οποίοσ βριςκόταν είτε εντόσ των καλλιτεχνικϊν κφκλων, είτε και 

εκτόσ. Στθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ, κα γίνει εκτενζςτερθ αναφορά πάνω ςε γνωριμίεσ και φιλίεσ 

του ςυνκζτθ με τα μεγάλα ονόματα τθσ εποχισ.  Οι επιρροζσ που είχε ο ςυνκζτθσ από τον 

Μότςαρτ (Mozart) και τον Χάυντν (Haydn) φαίνονται ζντονα ςτο ςυνκετικό του ζργο5 και 

αδιαμφιςβιτθτα ο Σορ υπιρξε ζνασ μουςικόσ, ο οποίοσ πζραςε τα χρόνια του ενεργόσ μζςα 

                                                           
1
 Κεόδωροσ Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’ Φερδινάνδοσ Σορ», ςτο Μουςικολογία, τεφχοσ 21, 2013, ς. 277.  

2
 Brian Jeffery, «Sor, Fernando», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ 16 Νοε. 2015, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26246. 
3
 Αυτοδιοικοφμενθ κοινότθτα τθσ Λςπανίασ, τθσ οποίασ θ πρωτεφουςα είναι θ Βαρκελϊνθ. Βρίςκεται ςτο 

νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Λςπανίασ και ςυνορεφει με τθν Γαλλία. http://www.britannica.com/place /Catalonia, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. Για τα πρϊτα χρόνια του Σορ βλ. Brian Jeffery, Fernando Sor: Composer and Guitarist, 
Λονδίνο, Tecla, 1977/2

θ
 ανακ. εκδ. 1994, ς. 3. 

4
 Γνωςτόσ και ωσ Ρόλεμοσ Χερςονιςου ι Ρόλεμοσ Ανεξαρτθςίασ. Θ περίοδοσ από το 1808 μζχρι το 1814, όταν θ 

Γαλλία προςπάκθςε να επεκτείνει τθν επικράτεια τθσ ςτθν Λβθρικι χερςόνθςο. Βλ. http://www.britannica.com/ 
event/Peninsular-War, θλεκτρ. πρόςβ. 02 Φεβ. 2016. 
5
 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 1, 11-13, 33, 39, 78. 



2 
 

ςτουσ μουςικοφσ κφκλουσ τθσ εποχισ. Σθμαντικι πτυχι τθσ προςωπικότθτασ του είναι ότι 

μζςω τθσ μουςικισ του προςπάκθςε να εκφράςει τισ πολιτικζσ του απόψεισ αλλά και να 

υποςτθρίξει τθ διαφφλαξθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων πριν ακόμα αυτά κεςπιςτοφν6.  

Ο Σορ είναι ζνα πρόςωπο, το οποίο είχε πολλζσ επιτυχίεσ, αλλά και αποτυχίεσ ςτθν 

καριζρα του και γενικότερα ςτθ ηωι του. Θ ςυνκετικι του ςυνειςφορά, αλλά και οι 

παιδαγωγικζσ του μζκοδοι αξίηει να διαδοκοφν, όχι μόνο ςτο κικαριςτικό κοινό, αλλά και 

ευρφτερα. Αυτό αποτζλεςε και τθν αφορμι για τθν απόφαςθ μου να αςχολθκϊ ςτθ 

διπλωματικι μου εργαςία με τον ςυγκεκριμζνο ςυνκζτθ και με τα τραγοφδια ιδεολογικοφ 

περιεχομζνου. Συμπλθρωματικά, τα τραγοφδια αυτά παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

τόςο μουςικά, όςο και ποιθτικά.  

Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον κακ. Δθμιτριο Γιάννου για τθ χριςιμθ βοικεια 

του ςχετικά με τθν ελλθνικι απόδοςθ τθσ Ποικίλθσ Εγκυκλοπαίδειασ τθσ Μουςικισ7 

(Encyclopédie Pittoresque de la Musique), τθ ςοπράνο Αναςταςία Ρατςακίδου, με τθν οποία 

προςεγγίςαμε ερμθνευτικά οριςμζνα από τα τραγοφδια, που κα αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια, 

κακϊσ και τον επιβλζποντα κακθγθτι, Κεόδωρο Κίτςο, για τθν πολφτιμθ βοικεια και 

κακοδιγθςθ του κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 277.  

7
 Adolphe Ledhuy & Henri Bertini (επιμ), Encyclopédie pittoresque de la musique, Ραρίςι, H. Delloye, 1835. 
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2. ΒΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΟΡ 
 

Ο Φερνάντο Σορ γεννικθκε ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Λςπανίασ, το 1778 και βαπτίςτθκε ςτον 

Κακεδρικό Ναό τθσ πόλθσ ςτισ 14 Φεβρουαρίου τθσ ίδιασ χρονιάσ. Θ θμερομθνία βάπτιςισ του 

ενδζχεται να ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία γζννθςισ του, θ οποία δεν ζχει κακοριςτεί μζχρι 

ςιμερα. Θ υπόκεςθ αυτι προκφπτει από το γεγονόσ ότι κάτι ανάλογο ςυνζβθ με τθν 

περίπτωςθ του αδελφοφ του, Κάρλοσ Σορ8 (Carlos Sor), λίγα χρόνια αργότερα. Το πλιρεσ 

όνομα με το οποίο βαπτίςτθκε ο Φερνάντο ιταν Λωςιφ Φερνάντο Μακάρι Σορσ (Joseph 

Fernando Macari Sors) όμωσ το ονοματεπϊνυμο με το οποίο ςυςτθνόταν ποίκιλε ανάλογα με 

τθν εποχι και τθν τοποκεςία ςτθν οποία βριςκόταν9.  

Οι γονείσ του ανικαν ςτθν αςτικι τάξθ και τα πρϊτα του μουςικά ερεκίςματα τα 

απζκτθςε από τον πατζρα του, ο οποίοσ τον ζπαιρνε από πολφ νεαρι θλικία μαηί του ςτθν 

ιταλικι όπερα. Ραρ’ όλο που ο πατζρασ του, από μικρόσ, είχε αποκτιςει μουςικι παιδεία, είχε 

επιφυλάξεισ για τθ μουςικι εκπαίδευςθ του γιου του διότι πίςτευε πωσ κα αποτελοφςε 

εμπόδιο ςτθ γενικότερθ εκπαίδευςι του. Εντοφτοισ, αυτό δεν εμπόδιςε τον Φερνάντο από το 

να πειραματιςτεί με τθ μουςικι. Αν και αυτοδίδακτοσ, ζμακε να τραγουδά, να παίηει κικάρα 

και βιολί και επινόθςε ζνα δικό του τρόπο μουςικισ γραφισ. Τελικά ο πατζρασ του 

μεταπείςτθκε όςον αφορά τθν άποψθ που είχε για το εν λόγω κζμα και αυτό ζγινε όταν ο 

Φερνάντο άρχιςε να χρθςιμοποιεί τα λατινικά που μάκαινε εκείνο το διάςτθμα ςτα τραγοφδια 

που ςυνζκετε, ωσ τρόπο εξάςκθςθσ. Κατόπιν, ο πατζρασ του προςζλαβε δαςκάλουσ ϊςτε να 

του διδάξουν μουςικι10.  

Μετά το κάνατο του πατζρα του Φερνάντο, κακϊσ θ μθτζρα του δεν μποροφςε πλζον 
να τον ςυντθριςει, ο νεαρόσ Σορ ςτάλκθκε ωσ τρόφιμοσ ςτο μοναςτιρι τθσ Μοντςερράτ11, 
κάπου μεταξφ το 1789 και το 179012. Εκείνθ τθν εποχι, ςτα τζλθ του 18ου αι., το μοναςτιρι 
κεωρείτο από τισ πλζον αξιόλογεσ ςχολζσ μουςικισ τθσ Καταλονίασ και θ φωνθτικι μουςικι 
αποτελοφςε το επίκεντρο τθσ μουςικισ διδαςκαλίασ του13. Αξιοςθμείωτο κεωρείται το γεγονόσ 
ότι παρ’ όλθ τθν εκπαίδευςθ που ζλαβε ο Σορ ςτθν εκκλθςιαςτικι μουςικι, το μετζπειτα ζργο 

                                                           
8
 Ο Κάρλοσ Σορ γεννικθκε και βαπτίςτθκε ςτισ 5 Αυγοφςτου το 1785. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, βλ. Brian 

Jeffery, Fernando Sor: Composer and Guitarist, Λονδίνο, Tecla, 1977/2
θ
 ανακ. εκδ. 1994, ς. 3. 

9
 Επικρατζςτερεσ εκδοχζσ του ονόματοσ του ιταν οι εξισ: Φερνάντο και Φερδινάνδοσ (Ferdinand). Ωσ Φερνάντο 

ιταν γνωςτόσ, κυρίωσ, ςτισ περιοχζσ τθσ ιςπανικισ επικράτειασ και ωσ Φερδινάνδοσ ςτθν Ευρϊπθ. Το Σορσ ιταν 
το οικογενειακό επίκετο του Φερνάντο αλλά με αυτό ιταν γνωςτόσ μόνο ςτισ περιοχζσ τθσ Καταλονίασ. Το Σορ 
είχε κακιερωκεί ςτθν υπόλοιπθ Λςπανία και ςτθν Ευρϊπθ. Ρεριςςότερα βλ. ςτο Jeffery, Fernando Sor, ς. 3. 
10

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 3. 
11

 Θ Μοντςερράτ βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ Βαρκελϊνθσ και ανικει ςτθν Καταλονία. Για περαιτζρω 
πλθροφορίεσ βλ. http://www.britannica.com/place/Montserrat-mountain-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016.  
12

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα πρϊτα χρόνια του Σορ βλ. Jeffery, Fernando Sor, ςς. 1-4. 
13

 Matanya Ophee, «Introduction» ςτο Jan de Kloe (επιμ), Fernando Sor, Music for Voice and Guitar, Μαδρίτθ, 
Chanterelle, 1999, ς. 6. 
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του ιταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτραμμζνο ςτθν κοςμικι μουςικι. Σθμαντικότατο για τθ 
διαμόρφωςθ του χαρακτιρα του υπιρξε το γεγονόσ ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του 
ςτο μοναςτιρι, ιρκε ςε επαφι με τισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ μζςω των Γάλλων προςφφγων 
τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ14, οι οποίοι ζβριςκαν καταφφγιο ςτο μοναςτιρι15. 

Φεφγοντασ από τθ Μοντςερράτ και κατόπιν προτροπισ τθσ μθτζρασ του, ακολοφκθςε  
ςτρατιωτικι καριζρα, κακϊσ, εκείνθ τθν εποχι, κεωρείτο παράδοξο ζνασ άνδρασ τθσ 
κοινωνικισ του τάξθσ να αςχολείται επαγγελματικά με τθ μουςικι. Το 1796, περίπου, 
εντάχκθκε ςτθ ςτρατιωτικι ακαδθμία και για όςο ιταν εκεί ζβριςκε χρόνο να ςυνκζτει και να 
παίηει. Μζςα ςτο επόμενο ζτοσ ολοκλιρωςε τθ μοναδικι του όπερα, θ οποία είχε ελλθνικι 
κεματολογία και ζφερε τον τίτλο Ο Τθλζμαχοσ ςτο νθςί τθσ Καλυψοφσ (Il Telemaco nell’isola di 
Calipso). Συμπλθρωματικά το διάςτθμα εκείνο, αφότου είχε ακοφςει τθ μουςικι του 
Φεντερίκο Μορζτι16 (Federico Moreti), ο Σορ αφοςιϊκθκε ςτθ μελζτθ τθσ κικάρασ. Σφμφωνα 
με τον Λαρσ οφςβολ17, ο Σορ δζχκθκε αρκετζσ επιρροζσ από τον Μορζτι. Θ άποψθ αυτι 
ςτθρίηεται ςτθ μεταβολι του φφουσ των μετζπειτα ζργων του ςυνκζτθ και ςτθν ζνταξθ 
αντιςτικτικϊν ςτοιχείων ςτθ μουςικι του. Πμωσ, θ ςθμαντικότερθ επιρροι του Μορζτι ςτον 
νεαρό τότε Σορ είναι εμφανισ μζςω τθσ απόφαςισ του να αφοςιωκεί ςτθν εξάχορδθ κικάρα 
με μονζσ χορδζσ, ενϊ, εκείνθ τθν εποχι ςτθν Λςπανία, επικρατοφςε ακόμα θ χριςθ τθσ 
πεντάχορδθσ κικάρασ με διπλζσ χορδζσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι τότε ςτθν Λςπανία θ κικάρα 
κεωρείτο, κατά βάςθ, ςυνοδευτικό όργανο. Ο Μορζτι και αργότερα ο Σορ είναι μερικοί από 
τουσ οποίουσ ζδωςαν μία καινοφρια και διαφορετικι υπόςταςθ ςτο ςυγκεκριμζνο όργανο, 
εκείνθ τθν εποχι.      

Ανάμεςα ςτο 1798 και 1799, περίπου, όδευςε προσ τθν Μαδρίτθ επικυμϊντασ να 
διεκδικιςει μία κζςθ μουςικοφ ςτθν αυλι του βαςιλιά Κάρολου Δϋ (Charles IV). Εν τζλει, δεν 
του δόκθκε θ κζςθ και, αντί αυτισ, το 1802 δζχκθκε τθν προαγωγι που του προςφζρκθκε για 
τισ ςτρατιωτικζσ του υπθρεςίεσ ςτθ Βαρκελϊνθ. Ωςτόςο, ςτθ Μαδρίτθ είχε τθν ευκαιρία να 
γνωρίςει εκλεκτζσ προςωπικότθτεσ όπωσ τθ Δοφκιςςα τθσ Άλμπα, θ οποία ζγινε θ προςτάτιδά 
του μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ τθσ, και τον Ντιονίςιο Αγουάδο18 (Dionisio Aguado). Κατόπιν 

                                                           
14

 Το νζο κακεςτϊσ του Ναπολζων Βοναπάρτθ (Napoleon Bonaparte) επικυμοφςε να αποδυναμϊςει τον κλιρο 
και αυτό μποροφςε να επιτευχκεί μζςω τθσ αναδιοργάνωςισ του. Πμωσ, ο Ράπασ Ρίοσ Στ’ (Pope Pius VI) (1717-
99) και μεγάλο μζροσ των κλθρικϊν εναντιϊκθκαν ςτο νζο κακεςτϊσ και ςτα μζτρα του. Αυτοί οι οποίοι δεν 
ςυμβιβάηονταν φυλακίηονταν ι εξορίηονταν. Για περιςςότερα βλ. http://www.britannica.com/biography/Pius-VI, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016 και http://www.britannica.com/event/French-Revolution/The-new-regime, θλεκτρ. 
πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
15

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 277.  
16

 Υπιρξε μια από τισ ςθμαντικότερεσ προςωπικότθτεσ ςτθν ιςτορία τθσ κικάρασ τθσ Λςπανίασ εκείνθσ τθσ εποχισ. 
Ο Μορζτι γεννικθκε ςτθ Νεάπολθ τθσ Λταλίασ το 1769, υπθρζτθςε, όπωσ ο Σορ, ωσ αξιωματικόσ του Λςπανικοφ 
ςτρατοφ και πζκανε το 1839 ςτθ Μαδρίτθ. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Μορζτι βλ. 
https://www.stringsbymail.com/federico-moretti-doce-canciones-for-voice-and-guitar-13964.html, θλεκτρ. πρόςβ.  
16 Δεκ. 2015 και http://www.earlyromanticguitar.com/erg/composers.htm#Moretti, θλεκτρ. πρόςβ. 16 Δεκ. 2015. 
Για περιςςότερα ςχετικά με το βίο και το ζργο του Σορ εκείνθ τθν περίοδο. βλ. Jeffery, Fernando Sor, ςς. 4-7. 
17

 Lars Rosvoll, Fernando Sor’s Evolution as a Performer and Composer as Reflected in the Revisions of the Grande 
Sonate, op. 22, Διδακτορικι διατριβι, University of Arizona, 2012, ς. 34. 
18

 Λςπανόσ ςυνκζτθσ και κικαριςτισ, μία από τθσ ςθμαντικότερεσ προςωπικότθτεσ τθσ ιςτορίασ τθσ κικάρασ και 
ςτενόσ φίλοσ του Σορ. Ζηθςε μεταξφ 1784 και 1849. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Τhomas F. Heck, «Aguado, 
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διετοφσ παραμονισ ςτθ Βαρκελϊνθ, το 1804 αναχϊρθςε για τθ Μάλαγα (Malaga) τθσ 
Ανδαλουςίασ19 (Andalucia), όπου, αν και ςτρατιωτικόσ καριζρασ, ςυνζχιςε να εξαςκεί το 
μουςικό του ταλζντο μζχρι το 180820. 

Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναφερκοφν κάποια κοινωνικοπολιτικά γεγονότα τθσ 
εποχισ, κακϊσ θ περίοδοσ αυτι αποτελεί ςθμείο καμπισ για τθν ιςτορία τθσ Λςπανίασ. Ιδθ 
από το 1789 ςτθν Ευρϊπθ κυριαρχεί ζνασ κοινωνικόσ αναβραςμόσ και μια πολιτικι αςτάκεια 
εξαιτίασ των εξεγζρςεων και των ανακατατάξεων που ςυντελζςτθκαν ςτθν εξουςία, μζςω τθσ 
Γαλλικισ Επανάςταςθσ. Ακολοφκθςαν ςυγκροφςεισ μεταξφ των κρατϊν και θ Λςπανία, 
ςυνικωσ, βριςκόταν ςτο πλευρό των Γάλλων γειτόνων τθσ μζχρι που ο Ναπολζων Βοναπάρτθσ 
(Napoleon Bonaparte), ωσ Αυτοκράτορασ των Γάλλων από το 1804, ενίςχυςε τα γαλλικά 
ςτρατεφματα ςτθν Λςπανία. Θ κίνθςθ αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τθν προχπάρχουςα πίεςθ για 
μεταρρυκμίςεισ προκάλεςαν εχκρικό κλίμα ςτθ χϊρα, το οποίο ζφταςε ςτο ζςχατο ςθμείο του 
μετά τθν πρόςκλθςθ του Ναπολζοντα προσ τον βαςιλιά τθσ Λςπανίασ Φερνάντο Z’21 (Fernando 
VII) και τον πατζρα του, τον τζωσ βαςιλιά μζχρι και το 1808, Κάρολο Δϋ22 ςτθ Μπαγιόν23 
(Bayonne). Βαςιλιάσ και τζωσ βαςιλιάσ ζπεςαν κφματα ςτο άρτια ςτθμζνο ςχζδιο του 
Ναπολζοντα. Αποδζχκθκαν τθν πρόςκλθςθ και ταξίδεψαν ςτθ Μπαγιόν, όπου αναγκάςτθκαν 
να παραιτθκοφν από το κρόνο, οφτωσ ϊςτε το ςτζμμα να παραδοκεί ςτον αδελφό του 
Ναπολζοντα, Λωςιφ Βοναπάρτθ (Joseph Bonaparte), ο οποίοσ κυβζρνθςε τθν Λςπανία από το 
1808 μζχρι το 181324. Θ προδοςία προκάλεςε εξζγερςθ ςτθ Μαδρίτθ θ οποία ςυμπαρζςυρε 
τθν υπόλοιπθ Λςπανία να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα εναντίον των Γάλλων. Εν τζλει, μζχρι το 
φκινόπωρο του 1808 οι Γάλλοι περιορίςτθκαν ςτα βόρεια του ποταμοφ Ζβρου25. 

Στον αγϊνα αυτό των ςυμπατριωτϊν του ςυμμετείχε και ο Σορ, ςτθ κζςθ του 
αξιωματικοφ του ιςπανικοφ ςτρατοφ. Το αγωνιςτικό του πνεφμα δεν κα μποροφςε να μθν 
επθρεάςει και τθν καλλιτεχνικι του ζκφραςθ26. Είναι γνωςτό πωσ ο ςυνκζτθσ ζγραψε 
οριςμζνα τραγοφδια με αφορμι κάποια γεγονότα ι προσ τιμιν κάποιων περιςτάςεων εκείνθσ 
τθσ περιόδου. Το πρϊτο τραγοφδι, το οποίο, πικανόν, ςθματοδοτεί τθν αρχι τθσ πολιτικισ 
ζκφραςθσ του ςυνκζτθ κεωρείται το ‘Corone la victoria’. Υπάρχουν αμφιβολίεσ όςον αφορά 
τθν πατρότθτα του. Το τραγοφδι γράφτθκε το 1808 και είναι αφιερωμζνο ςτθ νίκθ των 
ιςπανικϊν δυνάμεων ςτθ μάχθ του Μπαϊλζν (Battle of Bailén), θ οποία ζγινε τθν ίδια χρονιά27. 

                                                                                                                                                                                           
Dionisio», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 2016, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/00319.  
19

 Ρόλθ τθσ Λςπανίασ θ οποία εντάςςεται ςτθν περιφζρεια τθσ Ανδαλουςίασ και βρίςκεται ςτθ νότια ακτι τθσ 
Λβθρικισ χερςονιςου. Βλ. http://www.britannica.com/place/Andalusia-region-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 2016. 
20

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 4-10. 
21

 Βλ. http://www.britannica.com/biography/Ferdinand-VII, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
22

 Βλ. http://www.britannica.com/biography/Charles-IV-king-of-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
23

 Ρεριοχι τθσ Γαλλίασ, θ οποία βρίςκεται ςτο νότιο τθσ τμιμα τθσ και ςυνορεφει με τθν Λςπανία. Βλ. 
http://www.britannica.com/place/Bayonne-France, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016.  
24

 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. http://www.britannica.com/biography/Joseph-Bonaparte, θλεκτρ. πρόςβ. 14 
Λαν. 2016. 
25

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 10-11. 
26

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 277. 
27

 Josep Dolcet, «La producción de Sor para la escena epañola» ςτο Luis Gásser (επιμ), Estudios sobre Fernando Sor 
, Μαδρίτθ, ICCMU, 2002, ς. 176. 



6 
 

Στθ ςυνζχεια ςυντζκθκαν τζςςερα τραγοφδια ιδεολογικοφ περιεχομζνου, τα οποία 
ςυγκαταλζγονται ςτον κφκλο των πατριωτικϊν τραγουδιϊν: το Himno de la Victoria (‘Venid, 
vencedores’), το οποίο ςυντζκθκε το 1808 και εορτάηει τθν ζνδοξθ είςοδο του ιςπανικοφ 
ςτρατοφ ςτθ Μαδρίτθ τθν χρονιά τθν οποία ςυντζκθκε· το Los Defensores de la Patria (‘Vivir en 
cadenas’), το οποίο γράφτθκε το 1809 ωσ μια προςπάκεια να εξυψϊςει το θκικό των 
ςυμπατριωτϊν του· το Marche Patriotique Espagnole (‘Marchemos, marchemos’), το οποίο 
επίςθσ γράφτθκε τθν ίδια χρονιά και καλεί τουσ Λςπανοφσ να πολεμιςουν τον εχκρό που 
παρζςυρε φπουλα τον, τότε, βαςιλιά τθσ Λςπανίασ Φερνάντο Ηϋςτθν αιχμαλωςία· τελευταίο εκ 
των τεςςάρων τραγουδιϊν το Chanson relative aux Evénements d’Espagne (‘Adonde vas, 
Fernando incauto’), το οποίο ολοκλθρθκθκε το 1812 και εξθγεί τισ πολιτικζσ εξελίξεισ τθσ 
Λςπανίασ μζχρι το τζλοσ του 181128. Ακόμα ζνα τραγοφδι που ςυνδζεται με τα γεγονότα του 
Λβθρικοφ πολζμου κεωρείται και το ‘Fuentes son de llanto’, του οποίου θ χρονολόγθςθ, μζχρι 
ςιμερα, δεν είναι γνωςτι. Εντοφτοισ υπολογίηεται να απορρζει από τθν περίοδο του Λβθρικοφ 
πολζμου29. Αξίηει να αναφερκεί πωσ υπάρχουν αμφιβολίεσ όςον αφορά τθν πατρότθτα του. Οι 
ςτίχοι του τραγουδιοφ περιγράφουν τθν κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν Λςπανία και  
προειδοποιοφν τον ιςπανικό λαό για τισ κακουχίεσ που κα ζφερνε ο γαλλικόσ ηυγόσ30. 

Από το 1808 μζχρι και το 1814 ιταν μία δφςκολθ εποχι για τον ιςπανικό λαό αφοφ θ 
Λςπανία και θ Γαλλία βρίςκονταν ςε ςυνεχι διαμάχθ. Οι πολιορκίεσ, θ πείνα, θ αναςφάλεια και 
ο φόβοσ ιταν λζξεισ κλειδιά για τθν εποχι. Ο ιςπανικόσ λαόσ διχάςτθκε για το εάν κα ςυνζχιηε 
να αντιςτεκόταν ενάντια ςτθ γαλλικι κυριαρχία ι εάν κα τθν αποδεχόταν. Οι Γάλλοι 
κεωροφνταν ξζνοι κατακτθτζσ, όμωσ ιταν ο λαόσ ο οποίοσ αντιπροςϊπευε τα ιδανικά τθσ 
Γαλλικισ Επανάςταςθσ και του Διαφωτιςμοφ, τα πρότυπα των οποίων θ δθμοκρατία κα 
ζπρεπε να ςτθρίηεται. Συμπλθρωματικά, θ τότε ιςπανικι θγεςία του Καρόλου Δ’ κεωρείτο 
ανάρμοςτθ και διεφκαρμζνθ και με τθν πάροδο των χρόνων αποδείχκθκε θ χειρότερθ που 
κυβζρνθςε τθν Λςπανία. Για οριςμζνουσ, ο ερχομόσ των Γάλλων αποτελοφςε τθν ελπίδα για τον 
εκςυγχρονιςμό τθσ πατρίδασ τουσ. Πςοι υποςτιριξαν τθ γαλλικι κατοχι ι ακόμα και, εν μζρει, 
τισ ιδζεσ του διαφωτιςμοφ ονομάςτθκαν «αφρανςεςάδοσ»31 (afrancesados) και δζχονταν 
επικζςεισ από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ. Κεωροφνταν προδότεσ από τθ μεγαλφτερθ 
μερίδα τουσ ιςπανικοφ λαοφ, ο οποίοσ επζλεξε τθν αντίςταςθ ςτθ νζα κυριαρχία. 

Ο Σορ, παρ’ όλο, που αρχικά εναντιϊκθκε ςτθν ειςβολι των γαλλικϊν δυνάμεων, 
άλλαξε τθν ςτάςθ του και υποςτιριξε τθν κυριαρχία τουσ ςτθ χϊρα. Άλλωςτε είχε γνωρίςει 
από πολφ νωρίσ τισ γαλλικζσ προοδευτικζσ ιδζεσ ςτθ Μοντςερράτ και πζραςε αρκετό διάςτθμα 
ςτθ Μάλαγα, μία πόλθ θ οποία φθμίηεται ιδιαίτερα για τθν παράδοςθ τθσ ςτισ φιλελεφκερεσ 
αξίεσ. Επιπλζον, για τθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ του, ςυνζβαλαν και οι γνωριμίεσ που ζκανε με 
αρκετοφσ Γάλλουσ μουςικοφσ, οι οποίοι ζφκαςαν ςτθν Λςπανία όταν ο ςτρατόσ του 

                                                           
28

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ςς. 277-278. 
29

 Γνωςτόσ και ωσ Ρόλεμοσ Χερςονιςου ι Ρόλεμοσ Ανεξαρτθςίασ. Θ περίοδοσ από το 1808 μζχρι το 1814, όταν θ 
Γαλλία προςπάκθςε να επεκτείνει τθν επικράτεια τθσ ςτθν Λβθρικι χερςόνθςο. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. 
http://www.britannica.com/event/Peninsular-War, θλεκτρ. πρόςβ. 02 Φεβ. 2016. 
30

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 21. 
31

 Στα ελλθνικά, ο όροσ αυτόσ, μεταφράηεται ωσ «εκγαλλιςμζνοι». Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 
όρο αυτό βλ. http://www.britannica.com/place/Spain/The-French-invasion-and-the-War-of-Independence-1808-
14, θλεκτρ. πρόςβ.  08 Λαν. 2015. 
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Ναπολζοντα ειςιλκε ςτθ Μαδρίτθ to 180832. Θ αποδοχι του Σορ όςον αφορά τθ γαλλικι 
κυριαρχία ςτθν Λςπανία, φαίνεται μζςω τθσ διοικθτικισ κζςθσ υπό τθσ γαλλικζσ αρχζσ, τθν 
οποία ανζλαβε το 1810 ςτθν πόλθ Χζρεκ33 (Jerez), τθσ Ανδαλουςίασ. Εκεί παρζμεινε ζωσ ότου 
αναγκάςτθκε να αποχωριςει μαηί με τον γαλλικό ςτρατό ςτθ Βαλζνκια34 (Valencia), περίπου 
το 1812. Το 1813, οι Γάλλοι θττικθκαν και αναγκάςτθκαν να αποχωριςουν από τα ιςπανικά 
εδάφθ. Μεγάλο μζροσ των αφρανςεςάδοσ ακολοφκθςαν τα γαλλικά ςτρατεφματα, 
φοβοφμενοι για το μζλλον τουσ εκεί, και αποχωριςαν για πάντα από τθν πατρίδα τουσ.  Ζνασ 
από αυτοφσ ιταν και ο Φερνάντο Σορ35. Ωσ νζοσ βαςιλιάσ-μονάρχθσ τθσ Λςπανίασ, μετά τθ μθ 
επιτυχι ζκβαςθ του πολζμου για τουσ Γάλλουσ, ορίςτθκε, για ακόμα μία φορά, ο Φερνάντο Η’. 
Οι ανθςυχίεσ των αφρανςεςάδοσ επαλθκεφτθκαν, αφοφ το νζο κακεςτϊσ εναντιϊκθκε ςε 
κάκε προοδευτικό ςτοιχείο και ςε κάκε υποςτθρικτι των Γάλλων36. 

Εξοριςμζνοσ ο Σορ ζφκαςε ςτο Ραρίςι όπου ιταν ιδθ γνωςτόσ από τισ εκδόςεισ των 
ζργων του για κικάρα, οι οποίεσ εκδόκθκαν το 1810 από τον Σαλβαδόρ Κάςτρο ντε Χιςτάου 
(Salvador Castro de Gistau)37. Μζςω τθσ κικάρασ ιταν δφςκολο να ζρκει θ αναγνϊριςθ που 
αποηθτοφςε διότι εκείνθ τθν εποχι θ ιςπανικι παράδοςθ ιταν εκτόσ των ευρωπαϊκϊν τάςεων  
και θ κικάρα ιταν ακόμα ςυνυφαςμζνθ με τθν εν λόγω κουλτοφρα. Ωςτόςο, οι επιρροζσ που 
είχε από το ιταλικό φφοσ, τον Μότςαρτ και τον Χάυντν ιταν όπλα, τα οποία τον βοικθςαν να 
αναδειχκεί. Άλλωςτε είχε ιδθ γνωρίςει επιτυχία ςυνκζτοντασ, μεταξφ άλλων, ςυμφωνίεσ και 
κουαρτζτα38. Ρικανότατα, εκείνθ τθν εποχι, ο ςυνκζτθσ γνϊριςε τον Εμανουζλ Ραλάκιο 
Φαχάρδο39 (Emanuel Palacio Fajardo), ζναν ιδεαλιςτι όπωσ ο Σορ, ο οποίοσ πάλευε για τθν 
ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ χϊρασ του, τθ ςθμερινι Βενεηουζλα. Θ φιλία αυτι και θ ζκδοςθ των 
δφο εκ των πζντε πατριωτικϊν τραγουδιϊν του, το Marche Patriotique Espagnole 
(‘Marchemos, marchemos’) και το Chanson relative aux Evénements d’Espagne (‘Adonde vas, 

                                                           
32

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 10-12. 
33

 Ανικει ςτθν επαρχία τθσ Κάντικ (Cadiz), τθσ αυτόνομθσ κοινότθτασ τθσ Ανδαλουςίασ. Για περιςςότερα βλ. 
http://www.britannica.com/place/Jerez-de-la-Frontera, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
34

 Βαλζνκια ονομάηεται τόςο θ αυτόνομθ κοινότθτα του νοτιοανατολικοφ τμιματοσ τθσ χϊρασ όςο και θ 
πρωτεφουςα τθσ εν λόγω κοινότθτασ. Για περιςςότερα βλ. http://www.britannica.com/place/Valencia-Spain, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
35

 Βrian Jeffery, «Sor, Fernando», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. 
πρόςβ. 16 Nοε. 2015, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26246. 
36

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 12. 
37

 Ο Κάςτρο ιταν εκδότθσ μουςικισ, ςυνκζτθσ και κικαριςτισ. Γεννικθκε το 1770 ςτθ Λςπανία και ζηθςε ςτο 
Ραρίςι από τισ αρχζσ του 19

ου
 αι. Το ενδιαφζρον του για τθ διάδοςθ τθσ κικάρασ ιταν ζντονο και για αυτό 

δικαιολογείται θ κζςθ, θ οποία είχε ωσ επιμελθτισ του περιοδικοφ ξζνθσ μουςικισ για κικάρα ι λφρα (Journal de 
Musique éttrangère pour la Guitarre ou Lyre). Για περαιτζρω πλθροφορίεσ όςον αφορά τον Κάςτρο βλ. 
http://musicadiz1812.es/compositor-castro-de-gistau-salvador.html, θλεκτρ. πρόςβ. 16 Δεκ. 2015. 
38

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 33. 
39

 Βενεηολάνοσ ο οποίοσ ταξίδεψε ςτθν Γαλλία το 1813, ϊςτε να ηθτιςει ενίςχυςθ από τουσ Γάλλουσ για τθν 
ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ Νοτίου Αμερικισ από τουσ Λςπανοφσ. Ο τότε βαςιλιάσ τθσ Γαλλίασ, Ναπολζων 
ανταποκρίκθκε κετικά ςτο αίτθμά του. Πμωσ, μετά τθν ανατροπι του το 1814, το νζο κακεςτϊσ, το οποίο 
κυβερνοφςε, κράτθςε διαφορετικι ςτάςθ απζναντί του, με αποτζλεςμα ο Φαχάρδο να ςυλλθφκεί. Εν τζλει ζλαβε 
τθ βοικεια που αναηθτοφςε το 1818, από τισ αγγλικζσ δυνάμεισ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο βιβλίο του 
Jeffery, Fernando Sor, ς. 36 και ςτον ςφνδεςμο http://www.britannica.com/place/Venezuela/The-independence-
movement, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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Fernando incauto’), ςτο Ραρίςι τθν εποχι αυτι αποτυπϊνει τθν εμπλοκι του ςυνκζτθ με 
πολιτικά ηθτιματα και τθ ςτροφι του προσ τθν ιςπανόφωνθ κοινότθτα40.      

Επιπρόςκετα, αξίηει να αναφερκεί πωσ το 1810, ςτο Λονδίνο, είχαν ιδθ εκδοκεί άλλα 
δφο από τα πατριωτικά τραγοφδια του ςυνκζτθ, το Himno de la Victoria και το Los Defensores 
de la Patria, τθν ζκδοςθ των οποίων χρθματοδότθςαν Λςπανοί ςυμπατριϊτεσ του Σορ που 
κατοικοφςαν ςτο Λονδίνο. Μζςω αυτοφ, αποδεικνφεται θ επαφι που κρατοφςε ο Σορ με τθν 
ιςπανικι ομογζνεια41. Τα δφο πατριωτικά τραγοφδια είχαν ςυμπεριλθφκεί ςτθ ςυλλογι με τα 
ποιιματα του Χουάν Μπαουτίςτα Αριάκα42 (Juan Bautista Arriaza), θ οποία ζφερε τον τίτλο 
Πατριωτικά Ποιιματα (Poesias Patrioticas). Αξιοπρόςεκτο είναι το γεγονόσ ότι ο Σορ, ςτθν 
πρϊτθ του απόπειρα να προςεγγίςει το λονδρζηικο κοινό επζλεξε να παρουςιάςει ζργα, τα 
οποία περιείχαν ιδεολογικό περιεχόμενο και κα ενίςχυαν τθν πατριωτικι πτυχι τθσ 
προςωπικότθτάσ του43. 

Το 1815, εξαιτίασ των πολιτικϊν εξελίξεων που επζφεραν το τζλοσ των Ναπολεόντειων 
πολζμων, ο αρικμόσ των Άγγλων επιςκεπτϊν ςτο Ραρίςι αυξικθκε ςθμαντικά. Τα 
προθγοφμενα χρόνια, κατά τθ διάρκεια τθσ βαςιλείασ του Ναπολζοντα, οι ςχζςεισ μεταξφ 
Αγγλίασ και Γαλλίασ ιταν ιδιαίτερα τεταμζνεσ, ωσ αντίπαλοι που ιταν. Ραρόλ’ αυτά, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ που βρίςκονταν πλζον οι δφο λαοί, φαίνονται ζντονα 
οι παριηιάνικεσ επιρροζσ ςτθ λονδρζηικθ κουλτοφρα, ιδιαίτερα μζςω του υψθλοφ επιπζδου 
που κατζκτθςε το μπαλζτο ςτο Λονδίνο μζχρι το 1816. Συνδυαςτικά με τθν τάςθ υπζρ τθσ 
ιςπανικισ κουλτοφρασ εκείνθ τθν περίοδο, τθν υποςτιριξθ των εξόριςτων από τθν αγγλικι 
κυβζρνθςθ και τθν ζκδοςθ των δφο πατριωτικϊν τραγουδιϊν του το 1810 ςτο Λονδίνο ζδωςαν 
το ζναυςμα ςτον Σορ να μετακομίςει εκεί το 181544. 

Θ περίοδοσ θ οποία πζραςε ςτο Λονδίνο κεωρείται από τισ πιο καρποφόρεσ τθσ 

ςταδιοδρομίασ του. Οι ιδιότθτεσ του ποίκιλαν: παρουςιάςτθκε ωσ ςυνκζτθσ, κικαριςτισ, 

τραγουδιςτισ και δάςκαλοσ φωνθτικισ και κικάρασ. Θ ζντονθ ςυναυλιακι του δραςτθριότθτα 

και οι ςθμαντικζσ γνωριμίεσ που απζκτθςε ςτον εκεί μουςικό κφκλο, καταδεικνφουν πωσ 

κατείχε τθ κζςθ ενόσ επαγγελματία μουςικοφ. Επίςθσ, αυτι τθν περίοδο, φαίνεται πωσ θ 

ςυμμετοχι του ωσ τραγουδιςτισ ςτισ ςυναυλίεσ ιταν εντονότερθ ςε ςχζςθ με αυτόν του 

κικαριςτι-εκτελεςτι45.  Πςον αφορά τθν εναςχόλθςι του με τθν παιδαγωγικι διάςταςθ τθσ 

μουςικισ, φαίνεται πωσ τον απαςχολοφςε ιδιαίτερα αφοφ μελζτθςε παιδαγωγικζσ ιδζεσ και 

ξεκίνθςε να φτιάχνει μία δικι του μζκοδο διδαςκαλίασ46, θ οποία εκδόκθκε τελικά τo 1830 και 

ζφερε τον τίτλο Μζκοδοσ για τθν κικάρα47 (Methode pour la Guitare). Θ μζκοδοσ του Σορ 

κεωρείται από το πιο αξιόλογα εγχειρίδια που αφοροφν τθν τεχνικι του οργάνου εκείνθ τθν 

                                                           
40

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 36. 
41

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 177. 
42

 J. B. Arriaza, Poesías patrióticas, Λονδίνο, T. Bensley, 1810. 
43

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 40. 
44

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 36-37. 
45

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 39-40. 
46

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 48. 
47

 Ferdinand Sor, «Méthode pour la Guitare», Ραρίςι, 1830. 
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εποχι48. Θ διάκριςι τθσ, ανάμεςα ςε άλλεσ, οφείλεται ςτθ λεπτομερι ανάλυςι τθσ, ςε κζματα 

τα οποία αφοροφν τθν κικαριςτικι τεχνικι και τον τρόπο μουςικισ ςκζψθσ και αντίλθψθσ του 

οργανοπαίκτθ. Ραραδείγματοσ χάριν, περιγράφεται θ κατάλλθλθ ςτάςθ του ςϊματοσ, των 

χεριϊν και των δακτφλων και θ ςχζςθ που πρζπει να ζχει ο κικαριςτισ με το όργανό του. Αξίηει 

να αναφερκεί πωσ θ τεχνικι παιξίματοσ του δεξιοφ χεριοφ του Σορ ςτθρίηεται αποκλειςτικά 

ςτα δάκτυλα, χωρίσ τθ χριςθ των νυχιϊν και ςτθ μζκοδο του αναλφει τον τρόπο με τον οποίο 

θ άκρθ του δακτφλου πρζπει να κτυπά τθν χορδι49. 

 Το ςυνκετικό ζργο τθσ περιόδου αυτισ ςυμπλθρϊνεται από ςόλο και ντουζτα για 

πιάνο, από φωνθτικι μουςικι και φυςικά από μουςικι για κικάρα. Τα ζργα του για κικάρα 

απαρτίηονται από φανταςίεσ, ςπουδζσ και ςειρζσ από παραλλαγζσ. Οι παραλλαγζσ που ζκανε 

ςτο Δον Τηιοβάνι (Don Giovanni) του Μότςαρτ ςυνδυάηουν το δίπτυχο του ενδιαφζροντοσ του 

Σορ, το τραγοφδι και τθν κικάρα, και μζςα από αυτζσ αντικατοπτρίηεται θ εκτίμθςθ που 

ζτρεφε για το ζργο του Μότςαρτ50. Είναι γνωςτό πωσ το ςυνκετικό ζργο, θ διδαςκαλία και οι 

ςυναυλίεσ που ζδινε ο Σορ εκείνθ τθν εποχι ςτο Λονδίνο βοικθςαν ςθμαντικά ςτθ διάδοςθ 

τθσ κικάρασ ςτουσ λονδρζηικουσ καλλιτεχνικοφσ κφκλουσ του 19ο αι.51. 

Το 1813 ξεκίνθςε ζνα κφμα μετανάςτευςθσ των Λςπανϊν προσ τθν Αγγλία και ζωσ το 

1823 ζφκαςε ςτο απόγειό του52. Θ Αγγλία, εκείνο το διάςτθμα δζχκθκε μία αρκετά μεγάλθ 

μερίδα εξόριςτων τθσ Λςπανίασ. Οι αφιερϊςεισ οριςμζνων ζργων του Σορ ςε εξόριςτουσ 

ςυμπατριϊτεσ του αποδεικνφουν πωσ κρατοφςε επαφι μαηί τουσ και πωσ παρζμενε εντόσ των 

ιςπανικϊν κφκλων53. Εντοφτοισ, ςτα τζλθ του 1822 με αρχζσ του 1823, περίπου, ο Σορ 

εγκατζλειψε το Λονδίνο και όδευςε προσ τθ ωςία. Στο ταξίδι του τον ςυνόδευςαν θ Φελιςίτ 

Ουλάν54 (Felicite Hullin), με τθν οποία, εκείνο το διάςτθμα, διατθροφςε δεςμό και θ κόρθ του 

Καρολίνα Σορ55 (Caroline Sor). Ρικανολογείται πωσ ο λόγοσ του ταξιδιοφ τουσ οφειλόταν ςτθν 

καινοφρια κζςθ τθν οποία δζχκθκε θ Φελιςίτ ωσ πρίμα μπαλαρίνα ςτο Μπαλζτο τθσ Μόςχασ 

(Moscow Ballet). 

                                                           
48

 Βrian Jeffery, «Sor, Fernando», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. 
πρόςβ. 28 Λαν. 2016, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26246. 
49

 http://www.musicweb-international.com/sor/, θλεκτρ. πρόςβ. 28 Λαν. 2016. 
50

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 48, 62-66. 
51

 Jeffery, Fernando Sor, ς 71. 
52

 Για περιςςότερα βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς. 39. 
53

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 39.  
54

 Θ Γαλλίδα Ουλάν και ο Σορ είχαν αρκετά μεγάλθ διαφορά θλικίασ, αφοφ εκείνθ, υπολογίηεται να ιταν 
γεννθμζνθ το 1805, ι και νωρίτερα. Το ερϊτθμα για το εάν παντρεφτθκαν παραμζνει αναπάντθτο κακϊσ δεν 
υπάρχουν τεκμιρια τα οποία επιβεβαιϊνουν το γάμο τουσ. Ωςτόςο, ςτθ ωςία θ Ουλάν υιοκζτθςε το επίκετο του 
Σορ. Βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς. 66. 
55

 Θ Καρολίνα δεν ιταν παιδί τθσ Ουλάν και υπάρχουν ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόςωπό τθσ. Είναι 
γνωςτό ότι θ Καρολίνα γεννικθκε ανάμεςα ςτο 1814 και 1817. Θ μθτζρα τθσ πζκανε όταν αυτι ιταν ακόμα μικρι 
και τθν μεγάλωςε ο πατζρασ τθσ. Βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς. 107. 
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Στο ταξίδι τουσ προσ τθ ωςία πζραςαν από το Ραρίςι, το Βερολίνο, τθ Βαρςοβία56 και 

ζφκαςαν ςτον τελικό τουσ προοριςμό, τθ Μόςχα τον Νοζμβριο του 1823. Στθν εξουςία 

βριςκόταν ο Τςάροσ Αλζξανδροσ Α’ (Tsar Alexander I), ο οποίοσ το 1825 απεβίωςε57 και ςτο 

κρόνο ανζβθκε ο αδελφόσ του, ο Τςάροσ Νικόλαοσ Α’ (Tsar Nicholas I). Θ βαςιλικι οικογζνεια 

ζδειχνε ιδιαίτερθ αδυναμία ςτον ςυνκζτθ και θ Αυτοκράτειρα Ελιςάβετ, γυναίκα του Τςάρου 

Αλζξανδρου Αϋ, πικανότατα υπιρξε μεγάλθ προςτάτιδά του ζωσ το κάνατό τθσ. Το ζργο του 

γνϊριςε μεγάλθ αποδοχι από τουσ ϊςουσ και εκείνθ τθν περίοδο ο Σορ αςχολικθκε κυρίωσ 

με τθ ςφνκεςθ μουςικισ για μπαλζτο. Το μπαλζτο για το οποίο ιταν ιδιαίτερα περιφανοσ ο 

ςυνκζτθσ ζφερε τον τίτλο Ηρακλισ και Ομφάλθ (Hercule et Omphale) και παρουςιάςτθκε για 

πρϊτθ φορά ςτθ ςτζψθ του νζου βαςιλιά το 1826. Αξιοπρόςεκτο είναι το γεγονόσ ότι ο 

ςυνκζτθσ δεν αφομοίωςε ςτοιχεία από τθν ρωςικι κουλτοφρα και ζμεινε πιςτόσ ςτθ Δυτικι 

Ευρωπαϊκι παράδοςθ58. Αντικζτωσ, θ επιρροι του Σορ ςτθ ρϊςικθ μουςικι κουλτοφρα 

διακρίνεται μζςω οριςμζνων μεταγραφϊν των ζργων του που ζγιναν για τθ ρϊςικθ επτάχορδθ 

κικάρα59. 

Θ επιςτροφι του Σορ ςτο Ραρίςι υπολογίηεται μεταξφ των τελϊν του 1826 και των 

αρχϊν του 1827. Στο ταξίδι τθσ επιςτροφισ του είχε ωσ ςυνοδοιπόρο τθν κόρθ του, ενϊ θ 

Ουλάν παρζμεινε ςτθ Μόςχα60. Θ περίοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται από τθν αφοςίωςθ που 

ζδειξε ο Σορ ςτθν κικάρα και φαίνεται μζςω τθσ διδαςκαλίασ του, θ οποία,  πλζον, ιταν 

αφιερωμζνθ αποκλειςτικά ςτο όργανο αυτό61. Σθμαντικό όςον αφορά τθν προςωπικότθτα του 

Σορ και τθ μουςικι του πορεία αποτελεί το γεγονόσ ότι, με τθν πάροδο των χρόνων, οι 

ενδείξεισ κακοδιγθςισ του όςον αφορά τον ςωςτό τρόπο παιξίματοσ και των δακτυλοκεςιϊν 

ςτα βιβλία του πλικαιναν. Αυτό υποδεικνφει τθ μεταβολι του ρόλου που κατείχε ο Σορ ςε 

αυτά, δθλαδι όςο περνοφςαν τα χρόνια ζγραφε περιςςότερο ωσ παιδαγωγόσ παρά ωσ 

ςυνκζτθσ62. Σε ςυνδυαςμό με τθν ζκδοςθ του βιβλίου του Μζκοδοσ για τθν κικάρα εκείνο το 

διάςτθμα (1830), θ άποψθ αυτι εδραιϊνεται. Επιπλζον, ςτισ ςυναυλίεσ του παρουςιαηόταν, 

κυρίωσ, ωσ κικαριςτισ και το ςυνκετικό του ζργο εκείνθσ τθσ εποχισ απαρτίηεται κατά βάςθ 

                                                           
56

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 71-77. 
57

 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο Σορ εκείνο το διάςτθμα ςυνζκεςε ζνα επικιδειο εμβατιριο, το οποίο εκτελζςτθκε 
ςτθν κθδεία του Τςάρου Αλζξανδρου Αϋ, ςτισ 26 Μαρτίου το 1825. Ρεριςςότερα βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς. 81. 
58

 Ππωσ αναφζρεται ςτο Jeffery, Fernando Sor, ς. 83, θ μόνθ εξαίρεςθ αποτελεί το Souvenir de Russie, op. 63, ζνα 
ντουζτο για κικάρεσ, βαςιςμζνο ςε ζνα κζμα από τον Μ. Τ. Βιςότςκι (Mikhail Timofeyevich Vïsotsky), ςτο 
πρόςωπο του οποίου ζγινε θ αφιζρωςθ του ζργου αυτοφ. Ο Βιςότςκι ιταν ϊςοσ κικαριςτισ και ςυνκζτθσ και 
ζηθςε μεταξφ το 1791 και 1837. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ βλ. ςτο Geoffrey Norris, «Vïsotsky, Mikhail 
Timofeyevich», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 
2016, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/29515.  
59

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 78-83. 
60

 Θ Ουλάν γφριςε ςτο Ραρίςι μζςα ςτο 1827, όμωσ το πότε ακριβϊσ παραμζνει άγνωςτο. Ραρόλ’ αυτά γίνεται 
γνωςτό πωσ μετά από κάποιεσ παραςτάςεισ τθσ ςτο Ραρίςι επζςτρεψε ςτθ ωςία. Βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς. 
82.   
61

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 82-85. 
62

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 97. 
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από κικαριςτικι μουςικι, μεταξφ άλλων ζγραψε ντουζτα, διάφορεσ ςπουδζσ και αςκιςεισ63. 

Συμπλθρωματικά, θ εναςχόλθςι του με άλλα είδθ μουςικισ περιλαμβάνει μόνο οριςμζνα 

μπολερό, κάποια γαλλικά τραγοφδια, λίγα ορχθςτρικά ζργα και θ  εναςχόλθςι του με μουςικι 

για μπαλζτο, ςε αντίκεςθ με τα προθγοφμενα χρόνια περιορίηεται μόνο ςε ζνα ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα64. 

Θ αγωνιςτικι πτυχι του ςυνκζτθ εκφράςτθκε καλλιτεχνικά για ακόμθ μία φορά, αυτι 

τθ φορά μζςα από τα γαλλικά του τραγοφδια. Ζνα από αυτά ονομάηεται Le dernier cri des 

Grecs, (‘Marchons àmis, avançons en silence’) και είναι ζνα νυχτερινό εμβατιριο για ςόλο 

φωνι και πιάνο. Θ ςφνκεςθ του χρονολογείται κάπου ανάμεςα ςτο 1827 και ςτο 1829 και ζχει 

ωσ κζμα τον απελευκερωτικό αγϊνα των Ελλινων65. Επιπλζον, υπάρχει ακόμα ζνα γαλλικό 

τραγοφδι, το οποίο  χρονολογείται κοντά ςτο 1832 και είναι γνωςτό ωσ ‘Appel des nègres aux 

Français’. Το ζργο αυτό είναι ζνα εμβατιριο για μία ανδρικι φωνι με ςυνοδεία κικάρασ. Οι 

ςτίχοι του τραγουδιοφ περιγράφουν τθν ακλιότθτα τθσ ηωισ των ζγχρωμων ςκλάβων, οι 

οποίοι ηθτοφν βοικεια από τουσ Γάλλουσ, οφτωσ ϊςτε να απελευκερωκοφν66. 

Εξετάηοντασ τθ βιογραφία του ςυνκζτθ, ζνα ςτοιχείο το οποίο διακρίνει όλεσ τισ 

περιόδουσ τθσ ηωισ του είναι θ νοςταλγία που τον διακατείχε για τθν πατρίδα του και θ οποία 

φαίνεται να αυξανόταν με τθν πάροδο των χρόνων. Μετά τθν αποχϊρθςι του από τθ ωςία, 

επικυμία του ιταν να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του. Από τθν περίοδο ανάμεςα ςτθν 

επιςτροφι του ςτο Ραρίςι και το 1833 που πζκανε ο βαςιλιάσ τθσ Λςπανίασ Φερνάντο Η’67, 

πικανότατα προζρχεται θ επιςτολι που ζςτειλε ο Σορ ςτον, τότε, βαςιλιά τθσ Λςπανίασ από τον 

οποίο ηθτά να επιςτρζψει ςτθν Λςπανία. Στο γράμμα του ο Σορ εκφράηει τθν αγάπθ που τον 

διακατζχει για τθν πατρίδα του και αναφζρει τθν απονομι ενόσ τίτλου που δζχκθκε από τον 

πάπα τθσ κακολικισ εκκλθςίασ, για τισ υπθρεςίεσ του68. Επιπλζον το γράμμα ςυνοδευόταν από 

ζνα χειρόγραφο τθσ ουβερτοφρασ του Ηρακλισ και Ομφάλθ69, ωσ δϊρο προσ τον βαςιλιά. 

Εντοφτοισ, ο Σορ δεν ζλαβε ποτζ καμία ανταπόκριςθ70.  

Επιπρόςκετα, αξίηει να αναφερκεί πωσ ο ςυνκζτθσ, ιδθ, από το 1825 προχϊρθςε ςε 

ενζργειεσ οι οποίεσ κα ςυνζβαλαν υπζρ του ςτθν παράκλθςι του για επιςτροφι. Μία από 

αυτζσ τισ ενζργειεσ περιγράφεται ςτο άρκρο του Ματανία Πφι (Matanya Ophee), το οποίο 

                                                           
63

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 82-85. 
64

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 85. 
65

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ςς. 279-280. 
66

 Brian Jeffery, Fernando Sor: Appel des Nègres aux Français, Tecla, Λονδίνο, 2000, ειςαγωγι. 
67

 Βλ. http://www.britannica.com/biography/Ferdinand-VII, θλεκτρ. πρόςβ 02 Φεβ. 2016. 
68

 Θ επιςτολι παρατίκεται ςτο βιβλίο του Jeffery, Fernando Sor ςς. 106-107. Συμπλθρωματικά, περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τίτλο, ο οποίοσ απονεμικθκε ςτον Σορ βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς.115. 
69

 Το ζργο αυτό γράφτθκε το 1826, όταν ο Σορ ιταν ακόμα ςτθ Μόςχα και επομζνωσ θ επιςτολι δεν μπορεί να 
ζχει γραφτεί νωρίτερα. 
70

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 106. 
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ςυμπεριλιφκθκε ςτο Φερνάντο Σορ, Μουςικι για φωνι και κικάρα (Fernando Sor, Music for 

Voice and Guitar). Στθν παραπάνω πθγι αναφζρεται ότι ο Σορ ζκανε αίτθςθ ςτο Βατικανό το 

1825 για τθν απονομι του παράςθμου με τίτλο Espuela de Oro (Το Χρυςό Σπιροφνι) ςτο όνομά 

του. Πμωσ, ο τίτλοσ αυτόσ δεν αποδόκθκε ςτον ςυνκζτθ, παρ’ όλο που του άξιηε λόγω τθσ 

θκικισ που τον χαρακτιριηε71.  

Ο Εουςζμπιο Φοντ ι Μορζςο72 (Eusebio Font y Moreso), ζνασ ςυγγραφζασ τθσ εποχισ, 

ιρκε ςε επαφι με τον ςυνκζτθ το Λοφνιο του 1839 και ζγραψε ζνα άρκρο αφιερωμζνο ςε 

αυτόν. Το άρκρο του εκδόκθκε ςτθν εφθμερίδα Κοινι γνϊμθ (La opinion Publica), μία από τισ 

τοπικζσ εφθμερίδεσ τθσ Βαρκελϊνθσ το 1850 και ζφερε τον τίτλο «Μία επίςκεψθ ςτον Σορ τισ 

τελευταίεσ μζρεσ τθσ ηωισ του» (Una visita a Sors en los últimos días de su vida). Στο άρκρο του  

γίνονται κάποιεσ αναφορζσ ςχετικά με τθ ηωι του Σορ, κατά τθν περίοδο των τελευταίων του 

χρόνων, οι οποίεσ ξεκακαρίηουν αρκετά από τα αναπάντθτα ερωτιματα που υπάρχουν. Λόγου 

χάριν, διαψεφδονται οι φιμεσ, οι οποίεσ υποςτιριηαν πωσ ο ςυνκζτθσ πζκανε ςε κατάςταςθ 

φτϊχειασ. Αντικζτωσ, ο Φοντ ι Μορζςο μαρτυρεί πωσ το ςπίτι του, όπου ζγινε θ ςυνζντευξθ 

ιταν ζνα ςπίτι ηεςτό και πλιρωσ εφοδιαςμζνο. Επιπλζον αναφζρεται πωσ θ αρρϊςτια, θ οποία 

είχε τον καταβάλει τα τελευταία του χρόνια είχε προχωριςει ςε μεγάλο βακμό τόςο ςτο 

ςτικοσ, όςο και ςτο λαιμό του με αποτζλεςμα να δυςκολευόταν ςτθν ομιλία73.  

Τα τελευταία του χρόνια ο Σορ τα πζραςε ιςυχα μαηί με τθν κόρθ του Καρολίνα και 

ςυνζχιςε να αςχολείται με τθ ςφνκεςθ, τθ διδαςκαλία, και τισ εμφανίςεισ του ςε ςυναυλίεσ. Το 

1837 ςθμειϊκθκε ο κάνατοσ τθσ κόρθσ του, ο οποίοσ επθρζαςε ςε μεγάλο βακμό τον ςυνκζτθ, 

τόςο ψυχολογικά όςο και ςτον τομζα τθσ υγείασ του. Μζςα ςτο 1838, μόλισ ζνα χρόνο 

αργότερα από τον χαμό τθσ, ο Σορ εμφάνιςε ζλκοσ ςτουσ πνεφμονζσ του. Ρικανολογείται πωσ 

θ αρρϊςτια τον είχε καταβάλει εξαιτίασ του μαραςμοφ του. Το τζλοσ του ςυνκζτθ ιρκε ςτα 

πενιντα ζνα του χρόνια και ο κάνατοσ του ςθμειϊκθκε ςτισ 12 Λουλίου του 183974.  

                                                           
71

 Ophee, Fernando Sor, ς. 11. 
72

 Συγγραφζασ και μουςικόσ με ιςπανικι καταγωγι. Βλ. ςτο http://www.classicalguitar.net/artists/sor/, θλεκτρ. 
πρόςβ. 28 Λαν. 2016. Το άρκρο του παρατίκεται ςτο Jeffery, Fernando Sor, ςς. 108-110. 
73

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 108.  
74

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 112. 
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3. ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΜΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 
 

Tα τραγοφδια ιδεολογικοφ περιεχομζνου είναι οχτϊ ςτο ςφνολό τουσ. Τα ζξι από αυτά 

αναφζρονται ςτον Λβθρικό Ρόλεμο, ζνα ςτθν ελλθνικι επανάςταςθ του 1821 και το τελευταίο 

αναφζρεται ςτθν κατάλυςθ τθσ δουλείασ γφρω ςτο 1830. Τα τραγοφδια αυτά ςυντζκθκαν είτε 

για να αναπτερϊςουν το θκικό του αγανακτιςμζνου λαοφ (όποιοσ και αν ιταν αυτόσ), είτε για 

να εξυμνιςουν τισ νίκεσ του, είτε για να περιγράψουν τα γεγονότα τθσ εποχισ. Σφμφωνα με 

τθν εργαςία αυτι χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ, ςε αυτά που εντάςςονται ςτον κφκλο των 

πατριωτικϊν τραγουδιϊν, ςτα λοιπά τραγοφδια ιδεολογικοφ περιεχομζνου και ςτα τραγοφδια, 

τα οποία αποδίδονται ςτον Σορ αλλά δεν είμαςτε βζβαιοι ότι θ ςφνκεςθ τουσ ζγινε από αυτόν, 

δθλαδι τα τραγοφδια αμφιςβθτοφμενθσ πατρότθτασ. 

 

3α. Πατριωτικά τραγούδια 

I) Himno de la Victoria, ‘Venid, vencedores’75  

 

(Φμνοσ τθσ Νίκθσ: «Ελάτε, νικθτζσ») 

Ππωσ υποδθλϊνεται από τον τίτλο (παράδειγμα 1) ο χαρακτιρασ του τραγουδιοφ είναι 

εορταςτικόσ. Ρρόκειται για ζναν φμνο προσ τιμιν τθσ νίκθσ των Λςπανϊν πολεμιςτϊν, ο οποίοσ 

τουσ καλεί να λάβουν τθν ανταμοιβι για τθν ανδρεία που ζδειξαν ςτθ μάχθ. Ρικανότατα, 

ςυντζκθκε μετά τθ Μάχθ του Μπαϊλζν76, θ οποία ςθμειϊκθκε ςτισ 19 Λουλίου του 1808. Ο 

φμνοσ είχε τθν τιμι να τραγουδθκεί ςτθ κριαμβευτικι είςοδο του ιςπανικοφ ςτρατοφ ςτθ 

Μαδρίτθ, λίγεσ μζρεσ αργότερα, ςτισ 23 Αυγοφςτου τθσ ίδιασ χρονιάσ. Θ πλθροφορία αυτι 

αναγράφεται ςτον τίτλο τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ του ζργου, «Cantado en la entrada de los 

exercitos victoriosos de las provincias en Madrid» (Τραγουδικθκε ςτθν είςοδο των νικθφόρων 

ςτρατευμάτων των επαρχιϊν ςτθ Μαδρίτθ) και για τθν οποία, ςτθ ςυνζχεια, κα υπάρξει μία 

εκτενζςτερθ αναφορά.  

  

                                                           
75

 Θ κφρια πθγι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτα δφο πρϊτα υποκεφάλαια, τα οποία αφοροφν τισ ιςτορικζσ 
αναφορζσ του Himno de la Victoria και του Los Defensores de la Patria είναι το Jeffery, Fernando Sor, ςς. 13-17. 
Επιπρόςκετα το μουςικό και το ποιθτικό κείμενο βρίςκονται ςτο τζλοσ τθσ κάκε υποενότθτασ. 
76

 Θ Μάχθ του Μπαϊλζν ιταν ζνασ αντιςταςιακόσ αγϊνασ των ιςπανικϊν δυνάμεων εναντίον των Γάλλων. Θ 
ζκβαςθ τθσ μάχθσ αυτισ ζφερε ωσ αποτζλεςμα τθν απόςυρςθ του Λωςιφ Βοναπάρτθ από τθ Μαδρίτθ και από τθ 
κζςθ του βαςιλιά τθσ Λςπανίασ που του δόκθκε από τον αδελφό του Ναπολζοντα, μόλισ ζντεκα μζρεσ αφότου 
είχε αναλάβει τα κακικοντά του. 
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Παράδειγμα 1: Τίτλοσ του Himno de la Victoria από τθν ζκδοςθ J. B. Arriaza, Poesías patrióticas, Λονδίνο, T. 

Bensley, 1810. 

Το Himno de la Victoria κεωρείται ζνα από τα δφο πιο δθμοφιλι πατριωτικά τραγοφδια 

του Σορ –το άλλο είναι το Los Defensores de la Patria, το οποίο εξετάηεται παρακάτω. Ροιθτισ 

και των δφο είναι ο Χουάν Μπαουτίςτα Αριάκα. Τα τραγοφδια αυτά, μαηί με ακόμα ζνα 

τραγοφδι ςε ςτίχουσ του ιδίου77 και μουςικι από τον Μπενίτο Ρζρεκ78 (Benito Pérez), 

εντάχκθκαν ςτθ ςυλλογι του ποιθτι και κεωροφνται από τα πλζον αναγνωρίςιμα ζργα του. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ ςυλλογι εκδόκθκε το 1810 με τίτλο Πατριωτικά ποιιματα. Θ 

ζκδοςθ τθσ τζκθκε υπό τθν αιγίδα Λςπανϊν ςυμπατριωτϊν του Σορ και ωσ εκδότθσ 

αναγράφεται ο Τ. Μπζνςλι (T. Bensley). Στο κάτω μζροσ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ, ςτο μουςικό 

μζροσ τθσ ςυλλογισ, όπου παρουςιάηεται θ μουςικι του Himno de la Victoria (‘Venid, 

vencedores’) αναγράφεται ζνα δζυτερο όνομα. Το όνομα αυτό είναι του Άγγλου εκδότθ Λοφισ 

Λάβενιου79 (Lewis Lavenu), ο οποίοσ, πικανόν, ανζλαβε τθν ζκδοςθ του μουςικοφ τμιματοσ 

τθσ ςυλλογισ. Κοινό χαρακτθριςτικό, το οποίο ςυναντάται ςτθ μουςικι και των τριϊν 

τραγουδιϊν, που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα Πατριωτικά ποιιματα του Αριάκα είναι θ χριςθ 

του πιάνου ωσ ςυνοδευτικό όργανο.  

                                                           
77

 O τίτλοσ του τραγουδιοφ είναι Recuerdos del Dos de mayo (‘Χαιρετιςμοί από τισ Δφο Μαΐου). Βλ. 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000022847, θλεκτρ. πρόςβ. 17 Δεκ. 2015. Το τραγοφδι είναι 
αφιερωμζνο ςε μία από τισ μεγαλφτερεσ εξεγζρςεισ ςτθν ιςπανικι ιςτορία, γνωςτι ωσ «Δφο Μαΐου» (Dos de 
Mayo), θ οποία ζλαβε χϊρα ςτθ Μαδρίτθ ςτισ 2 Μαΐου του 1808. Θ εν λόγω εξζγερςθ ζγινε αφότου διαδόκθκαν 
τα νζα τθσ Μπαγιόν και μετά τθν είςοδο των γαλλικϊν ςτρατιωτικϊν δυνάμεων ςτθ Μαδρίτθ. Βλ. Jeffery, 
Fernando Sor, ς. 11. 
78

 Το πλιρεσ όνομα του είναι Μπενίτο Ρζρεκ Γαλδόσ (Benito Pérez Galdós) και ζηθςε από το 1843 ζωσ το 1920. Βλ. 
http://www.britannica.com/biography/Benito-Perez-Galdos, θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 2016. 
79

 Φλαουτίςτασ και εκδότθσ μουςικισ. Ζηθςε ςτα τζλθ του 18
ου

 αι. και πζκανε ςτισ 17 Αυγοφςτου το 1818. 
Καταγόταν από μία οικογζνεια με παράδοςθ ςτθ μουςικι και ςτισ μουςικζσ εκδόςεισ. Στισ αρχζσ του 19

ου
 αι. θ 

εταιρεία του κεωρείτο από τισ ςπουδαιότερεσ τθσ εποχισ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Peter Ward 
Jones, «Lavenu», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. πρόςβ. 17 Δεκ. 
2015,  http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16133. 
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Το πλιρεσ όνομα του ποιθτι ιταν Χουάν Μπαουτίςτα Αριάκα ι Σουπερβιζλα (Juan 

Bautista Arriaza y Superviela) και θ καταγωγι του ιταν ιςπανικι. Γεννικθκε ςτισ 27 

Φεβρουαρίου το 1770 ςτθ Μαδρίτθ, όπου και πζκανε ςτισ 22 Λανουαρίου το 1837. Ο Αριάκα, 

όπωσ πολλοί ςυνεργάτεσ του Σορ, αποτζλεςε αξιωματικόσ των ιςπανικϊν δυνάμεων, με μόνθ 

διαφορά ότι ο ποιθτισ υπθρζτθςε ωσ αξιωματικόσ του ναυτικοφ80. Πςον αφορά το ποίθμα 

κακεαυτό, πρζπει να αναφερκεί πωσ είναι γραμμζνο ςτθν ιςπανικι γλϊςςα και ςε αυτό 

διακρίνεται θ ζντονθ προςιλωςθ και υποςτιριξθ ςτθν πατρίδα. 

Το ποιθτικό κείμενο αποτελείται από δεκαπζντε οκτάςτιχεσ ςτροφζσ και ζνα τετράςτιχο 

ρεφρζν. Θ φόρμα του είναι ςτροφικι και αυτό ςθμαίνει πωσ όλεσ οι ςτροφζσ χρθςιμοποιοφν 

τθν ίδια μελωδία. Το ρεφρζν ερμθνεφεται από χορωδία και αυτό γίνεται γνωςτό μζςω τθσ 

παρτιτοφρασ ςτθν οποία αναγράφεται θ λζξθ «Coro» (Χορωδία) πάνω από το εν λόγω μζροσ. 

Οι υπόλοιπεσ ςτροφζσ προορίηονται για ςόλο φωνι και αυτό γνωςτοποιείται επίςθσ από τθν 

παρτιτοφρα όπου αναγράφεται θ λζξθσ «Solo» (Σόλο). Θ κάκε οκτάςτιχθ ςτροφι απαρτίηεται 

από διαφορετικοφσ ςτίχουσ, ενϊ το ρεφρζν μζνει, κατά βάςθ, αμετάβλθτο. Το τραγοφδι ξεκινά 

με το ρεφρζν και κατόπιν αυτοφ, ειςζρχεται θ πρϊτθ ςτροφι. Ακολοφκωσ το ρεφρζν 

επανεμφανίηεται και παρουςιάηεται ςτο τζλοσ τθσ κάκε ςτροφισ. Συνολικά, επαναλαμβάνεται 

δεκαπζντε φορζσ μετά τθν πρϊτθ του ζκκεςθ. Στισ πρϊτεσ δεκαπζντε εκκζςεισ του παραμζνει 

ίδιο και θ κεματολογία του επικεντρϊνεται ςτο κάλεςμα των ςυμπατριωτϊν του ϊςτε να 

λάβουν τθν επιβράβευςθ που αξίηουν. Εντοφτοισ, το ρεφρζν με το οποίο κλείνει το τραγοφδι, 

τροποποιείται ελαφρϊσ, κακϊσ ο ποιθτισ προςζδωςε ζνα αιςιόδοξο μινυμα ςε αυτό, 

δθλϊνοντασ πωσ θ πατρίδα κα τουσ δϊςει αυτά που τουσ αξίηουν. Ραρακάτω φαίνεται i) το  

ρεφρζν, ζτςι όπωσ κατά βάςθ εμφανίηεται ςτο ζργο και ακολουκεί ii) το καταλθκτικό ρεφρζν: 

i) Venid, vencedores, Ελάτε, νικθτζσ, 

de la Patria honor, τθσ Ρατρίδασ τιμι, 

recibid el premio Λάβετε το βραβείο 

de tanto valor. μίασ τόςο μεγάλθσ αξίασ. 
 

ii) Venid, vencedores, Ελάτε νικθτζσ, 

columnas de honor, κολϊνεσ τθσ τιμισ, 

la Patria os da θ πατρίδα ςασ δίνει 

el premio de tanto valor. το βραβείο μίασ τζτοιασ αξίασ. 
 

Χριηει αναφοράσ ότι ςτθν ζκδοςθ Πατριωτικά τραγοφδια, παρατθρείται ανομοιότθτα 

μεταξφ του ποιθτικοφ κειμζνου ζτςι όπωσ παρουςιάηεται ςτθν αρχι τθσ ζκδοςθσ με ολόκλθρα 

                                                           
80

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Αριάκα βλ. http://sonferrer.com/poetas/arriaza.htm θλεκτρ. 
πρόςβ. 16 Δεκ. 2015. 
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τα ποιιματα και ςτουσ ςτίχουσ, οι οποίοι αναγράφονται κάτω από το μουςικό κείμενο 

αργότερα. Τα δφο αυτά τμιματα ςυγχζουν το επικρατζςτερο ρεφρζν με το καταλθκτικό81. 

Εντοφτοισ, αυτι θ εργαςία ςτθρίχκθκε ςτουσ ςτίχουσ ζτςι όπωσ παρουςιάηονται ςτθ αρχι τθσ 

ζκδοςθσ, αφοφ αυτοί χρθςιμοποιικθκαν και ςε μετζπειτα ποιθτικζσ εκδόςεισ, οι οποίεσ κα 

ςχολιαςτοφν μετζπειτα.        

Συμπλθρωματικά, το ποίθμα του τραγουδιοφ παρουςιάηει ζντονο δυναμιςμό, ο οποίοσ 

φαίνεται μζςα από το δεφτερο ςτίχο τθσ ζνατθσ ςτροφισ «De Marte centellas» (Του Άρθ οι 

ςπινκιρεσ). Στον ςτίχο αυτό γίνεται αναφορά ςτον κεό Άρθ, ενόσ από τουσ δϊδεκα κεοφσ του 

Ολφμπου και κεοφ του πολζμου κατά τθν ελλθνικι μυκολογία. Κατόπιν, ςτθν ίδια ςτροφι 

επαινοφνται οι χάρεσ του και παροτρφνονται οι Λςπανοί να παραδειγματιςτοφν από τθν 

λαμπρότθτα που διακατζχει τθ δφναμθ του κεοφ Άρθ και να πολεμιςουν ενάντια ςτον Γάλλο 

κατακτθτι.    

Πςον αφορά τθ μουςικι του τραγουδιοφ, πρζπει να αναφερκεί πωσ είναι γραμμζνο 

ςτθν τονικότθτα τθσ Σι φφεςθ μείηονοσ και το μζτρο του ςε ζξι όγδοα (6/8). Το τζμπο του 

αναγράφεται ςτο πάνω μζροσ τθσ παρτιτοφρασ (παράδειγμα 2) ωσ «Αndante non troppo»82, 

το οποίο ςθμαίνει μετρίωσ αργά. Θ αρχι του ςθματοδοτείται από το πιάνο και υποδθλϊνει το 

ζντονα ςκεναρό φφοσ του τραγουδιοφ μζςω των ποικίλων staccatissimo και των τονιςμζνων 

ιςχυρϊν του μζτρου, τα οποία παραπζμπουν ςε εμβατιριο. Το πιάνο ξεκινά ςτθ κζςθ του 

μζτρου με τθν δυναμικι ζνδειξθ forte και με ζνα άρπιςμα ςτθν τονικι (Λ) ςυγχορδία τθσ 

κλίμακασ. Κατόπιν, ςυνεχίηει ςτο δεξί χζρι με ζνα κατιόν άρπιςμα και ςτο αριςτερό με το 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο τριϊν ογδόων που ακολουκοφνται από ζνα τζταρτο. Συνολικά θ 

ειςαγωγι απαρτίηεται από εννζα μζτρα και γίνεται χριςθ, κυρίωσ, των ςυγχορδιϊν τθσ τονικισ 

(Λ) και τθσ δεςπόηουςασ (V). Οι εναλλαγζσ των δυναμικϊν περιορίηονται ανάμεςα ςτο piano και 

forte.  

 

 

 

 

                                                           
81

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 28-29. 
82

 Για λόγουσ ακρίβειασ οι ενδείξεισ τζμπο, δυναμικισ και εκφραςτικότθτασ κα περιγράφονται με τθν ευρζωσ 
γνωςτι ονομαςία τουσ χρθςιμοποιϊντασ τθ λατινικι γραμματικι.    
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Παράδειγμα 2: Ρρϊτα ζξι μζτρα από τθν αρχι του Himno de la Victoria τθσ ζκδοςθσ J. B. Arriaza, Poesías 

patrióticas, Λονδίνο, T. Bensley, 1810. 

Ακολοφκωσ, ειςζρχεται το ρεφρζν, δθλαδι το χορωδιακό μζροσ, το οποίο, ςυνολικά, 

διαρκεί εφτά μζτρα. Θ ζκταςθ του κινείται ανάμεςα ςτο διάςτθμα μίασ οκτάβασ, από τθ νότα 

Φα του πρϊτου διαςτιματοσ ςτο κλειδί Σολ και τθ νότα Φα τθσ πζμπτθσ γραμμισ. Ξεκινά με 

άρςθ ςτο τελευταίο όγδοο του ζνατου μζτρου ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) και ςτθ ςυνζχεια, 

ςτα επόμενα τζςςερα μζτρα γίνονται εναλλαγζσ ςυγχορδιϊν μεταξφ αυτισ και τθσ 

δεςπόηουςασ (V). Στο δζκατο τζταρτο μζτρο όπου παρατίκεται ο τρίτοσ ςτίχοσ του ρεφρζν 

εμφανίηεται θ πρϊτθ παρενκετικι ςυγχορδία ςτθ ςχετικι ελάςςονα τθσ κφριασ τονικότθτασ, τθ 

Σολ ελάςςονα. Κατόπιν, αρμονικά, θ μουςικι οδεφει προσ τθν εδραίωςθ τθσ τονικισ (I) 

ςυγχορδίασ τθσ κφριασ κλίμακασ παρεμβάλλοντασ, παράλλθλα, αρκετζσ αποτηιατοφρεσ ςτθ 

μελωδία.  

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςτθν παρτιτοφρα δεν είναι ξεκάκαρο εάν θ χορωδία 

απαρτίηεται από περιςςότερεσ από μία φωνζσ αλλά οφτε ο αρικμόσ των φωνϊν που 

εκτελοφνται από το πιάνο. Επιπλζον, δεν γίνεται γνωςτό εάν ςτθ ςυνοδεία ςυμπεριλαμβάνεται 

και θ φωνι τθσ χορωδίασ. Αυτό προκφπτει λόγω του ότι το ςυνοδευτικό τμιμα του δεξιοφ 

χεριοφ και το φωνθτικό μζροσ μοιράηονται το ίδιο πεντάγραμμο. Ωςτόςο, ςτθν ανάλυςθ, θ 

οποία παρατίκεται παραπάνω κεωρείται ότι θ χορωδία ερμθνεφει τθν τονικά υψθλότερθ 

φωνι και ότι το ςυνοδευτικό κομμάτι εκτελεί τισ υπόλοιπεσ. Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και ςτο 

ςολιςτικό τμιμα. 

 Μετά το χορωδιακό τμιμα, ακολουκεί μία γζφυρα, θ οποία αποτελείται από δεκατρία 

μζτρα και εκτελείται από το πιάνο. Μοιάηει ιδιαίτερα με το ειςαγωγικό τμιμα του πιάνου, 

αφοφ χρθςιμοποιεί αρκετά μοτίβα τόςο ςτο δεξί όςο και ςτο αριςτερό χζρι, τα οποία 
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παρουςιάςτθκαν νωρίτερα. Συμπλθρωματικά, ςτο μζτρο είκοςι τρία για πρϊτθ φορά γίνεται θ 

χριςθ τθσ ζνδειξθσ sforzando τθσ οποίασ θ παρουςία γίνεται ακόμα πιο αιςκθτι με τθν 

ζνδειξθ piano, θ οποία εμφανίηεται ςτο επόμενο μζτρο.  

Το ςολιςτικό τμιμα ξεκινάει ςτο μζτρο είκοςι εννζα, επίςθσ με άρςθ και ςτθ ςυγχορδία 

τθσ τονικισ (Λ). Το ςολιςτικό μζροσ είναι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ από το χορωδιακό και θ 

ςυνολικι του ζκταςθ είναι είκοςι τζςςερα μζτρα. Θ χαμθλότερθ, ςε τονικό φψοσ, νότα του 

είναι, επίςθσ, θ νότα Φα ςτο πρϊτο διάςτθμα ςτο κλειδί του Σολ και θ υψθλότερθ του το Σολ 

πάνω από το πεντάγραμμο. Εδϊ, θ υφι του κομματιοφ γίνεται περιςςότερο πυκνι με τθν 

χριςθ αποτηιατοφρων και κακυςτεριςεων. Επιπλζον οι τονιςμοί είναι πιο ςυχνοί, όπωσ και οι 

εναλλαγζσ ςυγχορδιϊν. Ραρατθροφνται οριςμζνοι χρωματικοί φκόγγοι και ςυχνότερεσ 

παρενκετικζσ ςυγχορδίεσ, λόγου χάριν τθσ δεςπόηουςασ (V) τθσ κφριασ τονικότθτασ, δθλαδι τθ 

Φα μείηονα, ςτο μζτρο τριάντα πζντε, όπου παρατίκεται ο τζταρτοσ ςτίχοσ του ποιιματοσ. 

Επιπρόςκετα, χρθςιμοποιοφνται και παρενκετικζσ τθσ ςχετικισ ελάςςονοσ, δθλαδι τθ Σολ ςτο 

μζτρο ςαράντα δφο, όπου παρουςιάηεται ο ζβδομοσ ςτίχοσ και ςτθν επανάλθψθ του ίδιου 

ςθμείου ςτο μζτρο πενιντα. Οι τονικζσ αξίεσ ποικίλουν ανάμεςα ςτα τζταρτα παρεςτιγμζνα 

και τριακοςτά δεφτερα. Σθμαντικότατα, τα οποία απαντϊνται τόςο ςτο ςολιςτικό, όςο και ςτο 

χορωδιακό τμιμα, είναι τα χαρακτθριςτικά διαςτιματα που ςθματοδοτοφν τθν αρχι κάκε 

δίςτιχου, μεταξφ άλλων χρθςιμοποιοφνται τα διαςτιματα ζκτθσ μεγάλθσ και ζβδομθσ μικρισ.  

Αντίγραφα τθσ ςυλλογισ Πατριωτικά ποιιματα ςϊηονται ςτθ Βρετανικι Βιβλιοκικθ 

(Bristish Library) του Λονδίνου και ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ (Biblioteca Nacional) τθσ Μαδρίτθσ. 

Επιπρόςκετα, ςϊηεται ςε διάφορεσ πθγζσ πζρα από τα Πατριωτικά ποιιματα: το 1811, ςτο 

Μεξικό ζγινε ακριβισ παράκεςθ του ποιθτικοφ κειμζνου τθσ ςυλλογισ του Αριάκα από τον 

Μανουζλ Αντόνιο Βάλδεσ (Manuel Antonio Valdes). Σιμερα φυλάςςεται, επίςθσ, ςτθν Εκνικι 

Βιβλιοκικθ τθσ Μαδρίτθσ και φζρει τον τίτλο Poesías patrióticas de D. J. B. de Arriaza83 

(Ρατριωτικά ποιιματα του Ντ. Χ. Μπ. Αριάκα). Επιπλζον, ςϊηονται χειρόγραφα με διάφορεσ 

εκδοχζσ του τραγουδιοφ, δφο από αυτά βρίςκονται ςτθ Εκνικι Βιβλιοκικθ (Bibliothèque 

Nationale) του Ραριςιοφ, (4ο Y 146 και Vm7 4284). Το ζνα είναι γραμμζνο για δφο φωνζσ με 

ςυνοδεία πιάνου και το μουςικό του μζτρο είναι δίςθμο και το δεφτερο είναι τρίφωνο με, 

επίςθσ, ςυνοδεία πιάνου και το μζτρο του είναι τρίςθμο. Επιπρόςκετα, ςιμερα, ςϊηονται δφο 

ακόμα εκδοχζσ του τραγουδιοφ, οι οποίεσ ςυγκαταλζγονται ςτθ ςυλλογι του όμπερτ 

Σπζνςερ84 (Robert Spencer) (‘Clive’ MS). Είναι γραμμζνεσ για μία φωνι και κικάρα και το 

                                                           
83

 Στο βιβλίο του Τηζφρυ, όπωσ και ςε άλλεσ δευτερογενείσ πθγζσ, θ ακριβισ χρονολογία τθσ ζκδοςθσ τθσ 
ςυλλογισ του Βάλδεσ παραλείπεται. Το μόνο ςτοιχείο το οποίο αναφζρεται ςε αυτζσ είναι πωσ θ χρονολόγθςθ 
τθσ ςυλλογισ υπολογίηεται κοντά ςτο 1812. Εντοφτοισ, ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ 
Λςπανίασ, http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000161317, θλεκτρ. πρόςβ. 25 Λαν. 2016, γνωςτοποιείται 
τόςο θ ακριβισ χρονολογία τθσ ζκδοςθσ όςο και πλθροφορίεσ που αφοροφν το περιεχόμενο τθσ.  
84

 Λαουτίςτασ, κικαριςτισ, τραγουδιςτισ και ςυλλζκτθσ. Γεννικθκε ςτισ 9 Μαΐου το 1932 ςτθν Αγγλία, όπου και 
πζκανε ςτισ 8 Αυγοφςτου το 1997. Μία ευρζωσ γνωςτι προςωπικότθτα του 20

ου
 αι.. Θ προςωπικι ςυλλογι του 
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μουςικό μζτρο και των δφο είναι δίςθμο. Σιμερα βρίςκονται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Βαςιλικισ 

Ακαδθμίασ τθσ μουςικισ (Royal Academy of Music). 

 

  

                                                                                                                                                                                           
είναι γνωςτι για τα μοναδικά χειρόγραφα και όργανα που περιζχει. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ βλ. Stephen 
Haynes, «Spencer, Robert», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. πρόςβ. 
17 Δεκ. 2015, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26386. 
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Στίχοι85: 

 

Venid, vencedores, Ελάτε, νικθτζσ, 

de la Patria honor! τθσ Ρατρίδασ τιμι! 

Recibid el premio Λάβετε το βραβείο 

de tanto valor. μίασ τόςο μεγάλθσ αξίασ. 

 

Tomad los laurels Ράρτε τισ δάφνεσ 

que habéis merecido, που ζχετε κερδίςει, 

los que os han rendido αυτζσ που κατζβαλαν 

Moncey y Dupont86: ο Μονςζ και ο Ντουπϊ· 

Vosotros, que fieles Εςείσ που πιςτά 

habéis acudido ζχετε ζρκει 

al primer gemido ςτθν πρϊτθ κραυγι 

de nuestra oppression. τθσ καταπίεςισ μασ. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Venganza os llamaba H εκδίκθςθ ςασ καλοφςε 

de sangre inocente; με ακϊο αίμα: 

Alzasteis la frente Ανυψϊςατε το μζτωπο 

que jamás temió: που δεν φοβόταν ποτζ· 

Y al veros, los dueños Πταν ςασ βλζπουν, 

de tantas conquistas οι  κάτοχοι  τόςων κατακτιςεων, 

huyen como aristas το ςκάνε ςαν 

que el viento arrolló. το ρεφμα του ανζμου. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Vos de una Mirada Εςείσ με μία ματιά 

                                                           
85

 Οι ςτίχοι, οι οποίοι είναι γραμμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα αποτελοφν ελεφκερθ απόδοςθ του πρωτότυπου 
ποιθτικοφ κειμζνου και όχι ακριβισ μετάφραςθ. Αυτό ιςχφει για όλα τα παρακάτω ποιιματα. Εντοφτοισ, θ 
απόδοςθ ζγινε όςο πιο κοντά μποροφςε ςτο πρωτότυπο ποιθτικό κείμενο.  
86

 Στρατθγοί, οι οποίοι υπθρζτθςαν υπζρ του Ναπολζοντα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Jeffery, Fernando 
Sor, ς. 11. 
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que echasteis al Cielo που ρίξατε ςτον ουρανό 

parasteis el vuelo ςταματιςατε το πζταγμα 

del Águila audaz; του τολμθροφ αετοφ: 

Y al pólvo arrojasteis Και ςτθν ςκόνθ ρίξατε 

con iras bizarras με ορμζσ περίεργεσ 

las alás y garras τα φτερά και τα νφχια 

del ave rapaz. του αρπαχτικοφ πουλιοφ. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Llegad ya provincias,  Φτάςτε ςτισ επαρχίεσ, 

que valéis naciones, αξίηετε ζκνθ, 

ya vuestros pendones ιδθ τα λάβαρα ςασ 

deslumbran al sol: καμπϊνουν τον ιλιο· 

Pálido el Tirano tiembla, Χλωμόσ ο τφραννοσ τρζμει 

y sus legions και οι λεγεϊνεσ του 

muerden los terrones δαγκϊνουν τα κομμάτια 

del suelo español. του ιςπανικοφ εδάφουσ. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Son á vuestras plantas Είναι ςτα πόδια ςασ 

alfombra serena γαλινιο χαλί 

laureles de Jena, δάφνεσ από  τθ Γζνα, 

palmas de Austerlitz87: χειροκροτιματα από το Αοφςτερλιτσ· 

Son cantos de Gloria Είναι τραγοφδια τθσ δόξασ, 

volver los cautivos επιςτρζψτε τουσ αιχμαλϊτουσ 

sus gritos altivos οι αγζρωχεσ κραυγζσ τουσ 

en llanto infeliz.  ςτο λυπθρό κλάμα. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

¡Oh, qué hermosos vienen! Ω, πόςο όμορφοι ζρχονται! 

                                                           
87

 Στισ περιοχζσ Γζνα και Αοφςτερλιτσ ζγιναν δφο μάχεσ, οι οποίεσ είχαν αίςιο τζλοσ υπζρ του Ναπολζοντα. Βλ. 
περιςςότερα ςτο http://www.britannica.com/event/Battle-of-Austerlitz, 08 Λαν. 2016 και http://www.britannica. 
com/event/Battle-of-Jena, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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¡Su porte, cuán fiero! Θ ςυμπεριφορά τουσ, πόςο άγρια! 

¡Cuál suena el acero! Ροιοσ ακοφει το ατςάλι! 

¡Cuál brilla el arnés! Ροιοσ ρίχνει τα λουριά! 

Estos son guerreros Αυτοί είναι πολεμιςτζσ 

valientes y bravos, καρραλζοι και γενναίοι, 

y no los esclavos και όχι ςκλάβοι 

del yugo francés. του γαλλικοφ ηυγοφ 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Gloria ó flor del Betis88! Δόξα, ω λουλοφδι του Μπζτισ! 

Que habeis bien probado Ζχετε καλά αποδείξει 

el brio heredado το κλθρονομικό πνεφμα 

 del suelo natal: από το μθτρικό ζδαφοσ· 

que allí sin cultivo που εκεί ακαλλιζργθτο 

crece y se levanta μεγαλϊνει και αυξάνεται 

del triunfo la planta ςτθσ δόξασ τα φυτά 

la oliva inmortal. θ ακάνατθ ελιά. 

 Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Funesto es el día, Κανατθφόρα είναι θ θμζρα, 

francés orgulloso, υπεριφανε Γάλλε, 

y el campo ominoso και το δυςοίωνο ζδαφοσ 

que pisas, también: που περπατάσ επίςθσ· 

La sombra de Alfonso89, Θ ςκιά του Aλφόνςο, 

con iras más bravas, με άγριο κυμό, 

su gloria en las Navas θ δόξα του ςτισ Νάβασ 

defiende en Bailén. υπεραςπίηει ςτο Μπαϊλζν 

                                                           
88

 Μπζτισ ιταν θ παλιά ονομαςία του ποταμοφ Γουαδαλκιβίρ (Guadalquivir), ο οποίοσ περνά διαςχίηει τθ Σεβίλλθ. 
Για περιςςότερα βλ. http://web.schc.sc.edu/Samantha_Ward_Senior_Thesis/HistoryofSevilla.html, θλεκτρ. πρόςβ. 
08 Λαν. 2016. 
89

 Ορίςτθκε ωσ βαςιλιάσ τθσ Καςτίλθσ το 1158 και είναι γνωςτόσ για τθν ανδρεία που ζδειξε ςτθ μάχθ ςτα Λασ 
Νάβασ τθσ Τουλοφηθσ (Las Navas de Tolosa). Βλ. http://www.britannica.com/biography/Alfonso-VIII, θλεκτρ. 
πρόςβ. 08 Λαν. 2016. Και http://www.britannica.com/event/Battle-of-Las-Navas-de-Tolosa, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 
2016. 
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Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Salve, honor del Túriα90, Σϊςε τθν τιμι του Τοφρια, 

de Marte centellas, του Άρθ οι ςπινκιρεσ, 

pues vivos como ellas ηωντανοί ςαν αυτοφσ 

al triunfo voláis: ςτο κρίαμβο πετάτε· 

La hueste enemiga Τo ςτρατό του εχκροφ 

rompéis imprevistos, ςπάηετε απρόβλεπτα 

y apenas sois vistos. ςχεδόν οφτε που φαίνεςτε 

victoria cantáis. τθ δόξα να τραγουδάτε. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Gloria ó valerosos Δόξα, ω γενναίοι 

Del solar Manchegó91! του ιλιου τθσ Μάντςα! 

iÓ cuán bello riego Ρόςο όμορφθ θ άρδευςθ 

Dais á vuestra míes! δίνετε τθ ςυγκομιδι ςασ! 

Los surcos se vuelven Οι αυλακϊςεισ γίνονται 

Sepulcro á tiranos; μνιμα ςτουσ τφραννουσ: 

Sangrientos los granos Αιματθροί οι ςπόροι 

Se mecen después. ταλαντεφονται αργότερα. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Y en tanto en el Ebro Και ενϊ ςτον Ζβρο 

los pechos son muros, τα ςτικθ είναι τοίχοι, 

que atienden seguros που προςζχουν με αςφάλεια 

Morir ó vencer: Νίκθ θ κάνατοσ· 

Siempre el sol los halla Κάκε φορά ο ιλιοσ τουσ βρίςκει 

lidiando con gloría; να αγωνίηονται με δόξα 

siempre con Victoria πάντα με νίκθ 

                                                           
90

 Ροταμόσ, ο οποίοσ διαςχίηει το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Λςπανίασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. ςτο 
http://www.valenciavalencia.com/sights-guide/turia.htm, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
91

 Θ Μάντςα είναι μία αυτόνομθ περιοχι τθσ Λςπανίασ. http://www.britannica.com/place/Castile-La-Mancha, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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los deja al caér. τουσ αφινει όταν πζφτουν. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

¡Oh, cuán claros veo Ω, πόςο κακαρά βλζπω, 

brillar en sus ojos τθ λάμψθ ςτα μάτια τουσ 

los fieros enojos οι άγριοι κυμοί τουσ 

que van á vengar! που  κα εκδικθκοφν! 

¡Oh, cuánto trofeo Ω, πόςα τρόπαια 

que ganó su espada, κζρδιςε το ςπακί του, 

verá consolada Κα δει παρθγορθμζνθ 

la Patria en su altar! τθν πατρίδα ςτο βωμό του! 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

¡Oh Patria, respire Αχ πατρίδα, ανάπνευςε 

de males prolijos, από τα πλθκτικά δεινά, 

descansa en los hijos ςτθρίξου ςτα παιδιά 

que el cielo te dio! που ςου ζδωςε ο ουρανόσ! 

Νi temas que el arte Μθν ανθςυχείσ ότι θ δεξιότθτα απουςιάηει 

falte a su fortuna: από το πεπρωμζνο του: 

Soldados la cuna Tουσ ςτρατιϊτεσ θ κοφνια 

naciendo los vio. τουσ είδε να γεννιοφνται. 

Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Ya vengada, solo  Ιδθ εκδικικθκε, μόνο 

libertad y Gloria θ ελευκερία και θ δόξα 

dexará en memoria κα μείνει ςτθ μνιμθ 

tu agravio en Madrid; θ προςβολι ςου ςτθ Μαδρίτθ: 

Tiempo es ya que altiva Ο κυμόσ είναι ιδθ φλογερόσ 

Ia frente levantes, το μζτωπο ξεςθκϊςατε, 

pues llegan triunfantes τότε ζφκαςαν κριαμβευτικά 

los hijos del Cid92. οι γιοι του Σιντ. 

                                                           
92

 Υπθρζτθςε ωσ ςτρατθγόσ τθσ Καςτίλθσ ςτισ αρχζσ του 11
ου

 αι. http://www.britannica.com/biography/the-Cid, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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Venid, vencedores κτλ. 

 

 

Ninfas, vengan lauros Νφμφεσ, ζρχονται οι δάφνεσ 

frescos, verdes, bellos, φρζςκεσ, πράςινεσ, όμορφεσ, 

enjugad con ellos ςκουπιςτείτε με αυτζσ 

tan noble sudor: τον τόςο ευγενι ιδρϊτα· 

Ni olvidéis la oliva, Oφτε να ξεχάςετε τθν ελιά, 

que es planta gloriosa; που είναι ζνδοξο φυτό: 

ni aun alguna rosa οφτε κανζνα τριαντάφυλλο 

que os brinde el amor. που ςασ παρζχει τθν αγάπθ. 

 

Venid, vencedores, Ελάτε νικθτζσ, 

columnas de honor, κολϊνεσ τθσ τιμισ, 

la Patria os da θ Ρατρίδα ςασ δίνει 

el premio de tanto valor”. το βραβείο μίασ τζτοιασ αξίασ. 
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II) Los Defensores de la Patria, ‘Vivir en cadenas’ 
 

(Οι υπεραςπιςτζσ τθσ πατρίδασ, «Ηϊντασ ςε αλυςίδεσ») 

Θ ςφνκεςθ του τραγουδιοφ χρονολογείται μεταγενζςτερα τθσ Μάχθσ του Μεντελίν, θ 

οποία ςθμειϊκθκε ςτισ 28 Μαρτίου του 1809. Θ μάχθ αυτι ιταν μία απόπειρα των Γάλλων να 

ειςζλκουν ςτο νοτιότερο τμιμα τθσ Λςπανίασ, κάτι το οποίο κατάφεραν. Ρρόκειται για ζνα 

λαϊκό άςμα (Canción Civica), όπωσ αναφζρει ο τίτλοσ τθσ ζκδοςισ του, το οποίο ςυντζκθκε με 

ςκοπό να εμψυχϊςει τον ιςπανικό λαό, ϊςτε να ςυνεχίςει τον αγϊνα για τθν ελευκερία του. 

Συνοψίηοντασ τουσ ςτίχουσ, το τραγοφδι παροτρφνει τουσ Λςπανοφσ να πολεμιςουν και να 

κυςιαςτοφν για τθν πατρίδα και τον βαςιλιά Φερνάντο. 

Το Los Defensores de la Patria είναι το δεφτερο από τα δφο ζργα του Σορ που 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ ςυλλογι του Αριάκα και μεταξφ τουσ παρουςιάηουν αρκετζσ 

ομοιότθτεσ. Ραραδείγματοσ χάριν, ζχουν ςτροφικι φόρμα και θ δομι τουσ χωρίηεται ςε δφο 

μζρθ, ζνα μζροσ για χορωδία, ςτο οποίο παρουςιάηεται το ρεφρζν και ζνα για ςόλο φωνι, το 

οποίο ερμθνεφει τισ υπόλοιπεσ ςτροφζσ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ οι λζξεισ «Coro» και «Solo» 

αναγράφονται ςτθν παρτιτοφρα και εμφανίηονται με τον τρόπο με τον οποίο ςχολιάςτθκε 

νωρίτερα ςτο προθγοφμενο υποκεφάλαιο. Επιπρόςκετα, το χορωδιακό τμιμα παρουςιάηεται 

πρϊτο και επαναλαμβάνεται ςτο τζλοσ κάκε ςτροφισ. Κοινά γνωρίςματα παρατθροφνται και 

ςτθ μουςικι υφι των τραγουδιϊν, αλλά και ςτο χαρακτιρα τουσ, αφοφ χρθςιμοποιοφνται 

παρόμοια μοτιβικά ςχιματα και ζχουν ζντονο ςτρατιωτικό φφοσ. Επιπλζον, ζχουν ίδιο μζτρο, 

ζξι ογδόων (6/8) και ίδια τονικότθτα, τθ Σι φφεςθ μείηονα. Το πιάνο αποτελεί ακόμα ζνα κοινό 

χαρακτθριςτικό τουσ, κακϊσ χρθςιμοποιείται ωσ το όργανο ςυνοδείασ. Και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ θ μελωδία των φωνϊν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςυνοδευτικό τμιμα του πιάνου. 

Ζτςι, δεν είναι ξεκάκαρο, οφτε εδϊ, εάν θ χορωδία χωρίηεται ςε περιςςότερεσ από μία φωνζσ, 

τουλάχιςτον ςτα ςθμεία όπου υπάρχουν ςυνθχιςεισ ςτο  πεντάγραμμο με το κλειδί του Σολ, 

αλλά οφτε εάν το πιάνο ερμθνεφει τθ μελωδικι γραμμι των φωνϊν. Επίςθσ, κοινά γνωρίςματα 

παρουςιάηονται και ςτο ποιθτικό κείμενο, το οποίο είναι γραμμζνο ςτθν ιςπανικι γλϊςςα και 

ςτο οποίο ο ποιθτισ προςζδωςε το δικό του πατριωτικό φφοσ. 

Το ποίθμα αποτελείται από ζνα τετράςτιχο ρεφρζν και ζξι οκτάςτιχεσ ςτροφζσ. Θ 

ςυνολικι ζκταςθ του ζργου είναι μικρι, αφοφ αποτελείται από είκοςι εννζα μζτρα και το 

τζμπο του αναγράφεται ςτο πάνω μζροσ τθσ παρτιτοφρασ ωσ «Andante». Το ειςαγωγικό τμιμα 

από το πιάνο προχπαντεί το χορωδιακό μζροσ, όπωσ ςυμβαίνει και ςτο προθγοφμενο 

τραγοφδι. Ωςτόςο, ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ πιανιςτικι ειςαγωγι περιορίηεται μόνο ςτα 

πρϊτα δφο μζτρα του τραγουδιοφ (παράδειγμα 3), όπου εμφανίηεται ζνα άρπιςμα ςτθ Σι 

φφεςθ μείηονα. Το ρυκμικό μοτίβο ζξι ογδόων, το οποίο παρουςιάηει θ ςυνοδεία του 

αριςτεροφ χεριοφ ςυνεχίηει αυτοφςιο, ςχεδόν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου ςχθματίηοντασ 
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ζνα οςτινάτο (ostinato). Εντοφτοισ, υπάρχουν οριςμζνεσ εξαιρζςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται 

δανειςμόσ μοτίβων από τθ μελωδία των φωνϊν και του δεξιοφ χεριοφ. Το δεξί χζρι εκτελεί το 

μοτίβο ενόσ τετάρτου το οποίο ακολουκείται από ζνα όγδοο δίνοντασ ζμφαςθ ςτο ιςχυρό του 

μζτρου, κάτι το οποίο παρατθρείται ςε ολόκλθρο το κομμάτι και ενιςχφει ζτςι το ςτρατιωτικό 

του χαρακτιρα.  

 

Παράδειγμα 3: Ρρϊτα τρία μζτρα του Los Defensores de la Patria, ‘Vivir en cadenas’ από την έκδοση J. 

B. Arriaza, Poesías patrióticas, Λονδίνο, T. Bensley, 1810. 

Το χορωδιακό τμιμα ξεκινά με άρςθ, ςτο τελευταίο όγδοο του δεφτερου μζτρου και 

εκτυλίςςεται μζςα ςτα ακόλουκα οχτϊ μζτρα. Θ ειςαγωγι του γίνεται δυναμικά λόγω τθσ 

ζνδειξθσ forte, ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ) και κατόπιν, παρουςιάηει ζνα μοτίβο, ενόσ 

τετάρτου παρεςτιγμζνου που ακολουκείται από τρία όγδοα. Αρμονικά, το τονικό κζντρο δεν 

μετατοπίηεται, με εξαίρεςθ το μζτρο πζντε όπου παρατίκεται ο δεφτεροσ ςτίχοσ του ρεφρζν 

και χρθςιμοποιείται θ παρενκετικι ζβδομθ (VII) και θ τονικι (Λ) ςυγχορδία τθσ επιτονικισ (II) 

τθσ κλίμακασ. Αυτό ςυμβαίνει ϊςτε να δϊςει ζνα πιο μελαγχολικό φφοσ ςτουσ ςτίχουσ «¡Cuán 

triste vivir!» (Τι λυπθρι ηωι!). Επιπλζον, παρενκετικι ςυγχορδία ςυναντάται και ςτο μζτρο 

εφτά. Μζςω τθσ παρενκετικισ ζβδομθσ (VII) τθσ επιτονικισ (VI) ςυγχορδίασ, ο ςυνκζτθσ 

προςπακεί να δϊςει ζμφαςθ ςτθν αναφορά που γίνεται ςτθν πατρίδα, «Morir por a Patria»  

(Να πεκάνεισ για τθ Ρατρίδα). Εντζλει το τμιμα αυτό κλείνει ςτο δζκατο μζτρο του 

τραγουδιοφ ςτθν τονικι (I) ςυγχορδία. 

Ακολοφκωσ το πιάνο ςυνεχίηει ςε δυναμικι piano για τα επόμενα τζςςερα μζτρα (μζχρι 

το μζτρο δεκατζςςερα), όπου ειςάγεται το ςολιςτικό τμιμα. Στο ςθμείο αυτό γίνεται 

μεταβολι του τζμπο από «Andante» ςε «Allegretto», το οποίο υποδεικνφει ζνα γρθγορότερο 

ρυκμό εκτζλεςθσ. Το ςόλο ξεκινά, επίςθσ, με άρςθ και ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ). 

Ολόκλθρο το τμιμα διαρκεί δεκαζξι μζτρα και παρατθρείται ςυχνι εναλλαγι τθσ 

προαναφερκείςασ ςυγχορδίασ με αυτι τθσ δεςπόηουςασ (V). Το τονικό κζντρο παραμζνει 

αμετάβλθτο, με μόνεσ εξαιρζςεισ τθν ελαςςονοποιθμζνθ τονικι (I) ςυγχορδία, θ οποία 
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εμφανίηεται ςτα μζτρα είκοςι τρία και είκοςι πζντε, όπου παρατίκενται οι ςτίχοι πζντε και ζξι, 

«La patria oprimida, con ayes sin fin» (Θ καταπιεςμζνθ πατρίδα, με τα ατελείωτα δεινά). Στθν 

πρϊτθ περίπτωςθ θ δανειςμζνθ ςυγχορδία εμφανίηεται όταν γίνεται θ αναφορά ςτθν πατρίδα 

και θ δεφτερθ ςτα δεινά. Θ μουςικι υφι τθσ ςυνοδείασ του πιάνου χαρακτθρίηεται από 

απλοϊκότθτα, κακϊσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του ζργου το δεξί χζρι, πικανόν, παρουςιάηει τθ 

μονόφωνθ μελωδία τθσ χορωδίασ και του ςόλο και το αριςτερό απαρτίηεται από αρπιςμοφσ 

ογδόων. Σε αντιδιαςτολι το χορωδιακό και το ςολιςτικό τμιμα παρουςιάηουν μεγαλφτερθ 

επεξεργαςία ςτθ διάνκιςθ και ςτθ μελιςματικότθτά τουσ. Εν τζλει το τραγοφδι επιςτρζφει ςτθν 

τονικι (I) ςυγχορδία τθσ Σι φφεςθ μείηονοσ και κλείνει με ζναν αρπιςμό.  

Εκτόσ από τθ ςυλλογι Πατριωτικά Ποιιματα, θ οποία αναφζρκθκε επανειλθμμζνα, και 

τθν επανζκδοςι τθσ ςτο Μεξικό, ςιμερα το Los Defensores de la Patria μασ παραδίδεται και ςε 

αρκετά χειρόγραφα. Δφο από αυτά βρίςκονται ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ του Ραριςιοφ (4ο Y 146 

και Vm7 4284). Κοινό τουσ γνϊριςμα είναι το τρίςθμο μουςικό μζτρο τουσ και το ςυνοδευτικό 

όργανο το οποίο χρθςιμοποιοφν, το πιάνο. Ωςτόςο, θ διαφορά τουσ ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι 

το ζνα γράφτθκε ϊςτε να τραγουδθκεί από δφο φωνζσ, ενϊ το δεφτερο από τρεισ. Επιπλζον, 

υπάρχουν δφο ακόμα εκδοχζσ, οι οποίεσ ςυγκαταλζγονται ςτθ ςυλλογι του όμπερτ Σπζνςερ, 

‘Clive’ MS και βρίςκονται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Βαςιλικισ Ακαδθμίασ τθσ μουςικισ. Το μζτρο και 

των δφο είναι τρίςθμο, όμωσ το ζνα χειρόγραφο είναι γραμμζνο για μία φωνι με ςυνοδεία 

κικάρασ, ενϊ το άλλο είναι τρίφωνο με ςυνοδεία πιάνου. Συμπλθρωματικά, δφο χειρόγραφα 

για τρεισ φωνζσ με ςυνοδεία πιάνου, ςϊηονται ςτθ Μουςικι Βιβλιοκικθ του Δθμαρχείου 

(Biblioteca Musical del Ayuntamiento), ςτθ Μαδρίτθ (MS 12). Το ζνα ζχει δίςθμο μζτρο και το 

άλλο τρίςθμο. 

Είναι επίςθσ γνωςτό ότι υπάρχουν αρκετζσ άλλεσ εκδοχζσ του ζργου, οι οποίεσ 

ςϊηονται μζχρι ςιμερα. Ωςτόςο, υπάρχει αμφιςβιτθςθ ςχετικά με το εάν ο Σορ ςυνδζεται 

άμεςα με αυτζσ. Ραράδειγμα αποτελεί μία εκδοχι, θ οποία εκδόκθκε ςτθ Βιζννθ, πικανότατα 

το 1814, με τον τίτλο Τρία ιςπανικά πατριωτικά τραγοφδια (Tres Canciones patrioticas 

Españoletas). Ρροορίηεται για μία φωνι και παρζχει εναλλακτικι ςυνοδεία για πιάνο και 

κικάρα. Το μζροσ του πιάνου είναι γραμμζνο ςτθ Σι φφεςθ μείηονα, ενϊ το μζροσ τθσ κικάρασ 

ςτθν τονικότθτα τθσ Λα μείηονα. Το μουςικό τθσ μζτρο είναι τρίςθμο και ςιμερα, εντάςςεται 

ςτθ ςυλλογι του όμπερτ Σπζνςερ, θ οποία βρίςκεται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Βαςιλικισ 

Ακαδθμίασ τθσ μουςικισ93.  

Μεταγενζςτερα, το 1835, περίπου, εμφανίςτθκε ακόμα μία εκδοχι του ζργου με 

ςυνοδεία κικάρασ, θ οποία ζφερε τον τίτλο Ιςπανικό τραγοφδι των υπεραςπιςτϊν τθσ 

πατρίδασ τουσ (The Spanish Song of the Defenders of their Fatherland) και εκδόκθκε ςτο 

                                                           
93

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 177. 
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Λονδίνο από τον Λοφλιο Τηοχάνινγκ94 (Julius Johanning). Σιμερα φυλάςςεται ςτο Μόναχο τθσ 

Γερμανίασ, ςτθ Βαυαρικι Κρατικι Βιβλιοκικθ (Bayerische Staatsbibliothek) (Mus. pr. 2ο 2598). 

Στισ εκδοχζσ αυτζσ, για τισ οποίεσ δεν είμαςτε ςε κζςθ να γνωρίηουμε αν και πόςο εμπλζκεται 

ο Σορ πρζπει να προςτεκεί μία ακόμθ θ οποία είναι γραμμζνθ για μία φωνι και κικάρα και 

φυλάςςεται ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Μαδρίτθσ (MS 5307 νο. 17). Στθν προαναφερκείςα 

βιβλιοκικθ ςϊηεται και ζνα ανϊνυμο τραγοφδι (MS 5307, νο. 1), το οποίο χρθςιμοποιεί το 

ποιθτικό κείμενο του Αριάκα, όμωσ μουςικά απζχει κατά πολφ από τθν εκδοχι του Σορ. Το 

τραγοφδι αυτό προορίηεται για ζναν τενόρο, μία χορωδία και μπάντα πνευςτϊν.  

Το 1814, περίπου, αξίηει να αναφερκεί πωσ εμφανίςτθκε μία παρωδία του τραγουδιοφ. 

Θ παρωδία αυτι πθγάηει από τθν περίοδο τθσ θγεμονίασ του βαςιλιά Φερνάντο Η’ ςτθν  

Λςπανία μετά τον Λβθρικό πόλεμο. Ραρ’ όλο που το Los Defensores de la Patria ιταν ιδιαίτερα 

γνωςτό τθν εποχι που γράφτθκε ςτον ιςπανικό χϊρο, φαίνεται πωσ θ παρωδία ζγινε ακόμα 

πιο δθμοφιλισ και αγαπθτι ςτο ιςπανικό κοινό. Χρθςιμοποιικθκε, πολλά χρόνια αργότερα, 

ακόμα και ςτον ιςπανικό κινθματογράφο95. Θ φπαρξθ τθσ παρωδίασ αντικατοπτρίηει, εν μζρει, 

το κλίμα που επικρατοφςε τθ μεταπολεμικι περίοδο ςτθν Λςπανία. Επιπλζον, αντιπροςωπεφει 

μία επίκεςθ εναντίον του προςϊπου του Σορ ι ακόμα γενικότερα όλων των αφρανςεςάδοσ, 

κακϊσ ο ςυνκζτθσ υπιρξε ζνασ από αυτοφσ. Ραρακάτω αντιπαραβάλλονται i) οι πρωτότυποι 

ςτίχοι του ρεφρζν και ii) οι μετζπειτα προςαρμοςμζνοι ςτίχοι από το ίδιο μζροσ τθσ παρωδίασ.  

Θ ομοιότθτα τουσ είναι εμφανισ: 

i) Vivir en cadenas, Να ηεισ ςε αλυςίδεσ, 

¡Cuán triste vivir! Τι λυπθρι ηωι! 

Morir por la patria, Να πεκάνεισ για τθν πατρίδα, 

¡qué bello morir! Τι όμορφοσ κάνατοσ! 

 

ii) Vivan las cadenas, Ηιτω οι αλυςίδεσ, 

Viva  la oppression; Ηιτω θ καταπίεςθ: 

Viva el rey Fernando, Ηιτω ο βαςιλιάσ Φερνάντο, 

Muera la Nación! Να πεκάνει το ζκνοσ! 
 

 

                                                           
94

 William C. Smith and Peter Ward Jones, «Ewer», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University 
Press, θλεκτρ. πρόςβ. 17 Δεκ. 2015, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/09120. 
95

 Το 1975 χρθςιμοποιικθκε ςτθν ταινία του Λςπανοφ ςκθνοκζτθ Λουίσ Μπουνιουζλ (Luis Bunuel) με τίτλο «Το 
φάνταςμα τθσ ελευκερίασ» (Le fantôme de la Liberté). Βλ. Jeffery, Fernando Sor, ς. 17. 
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Ραρατθρϊντασ τθν ζντονθ επεξεργαςία, τθν οποία υπζςτθ το ζργο αυτό, τισ  

πολυάρικμεσ εκδοχζσ και παραλλαγζσ του, οι οποίεσ εμφανιςτικαν όχι μόνο ςτον ιςπανικό 

χϊρο, αλλά εντόσ και εκτόσ Ευρϊπθσ και δεδομζνου ότι χρθςιμοποιικθκε ϊςτε να ςατιρίςει 

και να εκφράςει τον ιςπανικό λαό για τα τόςο κρίςιμα ςυμβάντα εκείνθσ τθσ εποχισ, 

χρειάηεται να αναλογιςτεί κάποιοσ τθν αναγνϊριςθ και διάδοςθ που δζχκθκε το ζργο αυτό. 

Ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι υπάρχουν αμφιβολίεσ για το εάν οι εκδοχζσ αυτζσ προζρχονται 

από τον Σορ ι εάν είχε ζςτω μερικι ανάμιξθ ςε κάποιεσ από αυτζσ, είναι αξιοκαφμαςτθ θ τόςο 

ζντονθ εναςχόλθςθ και το ενδιαφζρον που παρουςιάςτθκε για το τραγοφδι, όχι μόνο τθν 

εποχι τθν οποία ςυντζκθκε αλλά και αρκετά χρόνια αργότερα.  
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Στίχοι: 

 

Vivir en cadenas Να ηεισ ςε αλυςίδεσ 

¡Cuán triste vivir! Τι λυπθρι ηωι! 

Morir por la patria, Να πεκάνεισ για τθν πατρίδα, 

¡qué bello morir! Τι όμορφοσ κάνατοσ! 

 

Partámos al campo, Ασ φφγουμεγια το ςτρατόπεδο 

que es gloria el partir; είναι δόξα θ αναχϊρθςθ: 

La trompa guerrera Θ τρομπζτα του πολζμου 

nos llama á la lid: μασ καλεί ςτον αγϊνα· 

La patria oprimida Θ καταπιεςμζνθ πατρίδα 

con ayes sin fin με τα ατελείωτα δεινά 

convóca á sus hijos, κλθτεφει τα παιδιά τθσ 

sus ecos oíd. ακοφςτε το κάλεςμα τθσ. 

Vivir en cadenas κτλ. 

 

 

¡Quién es el cobarde, Ροιοσ είναι ο δειλόσ 

de sangre tan vil, με τόςο χυδαίο αίμα 

que en rabia no siente που δεν αιςκάνεται οργι 

sus penas hervir! τα βάςανα του να βράηουν! 

¡Quién rinde sus sienes Ροιοσ παραδίδει τουσ ναοφσ του 

a un yugo servil ςε ζνα δουλοπρεπι ηυγό 

viviendo entre esclavos, να ηει ανάμεςα ςε ςκλάβουσ 

odioso vivir! μιςθτι ηωι! 

Vivir en cadenas κτλ. 

 

 

Placeres, halagos, Θδονζσ, ζπαινοι 

quedaos á servir ςυνεχίςτε να εξυπθρετείτε 

a pechos indignos ανάξια ςτικθ 

de honor varonil: ανδρικισ τιμισ· 

que el hierro es quien solo Ο ςίδθροσ είναι  ο μόνοσ 
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sabrá redimir που κα ξζρει να ανταποδϊςει 

de afrenta al que libre τθν προςβολι ςε εκείνον που τθν  

                                     ελευκερϊνει 

juró ya vivir. ιδθ ορκίςτθκε να ηει. 

Vivir en cadenas κτλ. 

 

 

A Dios, hijos tiernos Στον Κεό, νεαρά παιδιά 

cual flores de Abril: όπωσ τα λουλοφδια του Απριλίου· 

A Dios, dulce lecho Στον Κεό, γλυκό κρεβάτι 

de esposa gentil: τθσ ευπρεποφσ ςυηφγου· 

Los brazos, que en llanto Τα όπλα, τα οποία με δάκρυα 

bañáis al partir, λοφηετε κακϊσ αναχωρείτε, 

sangrientos, con honra, αιματθρά, με τιμι 

veréislos venir. κα τα δείτε να ζρχονται. 

Vivir en cadenas κτλ  

 

Mas tiemble el tirano Ρεριςςότερο τρζμει ο τφραννοσ 

del Ebro y del Rhin, από τον Ζβρο και τον ινο, 

si un astro á los buenos αν ζνα άςτρο τουσ καλοφσ 

protege feliz. προςτατεφει χαροφμενο. 

Si el hado es adverso, Αν θ μοίρα είναι δυςμενισ, 

sabremos morir... κα ξζρουμε να πεκάνουμε… 

morir por Fernando, κα πεκάνουμε για τον Φερνάντο 

y eternos vivir. και αιωνία να ηοφμε. 

Vivir en cadenas κτλ. 

 

 

Sabrá el suelo patrio Κα γνωρίςει το πατρικό ζδαφοσ 

de rosas cubrir τα τριαντάφυλλα, με τα οποία κα καλφψει 

los huesos del fuerte τα οςτά τθσ δφναμθσ 

que espire en la lid: που εκπνζει ςτθ μάχθ· 

Mil ecos gloriosos Θ αςταμάτθτθ ζνδοξθ θχϊ 

dirán: "Yace aquí κα λζει: «Ξάπλωςε εδϊ 
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quien fue su divisa) αυτόσ που ςιμα του ιταν 

triunfar ó morir". κρίαμβοσ ι κάνατοσ». 

Vivir en cadenas κτλ.  
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III) Marche Patriotique Espagnole, ‘Marchemos, marchemos’96 

 

                  (Λςπανικό πατριωτικό εμβατιριο, «Ασ πορευτοφμε, ασ πορευτοφμε») 

Το Marche Patriotique Espagnole είναι ζνα τραγοφδι, μζςω  του οποίου ο ιςπανικόσ 

λαόσ καλείται να πολεμιςει ενάντια ςτον Γάλλο κατακτθτι, ο οποίοσ με δόλιο τρόπο, εκείνο το 

διάςτθμα, αιχμαλϊτθςε τον βαςιλιά Φερνάντο Η’97. Θ ςφνκεςθ του τραγουδιοφ χρονολογείται 

από το 1809, μόλισ ζνα χρόνο αφότου ζγινε θ «προδοςία»98, όπωσ και θ ζκδοςι του, θ οποία 

ςθμειϊκθκε τθν ίδια χρονιά τθν οποία ςυντζκθκε. Θ ζκδοςι του ζγινε ςτο Ραρίςι και τθν 

ανζλαβε θ Μαντάμ Μπενουά (Mme Benoist). Αποτελεί τθν πρωτθ και μοναδικι ζκδοςθ του 

ζργου και ειςιχκθκε ςτθ Βιβλιογραφία τθσ Γαλλίασ (Bibliographie de la France), ςτισ 20 

Αυγοφςτου το 1814.  

 

Παράδειγμα 4: Τίτλοσ του τραγουδιοφ και τα πζντε πρϊτα μζτρα, τθσ ζκδοςθ Marche Patriotique 

Espagnole avec Accompagnement de Piano, Ραρίςι, Mme Benoist, 1809. 

Στον τίτλο περιλαμβάνονται αρκετζσ πλθροφορίεσ όςον αφορά το τραγοφδι, 

παραδείγματοσ χάριν τα αρχικά του ποιθτι, τα οποία αναγράφονται όπωσ ακολοφκωσ: 

«Paroles de M. N.» (Λόγια του Μ. Ν.), αυτό αποτελεί το μόνο ςτοιχείο, το οποίο παρζχει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτα του ποιθτι του ζργου. Το πλιρεσ όνομα του δεν 

                                                           
96 Θ κφρια πθγι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε όςον αφορά τισ ιςτορικζσ αναφορζσ των επόμενων δφο πατριωτικϊν 

τραγουδιϊν είναι το Jeffery, Fernando Sor, ςς. 17-18. 
97

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 11.  
98

 Αιχμαλωςία του βαςιλιά Φερνάντο Η’ από τον Ναπολζοντα. 
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αναγράφεται και δυςτυχϊσ δεν ζχουν βρεκεί άλλεσ ενδείξεισ, οι οποίεσ να μαρτυροφν τθν 

ταυτότθτά του. Το ποίθμα είναι γραμμζνο ςτθν ιςπανικι γλϊςςα και απαρτίηεται από ζνα 

τετράςτιχο ρεφρζν και τρεισ οκτάςτιχεσ ςτροφζσ. Στθν ζκδοςθ τθσ Μαντάμ Μπενουά το 

ποιθτικό κείμενο υπάρχει προςαρμοςμζνο και ςτθ γαλλικι γλϊςςα, όμωσ είναι μικρότερθσ 

ζκταςθσ. Απαρτίηεται από ζνα τετράςτιχο ρεφρζν και δφο οκτάςτιχεσ ςτροφζσ. Το γαλλικό 

ποίθμα δεν αποτελεί ακριβι μετάφραςθ του ιςπανικοφ, παρουςιάηει αρκετζσ διαφορζσ, χωρίσ 

όμωσ, να ξεφεφγει από τθ κεματολογία του.    

 Θ προςαρμογι του ποιιματοσ ςε μία διαφρετικι γλϊςςα, ςυνικωσ, προξενεί 

οριςμζνεσ τροποποιιςεισ και ςτο μουςικό τμιμα. Οι αλλαγζσ προκφπτουν λόγω των 

περιςςότερων ι λιγότερων ςυλλαβϊν που αντιςτιχοφν ςτισ λζξεισ ι λόγω του διαφορετικοφ 

τονιςμοφ τουσ. Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. Θ ςυχνότθτα του 

φαινομζνου αυτοφ δεν είναι ζντονθ, ςυγκεκριμζνα ςυναντάται ςε ζξι ςθμεία, χωρίσ να 

προξενεί μεγάλεσ αλλαγζσ. Εμφανίηεται, κυρίωσ, ςε φκόγγουσ μεγάλθσ διαρκείασ, ςυνικωσ ςε 

μιςά ι τζταρτα, τα οποία χωρίηονται ςε μικρότερεσ αξίεσ. Στισ περιςότερεσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιείται το κφριο ρυκμικό μοτίβο, το οποίο ςυναντάται ςτθ μουςικι, ζνα τζταρτο 

παρεςτιγμζνο που ακολουκείται από ζνα όγδοο (παράδειγμα 5).  

 

Παράδειγμα 5: Μζτρο δεκαπζντε, ςτο πρϊτο ιςχυρό του μζτρου παρατθρείται θ διαίρεςθ του φκόγγου Μι ςε 

δφο φκόγγουσ μικρότερθσ αξίασ. Ζκδοςθ Marche Patriotique Espagnole avec Accompagnement de Piano, Ραρίςι, 

Mme Benoist, 1809.  

Το τραγοφδι είναι γραμμζνο ςτθν τονικότθτα τθσ Σι φφεςθ μείηονοσ, θ οποία αποτελεί 

κοινό γνϊριςμα και των τριϊν πρϊτων πατριωτικϊν τραγουδιϊν του Σορ. Το τζμπο του είναι 

μζτριασ ταχφτθτασ, «Μoderato» και αναγράφεται ςτθν παρτιτοφρα. Είναι δίφωνο και 

ςυγκεκριμζνα γράφτθκε ϊςτε να ερμθνευτεί από δφο τενόρουσ. Το ςυνοδευτικό όργανο, το 

οποίο χρθςιμοποιείται είναι, όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, το πιάνο. Εντοφτοισ, 

ςε αντίκεςθ με τα δφο προθγοφμενα τραγοφδια αυτό δεν ζχει χορωδιακό μζροσ. Οι δφο 

τενόροι τραγουδοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια μαηί και, κυρίωσ, ομόρρυκμα. Εξαίρεςθ αποτελοφν 
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οριςμζνα ςτολίδια και αρπίςματα, τα οποία πρςκζτονται, ςε ςθμεία, ςε μία από τισ φωνζσ. Θ 

ζκταςθ του ενόσ τενόρου αγγίηει τονικά υψθλότερεσ περιοχζσ και εκτυλίςςεται κυριϊσ ςτθν 

υψθλι περιοχι του, ενϊ ο δεφτεροσ κινείται τονικά χαμθλότερα. Θ ζκταςθ και των δφο 

ερμθνευτϊν ξεπερνά το διάςτθμα τθσ οκτάβασ. Θ πρϊτθ φωνι κινείται ανάμεςα ςτο διάςτθμα 

μίασ ζνατθσ μεγάλθσ, ξεκινϊντασ από το Φα, ςτο πρϊτο διάςτθμα ςτο κλειδί του Σολ μία 

οκτάβα χαμθλότερα και φκάνοντασ μζχρι Σολ πάνω από το πεντάγραμμο. Θ δεφτερθ 

εκτυλίςςεται ανάμεςα ςτο διάςτθμα μίασ ζνατθσ μικρισ, πιο ςυγκεκριμζνα, τθ νότα ε κάτω 

από το πεντάγραμμο και τθ Μι φφεςθ ςτο τζταρτο διάςτθμα.  

Θ μουςικι ζχει ζντονα ςτρατιωτικό και ηωθρό χαρακτιρα, ο οποίοσ ενιςχφεται από το 

μζτρο του, τζςςερα τζταρτα (4/4) και από τισ ποικίλεσ ενδείξεισ staccato, κάτι το οποίο  

ςυνθκίηεται ςτα εμβατιρια. Επιπρόςκετα, το αριςτερό χζρι ςτθ ςυνοδεία του πιάνου δίνει 

ζμφαςθ ςτα ιςχυρά μζρθ του μζτρου και χρθςιμοποιεί απλοφσ ρυκμοφσ, κυρίωσ, αξίεσ 

τετάρτων προςδίδοντασ ζτςι ςτακερό βθματικό παλμό ςτο κομμάτι. Το δεξί χζρι κρατάει, 

επίςθσ, ηωντανό τον εμβατθριακό ρυκμό προςκζτοντασ, όμωσ, περιςςότερθ κίνθςθ και 

διάνκιςθ ςτθ μελωδία, με ποικίλματα και διαβατικά διαςτιματα.  

Θ αρχι του τραγουδιοφ ςθματοδοτείται από μία δωδεκάμετρθ ειςαγωγι από το πιάνο, 

θ οποία παρουςιάηει τα κφρια ρυκμικά μοτίβα και εδραιϊνει το τονικό κζντρο τθσ Σι φφεςθ 

μείηονοσ. Οι αλλαγζσ δυναμικισ είναι ςυχνζσ και ποικίλουν ανάμεςα ςτο piano και forte. 

Συγχορδιακά, γίνεται μία ςυνεχισ εναλλαγι μεταξφ τθσ τονικισ (I) και τθσ δεςπόηουςασ (V), 

εϊσ το εντζκατο μζτρο, όπου παρατίκεται θ επιτονικι (II) ςυγχορδία. Στο μζτρο ζντεκα με 

δϊδεκα γίνεται μία τζλεια πτϊςθ και κατόπιν, γίνεται θ είςοδοσ του φωνθτικοφ τμιματοσ ςτο 

τελευταίο αςκενζσ του δωδζκατου μζτρου. Μζςα ςτα επόμενα οχτϊ μζτρα γίνεται θ ζκκεςθ 

του ρεφρζν, το οποίο ξεκινά ςτθ τονικι (Λ) τθσ κλίμακασ. Θ εναλλαγι μεταξφ τθσ τονικισ (Λ) και 

τθσ δεςπόηουςασ (V) ςυνεχίηει μζχρι και το τζλοσ του τμιματοσ, ςτο μζτρο είκοςι. Στο μζτρο 

δεκαεπτά παρεμβάλλεται μία παρενκετικι ςυγχορδια, θ ζβδομθ (VII) τθσ δεςπόηουςασ (V).  

Στα ακόλουκα μζτρα (είκοςι ζνα ζωσ είκοςι εφτά) εκτελείται από το πιάνο μία γζφυρα, 

θ οποία οδθγεί ςτθν είςοδο τθσ πρϊτθσ ςτροφισ του ποιιματοσ. Στθ γζφυρα 

επαναλαμβάνονται μοτίβα, τα οποία παρουςιαςτικαν ςτα μζτρα πζντε με οχτϊ του 

ειςαγωγικοφ τμιματοσ. Τα μοτίβα αυτά εμφανίηονται παραλλαγμζνα και οριςμζνα 

μεταφζρονται μία δεφτερθ μεγάλθ πάνω. Επιπλζον, χρθςιμοποιοφνται παρενκετικζσ 

ςυγχορδίεσ τθσ ςχετικισ ελάςςονοσ τθσ κφριασ τονικότθτασ, τθσ Σολ. Οι δυναμικζσ ενδείξεισ 

ποικίλουν και ςτο μζροσ αυτό και εναλάςςονται, επίςθσ, ανάμεςα ςε piano και forte. 

Θ είςοδοσ τθσ πρϊτθσ ςτροφισ γίνεται, επίςθσ, ςτθν άρςθ του μζτρου και ςτθ 

ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ), όπωσ ςτο ρεφρζν. Τθν τονικι (I) διαδζχεται θ δεςπόηουςα (V) και θ 

εναλλαγι των δφο ςυνεχίηει μζχρι το μζτρο τριάντα ζξι, όπου ολοκλθρϊνεται θ ζκκεςθ του 

πρϊτου τετράςτιχου τθσ πρϊτθσ ςτροφισ. Στθ ςυνζχεια, γίνεται επανάλθψθ του εν λόγω 
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τμιματοσ και αυτιν ακολουκεί θ ζκκεςθ των τελευταίων τεςςάρων ςτίχων, ςτο μζτρο τριάντα 

εφτά. Στο προαναφερκζν μζτρο παρατίκεται μία ελαςςονοποιθμζνθ πζμπτθ (V) τθσ κφριασ 

τονικότθτασ, θ οποία ακολουκείται από μία παρενκετικι τθσ παρενκετικισ τθσ δεςπόηουςασ 

(V). Στο μζτρο τριάντα εννζα χρθςιμοποιείται μία ελαςςονοποιθμζνθ υποδεςπόηουςα (IV) και 

ςτο μζτρο ςαράντα μία δεςπόηουςα (V). Κατόπιν, ςτο ςαρακοςτό πρϊτο μζτρο παρατίκεται θ 

ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ). Τα πζντε αυτά μζτρα είναι ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, κακϊσ 

προςδίδουν μία διαφορετικι «χροιά» ςτθ μουςικι εξζλιξθ του ζργου και ςε αυτό το ςθμείο 

πραγματοποιείται θ κορφφωςθ του. Επιπλζον, θ κορφφωςθ φαίνεται και ποιθτικά, αφοφ οι 

ςτίχοι και των τριϊν ςτροφϊν είναι ιδιαίτερα προτρεπτικοί. Για παράδειγμα θ πρϊτθ ςτροφι 

αποτελείται από τουσ εξισ ςτίχουσ: «Gritemos libertad y Guerra» (Ασ φωνάξουμε ελευκερία ι 

πόλεμοσ).  

 

Παράδειγμα 6: Μζτρα τριάντα επτά ζωσ ςαράντα από τθν ζκδοςθ 

ζκδοςθ Marche Patriotique Espagnole avec Accompagnement de Piano, Ραρίςι, Mme Benoist, 1809. 

Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν δφο μζτρα (ςαράντα και ςαραντα ζνα) ςτα οποία 

εμφανίηονται ςυνεχόμενα τριακοςτά δεφτερα. Αυτό το ρυκμικό μοτίβο ζχει χρθςιμοποιθκεί 

και πιο πριν, αλλά μεμονομζνα και ςε αςκενι μζρθ του μζτρου. Στο δεφτερο και τρίτο μζροσ 

του μζτρου ςαράντα ζνα θ μελωδία τθσ φωνισ, όπωσ και του αρςτεροφ χεριοφ, κάνει παφςθ 

και ειςζρχεται ξανά ςτο τελευταίο αςκενζσ με το τελευταίο δίςτιχο του ποιιματοσ, «Y tiemble 

la tierra, de tanto valor» (Kαι να τρζμει θ γθ, απ’ τθν πολφ γενναιότθτα). Τα διαδοχικά 

τριακοςτά δεφτερα χρθςιμοποιοφνται, ϊςτε να δϊςουν ζμφαςθ ςτουσ ςτίχουσ του ποιιματοσ 

και να προκαλζςουν το απαραίτθτο δζοσ και φόβο. Πςον αφορά τθν αρμονία, 

χρθςιμοποιοφνται παρενκετικζσ ςυγχορδίεσ τθσ δεςπόηουςασ (V) και τθσ επιδεςπόηουςασ (VI) 

και παρακάτω, ακολουκεί το πτωτικό ςχιμα, το οποίο καταλιγει ςε μία τζλεια πτϊςθ. Θ 

ολοκλιρωςθ του ζργου ςυνοδεφεται με τθ δυναμικι ζνδειξθ poco forte, θ οποία εμφανίηεται 

ζνα μζτρο πριν το τζλοσ, ςτο μζτρο ςαράντα τζςςερα. 

Συγκρίνοντασ το Marche Patriotique Espagnole με τα δφο προαναφερκζντα πατριωτικά 

τραγοφδια, παρατθρείται ότι ςε αυτό το τραγοφδι παρουςιάηεται εντονότερθ επεξεργαςία 
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ςτθν αρμονία και ςτθν υφι. Οι μεταβολζσ του τονικοφ κζντρου, ζςτω μεμονομζνα με τθ χριςθ 

παρενκετικϊν ςυγχορδιϊν, είναι πιο ςυχνζσ και υπάρχει μεγαλφτερθ ποικιλία και επεξεργαςία 

ςτα μοτίβα που χρθςιμοποιοφνται. Συμπλθρωματικά, αποτελεί το πρϊτο παράδειγμα ςτο 

οποίο θ μελωδία των φωνϊν, ζτςι όπωσ είναι γραμμζνθ ςτθν παρτιτοφρα, δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςυνοδευτικό κομμάτι του πιάνου. Με αυτόν τον τρόπο είναι ξεκάκαρο 

ότι το πιάνο δεν εκτελεί και τθ μελωδία των φωνϊν, αλλά τισ ςυμπλθρϊνει και τισ ενιςχφει.  

Το κοινό γνϊριςμα των τριϊν τραγουδιϊν είναι το χαρακτθριςτικό μοτίβο των 

παρεςτιγμζνων ρυκμϊν. Θ τόςο ςυχνι χριςθ τουσ δικαιολογείται λόγω του ότι θ ςτιγμι 

διαρκείασ ενιςχφει τον εμβατθριακό χαρακτιρα, δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ τθσ ϊκθςθσ, και 

ςκοπόσ και των τριϊν τραγουδιϊν είναι να εμψυχϊςουν τουσ Λςπανοφσ να πολεμιςουν για 

ζνα καλφτερο μζλλον, είτε να τουσ επαινζςουν για τθν ανδρεία που ζδειξαν ςτθ μάχθ. 

Ρζρα από τθν ζκδοςθ τθσ Μαντάμ Μπενουά, δφο αντίτυπα τθσ οποίασ φυλάςςονται 

ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ του Ραριςιοφ, υπάρχει ακόμα μία εκδοχι του τραγουδιοφ, θ οποία 

ςτθρίηεται ςτο ίδιο ποιθτικό κείμενο αλλά μουςικά διαφζρει από τθν εκδοχι του Σορ. 

Σφμφωνα με τον Μπράιαν Τηζφρυ99 (Brian Jeffery) προορίηεται για περιςςότερεσ από μία 

φωνζσ, οι οποίεσ ςυνοδεφονται από πίανο. Φζρει τον τίτλο Εκνικό Εμβατιριο (Marcha 

Nacional) και ςιμερα, αποτελεί ζνα από τα ζργα, τα οποία απαρτίηουν τθ ςυλλογι του 

όμπερτ Σπζννςερ (‘Clive’ MS), ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Βαςιλικισ Ακαδθμίασ τθσ μουςικισ.  

  

                                                           
99

 Μουςικολόγοσ ερευνθτισ, ο οποίοσ αςχολικθκε εκτενζςτερα με το ζργο και τον βίο του Φερνάντο Σορ. Το 
βιβλίο του Fernando Sor: Composer and Guitarist, το οποίο εκδόκθκε το 1994 και είναι μία ανκεωρθμζνθ εκδοχι 
τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ του 1977, κεωρείται από τα εκτενζςτερα και πιο αναλυτικά βιβλία ςχετικά με τον 
Φερνάντο Σορ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. http://www.tecla.com/bj.htm, θλεκτρ. πρόςβ. 17 Νοε. 2015 και 
http://www.tecla.com/catalog/0302.htm, θλεκτρ. πρόςβ, 17 Νοε. 2015.  
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Λςπανικοί ςτίχοι: 

 

Marchemos, marchemos Ασ πορευτοφμε, ασ πορευτοφμε 

la espada empuñad το ξίφοσ αρπάξτε 

y juntos cobremos και μαηί κα διεκδικιςουμε 

nuestra libertad. τθν ελευκερία μασ. 

 

Amigos volemos Φίλοι ασ πετάξουμε 

que clama la trompa θ τρομπζτα φωνάηει 

y entre marcial pompa και ςτθ μζςθ τθσ ςτρατιωτικισ πομπισ 

nos llama el honor. μασ καλεί θ τιμι. 

Libertad gritemos Ελευκερία ασ φωνάξουμε 

libertad y Guerra ελευκερία ι πόλεμοσ 

y tiemble la tierra και να τρζμει θ γθ 

de tanto valor. από τζτοια γενναιότθτα. 

 

La sangre española Το ιςπανικό αίμα 

no temió en Numancia100, δεν φοβικθκε ςτθν Νουμάνκια, 

ni teme de francia οφτε φοβάται τθ Γαλλία 

el yugo servile; το δουλοπρεπι ηυγό: 

Que al punto enarbola Στθν κορυφι  ανυψϊνεται 

la señal de muerte, το ςφμβολο του κανάτου, 

y la mano fuerte και το ιςχυρό χζρι 

se apresta al fusil. ετοιμάηεται να οπλίςει. 

Marchemos marchemos κτλ  

 

Con traycion perjura, Με προδοτικι επιορκία, 

con halago blando, με ιπιεσ κολακείεσ, 

llevan a Fernando οδιγθςαν τον Φερνάντο 

solo a suspirar; να αναςτενάηει μόνο του: 

                                                           
100

 Αρχαίοσ οικιςμόσ ςτο βόρειο κεντρικό τμιμα τθσ Λςπανίασ. Βλ. http://www.britannica.com/place/Numantia, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 



45 
 

Pero tanta injuria Πμωσ αυτι θ εξφβριςθ 

cesará, villanos, κα ςταματιςει τουσ κακοποιοφσ, 

que españolas manos τα ιςπανικά χζρια 

la han de rescatar: κα πρζπει να τον ςϊςουν· 

Marchemos marchemos κτλ. 
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Γαλλικοί ςτίχοι: 

 

Marchons comme a la fête Ρροχωριςτε όπωσ ςτθ γιορτι 

de l'immortalité τθσ ακαναςίασ 

marchons a la conquete προχωριςτε προσ τθν κατάκτθςθ 

de notre liberte. τθσ ελευκερίασ μασ. 

 

Εffroi de la terre Φόβοσ τθσ γθσ 

la trompe guerriere θ πολεμοχαρισ τρομπζτα 

nous ouvre la carrier ανοίγουμε το μζλλον 

guide le fer vengeur. που κακοδθγεί τον εκδικθτικό ςίδθρο. 

Liberté la guerre Ελευκερία ο πόλεμοσ 

liberté la guerre ελευκερία ο πόλεμοσ 

ne fixons la banniere κα βάλουμε το λάβαρο 

qu’au poste de l' honeur. ςτθ κζςθ τθσ τιμισ. 

Marchons comme a la fête κλπ. 

 

 

Que notre constance Θ επιμονι μασ 

etonne la France, εκπλιςςει τθ Γαλλία, 

Imitons la sa vaillance Μιμοφμαςτε το κάρροσ τθσ 

Et non pas ses erreurs: και όχι τα λάκθ τθσ· 

Liberté! Numance! Ελευκερία! Νουμάνκια! 

Liberté! Numance! Ελευκερία! Νουμάνκια! 

Que cette souvenance Αυτι θ ςκζψθ 

enflame tous nos coeurs. καίει τισ καρδιζσ μασ. 

Marchons comme a la fête κλπ. 
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IV) Chanson relative aux Evénements d’Espagne, ‘Adonde vas, Fernando             

       incauto’                       

             (Τραγοφδι ςχετικά με τα γεγονότα τθσ Λςπανίασ, ‘Ρου πασ, ανυποψίαςτε Φερνάντο’) 

Ζνα τραγοφδι για μία φωνι και ςυνοδεία πιάνου, του οποίου θ ςφνκεςθ χρονολογείται 

το 1812. Ρερίπου, δφο χρόνια αργότερα, το 1814 ζγινε θ ζκδοςθ του ςτο Ραρίςι από τθ 

Μαντάμ Μπενουά και ο Σορ ςτθν ζκδοςθ αυτι παρείχε και εναλλακτικι ςυνοδεία κικάρασ. 

Σιμερα μασ παραδίδονται δφο αντίτυπά τθσ, τα οποία φυλάςςονται ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ 

του Ραριςιοφ (Vm7 101190)101.  

Σθμαντικότατο αποτελεί το γεγονόσ ότι, ςτο ζργο αυτό,  ο Σορ κατζχει τόςο τον ρόλο 

του ςυνκζτθ, όςο και του ποιθτι. Το ποίθμά του είναι γραμμζνο ςτθν ιςπανικι γλϊςςα, και 

αποτελείται από δϊδεκα οκτάςτιχεσ ςτροφζσ. Είναι το πρϊτο τραγοφδι από τα πατριωτικά, το 

οποίο δεν ζχει ρεφρζν, αλλά θ κάκε ςτροφι αποτελείται από διαφορετικοφσ ςτίχουσ. Το ζργο 

αυτό είναι το μοναδικό ςτο οποίο ζγραψε ο ίδιοσ ο Σορ το ποιθτικό κείμενο και, κατά 

ςυνζπεια, κεωρείται το πιο προςωπικό του. Θ ςπουδαιότθτα του ζργου ςτθρίηεται ςτο 

γεγονόσ ότι μζςω αυτοφ διαςαφθνίηονται τα πραγματικά αίτια για τθν αλλαγι των κζςεων και 

των απόψεϊν του ςχετικά με το ηιτθμα τθσ ειςβολισ. 

 Ππωσ δθλϊνεται ξεκάκαρα από τον τίτλο, οι ςτίχοι του τραγουδιοφ αναφζρονται ςτισ 

πολιτικζσ εξελίξεισ του ιςπανικοφ χϊρου: ςυγκεκριμζνα γίνεται μία περιγραφι για το πωσ ο 

βαςιλιάσ Φερνάντο Ηϋ εξαπατικθκε και φυλακίςτθκε· παρουςιάηεται θ αντίδραςθ των 

Λςπανϊν μετά τθν προδοςία και το πείςμα που ζδειξαν ζναντι του ξζνου ειςβολζα· γίνεται 

ζνασ ςχολιαςμόσ όςον αφορά το διχαςμό που βίωςε θ ιςπανικι κοινωνία εκείνθ τθν περίοδο· 

τζλοσ, θ τελευταία ςτροφι του ποιιματοσ, κλείνει με μία παράκλθςθ προσ τον Κεό για τθ 

ςυμφιλίωςθ του λαοφ του. 

Θ διχόνοια, θ οποία αναφζρκθκε παραπάνω, δθμιουργικθκε ανάμεςα ςτον ιςπανικό 

λαό όςον αφορά τθ ςτάςθ τθν οποία κα κρατοφςε απζναντι ςτον κατακτθτι. Οριςμζνοι, «los 

malvados» (οι κακοί), όπωσ τουσ αποκαλεί ο Σορ ςτον πρϊτο ςτίχο τθσ πζμπτθσ ςτροφισ,  

υποςτιριξαν τθν αντίςταςθ κατά του γαλλικοφ ηυγοφ και επζμεναν ςτθ ςυνζχιςθ του 

απελευκερωτικοφ αγϊνα, αγνοϊντασ όμωσ ότι το ιςπανικό ςτρατιωτικό ςϊμα ζχανε δφναμθ 

ςυνεχϊσ. Επιπλζον, μία τζτοια δράςθ κα επζφερε αρκετζσ ςυνζπειεσ. Λόγου χάριν, το αίμα το 

οποίο κα χυνόταν, τθν εξακλίωςθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ και, ςε περίπτωςθ αποτυχίασ των 

Λςπανϊν, τα αυςτθρότερα μζτρα των Γάλλων. Εντοφτοισ, ςε αντιδιαςτολι με τουσ 

προθγοφμενουσ, υπιρχε και μία μερίδα Λςπανϊν που κεωροφςαν καταςτρεπτικι τθ ςυνεχι 
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αντίςταςθ. Ζνασ από αυτοφσ υπιρξε και ο Σορ και μζςω του ποιιματοσ του εκφράηει τθ 

δυςαρζςκειά του για τθ διχόνοια που δθμιουργικθκε ανάμεςα ςτουσ ςυμπατριϊτεσ του. 

Επιπρόςκετα, ςτον ζβδομο και όγδοο ςτίχο τθσ εντζκατθσ ςτροφισ, καταριζται αυτόν που τθν 

προκάλεςε: «Mal haya amén el ambicioso, que ocasionó tal división» (Καταραμζνοσ να είναι ο 

άπλθςτοσ, που προκάλεςε αυτι το διχαςμό). 

Ο Πφι χαρακτθρίηει το τραγοφδι ωσ μθ κολακευτικό προσ το πρόςωπο του βαςιλιά και 

υποςτθρίηει πωσ ζχει ειρωνικό χαρακτιρα102. Είναι πικανόν ο πρϊτοσ ςτίχοσ του ποιιματοσ, ο 

οποίοσ αποτελεί και τον τίτλο του τραγουδιοφ, «A dónde vas, Fernando incauto» (Ρου πασ, 

Φερνάντο ανυποψίαςτοσ), να μθν υποδθλϊνει ςυμπόνια ζναντι του προςϊπου ςτο οποίο 

αναφζρεται, για τα δεινά που πρόκειται να υποςτεί, αλλά χλευαςμό. Αυτό προκφπτει λόγω του 

ότι ο βαςιλιάσ Φερνάντο, εςφαλμζνα, ζδειξε υπερβολικι εμπιςτοςφνθ ςτον Ναπολζοντα ενϊ 

όφειλε να είχε μία περιςςότερο καχφποπτθ ςτάςθ απζναντί του. Επιπρόςκετα, το επίκετο 

«incauto» μπορεί να ερμθνευτεί και ωσ «μωρόπιςτοσ» ι «κορόιδο».  

Συμπλθρωματικά, θ άποψθ του Πφι μπορεί να υποςτθριχκεί και από τουσ ςτίχουσ 

πζντε και ζξι τθσ δεφτερθσ ςτροφισ, μζςω των οποίων ο Σορ προςβάλλει ευκζωσ τον βαςιλιά 

του και τον αποκαλεί απατεϊνα, «De la amistad dudar no supo, aquel que engaños estudió» 

(Για τθ φιλία να αμφιβάλλει δεν ιξερε, εκείνοσ που τθν απάτθ είχε μελετιςει). Με το 

παραπάνω απόςπαςμα ξετυλίγεται μία πτυχι τθσ προςωπικότθτασ του Φερνάντο Η’, θ οποία 

δεν είχε φανερωκεί μζχρι ςτιγμισ και ζρχεται ςε αντιδιαςτολι, με το πρόςωπο, το οποίο 

εξυμνείτο ςτα προγενζςτερα πατριωτικά τραγοφδια. Θ αλλαγι αυτι όςον αφορά τθν άποψθ 

του ςυνκζτθ για τον βαςιλιά, προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Ωςτόςο, είναι δικαιολογθμζνθ, 

εφόςον λθφκεί υπ’ όψιν το γεγονόσ ότι, ιδθ από το 1810, ο Σορ ανζλαβε μία διοικθτικι κζςθ 

υπό τθσ γαλλικζσ αρχζσ, δθλϊνοντασ ζτςι τθν ςτάςθ του απζναντι ςτα πολιτικά ηθτιματα τθσ 

εποχισ. Συμπλθρωματικά, ο ειρωνικόσ χαρακτιρασ του τραγουδιοφ είναι πικανόν να ζπαιξε 

ςθμαντικό ρόλο για τθν απόρριψθ που δζχκθκε ο Σορ από τον βαιςλιά Φερνάντο Η’ ςτο αίτθμα 

του να επιςτρζψει ςτθν Λςπανία, κάποια χρόνια αργότερα103.  

 Οι πρωτότυποι ςτίχοι του ποιιματοσ είναι γραμμζνοι ςτθν ιςπανικι γλϊςςα. Πμωσ, 

όπωσ ςτθν ζκδοςθ του Marche Patriotique Espagnole (επίςθσ μία ζκδοςθ από τθ Μαντάμ 

Μπενουά), οι ςτίχοι είναι προςαρμοςμζνοι και ςτα γαλλικά. Ππωσ αναφζρκθκε ςτο 

προθγοφμενο υποκεφάλαιο, θ προςαρμογι του ποιιματοσ ςε μία διαφορετικι γλϊςςα, 

πολλζσ φορζσ, επιφζρει τροποποιιςεισ ςτθ μουςικι του τραγουδιοφ. Ζτςι και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ γίνονται οριςμζνεσ αλλαγζσ, οι οποίεσ διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 

ζγιναν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ. Συνοπτικά, οι φκόγγοι, οι οποίοι μεταβάλλονται 

                                                           
102

 Ophee, Fernando Sor, ς. 10. 
103

 Ophee, Fernando Sor, ςς. 10-11. 



54 
 

ςυνικωσ διαιροφνται ςε δφο φκόγγουσ μικρότερθσ αξίασ και ο ζνασ από αυτοφσ είναι 

παρεςτιγμζνοσ.    

Το τζμπο του τραγουδιοφ είναι αργισ προσ μζτριασ ταχφτθτασ και αναγράφεται ςτθν 

πάρτιτοφρα ωσ «Andante». Το μζτρο του είναι ςε τζςςερα τζταρτα (4/4) και θ τονικότθτά του 

είναι θ Ντο ελάςςονα. Ζχει ζντονο εμβατθριακό χαρακτιρα και αυτό γίνεται αιςκθτό από τα 

πρϊτα μζτρα τθσ πιανιςτικισ ειςαγωγισ, θ οποία ςθματοδοτεί τθν αρχι του κομματιοφ. 

Συνολικά θ ειςαγωγι διαρκεί οχτϊ μζτρα και χωρίηεται ςε δφο τετράμετρα. Το πρϊτο 

τετράμετρο ξεκινά ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) με διαβατικά τζταρτα ςυνοδευόμενα από τθν 

ζνδειξθ staccato και ςυνεχίηει ςτο επόμενο μζτρο χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο ρυκμικό μοτίβο 

ςτθν υποδεςπόηουςα (IV). Κατόπιν, προχωρεί ςτθ δεςπόηουςα (V), όπου γίνεται ζνα crescendo 

και ςτον τελευταίο χτφπο του τρίτου μζτρου εμφανίηεται για πρϊτθ φορά το χαρακτθριςτικό 

μοτιβικό ςχιμα ενόσ ογδόου παρεςτιγμζνου που ακολουκείται από ζνα δζκατο ζκτο. Στο 

τζταρτο μζτρο επιςτρζφει ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I).  

Το δεφτερο τετράμετρο ξεκινά ςε δυναμικι forte επαναλαμβάνοντασ το αρχικό μοτίβο 

του πρϊτου και, επίςθσ, ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ. Ωςτόςο, ςτθν πορεία τροποποιείται και 

ςτο ζκτο μζτρο γίνεται μία κορφφωςθ μζςω τθσ παρενκετικισ ζβδομθσ (VII) τθσ δεςπόηουςασ 

(V). Θ λφςθ τθσ ςτθ δεςπόηουςα (V) τθσ Ντο ελάςςονοσ δεν ζρχεται αμζςωσ, αφοφ ανάμεςα 

τουσ ςτο επόμενο μζτρο παρεμβάλλεται θ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) ςε δεφτερθ αναςτροφι. 

Ακολοφκωσ, ςτο μζτρο οχτϊ το πιανιςτικό τμιμα κλείνει με τθν τονικι (Λ).  

Στθ ςυνζχεια ειςάγεται το φωνθτικό τμιμα (παράδειγμα 7), το οποίο ςυνεχίηει για τα 

επόμενα δεκαζξι μζτρα. Το τμιμα αυτό χωρίηεται, επίςθσ, ςε τετράμετρα και ςτο κακζνα 

αναλογεί ζνα δίςτιχο. Το κάκε δίςτιχο ξεκινά με ζνα ανιόν πιδθμα και όλοι οι ςτίχοι ξεκινοφν 

με άρςθ. Ο πρϊτοσ ςτίχοσ  ξεκινά ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ) με ζνα πιδθμα ζκτθσ μικρισ 

προσ τα πάνω. Στθ ςυνζχεια, το μζροσ τθσ φωνισ κινείται διαβατικά και χρθςιμοποιεί τα κφρια 

ρυκμικά μοτίβα, ενόσ τετάρτου παρεςτιγμζνου που ακολουκείται από ζνα όγδοο και ενόσ 

ογδόου παρεςτιγμζνου που ςυνοδεφεται από ζνα δζκατο ζκτο. Θ ςυχνότθτα τθσ χριςθσ των 

κφριων ρυκμικϊν μοτίβων είναι μεγάλθ, κακϊσ εμφανίηονται, ςχεδόν, ανά δφο μζτρα. Τα δφο 

αυτά μοτίβα μποροφν να κεωρθκοφν και ωσ ζνα, αφοφ το δεφτερο αποτελεί ςμίκρυνςθ του 

πρϊτου. Συμπλθρωματικά, ςτο μζτρο εννζα παρουςιάηεται θ δυναμικι ζνδειξθ piano και 

τελικά, θ ζκκεςθ του πρϊτου ςτίχου ολοκλθρϊνεται ςτο δζκατο μζτρο, ςτθ δεςπόηουςα (V).  
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Παράδειγμα 7: Μζτρα οχτϊ με δζκα, τα οποία παρουςιάηουν τον αρχικό ςτίχο του ποιιματοσ. Ζκδοςθ Chanson 

relative aux événement de Espagne, Ραρίςι, Mme Benoist, 1814. 

Ακολουκεί, θ είςοδοσ του δεφτερου ςτίχου, θ οποία γίνεται ςτθ ςυγχορδία τθσ 

δεςπόηουςασ (V) και ςυνεχίηει με ζνα κατιόν πιδθμα τρίτθσ μικρισ. Ρροχωρεί ςτθν τονικι (I) 

και ςτθ ςυνζχεια τελειϊνει επιςτρζφοντασ ςτθ δεςπόηουςα (V). Θ μελωδικι γραμμι τθσ 

φωνισ παρουςιάηει αρκετά ςτοιχεία, τα οποία είναι παρμζνα από αυτιν του πρϊτου. Θ 

μελωδία του τρίτου ςτίχου εκτυλίςςεται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ ο αρχικόσ, όμωσ, 

αρμονικά, διαφοροποιείται, κακϊσ τθ ςυγχορδία τθσ τονικισ, με τθν οποία ξεκινά, διαδζχεται 

μία δεςπόηουςα. Στο επόμενο μζτρο εμφανίηεται μία τονικι και ο τρίτοσ ςτίχοσ κλείνει με μία 

ελαςςονοποιθμζνθ πζμπτθ (V). Ο τζταρτοσ ςτίχοσ ξεκινά ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) και 

προςδίδει ζνα καινοφριο ςτοιχείο ςτο κομμάτι, αφοφ για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιείται το 

ρυκμικό μοτίβο των τριιχων. Στθ ςυνζχεια, προχωρεί ςτθν δεςπόηουςα (V) και κατόπιν, 

παρατίκεται μία παρενκετικι πζμπτθ (V) τθσ προαναφερκείςασ ςυγχορδίασ, θ οποία λφνεται 

ςτο μζτρο δεκαζξι. Το ςυνοδευτικό μζροσ του πιάνου, μζχρι εδϊ ςτθρίηεται ςτο ίδιο μοτίβο, το 

οποίο παρουςιάηεται ςτα μζτρα εννζα και δζκα ςτο παράδειγμα 7. Εξαιρζςεισ αποτελοφν 

οριςμζνεσ μεταβολζσ του μπάςου και κάποιεσ ςυγχορδίεσ, οι οποίεσ προςτίκενται ςτθ 

ςυνοδεία του δεξιοφ χεριοφ. 

Θ ειςαγωγι του τρίτου δίςτιχου, και πιο ςυγκεκριμζνα του πζμπτου ςτίχου, ξεκινά ςτθ 

δεςπόηουςα (V) με ζνα ανιόν πιδθμα μίασ τρίτθσ μεγάλθσ. Στθ ςυνζχεια, προχωρεί με 

διαβατικι κίνθςθ και γίνεται χριςθ των κφριων ρυκμικϊν μοτίβων με τα παρεςτιγμζνα 

τζταρτα και όγδοα. Θ μελωδικι κίνθςθ του πζμπτου ςτίχου παρουςιάηει αρκετζσ ομοιότθτεσ 

με αυτιν του αρχικοφ και εν τζλει, κλείνει ςτθ τονικι (I). Θ είςοδοσ του ζκτου ςτίχου, 

ςθματοδοτείται από μία τζταρτθ κακαρι. Στθ μελωδικι του γραμμι επανεμφανίηονται τα 

κφρια ρυκμικά μοτίβα και θ ζκκεςθ του ολοκλθρϊνεται ςτθ ςυγχορδία τθσ δεςπόηουςασ (V). 

Στθ ςυνζχεια, ειςάγεται το τρίτο δίςτιχο, όμωσ ανάμεςα ςτον ζβδομο και τον ζκτο ςτίχο 

παρατίκεται μία παφςθ ενόσ ογδόου ςυνοδευόμενθ από μία κορϊνα ςτο δεφτερο ιςχυρό του 

εικοςτοφ μζτρου. Μζςω τθσ κορϊνασ αυτισ αλλά και των δφο τελευταίων ςτίχων του 
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ποιιματοσ που ακολουκοφν, οι οποίοι επανεκκζτουν τθν αρχικι μελωδία του τραγουδιοφ, 

προαναγγζλλεται το τζλοσ του ζργου. Συμπλθρωματικά, ςε αυτό ςυμβάλει και το ςυνοδευτικό 

μζροσ του πιάνου, αφοφ θ υφι του αλλάηει και επανζρχεται το ρυκμικό ςχιμα τετάρτων με 

τθν ζνδειξθ marcato, ςαν επανζκκεςθ. Μεταβολι παρουςιάηει και θ δυναμικι του τραγουδιοφ 

με τθν ζνδειξθ forte, αλλά και θ αρμονία του, κακϊσ γίνεται ςυχνότερθ αλλαγι ςυγχορδιϊν. 

Επιπλζον, χρθςιμοποιοφνται και δευτερεφουςεσ ςυγχορδίεσ, πζρα από τθν αποκλειςτικι 

χριςθ τθσ τονικισ (I), τθσ δεςπόηουςασ (V) και των ςποραδικϊν παρενκετικϊν τουσ και θ 

μελωδία του δεφτερου μιςοφ του όγδοου και τελευταίου ςτίχου (μζτρο είκοςι τρία με είκοςι 

τζςςερα) διαφοροποιείται ελαφρϊσ, ϊςτε να επζλκει ομαλότερα θ κατάλθξθ του φωνθτικοφ 

τμιματοσ ςυνοδευόμενθ από τθ δυναμικι ζνδειξθ poco forte.   

Μετζπειτα, το ςυνοδευτικό τμιμα ςυνεχίηει με τθ χριςθ διαδοχικϊν ογδόων 

παρεςτιγμζνων, τα οποία ακολουκοφνται από δζκατα ζκτα. Ανάμεςα ςτθν αλλαγι των 

μζτρων, δθλαδι από το τελευταίο αςκενζσ του ενόσ και το πρϊτο ιςχυρό του επόμενου, 

παρεμβάλλονται ςυγχορδίεσ, κυρίωσ, αξίασ τετάρτων, οι οποίεσ μζνουν κρατθμζνεσ. Αυτό 

ςυμβαίνει μζχρι και το εικοςτό ζβδομο μζτρο. Στθν αρχι του καταλθκτικοφ τμιματοσ 

εμφανίηεται θ ζνδειξθ crescendo και ςτισ ςυγχορδίεσ παρατθρείται θ χριςθ του diminuendo. 

Επιπλζον, πριν το τζλοσ ςχθματίηεται το πτωτικό ςχιμα, το οποίο κλείνει με τζλεια πτϊςθ και 

τθ δυναμικι ζνδειξθ piano. 

Το Chanson relative aux Evénements d’Espagne είναι το πρϊτο παράδειγμα από τα 

τζςςερα, μζχρι τϊρα αναλυμζνα πατριωτικά τραγοφδια, ςτο οποίο ο ςυνκζτθσ πειραματίηεται 

και με άλλα μουςικά όργανα, πζρα από το πιάνο. Ππωσ προαναφζρκθκε και ςτθν αρχι του 

υποκεφαλαίου, ςτθν ζκδοςθ του ζργου παρζχεται και μία εναλλακτικι ςυνοδεία κικάρασ. Θ 

κικαριςτικι ςυνοδεία χρειάςτθκε αλλαγι τονικότθτασ, αφοφ θ Ντο ελάςςονα δεν είναι 

ιδιαιτζρωσ βολικι για τθν κικάρα. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται μεταφορά του τραγουδιοφ μία τρίτθ 

μικρι χαμθλότερα, δθλαδι ςτθ Λα ελάςςονα, θ οποία κεωρείται μία εφκολθ τονικότθτα ςτθν 

κικάρα λόγω των πολλϊν ανοιχτϊν χορδϊν που χρθςιμοποιοφνται. Το ςυνοδευτικό τμιμα τθσ 

εκδοχισ αυτισ δεν αποκλίνει κατά πολφ από αυτό του πιάνου, ωςτόςο παρουςιάηονται 

οριςμζνεσ διαφορζσ. Ραραδείγματοσ χάριν, υπάρχουν ςθμεία ςτα οποία μειϊνονται οι 

φκόγγοι των ςυγχορδιϊν τθσ ςυνοδείασ κακϊσ και ςθμεία που παρατθροφνται οριςμζνεσ 

αλλαγζσ ςτισ αναςτροφζσ των ςυγχορδιϊν και ςτουσ φκόγγουσ που τισ απαρτίηουν.  

Πςον αφορά τθν αρμονία τθσ κικαριςτικισ ςυνοδείασ, ςτα μζτρα δεκατζςςερα ζωσ 

δεκαζξι (παράδειγμα 8), υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με αυτιν του πιάνου 

(παράδειγμα 9). Θ ελαςςονοποιθμζνθ δεςπόηουςα (V), θ οποία παρατίκεται ςτο ιςχυρό του 

δζκατου τζταρτου μζτρου είναι κοινό γνϊριςμα και των δφο εκδοχϊν. Πμωσ, αντί να 

ακολουκείται από τθ ςυγχορδία τθσ τονικισ τθσ κφριασ τονικότθτασ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν 

πιανιςτικι ςυνοδεία, ςτθν κικαριςτικι εκδοχι γίνεται χριςθ μίασ παρενκετικισ ςυγχορδίασ 

τθσ ελαςςονοποιθμζνθσ δεςπόηουςασ (V). Κατόπιν, όπωσ είναι αναμενόμενο, ςτθν κικαριςτικι 
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ςυνοδεία θ λφςθ τθσ παρενκετικισ ζρχεται ςτθν ελαςςονοποιθμζνθ πζμπτθ (V), ενϊ ςτθν 

πιανιςτικι εκδοχι παρατίκεται μία δεςπόηουςα (V) τθσ Ντο ελάςςονοσ. Ακολοφκωσ, ςτο 

δεφτερο ιςχυρό του μζτρου δεκαπζντε, ςτθ ςυνοδεία τθσ κικάρασ χρθςιμοποιείται ακόμα μία 

παρενκετικι τθσ ελαςςονοποιθμζνθσ πζμπτθσ (V), θ οποία λφνεται ςτο μζτρο δεκαζξι, ενϊ θ 

ςυνοδεία του πιάνου χρθςιμοποιεί ςτα ίδια ςθμεία μία παρενκετικι δεςπόηουςα (V) τθσ 

πζμπτθσ (V) τθσ τονικότθτασ, θ οποία, επίςθσ, λφνεται αργότερα.   

 

Παράδειγμα 8: Μζτρα δεκατζςςερα ζωσ δεκαζξι από τθν κικαριςτικι εκδοχι, Chanson relative aux événement de 

Espagne, Ραρίςι, Mme Benoist, 1814.  

 

Παράδειγμα 9: Μζτρα δεκατζςςερα ζωσ δεκαζξι από τθν πιανιςτικι εκδοχι, Chanson relative aux événement de 

Espagne, Ραρίςι, Mme Benoist, 1814. 
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Στίχοι: 

 

A dónde vas, Fernando incauto, Ρου πασ, Φερνάντο ανυποψίαςτοσ, 

no salgas no de tu nación, μθν αφινεισ το ζκνοσ ςου, 

mira que un pueblo que te adora ζνασ λαόσ που ςε λατρεφει 

sabe quién es Napoleón; γνωρίηει ποιοσ είναι ο Ναπολζων· 

Huye del lazo que te tiende, Aπελευκερϊςου από τθ κθλιά που ςε  
                                                     ςταματά, 

burla su ardid y su intención αψιφιςε το τζχναςμα και τθν πρόκεςι του 

assien Vitoria104 detenian ςτθ Βιτόρια ςταμάτθςαν 

a don Fernando de Borbon105. τον Φερνάντο των Βουρβόνων. 
 

Mas como el bueno á todos Ππωσ ο καλοςυνάτοσ τα κρίνει όλα 

juzga según su noble corazón, με βάςθ τθν καλι του καρδιά, 

juzgó Fernando incompatible ζτςι και ο Φερνάντο κρίκθκε ακατάλλθλοσ 

con la diadema la traición; για το ςτζμμα με τθν προδοςία· 

De la amistad dudar no supo Για τθ φιλία να αμφιβάλλει δεν ιξερε 

aquel que engaños estudió,  εκείνοσ που τθν απάτθ είχε μελετιςει, 

silencio impuso á sus vasallos θ ςιωπι επιβλικθκε ςτουσ υποτελείσ του 

y su camino prosiguió. και το δρόμο τθσ ςυνζχιςε. 
 

Llegó a Bayona el inocente; Ζφταςε ςτθ Μπαγιόν o αδαισ: 

Y en vez del premio  que esperó και αντί τθσ ανταμοιβισ που περίμενε 

de su excesiva confianza, από τθν υπερβολικι του αυτοπεποίκθςθ, 

humillaciones encontró; βρικε τθν ταπείνωςθ: 

El que su amigo se llamaba, Αυτόσ που φίλο του αποκαλοφςε 

que le ofreció su protección, που του προςζφερε τθν προςταςία του, 

le despojó de su corona του αφαίρεςε το ςτζμμα του 

y en castillo le encerró. και τον φυλάκιςε ςε ζνα κάςτρο. 
 

                                                           
104

 Ρρωτεφουςα τθσ επαρχίασ Άλαβα, ςτο βόρειο τμιμα τθσ Λςπανίασ. Βλ. http://www.britannica.com/place/ 
Vitoria-Gasteiz, θλεκτρ. πρόςβ. 28 Φεβ. 2016. 
105

 Οίκοσ των Βουρβόνων, ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ οίκουσ τθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ, ςτον οποίο ο βαςιλιάσ 
Φερνάντο ο Η’ ανικε. Βλ. http://www.britannica.com/topic/house-of-Bourbon, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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Los españoles irritados Οι Λςπανοί κυμωμζνοι 

contra perfidia tan atroz, με τθν τόςο ειδεχκι προδοςία, 

juran vengar a su monarca ορκίηονται να εκδικθκοφν για τον μονάρχθ  
                                                                     τουσ 

y honrar el nombre de Español: και να τιμιςουν το όνομα των Λςπανϊν· 

A un tiempo el grito de venganza Συγχρόνωσ θ κραυγι τθσ εκδίκθςθσ 

por toda España resonó, ςε όλθ τθν Λςπανία αντιλαλοφςε, 

y todos toman por divisa su Rey, και όλοι ζλαβαν ωσ ζμβλθμα τον βαςιλιά, 

su Patria y Religión. τθν πατρίδα και τθ κρθςκεία τουσ. 
 

La juventud briosa y fuerte, Θ αποφαςιςμζνθ και ιςχυρι νεολαία, 

parte al encuentro del campeón φεφγει για τθν ςυνάντθςθ του πρωτακλθτι 

Que ya hasta Cordova106 που ιδθ είχε φκάςει μζχρι τθν Κόρδοβα 

llegara con su sacrilega legion; με τθν ιερόςυλθ λεγεϊνα του: 

Al primer choque, la victoria Με τθν πρϊτθ ςφγκρουςθ, θ νίκθ 

tan noble esfuerzo coronó, μία τόςο αξιοπρεπισ προςπάκεια  
                                   ανταμείφκθκε, 

Y el que en Bailén no halló και αυτόσ που δεν βρικε τον τάφο του ςτθν  
                                                               Μπαϊλζν 

su tumba aprisionado se quedó φυλακιςμζνοσ ζμεινε. 
 

En Zaragoza107 y en Valencia Στθ Σαραγόςα και ςτθ Βαλζνκια 

se defendieron con ardor, αμφνκθκαν με ηιλο, 

más el valor y la constancia τo κάρροσ και θ επιμονι 

a la desgracia al fin cedió; ςτθ δυςμζνεια ςτο τζλοσ λφγιςαν: 

Resiste en vano Tarragona108 Αντιςτζκεται μάταια θ Ταρραγόνα 

de los ataques al teson, ςτισ επίμονεσ επικζςεισ 

porque el que puede socorrerla γιατί αυτόσ που μπορεί να τθν βοθκιςει 

solo sirvió de espectador. εξυπθρζτθςε μόνο ωσ κεατισ. 
 

Del ambidioso las legiones Του φιλόδοξου οι λεγεϊνεσ 

                                                           
106

 Ρόλθ του νοτίου τμιματοσ τθσ Λςπανίασ, το οποίο κατατάςςεται ςτθν αυτόνομθ κοινότθτα τθσ Ανδαλουςίασ. 
Βλ. http://www.britannica.com/place/Cordoba-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016.  
107

 Ρόλθ ςτο βόρειο τμιμα τθσ Λςπανίασ κτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ζβρου. http://www.britannica.com/ 
place/Zaragoza-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
108

 Ρόλθ τθσ Λςπανίασ, θ οποία βρίςκεται ςτο κεντρικό-ανατολικό τμιμα, παρακαλάςςια τθσ Μεςογείου. Βλ. 
http://www.britannica.com/place/Tarragona-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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el suelo inundan Español, πλθμμφριςαν τα ιςπανικά εδάφθ, 

y los caudillos inhumanos Και τα απάνκρωπα αφεντικά 

al crimen prestan su sancion; ςταμάτθςαν τo ζγκλθμα: 

Cada soldado es un tirano Κάκε ςτρατιϊτθσ είναι ζνασ τφραννοσ 

se las haciendas y el honor, των περιουςίων και τθσ τιμισ, 

y el hospedaje que recive και θ φιλοξενία ανταμείβεται 

paga con la desolación. με εριμωςθ. 
 

Por otra parte, los malvados Από τθν άλλθ πλευρά, οι κακοί, 

que de España son borrón, οι οποίοι τθσ Λςπανίασ είναι θ καμπάδα, 

se entregan al asesinato,  παραδίδονται ςτο φόνο, 

al robo y la devastación;  ςτθ λθςτεία και τθν καταςτροφι 

Cometen quantos atentados  Διαπράττουν αρκετζσ επικζςεισ 

cahen en la imaginacion  που εμπίπτουν ςτθ φανταςία 

y sirve el nombre de Fernando  και εξυπθρετοφν το όνομα του Φερνάντο 

de impunidad a la agresión.  ςτθν αςυδοςία τθσ επικετικότθτασ. 
 

Los españoles dividieron  Οι Λςπανοί διαχωρίςτθκαν 

en este caso la opinión;  πάνω ςε αυτι τθν άποψθ: 

Los que evitar quieren estragos,  Πςοι κζλουν να αποφφγουν τον όλεκρο, 

recurren a la sumisión;  καταφεφγουν ςτθν υποταγι: 

Juzgan inútil y aun funesta  Κεωροφν άχρθςτθ ακόμα και μοιραία 

tan pertinaz obstinación,  τθν τόςο πειςματάρικθ επιμονι, 

y que la lucha proseguida  και ότι ο επίμονοσ αγϊνασ 

completará su destrucción.  επιφζρει τθν πλιρθ καταςτροφι. 
 

Los que imaginan que la Patria  Αυτοί που φαντάηονται ότι θ χϊρα 

puede encontrar su salvación,  μπορεί να βρει τθ ςωτθρία τθσ 

por otros medios diferentes,  με άλλα διαφορετικά μζςα, 

huyen al último rincón;  απζδραςαν ςτθν πιο απομακρυςμζνθ γωνιά 

Abandonando aquel su Padre,  Εγκαταλείποντασ τον πατζρα τουσ, 

aquel su Esposa y su mansión,  τθν ςφηυγό τουσ και το αρχοντικό τουσ, 

y aquel tal vez a un inocente  και ίςωσ ζνα ακϊο 

fruto infeliz de bendición.  δυςαρεςτθμζνο καρπό τθσ ευλογίασ. 
 



61 
 

La triste España hecha el teatro  Θ κλιβερι Λςπανία ζγινε το κζατρο 

de la desgracia más atroz,  τθσ χειρότερθσ ατυχίασ, 

mira a sus hijos divididos;  κοιτάξτε τα χωριςμζνα παιδιά ςασ: 

¡Oh desventura la mayor!…  Ω μεγαλφτερθ δυςτυχία!... 

Éste a aquél trata de insensato,  αυτόσ που ονομάςτθκε είτε παράλογοσ, 

y aquél a aquéste de traidor…  είτε προδότθσ… 

mal haya amén el ambicioso  καταραμζνοσ να είναι ο άπλθςτοσ 

que ocasionó tal división.  που προκάλεςε αυτόν το διχαςμό. 
 

Oh Dios inmenso,  Ω τεράςτιε Κεζ 

que leyendo en el humano corazón  που διαβάηοντασ τθν ανκρϊπινθ καρδιά 

ves cuáles son mis sentimientos  βλζπεισ  ποια είναι τα ςυναιςκιματά μου 

y mis deseos cuáles son,  και ποιεσ οι επικυμίεσ μου, 

une los votos españoles;  ζνωςθ των Λςπανϊν: 

cese la fiera disensión;  ςταμάτα τθν ςφοδρι ζριδα: 

Vivamos todos como hermanos,  Ασ ηιςουμε όλοι ςαν αδζλφια, 

que así prospera una nación.  ϊςτε το ζκνοσ να ευθμερεί. 
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Γαλλικοί ςτίχοι: 

 

A dónde vas, Fernando incauto, Ρου πασ, Φερνάντο ανυποψίαςτοσ, 

no salgas no de tu nación, μθν αφινεισ το ζκνοσ ςου, 

mira que un pueblo que te adora ζνασ λαόσ που ςε λατρεφει 

sabe quién es Napoleón; γνωρίηει ποιοσ είναι ο Ναπολζων· 

Huye del lazo que te tiende, Aπελευκερϊςου από τθ κθλιά που ςε  
                                                     ςταματά, 

burla su ardid y su intención αψιφιςε το τζχναςμα και τθν πρόκεςι του 

assien Vitoria109 detenian ςτθ Βιτόρια ςταμάτθςαν 

a don Fernando de Borbon110. τον Φερνάντο των Βουρβόνων. 
 

Mas como el bueno á todos Ππωσ ο καλοςυνάτοσ τα κρίνει όλα 

juzga según su noble corazón, με βάςθ τθν καλι του καρδιά, 

juzgó Fernando incompatible ζτςι και ο Φερνάντο κρίκθκε ακατάλλθλοσ 

con la diadema la traición; για το ςτζμμα με τθν προδοςία· 

De la amistad dudar no supo Για τθ φιλία να αμφιβάλλει δεν ιξερε 

aquel que engaños estudió,  εκείνοσ που τθν απάτθ είχε μελετιςει, 

silencio impuso á sus vasallos θ ςιωπι επιβλικθκε ςτουσ υποτελείσ του 

y su camino prosiguió. και το δρόμο τθσ ςυνζχιςε. 
 

Llegó a Bayona el inocente; Ζφταςε ςτθ Μπαγιόν o αδαισ: 

Y en vez del premio  que esperó και αντί τθσ ανταμοιβισ που περίμενε 

de su excesiva confianza, από τθν υπερβολικι του αυτοπεποίκθςθ, 

humillaciones encontró; βρικε τθν ταπείνωςθ: 

El que su amigo se llamaba, Αυτόσ που φίλο του αποκαλοφςε 

que le ofreció su protección, που του προςζφερε τθν προςταςία του, 

le despojó de su corona του αφαίρεςε το ςτζμμα του 

y en castillo le encerró. και τον φυλάκιςε ςε ζνα κάςτρο. 
 

Los españoles irritados Οι Λςπανοί κυμωμζνοι 

                                                           
109

 Ρρωτεφουςα τθσ επαρχίασ Άλαβα, ςτο βόρειο τμιμα τθσ Λςπανίασ. Βλ. http://www.britannica.com/place/ 
Vitoria-Gasteiz, θλεκτρ. πρόςβ. 28 Φεβ. 2016. 
110

 Οίκοσ των Βουρβόνων, ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ οίκουσ τθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ, ςτον οποίο ο βαςιλιάσ 
Φερνάντο ο Η’ ανικε. Βλ. http://www.britannica.com/topic/house-of-Bourbon, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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contra perfidia tan atroz, με τθν τόςο ειδεχκι προδοςία, 

juran vengar a su monarca ορκίηονται να εκδικθκοφν για τον μονάρχθ  
                                                                     τουσ 

y honrar el nombre de Español: και να τιμιςουν το όνομα των Λςπανϊν· 

A un tiempo el grito de venganza Συγχρόνωσ θ κραυγι τθσ εκδίκθςθσ 

por toda España resonó, ςε όλθ τθν Λςπανία αντιλαλοφςε, 

y todos toman por divisa su Rey, και όλοι ζλαβαν ωσ ζμβλθμα τον βαςιλιά, 

su Patria y Religión. τθν πατρίδα και τθ κρθςκεία τουσ. 
 

La juventud briosa y fuerte, Θ αποφαςιςμζνθ και ιςχυρι νεολαία, 

parte al encuentro del campeón φεφγει για τθν ςυνάντθςθ του πρωτακλθτι 

Que ya hasta Cordova111 που ιδθ είχε φκάςει μζχρι τθν Κόρδοβα 

llegara con su sacrilega legion; με τθν ιερόςυλθ λεγεϊνα του: 

Al primer choque, la victoria Με τθν πρϊτθ ςφγκρουςθ, θ νίκθ 

tan noble esfuerzo coronó, μία τόςο αξιοπρεπισ προςπάκεια  
                                   ανταμείφκθκε, 

Y el que en Bailén no halló και αυτόσ που δεν βρικε τον τάφο του ςτθν  
                                                               Μπαϊλζν 

su tumba aprisionado se quedó φυλακιςμζνοσ ζμεινε. 
 

En Zaragoza112 y en Valencia Στθ Σαραγόςα και ςτθ Βαλζνκια 

se defendieron con ardor, αμφνκθκαν με ηιλο, 

más el valor y la constancia τo κάρροσ και θ επιμονι 

a la desgracia al fin cedió; ςτθ δυςμζνεια ςτο τζλοσ λφγιςαν: 

Resiste en vano Tarragona113 Αντιςτζκεται μάταια θ Ταρραγόνα 

de los ataques al teson, ςτισ επίμονεσ επικζςεισ 

porque el que puede socorrerla γιατί αυτόσ που μπορεί να τθν βοθκιςει 

solo sirvió de espectador. εξυπθρζτθςε μόνο ωσ κεατισ. 
 

Del ambidioso las legiones Του φιλόδοξου οι λεγεϊνεσ 

el suelo inundan Español, πλθμμφριςαν τα ιςπανικά εδάφθ, 

                                                           
111

 Ρόλθ του νοτίου τμιματοσ τθσ Λςπανίασ, το οποίο κατατάςςεται ςτθν αυτόνομθ κοινότθτα τθσ Ανδαλουςίασ. 
Βλ. http://www.britannica.com/place/Cordoba-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016.  
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 Ρόλθ ςτο βόρειο τμιμα τθσ Λςπανίασ κτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ζβρου. http://www.britannica.com/ 
place/Zaragoza-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
113

 Ρόλθ τθσ Λςπανίασ, θ οποία βρίςκεται ςτο κεντρικό-ανατολικό τμιμα, παρακαλάςςια τθσ Μεςογείου. Βλ. 
http://www.britannica.com/place/Tarragona-Spain, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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y los caudillos inhumanos Και τα απάνκρωπα αφεντικά 

al crimen prestan su sancion; ςταμάτθςαν τo ζγκλθμα: 

Cada soldado es un tirano Κάκε ςτρατιϊτθσ είναι ζνασ τφραννοσ 

se las haciendas y el honor, των περιουςίων και τθσ τιμισ, 

y el hospedaje que recive και θ φιλοξενία ανταμείβεται 

paga con la desolación. με εριμωςθ. 
 

Por otra parte, los malvados Από τθν άλλθ πλευρά, οι κακοί, 

que de España son borrón, οι οποίοι τθσ Λςπανίασ είναι θ καμπάδα, 

se entregan al asesinato,  παραδίδονται ςτο φόνο, 

al robo y la devastación;  ςτθ λθςτεία και τθν καταςτροφι 

Cometen quantos atentados  Διαπράττουν αρκετζσ επικζςεισ 

cahen en la imaginacion  που εμπίπτουν ςτθ φανταςία 

y sirve el nombre de Fernando  και εξυπθρετοφν το όνομα του Φερνάντο 

de impunidad a la agresión.  ςτθν αςυδοςία τθσ επικετικότθτασ. 
 

Los españoles dividieron  Οι Λςπανοί διαχωρίςτθκαν 

en este caso la opinión;  πάνω ςε αυτι τθν άποψθ: 

Los que evitar quieren estragos,  Πςοι κζλουν να αποφφγουν τον όλεκρο, 

recurren a la sumisión;  καταφεφγουν ςτθν υποταγι: 

Juzgan inútil y aun funesta  Κεωροφν άχρθςτθ ακόμα και μοιραία 

tan pertinaz obstinación,  τθν τόςο πειςματάρικθ επιμονι, 

y que la lucha proseguida  και ότι ο επίμονοσ αγϊνασ 

completará su destrucción.  επιφζρει τθν πλιρθ καταςτροφι. 
 

Los que imaginan que la Patria  Αυτοί που φαντάηονται ότι θ χϊρα 

puede encontrar su salvación,  μπορεί να βρει τθ ςωτθρία τθσ 

por otros medios diferentes,  με άλλα διαφορετικά μζςα, 

huyen al último rincón;  απζδραςαν ςτθν πιο απομακρυςμζνθ γωνιά 

Abandonando aquel su Padre,  Εγκαταλείποντασ τον πατζρα τουσ, 

aquel su Esposa y su mansión,  τθν ςφηυγό τουσ και το αρχοντικό τουσ, 

y aquel tal vez a un inocente  και ίςωσ ζνα ακϊο 

fruto infeliz de bendición.  δυςαρεςτθμζνο καρπό τθσ ευλογίασ. 
 

La triste España hecha el teatro  Θ κλιβερι Λςπανία ζγινε το κζατρο 
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de la desgracia más atroz,  τθσ χειρότερθσ ατυχίασ, 

mira a sus hijos divididos;  κοιτάξτε τα χωριςμζνα παιδιά ςασ: 

¡Oh desventura la mayor!…  Ω μεγαλφτερθ δυςτυχία!... 

Éste a aquél trata de insensato,  αυτόσ που ονομάςτθκε είτε παράλογοσ, 

y aquél a aquéste de traidor…  είτε προδότθσ… 

mal haya amén el ambicioso  καταραμζνοσ να είναι ο άπλθςτοσ 

que ocasionó tal división.  που προκάλεςε αυτόν το διχαςμό. 
 

Oh Dios inmenso,  Ω τεράςτιε Κεζ 

que leyendo en el humano corazón  που διαβάηοντασ τθν ανκρϊπινθ καρδιά 

ves cuáles son mis sentimientos  βλζπεισ  ποια είναι τα ςυναιςκιματά μου 

y mis deseos cuáles son,  και ποιεσ οι επικυμίεσ μου, 

une los votos españoles;  ζνωςθ των Λςπανϊν: 

cese la fiera disensión;  ςταμάτα τθν ςφοδρι ζριδα: 

Vivamos todos como hermanos,  Ασ ηιςουμε όλοι ςαν αδζλφια, 

que así prospera una nación.  ϊςτε το ζκνοσ να ευθμερεί. 

  



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 

  



69 
 

 

  



70 
 

 



71 
 

3β. Λοιπά τραγούδια με ιδεολογικό περιεχόμενο 

I) Le dernier cri des Grecs, ‘Marchons, àmis, avançons en silence’, 

 

               (Η Ύςτατθ κραυγι των Ελλινων, ‘Εμπρόσ, φίλοι, προχωριςτε ςιωπθλά’)  

Ζνα νυχτερινό εμβατιριο για ςόλο φωνι και πιάνο114 με ςτροφικι φόρμα, το οποίο 

ςυγκαταλζγεται ςτθν κατθγορία των γαλλικϊν τραγουδιϊν115 του Σορ. Θ κεματικι του 

τραγουδιοφ ςτθρίηεται ςτον απελευκερωτικό αγϊνα των Ελλινων του 1821 εναντίον των 

Οκωμανϊν Τοφρκων116. Θ χρονολογία ςφνκεςθσ του παραμζνει ανακριβισ, ωςτόςο, μπορεί να 

περιοριςτεί με βεβαιότθτα, ανάμεςα ςτο διάςτθμα τθσ επιςτροφισ του ςυνκζτθ ςτο Ραρίςι, 

το οποίο υπολογίηεται κοντά ςτα τζλθ του 1826 με τισ αρχζσ του 1827 και τθν εμφάνιςθ του 

ζργου ςτθ λίςτα τθσ Βιβλιογραφίασ τθσ Γαλλίασ117, θ οποία καταγράφεται ςτισ 9 Μαΐου του 

1829. Το ζργο εκδόκθκε για πρϊτθ φορά από τον ίδιο τον Σορ ςε ςυνεργαςία με τον Ρατςίνι118 

(Pacini), πικανόν, το 1828 ι μεταγενζςτερα119. Σιμερα δφο αντίτυπα τθσ ζκδοςθσ αυτισ 

φυλάςςονται ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ του Ραριςιοφ120. 

Το ποιθτικό κείμενο του τραγουδιοφ αποδίδεται ςτον Γάλλο Εμίλ ντε Ταράδε121 (Emile 

de Tarade), ο οποίοσ ιταν αξιωματικόσ του γαλλικοφ ςτρατοφ. Το ποίθμα αποτελείται από 

τρεισ οχτάςτιχεσ ςτροφζσ και ζχει πλεκτι ομοιοκαταλθξία, δθλαδι ο πρϊτοσ ςτίχοσ 

ομοιοκαταλθκτεί με τον τρίτο, ο δεφτεροσ με τον τζταρτο και οφτω κακεξισ. Ο τελευταίοσ 

ςτίχοσ τθσ πρϊτθσ ςτροφισ επαναλαμβάνεται αμετάβλθτοσ, εν είδει επωδοφ, ςτο τζλοσ των 

δφο επόμενων ςτροφϊν. Ζτςι, καταλαμβάνει τθ κζςθ του ρεφρζν και αυτό τον κακιςτά ωσ τον 

κφριο ςτίχο του ποιιματοσ. Επιπλζον, χριηει αναφοράσ ότι το δεφτερο τετράςτιχο τθσ πρϊτθσ 

ςτροφισ και ο ζβδομοσ ςτίχοσ τθσ επαναλαμβάνονται αυτοφςια και ςτθ δεφτερθ ςτροφι.  

Συμπλθρωματικά, δίνοντασ βάςθ ςτο ποιθτικό κείμενο και βάηοντασ ςτο μικροςκόπιο 

τον ζκτο ςτίχο τθσ τρίτθσ ςτροφισ «Un pleuple ami sara nous secourir» (Ζνασ φίλιοσ λαόσ κα 

                                                           
114

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 279.   
115

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Jeffery, Fernando Sor, ςς. 185-186. 
116

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 98. 
117

 Bibliographie de la France, τόμοσ 32, τεφχοσ 19, ς. 328. 
118

 Γεννικθκε ςτθ Νάπολθ τθσ κάτω Λταλίασ το 1778 και πζκανε ςτο Ραρίςι το 1866. Στο Ραρίςι μετακόμιςε το 
1804, όπου δίδαξε τραγοφδι και αςχολικθκε με τισ μουςικζσ εκδόςεισ. Ρεριςςότερα βλ. Richard Macnutt, «Pacini, 
Antonio Francesco Gaetano Saverio», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, 
θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 2016, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/20661.  
119

 Πςον αφορά τισ εκδόςεισ του ζργου κα υπάρξει περαίτερω ανάπτυξθ ςτθ ςυνζχεια. 
120

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 185. 
121

 Στρατιωτικόσ, ο οποίοσ ζηθςε ανάμεςα ςτο 1800 και 1880. Θ εναςχόλθςθ του με τισ τζχνεσ τον ζκαναν αρκετά 
δθμοφιλι. Το Le dernier cri de Grecs κεωρείται ζργο τθσ νεϊτερθσ ποιθτικισ του περιόδου και θ ςυνεργαςία του 
με τον Σορ δεν τελείωςε ςε αυτό το τραγοφδι, αλλά υπάρχουν μεταγενζςτερα ζργα τα οποία μαρτυροφν τθ 
ςυνζχιςθ θσ ςυνεργαςίασ τουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 279. 
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μασ ςυμπαραςτακεί), μαρτυρείται ότι το τραγοφδι απευκφνεται ςε μία από τισ ενζργειεσ 

αλλθλεγγφθσ των ξζνων δυνάμεων προσ τουσ Ζλλθνεσ, εκείνθ τθν εποχι, πικανόν των Γάλλων. 

Ραραδείγματοσ χάριν, θ ενίςχυςθ, θ οποία ςτάλκθκε το 1827 για τθ Ναυμαχία του Ναυαρίνου 

και οι ενζργειεσ ενδυνάμωςθσ τθσ εκςτρατείασ του Καρόλου Φαβιζρου122 (Charles Favier) τον 

Οκτϊβριο τθσ ίδιασ χρονιάσ, ςτθ Χίο. Επιπλζον, θ ςυμπαράςταςθ των Γάλλων αποδυκνφεται,  

επίςθσ, ζνα χρόνο αργότερα, τον Οκτϊβριο του 1828, ςτθν περιοχι τθσ Ρελοποννιςου, 

εναντίον του Λμπραιμ παςά123.  

 Ο δεφτεροσ ςτίχοσ τθσ δεφτερθσ ςτροφισ, «Sur ses lauriers notre enemi s’endort» (Στισ 

δάφνεσ του αναπαφεται ο εχκρόσ μασ), παραπζμπει, πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν περίοδο 

επικράτθςθσ του Λμπραιμ παςά ςτον ελλαδικό χϊρο το 1828, όπωσ και ο κφριοσ ςτίχοσ του 

τραγουδιοφ «Marchons, marchons il faut vaincre ou périr» (Aσ προχωριςουμε, ασ 

προχωριςουμε πρζπει να νικιςουμε ι να χακοφμε). Μζςω του κφριου ςτίχου παρουςιάηεται 

μια κατάςταςθ θ οποία ζφταςε ςε κομβικό ςθμείο, χωρίσ να υπάρχει περικϊριο λάκουσ από 

το μζροσ των Ελλινων124.  

Το τραγοφδι, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, χαρακτθρίηεται ωσ «νυχτερινό 

εμβατιριο», παρ’ όλο που οι δφο αυτοί όροι ζχουν αντιφατικό χαρακτιρα. Τα εμβατιρια 

αντιπροςωπεφουν ζργα με ζντονο ςτρατιωτικό ρυκμό και πομπϊδεσ φφοσ, ςε αντιδιαςτολι με 

τα νυχτερινά, τα οποία εκφράηουν ζργα κυρίωσ γαλινιου και λυρικοφ χαρακτιρα. Ανεξάρτθτα 

από τισ διαφορζσ τουσ, θ περιγραφι του τραγουδιοφ ταιριάηει τόςο τουσ ςτίχουσ, όςο και τθ 

μουςικι του. Επιπρόςκετα, το τραγοφδι κα μποροφςε, κάλλιςτα, να χαρακτθριςτεί και ωσ ζνα 

«πζνκιμο εμβατιριο», αφοφ εκφράηει τθν απόγνωςθ των Ελλινων, εκείνθ τθν εποχι. 

Εντοφτοισ, το δυναμικό κάλεςμα του λαοφ να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα, το οποίο εκφράηεται 

τόςο μουςικά αλλά και ποιθτικά, αποδυκνφει τον χαρακτθριςμό του τραγουδιοφ ωσ «πζνκιμο 

εμβατιριο» εςφαλμζνο. Αυτό ενιςχφεται και από τον κφριο ςτίχο του ποιιματοσ, ο οποίοσ 

εμψυχϊνει τουσ Ζλλθνεσ προαναγγζλλωντασ τθ μοναδικι πορεία που μπορεί να ακολουκιςει 

θ αντίςταςθ, τθν επιτυχία.  

Ο ςτρατιωτικόσ ςτόμφοσ, ο οποίοσ δθμιουργεί τθν απαιτοφμενθ παρακίνθςθ, 

διακρίνεται μζςω του τονιςμοφ των ιςχυρϊν μερϊν του μζτρου και με τθ χριςθ των 

παρεςτιγμζνων ογδόων που ακολουκοφνται από ζνα δζκατο ζκτο. Σε αυτό, ςυμβάλλουν και οι 

ποικίλεσ ενδείξεισ staccato και τονιςμϊν του πιανιςτικοφ τμιματοσ, όπωσ και οι είςοδοι των 

ςτίχων, οι οποίοι  ξεκινοφν ςτθν άρςθ του μζτρου. Επιπλζον, ςυχνι είναι και θ παρουςία των 

διαδοχικϊν τετάρτων, τα οποία αναδεικνφουν το βθματικό ρυκμό του εμβατθρίου.  

                                                           
122

 Ζηθςε μεταξφ το 1782 και το 1855.  Ιταν υποςτθρικτισ του Ναπολζων Βοναπάρτθ και υπθρζτθςε υπζρ του. Βλ. 
http://argolikivivliothiki.gr/2009/03/06/%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-1783-1855/, θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 2016.   
123

 Βλ. http://www.britannica.com/biography/Ibrahim-Pasha, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
124

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ςς. 280-281. 
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Ωςτόςο, αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι θ ζνδειξθ δυναμικισ piano, θ οποία είναι θ 

μοναδικι που παρουςιάηεται ςτο ζργο και εμφανίηεται ςτα πιανιςτικά ςόλι, ςτθν αρχι και ςτο 

τζλοσ του τραγουδιοφ, κατευνάηει το εμβατθριακό ςτοιχείο, ϊςτε να ςυνυπάρξει ςε απόλυτθ 

αρμονία με αυτό του νυχτερινοφ. Σε αυτό, ςυμβάλλει, επίςθσ, και θ αρμονία του κομματιοφ. 

Λόγου χάριν, ο ςυνκζτθσ χρθςιμοποιεί ςυγχορδίεσ, όπωσ θ ναπολιτάνικθ, οι οποίεσ 

αναδεικνφουν το εκφραςτικό ςτοιχείο. Θ ναπολιτάνικθ ςυγχορδία παρουςιάηεται ςτο δεφτερο 

ιςχυρό του μζτρου είκοςι εννζα (παράδειγμα 10), όπου το ποιθτικό κείμενο εκκζτει τον κφριο 

ςτίχο του («Marchons, marchons il faut vaincre ou périr»). Επιπλζον, το νυχτερινό ςτοιχείο 

προβάλλεται και με τθ χριςθ τθσ χρωματικισ κατιοφςασ, όπωσ για παράδειγμα ςτα μζτρα 

εννζα μζχρι και ζντεκα ςτο ςυνοδευτικό μζροσ του πιάνου (παράδειγμα 11). Ακόμα ζνα τζτοιο 

παράδειγμα παρατθρείται ςτα μζτρα τριάντα ζνα ζωσ και τριάντα δφο (παράδειγμα 12), όπου 

παρατίκεται ο ζβδομοσ ςτίχοσ του ποιιματοσ «De nos enfants j’entends les voix plaintives» 

(Των παιδιϊν μασ ακοφω τισ κλιμμζνεσ φωνζσ). Τα μζτρα αυτά (τριάντα ζνα και τριάντα δφο) 

παρουςιάηουν το πιο χαρακτθριςτικό τμιμα του ζργου, κακϊσ θ φωνι με τθν κατιοφςα 

χρωματικι τθσ κίνθςθ εκφράηει τθ κλίψθ και τον φόβο του πολζμου. Θ κατιοφςα αυτι κίνθςθ 

επαναλαμβάνεται και από το πιάνο.  

Παράδειγμα 10: Μζτρα είκοςι εννζα και τριάντα από τθν ζκδοςθ Le dernier Cri de Grecs, Pacini, Ραρίςι. 
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Παράδειγμα 11: Μζτρα εννζα με ζντεκα από τθν ζκδοςθ Le dernier Cri de Grecs, Pacini, Ραρίςι. 

 

Παράδειγμα 12: Μζτρα τριάντα ζνα και τριάντα δφο από τθν ζκδοςθ Le dernier Cri de Grecs, Pacini, Ραρίςι. 

Στθ ςθμερινι εποχι, μασ παραδίδονται δφο εκδοχζσ του τραγουδιοφ. Θ πρϊτθ, όπωσ 

αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, εκδόκθκε από τον Σορ ςε ςυνεργαςία με τον Ρατςίνι. Θ ζκδοςθ 

τουσ πικανολογείται ότι ζγινε το 1828 ι μετζπειτα, κακϊσ θ ςυνεργαςία των δφο ξεκίνθςε το 

καλοκαίρι εκείνθσ τθσ χρονιάσ125. Θ δεφτερθ εκδοχι ςυμπεριλιφκθκε ςτθ Ποικίλθ 

Εγκυκλοπαίδεια τθσ Μουςικισ των Λεντουί (Ledhuy) και Μπερτίνι (Bertini) το 1835, όμωσ δεν 

αποτελεί επανζκδοςθ τθσ πρϊτθσ. Αυτό φανερϊνεται μζςω των διαφορϊν που παρουςιάηουν 

οι δφο αυτζσ εκδοχζσ. Ραραδείγματοσ χάριν, ςτθ δεφτερθ γίνεται παράλειψθ των ςθμείων 

ςτίξθσ του ποιιματοσ και ςυμπεριλαμβάνεται μόνο θ πρϊτθ ςτροφι του. Επιπρόςκετα, ςτθ 

δεφτερθ εκδοχι, απουςιάηουν οριςμζνα ςθμεία αλλοίωςθσ, κάποιοι παρεςτιγμζνοι φκόγγοι, 

και ζνα ςθμείο περιζχει διαφορετικι ρυκμικι αξία. Συμπλθρωματικά, μεταβολζσ παρουςιάηει 

και θ μελωδικι γραμμι του φωνθτικοφ τμιματοσ, κακϊσ παραλείπεται μζροσ τθσ τονικά 

υψθλισ περιοχισ τθσ. Τζτοιεσ διαφορζσ κακιςτοφν τθν ζκδοςθ του Ρατςίνι περιςςότερο 

φερζγγεια126. 

                                                           
125

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδόςεισ και τισ ςυνεργαςίεσ του Σορ. Βλ. Jeffery, Fernando Sor, ςς. 89-91. 
126

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 282. 
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Στθν προμετωπίδα τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ δεςπόηει μία χαρακτθριςτικι λικογραφία από 

τον Μ*ιςζλ+ Ντελαπόρτ (Μ[ichel] Delaporte), θ οποία περιγράφει άψογα τθν κφρια ιδζα του 

κομματιοφ. Στο κζντρο τθσ ςτζκεται ζνασ άνδρασ, ο οποίοσ θγείται μία ομάδα ανταρτϊν. 

Διαςκελιςμζνοσ, ςτο δεξί του χζρι κρατά ζνα ςπακί και με το αριςτερό προβάλλει ζνα λάβαρο, 

το οποίο φζρει το ςθμάδι του ςταυροφ. Οι βραχϊδεισ πλαγιζσ και το καράβι ςτο βάκοσ 

αριςτερά υποδθλϊνουν πωσ το ςκθνικό εκτυλίςςεται ςε παρακαλάςςια περιοχι. Επιπλζον, το 

ςκοφρο χρϊμα, το οποίο επικρατεί ςτο βάκοσ τθσ λικογραφίασ μαρτυρεί ότι θ παράςταςθ 

διαδραματίηεται βράδυ. Ζνα ςτοιχείο το οποίο ςυνδζεται με τον ειδολογικό χαρακτθριςμοφ 

του τραγουδιοφ, και αντικατοπτρίηει τθν υποταγι και τθν ανελευκερία που επικρατοφςαν 

εκείνο το διάςτθμα ςτθν Ελλάδα. 

Ραραςτάςεισ παρόμοιεσ με τθ λικογραφία τθσ προμετωπίδασ του Le dernier cri des 

Grecs, εξζφραςαν τισ πνευματικζσ ανθςυχίεσ τθσ εποχισ και το φιλελλθνικό κλίμα 

αντικατοπτρίςτθκε μζςα από τισ τζχνεσ και τθ λογοτεχνία. Ραραδείγματοσ χάριν, ο πίνακασ 

ηωγραφικισ του Ντελακρουά127 (Delacroix), με τίτλο «Scène des massacres de Scio» (Οι ςφαγζσ 

τθσ Χίου), ο οποίοσ εμπνευςμζνοσ από τθν εκτζλεςθ δεκάδων χιλιάδων Χιωτϊν από τουσ 

Οκωμανοφσ το 1822, ςυγκλόνιςε όλθ τθν Ευρϊπθ128. Το γαλλικό φιλελλθνικό κίνθμα 

ιςχυροποιικθκε, ιδθ, από τισ αρχζσ του 19ου αι. και τθν περίοδο τθσ επανάςταςθσ 

δραςτθριοποιικθκε ζντονα. Ευρωπαίοι διανοοφμενοι ζρχονταν ςτθν Ελλάδα και ιταν 

διακετθμζνοι να προςφζρουν τθν βοικεια τουσ. Ζνασ από αυτοφσ υπιρξε και ο Λόρδοσ 

Βφρων129 (Lord Byron)130. 

Το τραγοφδι ξεκινά ςτθν τονικότθτα τθσ Λα ελάςςονοσ και το μζτρο του είναι γραμμζνο 

ςε τζςςερα (4/4). Τθν αρχι του ςθματοδοτεί μία δωδεκάμετρθ ειςαγωγι από το πιάνο, θ 

οποία χωρίηεται ςε τρία τετράμετρα. Το πρϊτο τετράμετρο παρακζτει τα κφρια μοτίβα του 

τραγουδιοφ και ξεκινά με τθν επανάλθψθ δφο φκόγγων, του φκόγγου Μι ςτο τρίτο διάςτθμα 

ςτο κλειδί του Φα και του Μι με μία βοθκθτικι γραμμι κάτω από το πεντάγραμμο ςτο ίδιο 

κλειδί. Οι φκόγγοι του πρϊτου μζτρου ςυνοδεφονται από τθν ζνδειξθ staccato και τθ δυναμικι 

piano. Στθ ςυνζχεια, παρατίκεται θ ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ) και το αριςτερό χζρι κρατά 

ςτακερό, ςαν ιςοκράτθ, τον φκόγγο Μι ςτο τρίτο διάςτθμα ςτο κλειδί Φα, ενϊ, κυρίωσ, το δεξί 

ςυνεχίηει με εναλλαγζσ μεταξφ των ςυγχορδιϊν τθσ τονικισ (Λ) και τθσ δεςπόηουςασ (V). Το ίδιο 

ςυμβαίνει και ςτο δεφτερο τετράμετρο, όμωσ αντί του φκόγγου Μι γίνεται επανάλθψθ του 
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 O Ευγζνιοσ Ντελακρουά (Eugène Delacroix) ιταν Γάλλοσ ρομαντικόσ ηωγράφοσ, ο οποίοσ ζηθςε τον 19
ο
 αι. και 

αςχολικθκε ζντονα με τον ιμπρεςιονιςμό. Βλ. http://www.britannica.com/biography/Eugene-Delacroix, θλεκτρ. 
πρόςβ. 14 Λαν. 2016.  
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 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ςς. 279-281. 
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 Τηορτη Γκόρντον Μπάιρον (George Gordon Byron) ιταν ρομαντικόσ ποιθτισ και ευγενισ. Είχε αγγλικι 
καταγωγι και ζηθςε ανάμεςα ςτο 1878 και το 1842. Υπιρξε ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ φιλζλλθνεσ τθσ 
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φκόγου Λα. Το τρίτο τετράμετρο διαφοροποιείται ρυκμικά, αλλά και αρμονικά. Ξεκινά ςτθν 

τονικι (Λ) ςυγχορδία και ακολοφκωσ, ςυνεχίηει με μία κατιοφςα χρωματικι, θ οποία καταλιγει 

ςτο μζτρο ζντεκα, ςτθν ζβδομθ (VII) τθσ τονικότθτασ, χρθςιμοποιϊντασ, κυρίωσ, φκόγγουσ 

αξίασ τετάρτων (παράδειγμα 13). Κατόπιν, επανζρχεται θ εναλλαγι τθσ τονικισ (I) με τθσ 

δεςπόηουςασ (V) και τθσ ζκκεςθσ των κφριων μοτίβων του τραγουδιοφ. 

 

Παράδειγμα 13: Μζτρα εννζα ζωσ ζντεκα τθσ ζκδοςθ Le dernier Cri de Grecs, Pacini, Ραρίςι. 

Στο μζτρο δεκατρία ζωσ δεκατζςςερα παρατίκεται μία γζφυρα, θ οποία εκτελείται, 

επίςθσ, από το πιάνο. Το αριςτερό χζρι ερμθνεφει μία μονόφωνθ μελωδία χρθςιμοποιϊντασ 

τθ βάςθ και τθν πζμπτθ τθσ τονικισ (Λ) ςυγχορδίασ, προετοιμάηοντασ ζτςι τθν είςοδο του 

μζρουσ τθσ φωνισ. Θ είςοδοσ του φωνθτικοφ τμιματοσ πραγματοποιείται ςτο δεφτερο 

αςκενζσ του δζκατου πζμπτου μζτρου και ξεκινά με τθ δεςπόηουςα (V) ςυγχορδία. Το τμιμα 

αυτό εκτυλίςςεται μζςα ςτα ακόλουκα είκοςι ζνα μζτρα και θ εναλλαγι των ςυγχορδιϊν τθσ 

τονικισ (Λ) και τθσ δεςπόηουςασ (V) ςυνεχίηει να επικρατεί. Εντοφτοισ, θ αρμονία 

εμπλουτίηεται, από τθν αρχι του ζργου, με ςυγχορδίεσ τθσ επιτονικισ (II), με 

ελαςςονοποιθμζνεσ πζμπτεσ (V) και παρενκετικζσ πζμπτεσ (V) τθσ δεςπόηουςασ (V). 

Συμπλθρωματικά, ςτο μζτρο δεκαπζντε παρατθρείται μία κακοδικι πορεία των μπάςων 

φωνϊν του πιάνου, θ οποία ςυνεχίηει ζωσ και το μζτρο δεκαοχτϊ. Ξεκινα από τθ νότα Ντο με 

μία βοθκθτικι γραμμι πάνω από το πεντάγραμμο, ςτο κλειδί του Φα και τθν ίδια νότα μία 

οκτάβα χαμθλότερα, και καταλιγει μζχρι και μία ζνατθ μικρι χαμθλότερα. Θ κακοδικι κίνθςθ 

ςτο μπάςο ςυναντάται ςυχνά ςτθ μελωδικι γραμμι του αριςτεροφ χεριοφ.  

Αργότερα, ςτο μζτρο είκοςι, όπου παρατίκεται ο τρίτοσ ςτίχοσ τθσ πρϊτθσ ςτροφισ, 

«Voici l’ instant d’ une juste vengeance, par nos exploits étonnons l’ univers» (Να θ ςτιγμι για 

μία δίκαιθ εκδίκθςθ, με τα ανδραγακιματα μασ κα εκπλαγεί το ςφμπαν), γίνεται μία 

μετατροπία ςτθ ςχετικι μείηονα τθσ κφριασ τονικότθτασ, τθ Ντο, ϊςτε θ μουςικι να 

περιγράψει τθ κετικι ζκβαςθ τθσ επανάςταςθσ. Θ Ντο μείηονα ςυνεχίηει ζωσ το μζτρο είκοςι 

τρία και ακολοφκωσ, επιςτρζφει θ Λα ελάςςονα. Ραρακάτω εκκζτονται οι τζςςερισ τελευταίοι 

ςτίχοι τθσ πρϊτθσ ςτροφισ και το μζροσ τθσ φωνισ, ςτο ςθμείο αυτό, παρουςιάηει μία 
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κλιμάκωςθ. Θ μελωδία του προςεγγίηει τονικά υψθλότερεσ περιοχζσ, ςε ςχζςθ με πριν και 

αυξάνεται θ πυκνότθτα των παρεςτιγμζνων ρυκμϊν. Αρμονικά, ςτο μζροσ αυτό γίνεται χριςθ 

παρενκετικϊν ςυγχορδιϊν τθσ δεςπόηουςασ (V) και τθσ υποδεςπόηουςασ (IV). Επιπλζον, ςτο 

μζτρο είκοςι εννζα γίνεται χριςθ τθσ ναπολιτάνικθσ ςυγχορδίασ (παράδειγμα 10) και ςτθ 

ςυνζχεια, ςτο μζτρο τριάντα ζνα μζχρι και τριάντα δφο, ακολουκεί το χρωματικό μζροσ τθσ 

φωνισ (παράδειγμα 12), για τα οποία ζγινε ςχολιαςμόσ νωρίτερα. Ρριν το τζλοσ τθσ πρϊτθσ 

ςτροφισ παρατίκεται ζνα πτωτικό ςχιμα και θ ζκκεςθ τθσ πρϊτθσ ςτροφισ ολοκλθρϊνεται 

ςτο μζτρο τριάντα πζντε.  

Ακολοφκωσ, το ςυνοδευτικό μζροσ του πιάνου ςυνεχίηει με το καταλθκτικό του τμιμα, 

χρθςιμοποιϊντασ, παραλλαγμζνα, τα κφρια μοτίβα τθσ πιανιςτικισ ειςαγωγισ. Επιπλζον, ςτθ 

ςυνζχεια, γίνεται χριςθ αντιχρονιςμϊν και οριςμζνων παρενκετικϊν ςυγχορδιϊν τθσ 

υποδεςπόηουςασ (IV) και τθσ δεςπόηουςασ (V) και εμφανίηεται ξανά το χρωματικό ςτοιχείο ςτο 

μζτρο ςαράντα ζνα. Κατόπιν, γίνεται μία εναλλαγι των ςυγχορδιϊν τθσ τονικισ (I) με τθσ 

δεςπόηουςασ (V) και ακολουκεί μία τζλεια πτϊςθ. Εντοφτοισ, το κομμάτι δεν κλείνει εκεί αλλά 

επαναφζρει τθ μονόφωνθ μελωδία του αριςτεροφ χεριοφ, θ οποία ακοφςτθκε, νωρίτερα, πριν 

τθν είςοδο του πρϊτου ςτίχου (μζτρα δεκατρία ζωσ δεκατζςςερα). Θ μονόφωνθ μελωδία 

ςυνεχίηει μζχρι και το τζλοσ του τραγουδιοφ ςτο μζτρο ςαράντα πζντε.    

Μζςω του Le dernier cri des Grecs φανερϊνεται ακόμα μία περίπτωςθ, ςτθν οποία ο 

Σορ παραμζνει πιςτόσ ςτισ πεποικιςεισ του, υπζρ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, και 

εναντιϊνεται ςτον κατοχικό ηυγό. Θ ςυγκίνθςθ του για τον ελλθνικό λαό δικαιολογείται, αφοφ 

μποροφςε να τον ςυμπονζςει λόγω των ανάλογων καταςτάςεων που ζηθςε ο ίδιοσ ςτο 

παρελκόν. Συμπλθρωματικά, ο ςυνκζτθσ ζτρεφε ιδιαίτερθ εκτίμθςθ για τον αρχαίο ελλθνικό 

πολιτιςμό και αυτό φαίνεται μζςω τθσ ελλθνικισ κεματολογίασ που επζλεξε για μία όπερα 

του, θ οποία ζφερε τον τίτλο Ο Τθλζμαχοσ ςτο νθςί τθσ Καλυψοφσ και για ζνα μπαλζτο του με 

τίτλο Ο Ηρακλισ και θ Ομφάλθ131. 

Το τραγοφδι, με τον χαρακτθριςμό του ωσ μία από τισ πιο αξιζπαινεσ ςυνκζςεισ του 

Σορ, ςτο λιμα «Sor» του Dictionnaire des artistes de l'école française132, au XIXe siècle (Λεξικό 

των καλλιτεχνϊν τθσ γαλλικισ ςχολισ, τον 19ο αι.) το 1831, απζκτθςε ςθμαντικι βαρφτθτα 

ανάμεςα ςτα υπόλοιπα ζργα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εργογραφία του ςυνκζτθ. Ο ίδιοσ 

ο Σορ ξεχϊριςε αυτό το τραγοφδι μαηί με ακόμα ζνα ζργο του, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 

Ποικίλθ Εγκυκλοπζδια τθσ Μουςικισ και να εκπροςωπεφςουν το ςυνκετικό του υλικό133. 
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 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 278. 
132

 «Sor» λιμμα ςτο Charles Gabet, Dictionnaire des artistes de l'école française, au XIXe siècle, Ραρίςι, Μme 
Vergne, 1831, ς. 636. 
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 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ςς. 281-282.  
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Στίχοι134: 

 

Marchons amis, avançons en silence,  Ασ βαδίςουμε φίλοι, ασ προχωριςουμε ςτθ  
                                                                    ςιωπι 

et pour jamais brisons d’indignes fers   και για πάντα ασ ςυντρίψουμε τα ατιμωτικά  
                                                                   ςίδερα 

voici l’instant d’une juste vengeance,  να θ ςτιγμι για μια δίκαιθ εκδίκθςθ 

par nos exploits étonnos l’univers,  με τα ανδραγακιματά μασ κα εκπλαγεί το  
                                                               ςφμπαν. 

entendez vous nos épouses captives,  ακοφςτε τισ αιχμάλωτεσ ςυηφγουσ μασ 

sous nos efforts leurs cachots vont s’ouvrir;  με τισ προςπάκειζσ μασ κα ανοίξουν οι  
                                              φυλακζσ τουσ: 

De nos enfants j’entends les voix plaintives  Των παιδιϊν μασ ακοφω τισ κλιμμζνεσ φωνζσ 

Marchons, marchons il faut vaincre ou périr. Aσ προχωριςουμε, ασ προχωριςουμε πρζπει        
                              να νικιςουμε ι να χακοφμε. 

  

La nuit nous sert par ses voiles funébres  Μασ βοθκά θ νφχτα με τα πζνκιμα πζπλα τθσ 

sur ses lauriers notre enemi s’endort  ςτισ δάφνεσ του αναπαφεται ο εχκρόσ μασ 

cherchons son cœur a travers les tenébres  ασ αναηθτιςουμε τθν καρδιά του  
                    διαςχίηοντασ τα ςκότθ 

qui il passe ainsi du sommeil à la mort  να περάςει ζτςι από τον φπνο ςτο κάνατο. 

entendez vous nos épouses captives,  ακοφςτε τισ αιχμάλωτεσ ςυηφγουσ μασ 

sous nos efforts leurs cachots vont s’ouvrir;  με τισ προςπάκειζσ μασ κα ανοίξουν οι  
                                             φυλακζσ τουσ: 

De nos enfants j’entends voix plaintives.  Των παιδιϊν μασ ακοφω κλιμμζνεσ φωνζσ. 

Marchons, marchons il faut vaincre ou périr.  

 

 

 

Mais quels accents ont frappé ce rivage  Μα ποιζσ φωνζσ αντιλάλθςαν ςε αυτό το  
                                                         ακρογιάλι 

Dieu des Chrétiens ce sont des chants français  Κεζ των Χριςτιανϊν είναι τα τραγοφδια των  
                                                                  Γάλλων 

ils vont des Grecs ranimer le courage  πθγαίνουν να εμψυχϊςουν των Ελλινων το  
                                                              κουράγιο 

de tels guerriers sont certains du succés  για τζτοιων πολεμιςτϊν τθ νίκθ είναι βζβαιοι. 

                                                           
134

 Θ ελλθνικι απόδοςθ των ςτίχων του εν λόγω τραγουδιοφ είναι παρμζνθ από το άρκρο του Κεόδωρου Κίτςου, 
με τίτλο «Ο ‘Φιλζλλθν’ Φερδινάνδοσ Σορ», ςς. 279-280. 



79 
 

de nos malheurs la coupe s’est tarie:  τθσ δυςτυχίασ μασ  ςτζγνωςε το ποτιρι· 

Un pleuple ami sara nous secourir  Ζνασ φίλιοσ λαόσ κα μασ ςυμπαραςτακεί 

enfin les Grecs auront une patrie,  επιτζλουσ οι Ζλλθνεσ κα ζχουν μια πατρίδα! 

Marchons, marchons il faut vaincre ou périr.  
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II) ‘Appel des nègres aux Français’ 

   

(Ζκκλθςθ των νζγρων ςτουσ Γάλλουσ) 

Ζνα γαλλικό τραγοφδι από τον Σορ, και πιο ςυγκεκριμζνα ζνα τραγοφδι από τα 

τελευταία τθσ εργογραφίασ του, το οποίο προορίηεται για μία ανδρικι φωνι και ςυνοδεία 

κικάρασ. Ππωσ αναγράφεται ςτθν κεφαλίδα του ζργου, είναι ζνα θρωικό άςμα (Chant 

héroïque), το οποίο εκφράηει τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηοφςαν οι ζγχρωμοι ςκλάβοι, 

τθν αγανάκτθςι τουσ και τον πόκο που είχαν για ελευκερία. Ο Λουί Μαλ (Louis Mialle), ςτον 

οποίο αποδίδεται το ποίθμα μζςω των ζξι οχτάςτιχων ςτροφϊν του ποιιματοσ του, επιηθτεί τθ 

βοικεια των Γάλλων ϊςτε να τουσ παρακινιςει να ςυμβάλλουν ςτον αγϊνα κατά τθσ 

υποδοφλωςθσ. Θ ζκδοςθ του ζργου ζγινε ςτο Ραρίςι από τον Ρατςίνι και ςιμερα ςϊηεται και 

φυλάςςεται ζνα αντίγραφό τθσ ςτο Βαςιλικό Ωδείο (Real Conservatorio Superior de Música) 

τθσ Μαδρίτθσ135. 

Θ ακριβισ χρονικι περίοδοσ ςτθν οποία γράφτθκε παραμζνει αςαφισ. Ωςτόςο, είναι 

βζβαιο ότι προζρχεται από τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του ςυνκζτθ. Θ άποψθ αυτι μπορεί 

να υποςτθριχκεί από τθ διεφκυνςθ, θ οποία αναγράφεται ςτο εξϊφυλλο του ζργου ωσ το 

ςθμείο πϊλθςισ του, οδόσ Ταχυδρομείου 4 (rue du Mail no. 4). Αυτό προκφπτει λόγω του ότι ο 

Βίκτωρ Ντουφϊ (Victor Dufaut), ο οποίοσ ανζλαβε τθν πϊλθςθ του ζργου, μετακόμιςε εκεί το 

1832. Ωσ επιπρόςκετο ςτοιχείο ςτον προςδιοριςμό τθσ χρονολόγθςισ του μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί και το ποίθμα του τραγουδιοφ. Ο ποιθτισ μζςω του πζμπτου ςτίχου τθσ 

δεφτερθσ ςτροφισ, «Mais quand pour elle un nouveau ciel se dore» (Αλλά ενϊ για αυτι 

χρυςίηει ζνασ νζοσ ιλιοσ), πικανόν, υπαινίςςεται τθν Ελλάδα, κακϊσ το 1832 ανκυριχκθκε θ 

ανεξαρτθςία τθσ με το Ρρωτόκολλο του Λονδίνου136. Συμπεραςματικά, θ ςφνκεςθ και θ 

ζκδοςθ του ζργου υπολογίηονται κάπου ανάμεςα ςτο 1832 και το 1839. 

Θ εποχι αυτι δεν απζχει πολφ από τα χρόνια τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ και του 

Ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ, περιόδοι οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από τθ ςτροφι τθσ 

ανκρωπότθτασ προσ τα δθμοκρατικά ιδεϊδθ. Ο αγϊνασ για το ςεβαςμό των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων ιταν ακόμα ςτο προςκινιο και αποτελοφςε κζμα πολιτικισ ςυηιτθςθσ ςτθν 

Ευρϊπθ, αλλά και ευρφτερα. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ηιτθμα τθσ δουλείασ άρχιςε να προκαλεί 

ζντονεσ διαμαρτυρίεσ. Ραρόλ’ αυτά, το 1832 ςτθ Γαλλία κανζνασ νόμοσ δεν καταργοφςε το 

δουλεμπόριο και τθ δουλεία. Ωςτόςο, το 1794, κατά τθ περίοδο τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ, 

είχε κεςπιςτεί τζτοιοσ νόμοσ. Πμωσ, το 1802 ο πρϊτοσ πρόξενοσ τθσ Γαλλίασ, Ναπολζων 

Βοναπάρτθσ, επανζφερε τθ δουλεία ςτισ γαλλικζσ αποικίεσ.  
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 Jeffery, Appel des Nègres, ειςαγωγι. 
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 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ςς. 282-283. 
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Το τραγοφδι αφιερϊκθκε ςτον Αδόλφο Νουρί (Adolphe Nourrit), ο οποίοσ υπιρξε 

εξζχων τενόροσ τθσ Ππερασ του Ραριςιοφ (Opéra de Paris) από το 1826 μζχρι και το 1836. Ο 

Νουρί ιταν μία από τισ ςπουδαιότερεσ προςωπικότθτεσ εκείνθσ τθσ περιόδου και θ αφιζρωςθ 

ςτο πρόςωπό του είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, αφοφ μαρτυρεί πωσ ο Σορ είχε διαςυνδζςεισ με 

τα μεγάλα ονόματα τθσ εποχισ. Εντοφτοισ, οι απόψεισ του Νουρί δεν ςυνάδουν, απαραίτθτα, 

με τα ιδεολογικά ηθτιματα, τα οποία κίγονται μζςα ςτο τραγοφδι, κακϊσ δεν ενεπλάκθ ςε 

κζματα υπζρ τθσ ελευκερίασ ι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στο εξϊφυλλο τθσ ζκδοςθσ υπάρχει μία εικόνα, ςτθν οποία αποδίδεται ξεκάκαρα το 
νόθμα των ςτίχων του τραγουδιοφ. Στο κζντρο τθσ, με ςκοφρο χρϊμα παριςτάνεται μία μερίδα 
δοφλων, οι οποίοι βρίςκονται, ίςωσ, ςε μία αφρικανικι ακτι με φοίνικεσ και κουνοφν ςθμαίεσ 
ςτο, κατά πάςα πικανότθτα, γαλλικό πλοίο που βρίςκεται ςτο βάκοσ τθσ εικόνασ ςτο αριςτερό 
μζροσ. Δεξιά, οι μορφζσ οι οποίεσ υπάρχουν, ενδεχομζνωσ, παριςτάνουν τουσ δουλζμπορουσ: 
ο ζνασ απεικονίηεται να κρατάει ςτο ζνα χζρι μαςτίγιο και ο δεφτεροσ ςπακί. Ρίςω τουσ 
διαφαίνεται ζνα φροφριο. Σφμφωνα με τον Μπράιαν Τηζφρυ θ απεικόνιςθ του γαλλικοφ 
πλοίου, ίςωσ, δεν ιταν τυχαία, αφοφ πικανολογείται ότι κάποια γαλλικι ναυτικι ι 
ςτρατιωτικι βάςθ καταδίωκε το δουλεμπόριο, εκείνθ τθν περίοδο137.  

Το ποίθμα, όπωσ αναφζρκθκε νωρίτερα, αποτελείται από ζξι οκτάςτιχεσ ςτροφζσ. Οι 

πρϊτοι ζξι ςτίχοι όλων των ςτροφϊν είναι δεκαςφλλαβοι, ενϊ οι δφο τελευταίοι αποτελοφνται 

από οκτϊ και ζξι ςυλλαβζσ αντίςτοιχα. Οι δφο τελευταίοι ςτίχοι εμφανίηονται εν είδει επωδοφ 

και το κείμενο τουσ μζνει αμετάβλθτο ςε κάκε του ζκκεςθ. Ωςτόςο, εξαίρεςθ αυτοφ αποτελεί 

θ τελευταία ςτροφι, ςτθν οποία ο πρϊτελευταίοσ ςτίχοσ τροποποιείται ελαφρϊσ138. Επιπλζον, 

το τραγοφδι ζχει πλεκτι ομοιοκαταλαξία. 

Οι ςτίχοι του ποιιματοσ μεταφζρουν ςτον ακροατι ζντονα το αίςκθμα τθσ καταπίεςθσ 

και τθ λαχτάρα για ελευκερία, τόςο που προκαλεί ερωτιματα ςχετικά με το εάν ο ποιθτισ είχε 

αντιμετωπίςει ανάλογεσ ςυνκικεσ ηωισ139. Επιπρόςκετα, εξετάηοντασ τουσ ςτίχουσ του 

τραγουδιοφ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα κοινωνικά πρότυπα και δεδομζνα τθσ εποχισ, όπωσ 

για παράδειγμα τθν υποδεζςτερθ κοινωνικι κζςθ των γυναικϊν και ιδιαίτερα των ζγχρωμων 

ςκλάβων γυναικϊν, ζρχεται το ςυμπζραςμα ότι το τραγοφδι είναι γραμμζνο για μία ανδρικι 

φωνι, θ οποία αναπαριςτά ζναν ςκλάβο και θ ζκκλθςθ προσ τουσ Γάλλουσ γίνεται από τον ίδιο 

τον ερμθνευτι του τραγουδιοφ. Λόγω τθσ ζκταςθσ ςτθν οποία κινείται το μζροσ τθσ φωνισ 

κακιςτάται κατάλλθλο, ϊςτε να ερμθνευτεί από μπάςουσ, αλλά και από βαρφτονουσ. Θ 

ζκταςθ τθσ φωνισ κυμαίνεται ανάμεςα ςτο διάςτθμα μίασ ζνατθσ μεγάλθσ, δθλαδι το μεςαίο 
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Ντο, ςτο κλειδί του Σολ, και το ε τθσ τζταρτθσ γραμμισ140. Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι εκείνθ τθν 

εποχι ςυνθκιηόταν οι υψθλζσ τονικά φωνζσ να γράφονται ςτο κλειδί του Σολ, είτε είναι 

ανδρικζσ είτε είναι γυναικείεσ, και το κλειδί του Σολ μίασ οκτάβασ χαμθλότερα είναι προςκικθ 

τθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ςθμειογραφίασ. 

Ωσ ςυνοδευτικό όργανο χρθςιμοποιείται θ κικάρα. Με εξαίρεςθ το Chanson relative 

aux Evénements d’Espagne, το οποίο είναι γραμμζνο για μία φωνι με ςυνοδεία πιάνου, αλλά 

υπάρχει και θ εναλλακτικι εκδοχι του ζργου για κικάρα, το ‘Appel des nègres aux Français’ 

αποτελεί το πρϊτο παράδειγμα από τα τραγοφδια με ιδεολογικό περιεχόμενo, 

ςυμπεριλαμβανομζνου τα πατριωτικά, του οποίου θ πρωτότυπθ ςυνοδεία γράφτθκε για το 

όργανο αυτό. Θ τονικότθτα θ οποία χρθςιμοποιείται είναι θ Λα ελάςςονα, και αποτελεί κοινό 

ςτοιχείο με τθν κικαριςτικι εκδοχι του προαναφερκζντοσ τραγουδιοφ.  

Θ ςυνολικι ζκταςθ του ζργου είναι τριάντα δφο μζτρα και το μουςικό του μζτρο είναι 

γραμμζνο ςε τζςςερα τζταρτα (4/4). Θ αρχι του ςθματοδοτείται από ζνα οχτάμετρο 

ειςαγωγικό τμιμα από τθν κικάρα, το οποίο θ μελωδία ξεκινά ςτο τρίτο μζτρο ςτθν τονικι (Λ) 

και ςτθ ςυνζχεια παρατθρείται εναλλαγι τθσ προαναφερκείςασ με τθσ δεςπόηουςασ (V). Στο 

τελευταίο αςκενζσ του μζτρου τρία εμφανίηεται μία ελαςςονοποιθμζνθ πζμπτθ (V). Θ 

προτροπι τθσ επανάςταςθσ εκφράηεται μζςω του εμβατθριακοφ ρυκμοφ που διακατζχει το 

κομμάτι. Ζχει ςτακερό παλμό, ο οποίοσ παραπζμπει ςε ςτρατιωτικό βιμα και γίνεται τονιςμόσ 

των ιςχυρϊν μερϊν του μζτρου. Επιπρόςκετα, αυτό ενιςχφεται και μζςω των παρεςτιγμζνων 

φκόγγων. 

Θ είςοδοσ του φωνθτικοφ τμιματοσ γίνεται ςτθ κζςθ του ζνατου μζτρου και ςτθ 

ςυγχορδία τθσ τονικισ (I). Σε όλο το μζτρο εννζα θ μελωδία τθσ φωνισ επαναλαμβάνει το 

φκόγγο Μι τθσ πρϊτθσ γραμμισ ςτο κλειδί του Σολ και χρθςιμοποιεί τα κφρια ρυκμικά 

ςχιματα τετάρτων και παρεςτιγμζνων ογδόων. Αργότερα, θ μελωδικι τθσ γραμμι διανκίηεται 

με περιςςότερθ κίνθςθ και πθδιματα, αν και θ βθματικι κίνθςθ είναι ςυχνι. Θ χριςθ των 

κφριων μοτίβων ςυνεχίηει να είναι ζντονθ, όμωσ χρθςιμοποιοφνται και τα ςχιματα δφο 

διαδοχικϊν ογδόων και τρίθχων. Ο αρμονικόσ ςκελετόσ τθσ αρχισ του ςόλο, δθλαδι του 

πρϊτου ςτίχου (μζτρα εννζα και δζκα) είναι όμοιοσ με αυτόν των μζτρων τρία και τζςςερα τθσ 

κικαριςτικισ ειςαγωγισ. Ωςτόςο, ςτθ ςυνζχεια μζχρι το τζλοσ του ςτίχου (μζτρο δϊδεκα) 

παραλλάςεται.  

Μετζπειτα ςτο μζτρο δεκατρία, όπου παρατίκεται ο τρίτοσ ςτίχοσ του ποιιματοσ, 

παρατθρείται μεταφορά του τονικοφ κζντρου από τθ Λα ελάςςονα ςτθ ςχετικι τθσ κλίμακα, τθ 

Ντο μείηονα, θ οποία ςυνεχίηει ζωσ και το μζτρο δεκαοχτϊ. Στα μζτρα αυτά παρεμβάλλονται 

αρκετζσ παρενκετικζσ ςυγχορδίεσ. Ραραδείγματοσ χάριν, ςτο τελευταίο αςκενζσ του μζτρου 
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δεκαπζντε γίνεται θ χριςθ μίασ παρενκετικισ δεςπόηουςασ (V) μεκ’ εβδόμθσ ελαττωμζνθσ τθσ 

ζβδομθσ (VII). Επιπλζον, ςτο πρϊτο αςκενζσ του μζτρου δεκαεφτά ζωσ και το πρϊτο αςκενζσ 

του επόμενου μζτρου παρατίκεται μία παρενκετικι επιδεςπόηουςα (VI), θ οποία 

ακολουκείται από μία δεςπόηουςα (V) τθσ επιτονικισ (ΛΛ) ςυγχορδίασ τθσ Ντο μείηονα.  Στο 

δεφτερο ιςχυρό του δζκατου όγδοου μζτρου επαναφζρεται θ αρχικι τονικότθτα του 

τραγουδιοφ και ςτο μζτρο είκοςι, κζλοντασ ο ςυνκζτθσ να τονίςει τθν αίγλθ του γαλλικοφ λαοφ 

χρθςιμοποιεί μία παρενκετικι δεςπόηουςα (V) τθσ δεςπόηουςασ (V) τθσ Λα ελάςςονοσ. Στο 

ςθμείο αυτό εκκζτεται ο ζκτοσ ςτίχοσ του ποιιματοσ με τουσ ςτίχουσ «Toi qui sauves cent 

peuples different» (Εςείσ που ςϊςατε εκατό διαφορετικοφσ λαοφσ).  

Μζχρι το μζτρο είκοςι θ κικαριςτικι ςυνοδεία κινείται κυρίωσ ανά τζταρτα, με 

εξαίρεςθ οριςμζνουσ φκόγγουσ αξίασ μιςϊν και τα δφο διαδοχικά ςχιματα τρίθχων ςτο 

δεφτερο μιςό του δζκατου ζκτου μζτρου. Πμωσ, ςτο μζτρο είκοςι ζνα ζωσ και είκοςι τζςςερα 

με τουσ ςτίχουσ εφτά και οχτϊ, το ςυνοδευτικό μζροσ αποκτά περιςςότερθ κίνθςθ 

χρθςιμοποιϊντασ φκόγγουσ αξίασ ογδόων παρεςτιγμζνων και δεκάτων ζκτων. Επιπλζον, ςτο 

δεφτερο ιςχυρό των μζτρων αυτϊν εμφανίηεται το ρυκμικό ςχιμα μίασ παρεςτιγμζνθσ παφςθσ 

ογδόου, θ οποία ακολουκείται από ζναν φκόγγο αξίασ δεκάτου ζκτου. Στο εικοςτό τζταρτο 

μζτρο, όπου εμφανίηεται το δεφτερο μιςό του όγδοου ςτίχου, «à des tyrans?» (για τουσ 

τφραννουσ;), το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και ςτο πρϊτο ιςχυρό, ϊςτε να δϊςει τθν 

κατάλλθλθ ζμφαςθ. Συμπλθρωματικά, για τον ίδιο λόγο, ςτο ςθμείο εκείνο γίνεται θ χριςθ τθσ 

παρενκετικισ ζβδομθσ (VII) τθσ υποδεςπόηουςασ (IV) τθσ κφριασ τονικότθτασ.   

Στα ακόλουκα τζςςερα μζτρα γίνεται επανάλθψθ των δφο τελευταίων ςτίχων του 

ποιιματοσ, χωρίσ να ςθμαίνει ότι το ίδιο ςυμβαίνει και με τθ μουςικι. Ραρ’ όλο που ανάμεςα 

ςτθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ ζκκεςθ των δφο τελευταίων ςτίχων διακρίνονται κοινά ςτοιχεία,  θ 

μελωδία τθσ φωνισ και θ ςυνοδεία τθσ κικάρασ διαφοροποιοφνται. Στο μζτρο είκοςι οκτϊ 

ολοκλθρϊνεται θ ζκκεςθ το μζρουσ τθσ φωνισ, όμωσ, αφότου ςυμβεί αυτό το τζλοσ  

προαναγγζλεται από το πτωτικό ςχιμα, το οποίο παρατίκεται ςτο μζτρο είκοςι εφτά με είκοςι 

οχτϊ. Κατόπιν, ακολουκεί ζνα τετράμετρο καταλθκτικό τμιμα, το οποίο εκτελείται από τθν 

κικάρα και ςε αυτό παρουςιάηονται ξανά τα κφρια ρυκμικά μοτίβα του τραγουδιοφ ζωσ και το 

μζτρο τριάντα τρία, όπου πραγματοποιείται μία τζλεια πτϊςθ.      

Σφμφωνα με τον Τηζφρυ και το ειςαγωγικό του ςθμείωμα ςτο Appel des nègres aux 

Français, το ποίθμα παρουςιάηει κάποιεσ αδυναμίεσ ςε οριςμζνα ςθμεία, οι οποίεσ 

δυςκολεφουν τθν ανάγνωςθ και τθν κατανόθςι του. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν 

οι τελευταίοι ςτίχοι τθσ ζκτθσ ςτροφισ, οι οποίοι δεν ζχουν ςωςτι ςφνταξθ και  ο τρίτοσ ςτίχοσ 

τθσ πζμπτθσ ςτροφισ, “Un gros de tiens”, ο οποίοσ είναι ακατανόθτοσ. Επιπρόςκετα το κείμενο 

παρουςιάηει ορκογραφικζσ απροςεξίεσ, όπωσ για παράδειγμα ο ζκτοσ ςτίχοσ τθσ πρϊτθσ 

ςτροφισ αντί για «cent peuples différents» γράφτθκε ωσ «cent peuples diférents» και  ςτο 
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δεφτερο ςτίχο τθσ δεφτερθσ ςτροφισ θ λζξθ «indépendance» χαράχκθκε λάκοσ ωσ 

«indépendence». Συμπλθρωματικά, ςτθν πρωτότυπθ ζκδοςθ, ςτο μζτρο δεκατζςςερα ςτθ λζξθ 

«leur, φωνι και ςυνοδεία δεν ςυμβαδιηουν αρμονικά. Στθ φωνι το Φα εμφανίηεται οξυμζνο, 

ενϊ ςτθ ςυνοδεία τθσ κικάρασ ωσ Φα φυςικό. Το κείμενο και θ πάρτα που ςυμπεριλιφκθκαν 

ςτθν παροφςα εργαςία δεν παρουςιάηουν τισ αςτοχίεσ που προαναφζρκθκαν, αλλά 

ςτθρίηονται ςτισ διορκϊςεισ, τθσ οποίεσ  επιμελικθκε ο Τηζφρυ141. Ωςτόςο, μία περίπτωςθ 

όμοια με του μζτρου δεκατρία, θ οποία ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ζκδοςθ του Τηζφρυ είναι 

αυτι του μζτρου είκοςι τζςςερα, όπου παρουςιάηεται διαφορά θμθτονίου μεταξφ του 

οξυμζνου Ντο ςτο μζροσ τθσ φωνισ και του Ντο φυςικό ςτο ςυνοδευτικό τμιμα.  
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Στίχοι: 

 

Dans l'esclavage, au milieu des tortures,  Στθ ςκλαβιά, ςτθ μζςθ των βαςανιςτθρίων, 

quand notre sort est digne de pitié,  όταν θ μοίρα μασ είναι άξια λφπθςθσ, 

que de français dans leur retraite sures  οι Γάλλοι μζςα ςτα αςφαλι καταφφγια τουσ 

passent leur vie au sein de l'amitié!  περνοφν τθ ηωι τουσ ςτθν πολυτζλεια! 

Ο peuple heureux, ô peuple qu'on adore,  Ω άνκρωποι ευτυχιςμζνοι, ω άνκρωποι που  
                                                               αγαπάμε, 

toi qui sauves cent peuples différents,  εςείσ που ςϊςατε εκατό διαφορετικοφσ  
                                                             λαοφσ, 

Pourrais tu nous laisser encore  Μπορείσ ακόμα να μασ αφιςεισ 

En proie à des tyrans?  λεία για τουσ τφραννουσ; 

Pourrais tu nous laisser encore   

En proie à des tyrans?  
 

Pardonne, hélas, à l’ardeur qui nous presse,  Συγχϊρεςε, αλίμονο, το πάκοσ που μασ  
                                                     προτρζπει, 

l’indépendance est fille des revers;  θ ανεξαρτθςία είναι θ κόρθ των αποτυχιϊν: 

Nous gémissons sur le sort de la Grèce,  Εμείσ κρθνοφμε τθ μοίρα τθσ Ελλάδασ, 

comme elle aussi nous sommes dans les fers.  όπωσ αυτιν και εμείσ είμαςτε ςε αλυςίδεσ. 

mais quand pour elle un nouveau ciel se dore,  Αλλά όταν για αυτιν ζνασ καινοφριοσ  
                                    ουρανόσ χρυςίηει, 

l’esclave nègre exhale ces accents:  ο νζγροσ ςκλάβοσ εκφράηει αυτζσ τισ λζξεισ· 

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans!  

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans! 

 

 

Il t’appartient, ô soldat de la France,  Σε εςζνα ανικει, ω ςτρατιϊτθ τθσ Γαλλίασ 

de mettre fin à notre anxiété;  να βάλεισ τζλοσ ςτισ ανθςυχίεσ μασ: 

C’est à toi seul de mettre en assurance  Εςφ μόνο μπορείσ να προςφζρεισ τθν  
                                                  αςφάλεια 

l’empire saint de notre liberté.  τθν ιερι αυτοκρατορία τθσ ελευκερίασ μασ. 

Ah! lorsqu’ici chacun de nous t’implore,  Αχ! Πταν εδϊ όλοι ςε ικετεφουμε, 

daigne te rendre à nos cris déchirants;  καταδζξου να απαντιςεισ ςτισ ςπαρακτικζσ  
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                                                        κραυγζσ μασ: 
Pourrais-tu nous laisser encore   

En proie à des tyrans!  

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans! 

 

 

Ose évoquer l’immortelle mémoire  Τόλμθςε να αναφζρεισ τθν ακάνατθ μνιμθ 

de l’heureux chef de tes nombreux héros;  του ευτυχι αρχθγοφ των πολυάρικμων  
                                                  θρϊων ςου: 

Ose appeler l’héritier de sa gloire  Τόλμθςε να καλζςεισ τον κλθρονόμο τθσ  
                                                       δόξασ του                   

a partager tes sublimes travaux.  να μοιραςτείτε τουσ μεγαλειϊδεισ κόπουσ  
                                                                      ςου.  

Tes vieux guerriers nés sous une autre aurora  Οι παλιοί πολεμιςτζσ ςου γεννθμζνοι κάτω  
                             από μία διαφορετικι αυγι  

seconderont tes efforts bienfaisants. κα υποςτθρίξουν τισ καλοπροαίρετεσ  
                                    προςπάκειζσ ςου. 

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans!  

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans! 

 

 

Dans ces beaux jours où la terre étonnée  Σε εκείνεσ τισ όμορφεσ μζρεσ όταν θ γθ  
                                                      ζκπλθκτθ 

reçut le sceau de ton autorité  ζλαβε τθ ςφραγίδα τθσ αρχισ ςου 

un gros des tiens dans notre âme peinée  κάποιοι ανάμεςα ςασ ςτθν πονεμζνθ μασ  
                                                                 ψυχι 

grava les mots d’honneur, d’égalité.  χαράξατε τισ λζξεισ τθσ τιμισ και τθσ ιςότθτασ. 

Ces mots sacrés ont dans le coeur du Maure  Αυτά τα ιερά λόγια βρίςκονται ςτθν καρδιά  
                                                   του Αφρικανοφ 

développé des germes tout-puissants.  ανεπτυγμζνα με παντοδφναμεσ ρίηεσ. 

Pourrais-tu nous laisser encore   

En proie à des tyrans!  

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans! 

 

 

Oui, c’en est fait, notre esprit se réveille;  Ναι, είναι τελειωτικό, το πνεφμα μασ ξφπνθςε: 
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Brisons le joug qui pèse sur nos fronts.  Να ςπάςουμε το ηυγό που βαραίνει τα  
                                                μζτωπα μασ. 

Pour foudroyer le tyran qui sommeille  Ώςτε να καταπολεμθκεί ο τφραννοσ που  
                                                         κοιμάται 

sachons franchir les plaines et les monts.  πρζπει να διαςχίςουμε τισ πεδιάδεσ και τα  
                                                                  βουνά 

Qu’un jour le fils du père que dévore  Κάποια μζρα ο γιοσ του πατζρα που υπομζνει 

un monde entier d’exécrables méchants  ζναν κόςμο γεμάτο αποτρόπαιουσ  
                                         κακοποιοφσ 

Sans lui dise «Où serais-je encore?  Χωρίσ να λζει «Ρου είμαι ακόμα; 

En proie à des tyrans!»  Λεία ςτουσ τφρρανουσ!» 

Pourrais-tu nous laisser encore  

En proie à des tyrans!  
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3γ. Σραγούδια αμφιςβητούμενησ πατρότητασ 

Στθν κατθγορία αυτι εντάχκθκαν δφο τραγοφδια, το ‘Corone la Victoria’ και το ‘Fuentes son 

de llanto’. Τα ζργα αυτά παρουςιάηουν αρκετά ερωτιματα ςχετικά με το εάν ο Σορ ςχετίηεται 

με τθ ςφνκεςθ τουσ και δθμιουργοφν ζντονθ διχογνωμία για το εάν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 

πατριωτικά του τραγοφδια του ςυνκζτθ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ αμφιςβειτείται θ 

πατρότθτα του κάκε κομματιοφ διαφζρουν και κα εξεταςτοφν ςτθ ςυνζχεια. 

 

I) ‘Corone la Victoria’142  

  

(‘Εςτεμμζνθ θ νίκθ’) 

Ζνασ κριαμβευτικόσ φμνοσ εμβατθριακοφ χαρακτιρα, του οποίου θ κεματολογία είναι 

επικεντρωμζνθ ςτον αγϊνα ζναντι τθσ κυριαρχίασ των γαλλικϊν δυνάμεων τθν περίοδο του 

Λβθρικοφ πολζμου. Θ ταυτότθτα του ποιθτι του ζργου παραμζνει άγνωςτθ, μζχρι ςιμερα. 

Ωςτόςο, μζςω του ποιιματόσ του παροτρφνει τουσ Λςπανοφσ να δϊςουν τιμζσ «με ζνδοξεσ 

δάφνεσ» (con ínclito laurel), όπωσ αναφζρεται ςτον πρϊτο ςτίχο του ποιιματοσ, ςτουσ 

Λςπανοφσ ςτρατιϊτεσ που ζδιωξαν τον Γάλλο κατακτθτι.  

Χρονολογείται το 1808 και ςφμφωνα με τον Γιόςεπ Δολςζτ (Josep Dolcet) και το άρκρο 

του «Η παραγωγι του Σορ για τθν ιςπανικι ςκθνι» (La producción de Sor para la escena 

epañola) αφιερϊκθκε ςτθ νίκθ των ιςπανικϊν ςτρατευμάτων, θ οποία ςθμειϊκθκε ςτισ 19 

Λουλίου το 1808. Ωςτόςο, ο ίδιοσ υποςτθρίηει πωσ θ ςφνκεςθ του τραγουδιοφ πικανολογείται 

ότι ζγινε προγενζςτερα τθσ μάχθσ και ότι ο Σορ (ο ςυνκζτθσ του ζργου) ανζμενε τθ βζλτιςτθ 

ευκαιρία για τθν παρουςίαςι του. Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ, εάν αλθκεφει γνωςτοποιεί πωσ το 

‘Corone la Victoria’ αντιπροςωπεφει το πρϊτο τραγοφδι, μζςα από το οποίο ο ςυνκζτθσ 

ενεπλάκθ καλλιτεχνικά ςτον αντιςταςιακό αγϊνα του 1808.  

Το ποίθμα του τραγουδιοφ είναι γραμμζνο ςτθν ιςπανικι γλϊςςα και  αποτελείται από 

μία ςτροφι τεςςάρων ςτίχων. Ραρά τθ μικρι ζκταςθ του ποιιματοσ, μζςω των ςυχνϊν 

επαναλιψεων, δθμιουργικθκε ζνα χορωδιακό ζργο ογδόντα οχτϊ μζτρων. Εάν 

ςυμπεριλθφκεί και θ δεκαεξάμετρθ ειςαγωγι τθσ ορχιςτρασ, το ζργο αποτελείται ςυνολικά 

από εκατόν τζςςερα μζτρα. Θ ενορχιςτρωςθ του περιλαμβάνει δφο κλαρινζτα, δφο κόρνα, ζνα 

φαγκότο και ζγχορδα. Θ χριςθ των τελευταίων οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα πωσ το ζργο δεν 
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 Οι ιςτορικζσ αναφορζσ όςον αφορά το ‘Corone la Victoria’ είναι παρμζνεσ, κατά κφριο λόγο, από το Dolcet, «La 
producción de Sor para la escena epañola», ςς. 174-178. 
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προοριηόταν να ερμθνευτεί από ςτρατιωτικι χορωδία ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, αλλά ιταν 

μουςικι, θ οποία ιταν κατάλλθλθ να παρουςιαςτεί ςε κζατρο. 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςιμερα, θ πατρότθτα του ‘Corone la Victoria’  

αμφιςβθτείται και ότι επικρατεί θ άποψθ ότι δεν κατατάςςεται ςτα πατριωτικά τραγοφδια του 

Σορ, παρ’ όλο που ζχει αρκετά από τα ιδιαίτερα γνωρίςματά τουσ: ζνα από αυτά είναι θ 

περίοδοσ κατά τθν οποία ςυντζκθκε· θ κεματολογία του· θ ςτάςθ που κρατοφςε ο ςυνκζτθσ 

εκείνα τα χρόνια απζναντι ςτον Γάλλο κατακτθτι· θ γλϊςςα ςτθν οποία είναι γραμμζνθ το 

ποίθμα· τζλοσ, θ αρμονία και τα ρυκμικά μοτίβα τθσ μουςικισ. 

Μολαταφτα, ςθμαντικόσ παράγοντασ, ο οποίοσ ζρχεται ςε αντιδιαςτολι με τα 

προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά και μπορεί να λθφκεί υπ’ όψιν υπζρ του διαχωριςμοφ του 

τραγουδιοφ από τον κφκλο των πατριωτικϊν τραγουδιϊν είναι θ ενορχιςτρωςθ του και το 

γεγονόσ ότι προορίηεται για τετράφωνθ χορωδία. Αυτό προκφπτει διότι τα πατριωτικά 

τραγοφδια είναι, κατά βάςθ, μονόφωνα και ςυνοδεφονται από ζνα πολυφωνικό μουςικό 

όργανο, πιάνο ι κικάρα. Μοναδικι εξαίρεςθ του παραπάνω αποτελεί το Marche Patriotique 

Espagnole, το οποίο ερμθνεφεται από δφο τενόρουσ.  

Εντζλθ, οι απόψεισ όςον αφορά το εάν το ‘Corone la Victoria’ ςυγκαταλζγεται ςτα 

πατριωτικά τραγοφδια του Σορ διίςτανται. Το γεγονόσ ότι δεν αναγνωρίςτθκε ακόμα ωσ ζνα 

από αυτά, ίςωσ, οφείλεται, ςτθν αργοπορθμζνθ, ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα τραγοφδια, 

ανακάλυψθ του, κακϊσ θ φπαρξθ του ζγινε γνωςτι, μόλισ, το 2002, αφότου εκδόκθκαν οι 

πιγεσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτα πατριωτικά τραγοφδια και χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργαςία 

αυτι. Επιπλζον, θ άποψθ ότι ο κφκλοσ αυτόσ απαρτίηεται από τζςςερα ζργα ζχει εδραιωκεί 

εδϊ και χρόνια. Πςον αφορά τον κφκλο των τραγουδιϊν αυτϊν αξίηει να αναφερκεί πωσ ο Πφι 

υποςτθρίηει ότι ο χαρακτθριςμόσ «πατριωτικά τραγοφδια» χρθςιμοποιικθκε και από τον ίδιο 

τον Σορ143.  

Το χειρόγραφο του προαναφερκζντοσ ζργου, αρχικά, φυλαςςόταν ςτο αρχείο του 

Κεάτρου τθσ Κρουη (Teatro de la Cruz), ςτθ Μαδρίτθ και αυτό ίςωσ, μαρτυρεί ότι το τραγοφδι 

είχε παρουςιαςτεί εκεί. Από το 1898 το χειρόγραφο βρίςκεται ςτο αρχείο τθσ Δθμοτικισ 

Λςτορικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Μαδρίτθσ (Biblioteca Histórica Municipal de Madrid), Mus 25-12 και 

Tea 1-82-2, κακϊσ τότε ζγινε θ ςυγχϊνευςθ των δφο αυτϊν αρχείων. Συμπλθρωματικά, 

ςθμαντικό αποτελεί το γεγονόσ ότι ςτον τίτλο του χειρόγραφου (παράδειγμα 14) αναγράφεται 

το εξισ: «του κ. Σορ» (del Sor Sor), το οποίο δεν αποδεικνφει ότι είναι πραγματικά ο Φερνάντο 

Σορ αυτόσ που το ςυνζκεςε.   
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 Ophee, Fernando Sor, ς. 10. 
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Παράδειγμα 14: Ο τίτλοσ του χειρόγραφου, ο οποίοσ φυλάςςεται ςτθ Δθμοτικισ Λςτορικισ Βιβλιοκικθσ 

τθσ Μαδρίτθσ, Mus 25-12 και Tea 1-82-2. 

Ο Τηζφρυ ςε ζνα άρκρο του, το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτο περιοδικό Κλαςςικι Κικάρα 

(Classical Guitar) παράκεςε μία κεωρία, θ οποία μπορεί να υποςτθρίξει ότι θ πατρότθτα του 

ζργου ανικει ςτον Φερνάντο Σορ. Θ κεωρία αυτι βαςίηεται ςτθν ομοιότθτα που παρουςιάηει 

ζνα μοτίβο ςτο μζροσ των πρϊτων βιολιϊν του ‘Corone la Victoria’ (παράδειγμα 15) με τθν 

αρχι του μζρουσ «Allegro» τθσ ςονάτα Γραντ Σόλο (Grand Solo), ζργο νοφμερο 14 

(παράδειγμα 16) του ςυνκζτθ. Το δεφτερο είναι από τα γνωςτότερα πλζον τθσ εργογραφίασ 

του Σορ και θ ςφνκεςθ του ςθμειϊκθκε το 1810144.  

 

Παράδειγμα 15: Απόςπαςμα από τα πρϊτα βιολιά του ‘Corone la Victoria’. Ρροζρχεται από το Brian Jeffery, 
«Sor’s ‘Corone la Victoria’», ςτο Classical Guitar, τόμοσ 26/ αρ. 12, ς. 33. 

 

Παράδειγμα 16: Απόςπαςμα από το πρϊτο μζτρο του μζρουσ «Allegro» τθσ ςονάτα Γραντ Σόλο, ζργο νοφμερο 14 

Fernando Sor, Grand Solo op. 14 Meissonier et Heugel, Ραρίςι.  

Το ζργο είναι γραμμζνο ςτθν τονικότθτα τθσ ε μείηονα και ζχει μζτρο τζςςερα τζταρτα 

(4/4). Θ αρχι του ςθματοδοτείται από μία ορχθςτρικι ειςαγωγι δεκαζξι μζτρων, θ οποία 

ξεκινά ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) (παράδειγμα 17) και κατόπιν αυτισ, ακολουκεί το 

χορωδιακό τμιμα, το οποίο απαρτίηεται από τζςςερισ φωνζσ, ςοπράνο, κοντράλτο, τενόρουσ 

και μπάςουσ. Θ μελωδικι γραμμι των κοντράλτο τείνει να αγγίηει περιοχζσ, ςτισ οποίεσ μία 
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 Brian Jeffery, «Sor’s ‘Corone la Victoria’», ςτο Classical Guitar, τόμοσ 26/ αρ. 12, ς. 33. Για περιςςότερα ςχετικά 
με τθ ςονάτα Γκραντ Σολο βλ. http://www.allmusic.com/composition/grand-solo-for-guitar-op-14-mc0002359701 
θλεκτρ. πρόςβ 20 Φεβ. 2016.  
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άλτο φωνι δεν κα μποροφςε να αντεπεξζλκει, κακϊσ θ ζκταςθ τθσ κυμαίνεται ανάμεςα ςτο 

φκόγγο Λα ςτο δεφτερο διάςτθμα ςτο κλειδί του Σολ και ςτο ε κάτω από το πεντάγραμμο ςτο 

κλειδί του Σολ με ζνα οχτάρι ςτο κάτω μζροσ. Τισ ακραίεσ περιοχζσ τθσ αγγίηει και θ γραμμι 

των τενόρων, ςτο τρίτο μζτρο του χορωδιακοφ τμιματοσ, επεκτείνεται μζχρι το Λα με μια 

βοθκθτικι γραμμι πάνω από το πεντάγραμμο ςτο κλειδί του Σολ με ζνα οχτάρι ςτο κάτω 

μζροσ. Εντοφτοισ, ςτο υπόλοιπο ζργο θ ζκταςθ τουσ περιορίηεται ανάμεςα ςτο Φα δίεςθ, τθσ 

πζμπτθσ γραμμισ και ςτο ε κάτω από το πεντάγραμμο. Θ μελωδικι γραμμι τθσ ςοπράνο  

χρθςιμοποιεί, κυρίωσ, τθν υψθλι περιοχι τθσ φκάνοντασ από το Λα με μία βοθκθτικι γραμμι 

πάνω από το πεντάγραμμο ςτο κλειδί του Σολ, μζχρι το Σολ τθσ δεφτερθσ γραμμισ. Οι μπάςοι 

κινοφνται ανάμεςα ςτο Μι δφο βοθκθτικϊν πάνω από το πεντάγραμμο, ςτο κλειδί του Φα και 

ςτο Ντο φυςικό ςτο πρϊτο διάςτθμα. Χρθςιμοποιοφν, επίςθσ, ςυχνά τθν υψίφωνθ περιοχι 

τουσ.  

 

Παράδειγμα 17: Απόςπαςμα από τθν αρχι του ειςαγωγικοφ τμιματοσ του τραγουδιοφ. Είναι παρμζνο 

από το  χειρόγραφο, το οποίο, ςιμερα,  βρίςκεται ςτθ Δθμοτικισ Λςτορικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Μαδρίτθσ, Mus 25-12 

και Tea 1-82-2. 

Οι είςοδοι όλων των φωνϊν γίνονται ταυτόχρονα ςτθν άρςθ του τελευταίου αςκενζσ 

του δζκατου ζκτου μζτρου και ςτα τρία πρϊτα μζτρα του χορωδιακοφ τμιματοσ οι τζςςερισ 

ομάδεσ τραγουδάνε ομορυκμικά τθν ίδια μελωδία ςε διαφορετικζσ οκτάβεσ. Οι φωνζσ 

ερμθνεφουν τθν ίδια μελωδία ςε άλλεσ οκτάβεσ ςε αρκετά μζρθ του τραγουδιοφ, όμωσ, θ 

ομορρυκμία είναι ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι του ζργου. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι φωνζσ των 

ςοπράνο και των τενόρων, οι οποίεσ, ςε ςθμεία,  παρουςιάηουν περιςςότερθ διάνκιςθ. Πςον 

αφορά τθν αρμονία του τραγουδιοφ, παρατθρείται ζντονθ θ χριςθ των κφριων ςυγχορδιϊν 

τθσ ε μείηονα, δθλαδι, τθσ τονικισ (Λ), τθσ υποδεςπόηουςασ (IV) και τθσ δεςπόηουςασ (V). 

Επιπλζον, ςυχνζσ είναι και οι παρενκετικζσ ςυγχορδίεσ τθσ επιδεςπόηουςασ (VI) και τθσ 

δεςπόηουςασ (V). 
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Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο για το οποίο διακρίνεται το ζργο είναι θ απλοϊκότθτα τθσ 

μελωδίασ και τθσ αρμονίασ του και ςφμφωνα με τον Δολςζτ αυτά, το κακιςτοφν κατάλλθλο 

ϊςτε να εκτελεςτεί ακόμα και από μθ επαγγελματίεσ μουςικοφσ145. Ακόμα ζνα ιδιαίτερο 

γνϊριςμα του τραγουδιοφ είναι οι επαναλιψεισ. Θ ςυχνότθτά τουσ είναι μεγάλθ, κακϊσ 

παρατθρείται τόςο ςτο ποιθτικό κείμενο, όςο και ςε ολόκλθρεσ τισ μουςικζσ φράςεισ. Λόγου 

χάριν, από το τεςςαρακοςτό ζβδομο μζτρο του χορωδιακοφ τμιματοσ μζχρι και το τζλοσ του 

γίνεται επανάλθψθ ολόκλθρθσ τθσ ςτροφισ. Ο πρϊτοσ ςτίχοσ ςτθν επανάλθψθ παρατίκεται 

αυτοφςιοσ, αλλά οι υπόλοιποι ςτίχοι ςτθ ςυνζχεια παραλλάςςονται ελαφρϊσ αρμονικά και 

ρυκμικά. Ωςτόςο, θ κφρια ιδζα ςτθν οποία ςτθρίηεται θ επανάλθψθ παραμζνει ίδια. 

Επιπρόςκετα, πρζπει να αναφερκεί πωσ ςτα μζτρα είκοςι ζνα ζωσ και είκοςι εφτά, όπου 

γίνεται θ πρϊτθ ζκκεςθ του τρίτου ςτίχου, τραγουδάνε μόνο οι ανδρικζσ φωνζσ 

δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα διάλογο μεταξφ αυτϊν και ολόκλθρου του ςυνόλου. Κάτι ανάλογο 

ςυμβαίνει και αργότερα ςτθν επανάλθψθ τθσ ςτροφισ (μζτρα εξιντα ζξι ζωσ εβδομιντα δφο).  

Το τραγοφδι κλείνει με τον πρϊτο ςτίχο του ποιιματοσ, ο οποίοσ παρουςιάηεται  

παραλλαγμζνοσ, δθλαδι ςτο ςτίχο αυτό χρθςιμοποιείται το πρϊτο μιςό του πρϊτου ςτίχου 

και το δεφτερο μιςό του δεφτερου. Ο ςτίχοσ αυτόσ εμφανίηεται ςτο μζτρο εβδομιντα ζξι και 

ςτθ ςυνζχεια επαναλαμβάνεται ςτο μζτρο ογδόντα δφο. Στθν τελευταία ζκκεςθ του 

καταλθκτικοφ ςτίχου οι φωνζσ τραγουδάνε τθν ίδια μελωδία ςε διαφορετικζσ οκτάβεσ θ κάκε 

μία, όπωσ ςτθν αρχι του χορωδιακοφ τμιματοσ. Ωςτόςο, θ γραμμι τθσ κοντράλτο ξεχωρίηει 

από το υπόλοιπο ςφνολο, κακϊσ κατεβαίνει, για πρϊτθ φορά μζςα ςτο ζργο, μζχρι το ε κάτω 

από το πεντάγραμμο ςτο κλειδί του Σολ μίασ οκτάβασ χαμθλότερα. Αρμονικά οι φωνζσ 

κινοφνται αποκλειςτικά ανάμεςα ςε ςυγχορδίεσ τθσ κφριασ τονικότθτασ και, πιο ςυγκεκριμζνα, 

ςτισ κφριεσ ςυγχορδίεσ και ςτθ ςυγχορδία τθσ ζβδομθσ (VII). Από το ογδόντα τζςςερα μζτρο 

μζχρι και το τζλοσ του τραγουδιοφ οι φωνζσ κινοφνται με αρπιςμοφσ ανάμεςα ςτισ ςυγχορδίεσ 

τθσ τονικισ (Λ) και τθσ δεςπόηουςασ (V) και θ κατάλθξθ του τραγουδιοφ ςθματοδοτείται από 

μία τζλεια πτϊςθ.  

 Το ζργο αυτό, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ δεν προοριηόταν για κεατρικι 

μουςικι. Ραρόλ’ αυτά, δεκαεπτά χρόνια μετά τθ ςφνκεςι του, εντάχκθκε ςτθ κεατρικι 

κωμωδία Το ιδιοφυζσ γεράκι (El genio azor146) ι αλλιϊσ, γνωςτό και ωσ Ιδιότροποσ προςτάτθσ 

(El protector caprichoso). Είναι ζνα τρίπρακτο ζργο από τον αφαζλ Ουμάρα ι Σαλαμάνκα 

(Rafael Humara y Salamanca), το οποίο χαρακτθρίςτθκε ωσ «ανατολίτικθ κωμωδία» (comedia 

oriental). Θ πρεμιζρα του ζγινε ςτθ Μαδρίτθ, ςτισ 19 Λανουαρίου το 1825. 
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 Dolcet, «La producción de Sor para la escena epañola», ς. 176. 
146

 Είναι ζνα είδοσ γερακιοφ, θ ονομαςία του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είναι διπλοςάινο. Για περιςςότερα βλ. 
http://www.britannica.com/animal/goshawk, 20 Φεβ. 2016. 
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Με βάςθ τον Δολςζτ, υπεφκυνοσ για τθν ζνταξθ του τραγουδιοφ ςτθν κωμωδία ιταν ο 

αρχιμουςικόσ Μανουζλ Κιχάνο (Manuel Quijano), ο οποίοσ χρθςιμοποίθςε το υλικό αυτό χωρίσ 

τθν ζγκριςθ του Σορ, ο οποίοσ τότε ηοφςε ςτθν εξορία. Εκείνο το διάςτθμα, το χειρόγραφο του 

ζργου βριςκόταν ςτα αρχεία του Κεάτρου τθσ Κρουη και πικανολογείται ότι ςτα χζρια του 

Κιχάνο βρζκθκε μζςω τθσ προνομιοφχασ κζςθσ που είχε. Οι λόγοι οι οποίοι τον ϊκθςαν ςτθν 

ενζργεια του αυτι παραμζνουν άγνωςτοι, ωςτόςο, πολλζσ υποκζςεισ μποροφν να γίνουν. 

Ραραδείγματοσ χάριν, το τραγοφδι ίςωσ να ιταν ακόμα γνωςτό ςτο ιςπανικό κοινό και να 

εντάχκθκε λόγω τθσ αναγνωριςιμότθτάσ του. Επιπλζον, είναι πικανό να επιλζχκθκε λόγω τθσ 

ιςτορικισ και πολιτικισ του υπόςταςθσ. Εντοφτοισ, υπάρχει και θ πικανότθτα το ζργο να 

εντυπωςίαςε τον μαζςτρο και ο λόγοσ που το εκμεταλλεφτθκε να οφείλεται ςτθν εφκολθ 

πρόςβαςθ που είχε ςε αυτό. 

Ο Κιχάνο ζδωςε μία διαφορετικι υπόςταςθ ςτο ζργο, κακϊσ προςάρμοςε καινοφριο 

ποιθτικό κείμενο πάνω ςτθν προχπάρχουςα μουςικι. Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ, θ αλλαγι του ποιθτικοφ κειμζνου, ςυνικωσ, προκαλεί κάποιεσ τροποποιιςεισ και 

ςτο μουςικό κομμάτι. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ το καινοφριο ποίθμα, το οποίο ζφερε τον τίτλο 

‘Luzca en Ormuz’147 (Κοίτα ςτο Ορμοφη), ιταν μικρότερθσ ζκταςθσ. Ζτςι, χρειάςτθκε να 

αφαιρεκοφν εξιντα τζςςερα μζτρα από τα εκατόν τζςςερα τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ 

μουςικισ του ‘Corone la Victoria’. Ριο ςυγκεκριμζνα, παραλιφκθκε το κεντρικό τμιμα, το 

οποίο περιλάμβανε τισ ςυχνζσ μετατροπίεσ και τον διάλογο των ανδρικϊν φωνϊν με τθ 

χορωδία.  

Επιπρόςκετα, ςυχνά παρατθρείται  θ διαίρεςθ των φκόγγων, με ςχετικά μεγάλθ αξία 

ςε μικρότερουσ τουσ αξίασ φκόγγουσ. Κάτι ανάλογο ςυνζβαινε και ςτα πατριωτικά τραγοφδια, 

τα οποία αποτελοφνταν από δφο ποιθτικά κείμενα, το πρωτότυπο και τθν απόδοςι τουσ ςε μία 

διαφορετικι γλϊςςα. Εντοφτοισ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ οι αλλαγζσ αυτζσ επζφεραν και 

κάποια αρνθτικά, όπωσ θ κακι προςωδία τθσ πρϊτθσ λζξθσ ςτον πρϊτο ςτίχο του ποιιματοσ. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τον Δολδζτ χάκθκε θ ποικιλομορφία ςτθν μουςικι και 

αποδυναμϊκθκε ο χαρακτιρασ του ζργου ςε τζτοιο βακμό που πλζον δεν παρζπεμπει ςτο 

πρωτότυπο ζργο του Σορ. 

  

                                                           
147

 Στενά του Ορμοφη, κανάλι το οποίο διαχωρίηει τθν Αραβικι χερςόνθςο από το Λράν. Για περαιτζρω 
πλθροφορίεσ βλ. http://www.britannica.com/place/Hormuz, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 



101 
 

Στίχοι πρωτότυπου ζργου: 

 

Corone la victoria con ínclito laurel,  Εςτεμμζνθ θ νίκθ με ζνδοξεσ δάφνεσ, 

de nuestros españoles la triunfadora sien.  των Λςπανϊν μασ το κριαμβευτικό μζτωπο. 

Pues libran a la Patria del pérfido francés,  Ρου ελευκζρωςαν τθν πατρίδα από τουσ  
                                           δόλιουσ) Γάλλουσ, 

eternas a la banzas a su valοr se dé.  να δοκοφν αιϊνιοι ζπαινοι για τθν τιμι τουσ. 

 

Στίχοι παραλλαγισ Κιχάνο: 

 

Luzca en Ormuz la estrella  Κοίτα ςτο Ορμοφη το αςτζρι 

que reflejo en Medina148.  που αντανακλάται ςτθν Μεδίνα. 

La bella Zoradina,  Πμορφθ Ηοραδίνα, 

de Arabia dulce bien.  τθσ Αραβίασ γλυκιά. 

  

                                                           
148

  Ρόλθ, θ οποία βρίςκεται ςτο κεντρικό-δυτικό τμιμα τθσ Σαουδικισ Αραβίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, βρίςκεται 
βόρεια τθσ Μζκκασ και κοντά ςτθν Ερυκρά Κάλαςςα. Βλ. http://www.britannica.com/place/Medina-Saudi-Arabia, 
θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016. 
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II) ‘Fuentes son de llanto’149  

 

(‘Ρθγζσ των λυγμϊν) 

Ζνα τραγοφδι για μία φωνι με ςυνοδεία πιάνου, του οποίου θ κεματολογία βαςίηεται 

ςτον Λβθρικό πόλεμο του 1808 και περιγράφει τθν κατάντια και το μαράηωμα τθσ Λςπανίασ. 

Εκδόκθκε το 1874 ςτθ Μάλαγα τθσ Λςπανίασ από άγνωςτο εκδότθ και ςτθ Λειψία τθσ 

Γερμανίασ από τον εκδοτικό οίκο Μπράιτκοπφ και Χζρτελ (Breitkopf und Härtel). Το τραγοφδι 

εντάχκθκε ςτθ ςυλλογι με τίτλο Ιςπανικά Τραγοφδια150 (Cantos Españoles), τθν οποία 

επιμελικθκε ο Εδουάρδο Οκόν ίβασ151 (Eduardo Ocon Rivas). Θ ζκδοςθ αυτι φυλάςςεται 

ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Μαδρίτθσ152. Θ ςυλλογι του 1874 επανεκδόκθκε, περίπου το 

1917, ςτο Ραρίςι και ςυμπεριλιφκθκε ςτθν Εγκυκλοπαίδεια τθσ μουςικισ και το λεξικό του 

κονςερβατορίου (Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire). Τθν επιμζλεια 

τθσ τθν ανζλαβε ο αφαζλ Μιτηάνασ153 (Rafael Mitjanas). 

Θ απόδοςθ του τραγουδιοφ ςτον Σορ είναι αμφιςβθτοφμενθ, όπωσ επίςθσ 

αμφιςβθτοφμενο είναι και το ενδεχόμενο το τραγοφδι αυτό να αποτελεί το πζμπτο από τα 

πατριωτικά τραγοφδια του ςυνκζτθ. Οι αμφιβολίεσ αυτζσ προκφπτουν λόγω τθσ αναξιοπιςτίασ 

του Οκόν, του επιμελθτι τθσ ςυλλογισ του 1874, ο οποίοσ υποςτιριξε ότι το τραγοφδι 

ςυντζκθκε, πικανότατα, το 1820. Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ δεν ζχει γίνει απόλυτα αποδεκτόσ διότι  

κοινό χαρακτθριςτικό των πατριωτικϊν τραγουδιϊν είναι το γεγονόσ ότι προζρχονται από τθν 

εποχι του Λβθρικοφ πολζμου και περιγράφουν γεγονότα, τα οποία ςυνζβαιναν τθν ίδια 

περίοδο, με ςτόχο να εμψυχϊςουν τον ιςπανικό λαό. Ωςτόςο, το 1820 δθλαδι τθ χρονολογία 

τθν οποία ςυντζκθκε το τραγοφδι, ςφμφωνα με τον Οκόν, ο πόλεμοσ είχε ιδθ λιξει και ο 

ςυνκζτθσ δεν βριςκόταν καν ςτθν Λςπανία, αφοφ είχε ιδθ εξοριςτεί. Επιπλζον, ςφμφωνα με το 

ποιθτικό κείμενο θ ςτάςθ του ςυνκζτθ απζναντι ςτουσ Γάλλουσ φαίνεται να είναι αρνθτικι και 

δεν ςυνάδει με το γεγονόσ ότι ο Σορ είχε αλλάξει, επίςθμα, το μζτωπο, το οποίο υποςτιριηε 

από το 1810. Εππλζον, ςθμαντικότατο είναι το γεγονόσ ότι θ αρμονικι γλϊςςα του ζργου δεν 

                                                           
149

 Θ κφρια πθγι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε όςον αφορά τισ ιςτορικζσ αναφορζσ του τραγουδιοφ είναι το Jeffery, 
Fernando Sor, ς. 21. 
150

 Eduardo Ocon (επιμ.), Cantos Españoles, Málaga, 1874, ςς. 54-55. 
151

 Λςπανόσ ςυνκζτθσ και πιανίςτασ. Γεννικθκε ςτθ Μάλαγα και ζηθςε μεταξφ το 1834 με 1901. Βλ. http://www. 
biografiasyvidas.com/biografia/o/ocon.htm, θλεκτρ. πρόςβ. 14 Λαν. 2016. 
152

 http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1001923 και http://bdh.bne.es 
/bnesearch/biblioteca/Cantos%20espa%C3%B1oles%20:%20colecci%C3%B3n%20de%20aires%20nacionales%20y
%20populares%20%20%20/qls/Oc%C3%B3n,%20Eduardo%20(1833%201901)/qls/bdh0000114396;jsessionid=EA3
74038DDEA60B3D2ED20BADD535387, θλεκτρ. πρόςβ. 04 Μαρ. 2016. 
153

 Λςπανόσ ςυνκζτθσ, μουςικολόγοσ και κριτικόσ μουςικισ. Γεννικθκε ςτθ Μάλαγα και ζηθςε ανάμεςα ςτο 1869 
και 1921. Υπιρξε μακθτισ του Οκόν ίβασ. Βλ. José López-Calo, «Mitjana y Gordon, Rafael», ςτο Grove Music 
Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, θλεκτρ. πρόςβ. 08 Λαν. 2016, http://www.oxfordmusiconline. 
com /subscriber/article/grove/music/18798. 
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ακολουκεί τα πρότυπα τθσ εποχισ, αλλά περιζχει ςτοιχεία τα οποία χρθςιμοποιοφνται  

μεταγενζςτερα. Αυτό κακιςτά ακόμα πιο δφςκολο τον ιςχυριςμό του Οκόν να γίνει αποδεκτόσ. 

Το όνομα του ποιθτι είναι άγνωςτο. Το ποίθμα του αποτελείται από μία ςτροφι εννζα 

ςτίχων και θ γλϊςςα ςτθν οποία είναι γραμμζνο είναι θ ιςπανικι. Κάτω από τουσ 

πρωτότυπουσ ςτίχουσ υπάρχει θ απόδοςθ του ποιιματοσ ςτθ γερμανικι γλϊςςα και αυτό 

δικαιολογείται από τθν γερμανικι ζκδοςθ τθσ ςυλλογισ Ιςπανικά Τραγοφδια, για τθν οποία 

ζγινε αναφορά προθγουμζνωσ. Στον τίτλο τθσ ζκδοςθσ του 1874 (παράδειγμα 18) 

αναγράφονται αρκετζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το τραγοφδι. Ραραδείγματοσ χάριν, ότι είναι 

αφιερωμζνο ςτθ Δόνια Μαρία Σζττα (Doña Maria Setta). Επιπρόςκετα, ότι αποτελεί 

ειςαγωγικό μζροσ ενόσ πατριωτικοφ φμνου. Θ υπόκεςθ του Οκόν δθμιουργεί ερωτιματα 

ςχετικά με το εάν υπιρχε ι υπάρχει, ακόμα, κάποιοσ πατριωτικόσ φμνοσ, ο οποίοσ αγνοείται 

μζχρι ςιμερα. Επιπλζον, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο φμνοσ, ςτον οποίο αναφζρεται ο 

τίτλοσ τθσ ζκδοςθσ, να είναι ζνα από τα πατριωτικά τραγοφδια, τα οποία αναφερκικαν 

νωρίτερα.  

 

Παράδειγμα 18: Ειςαγωγικό ςθμείο από τθν ζκδοςθ του Οκόν. [Eduardo Ocon (επιμ.), Cantos Españoles, 

Málaga, 1874, ς. 54] 

Το τραγοφδι είναι γραμμζνο ςτθν τονικότθτα τθσ Ντο ελάςςονοσ, το μουςικό του μζτρο 

είναι ςε δφο τζταρτα (2/4) και το τζμπο του αναγράφεται ςτθν παρτιτοφρα ωσ «Αndante 

patetico». Επιπλζον, θ πάρτα περιζχει και μετρονομικι ζνδειξθ, θ οποία υποδεικνφει πωσ το 

όγδοο κα παιχτεί ςτο εξιντα ζξι. Αυτό είναι βζβαιο ότι αποτελεί μεταγενζςτερθ προςκικθ του 

Οκόν, κακϊσ δεν ςυνθκιηόταν τθν εποχι του Σορ οι ςυνκζτεσ να παρζχουν τζτοιεσ 

πλθροφορίεσ. Επιπλζον, καμία πάρτιτοφρα από τα προγενζςτερα του τραγοφδια, και 

ςυγκεκριμζνα από τα πατριωτικά, δεν εμφανίηει κάτι τζτοιο. Αξίηει να αναφερκεί πωσ κα 

μποροφςε να ςυμπεριλθφκεί ςτουσ λόγουσ, τουσ οποίουσ θ επιμζλεια του Οκόν δεν κεωρείται 

φερζγγεια.  
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Θ ζκταςθ του τραγουδιοφ είναι αρκετά μικρι, κακϊσ εκτυλίςςεται μζςα ςε μόνο είκοςι 

οκτϊ μζτρα. Τθν αρχι του ςθματοδοτεί θ δωδεκάμετρθ ειςαγωγι από το πιάνο, θ οποία 

ξεκινά ςτθν ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) και ςυνεχίηει, κυρίωσ, με εναλλαγζσ μεταξφ αυτισ και τθσ 

δεςπόηουςασ (V), ζωσ και το ζνατο μζτρο. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα μζτρα τρία και τζςςερα. Στο 

δεφτερο ιςχυρό του τρίτου μζτρου εμφανίηεται μία επιτονικι (ΛΛ) ςε πρϊτθ αναςτροφι και ςτο 

δεφτερο ιςχυρό του τζταρτου μζτρου μία diminuita τθσ δεςπόηουςασ (V). Στο ζνατο μζτρο 

παρατίκεται θ τονικι (I) ςυγχορδία και ακολοφκωσ, παρατθρείται ζντονθ χρωματικότθτα, θ 

οποία ςυνεχίηεται μζχρι και το δζκατο μζτρο (παράδειγμα 19). Στθ ςυνζχεια, δφο μζτρα 

αφότου ολοκλθρωκεί θ πιανιςτικι ειςαγωγι (μζτρα ζντεκα και δϊδεκα) παρατίκεται ζνα 

πτωτικό ςχιμα μζςω τθσ επιτονικισ (II) ςυγχορδίασ, θ οποία οδθγεί ςε μία τζλεια πτϊςθ.  

 

Παράδειγμα 19: Απόςπαςμα από τθν ζκδοςθ του Οκόν, μζτρα εννζα και δζκα. [Eduardo Ocon (επιμ.), 

Cantos Españoles, Málaga, 1874, ς. 54] 

Από το ειςαγωγικό τμιμα προζρχονται ςχεδόν όλα τα ρυκμικά μοτίβα τα οποία  

χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια του κομματιοφ και, ςυνικωσ, μεταβάλλονται ανά τζςςερα 

μζτρα. Στο πρϊτο τετράμετρο το αριςτερό χζρι κινείται κυρίωσ με αξίεσ ογδόων δίνοντασ ζνα 

ςτακερό βθματικό παλμό, ενϊ το δεξί παρουςιάηει εντονότερθ κίνθςθ με τθ χριςθ 

ποικιλμάτων και αποτηιατοφρων. Από το πρϊτο κιόλασ μζτρο εμφανίηεται το ςυνθκζςτερο 

ρυκμικό μοτίβο του τραγουδιοφ, ενόσ παρεςτιγμζνου ογδόου το οποίο ακολουκείται από ζναν 

ι και δφο μικρότερθσ αξίασ φκόγγουσ. Στο δεφτερο τετράμετρο θ πυκνότθτα των φκόγγων 

αυξάνεται με τθ χριςθ ςυνεχόμενων τριακοςτϊν δεφτερων ςτο αριςτερό χζρι και ςυγκοπϊν 

ςτο δεξί. Στο δεξί χζρι (μζτρο ζξι) εμφανίηεται το κφριο μοτίβο παραλλαγμζνο 

χρθςιμοποιϊντασ αξίεσ παρεςτιγμζνων δζκατων ζκτων που ακολουκοφνται από τριακοςτά 

δεφτερα. Τα μζτρα εφτά και οχτϊ είναι μία, ςχεδόν πανομοιότυπθ, επανάλθψθ των δφο 

προθγοφμενων μζτρων, τονικά, αλλά και ρυκμικά. Ακολουκεί το τελευταίο τετράμετρο, το 

οποίο χωρίηεται ςε δφο δίμετρα. Στο πρϊτο, ο φκόγγοσ Ντο κρατιζται ςτακερόσ από το 

αριςτερό χζρι, ενϊ οι υπόλοιπεσ φωνζσ του δεξιοφ χεριοφ ςυμπλθρϊνουν το χρωματικό 

πζραςμα που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, χρθςιμοποιϊντασ αξίεσ ογδόων. Στο δεφτερο 

δίμετρο το ρυκμικό μοτίβο μεταβάλλεται ξανά (παράδειγμα 20) και χρθςιμοποιοφνται 

φκόγγοι αξίεσ ογδόων, δζκατων ζκτων, όπωσ και αρκετζσ παφςεισ δεκάτων ζκτων.  
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Παράδειγμα 20: Μζτρα δζκα και ζντεκα τθσ ζκδοςθσ του Οκόν. [Eduardo Ocon (επιμ.), Cantos Españoles, Málaga, 

1874, ς. 54] 

Το φωνθτικό μζροσ ξεκινά ςτο μζτρο δεκατρία. Ραρουςιάηει ζντονθ διάνκθςθ και 

ποικιλία από τζταρτα μζχρι και εξθκοςτά τζταρτα. Θ ζκταςθ του κυμαίνεται μεταξφ του Σολ τθσ 

δεφτερθσ γραμμισ ςτο κλειδί του Σολ και του φκόγγου Φα τθσ πζμπτθσ γραμμισ. Ο κάκε 

ςτίχοσ παρουςιάηεται μζςα ςε δφο μζτρα και τα ρυκμικά μοτίβα τθσ ςυνοδείασ αλλάηουν, 

όπωσ ςτθν πιανιςτικι ειςαγωγι, ανά τζςςερα μζτρα, δθλαδι ανά δφο ςτίχουσ. Ο πρϊτοσ 

ςτίχοσ ειςάγεται ςτθ κζςθ του μζτρου και ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (I) τθσ κφριασ 

τονικότθτασ. Θ μελωδία τθσ φωνισ ςτο πρϊτο τετράμετρο, χρθςιμοποιεί τθ μελωδία, θ οποία 

ακοφςτθκε νωρίτερα από τθν πιανιςτικι ειςαγωγι ςτθν αρχι του κομματιοφ. Ωςτόςο, εδϊ 

εμφανίηεται περιςςότερο διανκιςμζνθ. Το ςυνοδευτικό τμιμα χρθςιμοποιεί επίςθσ μοτίβα 

από τθν ειςαγωγι του τραγουδιοφ και πιο ςυγκεκριμζνα από το δεφτερο τετράμετρο. Το δεξί 

χζρι κινείται, κατά βάςθ, με διαδοχικά δζκατα ζκτα και το αριςτερό δίνει ζμφαςθ ςτα ιςχυρά 

μζρθ του μζτρου χρθςιμοποιϊντασ μιςά, τζταρτα και όγδοα.  

  Το δεφτερο δίςτιχο ξεκινά ςτθν άρςθ του δζκατου ζκτου και ςτθ ςυνζχεια, προχωρεί  

ςτθ ςυγχορδία τθσ τονικισ (Λ) τθσ κφριασ τονικότθτασ.  Από το δεφτερο ιςχυρό του δζκατου 

ζβδομου μζτρου ζωσ και το δζκατο ζνατο παρεμβάλλονται παρενκετικζσ ςυγχορδίεσ τθσ 

ελαςςονοποιθμζνθσ δεςπόηουςασ (V). Οι παρενκετικζσ αυτζσ προςδίδουν ζνα περιςςότερο 

μελαγχολικό φφοσ ςτθ μουςικι και χρθςιμοποιικθκαν οφτωσ ϊςτε να περιγράψουν 

καταλλθλότερα τουσ ςτίχουσ «rendida al quebranto, la España se ve» (παραδομζνοι ςτθ κλίψθ, 

θ Λςπανία τουσ βλζπει). Ακολοφκωσ, τα δφο πρϊτα δίςτιχα επαναλαμβάνονται.  

Στο εικοςτό πρϊτο μζτρο, ειςάγεται το τρίτο δίςτιχο, το οποίο ξεκινά με άρςθ από το 

προθγοφμενο μζτρο. Ξεκινά ςτθ ςυγχορδία τθσ δεςπόηουςασ (V) και ςυνεχίηει με εναλλαγζσ 

των ςυγχορδιϊν μεταξφ τθσ προαναφερκείςασ και τθσ τονικισ (I), μζχρι και το μζτρο είκοςι 

πζντε, όπου ολοκλθρϊνεται το δίςτιχο. Το μζροσ τθσ φωνισ ςτθρίηεται ςε ρυκμικά μοτίβα, τα 

οποία χρθςιμοποιθκικαν νωρίτερα, ενϊ το ςυνοδευτικό μζροσ του πιάνου παρουςιάηει ζνα 

καινοφριο (παράδειγμα 21). Στο μοτίβο αυτό χρθςιμοποιοφνται ανοδικοί αρπιςμοί αξίασ 

τριακοςτϊν δευτζρων και το πρϊτο τριακοςτό δεφτερο ξεκινά με παφςθ. Εμφανίηεται ςτα 

ιςχυρά του μζτρου. 
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Παράδειγμα 21: Μζτρα είκοςι δφο και είκοςι τρία από τθν ζκδοςθ του Οκόν. [Eduardo Ocon (επιμ.), Cantos 

Españoles, Málaga, 1874, ς. 55] 

Ακολουκεί, το τελευταίο δίςτιχο, το οποίο ειςάγεται ςτθν άρςθ του εικοςτοφ πζμπτου 

μζτρου. Στο μζτρο είκοςι δφο παρατίκεται μία επιδεςπόηουςα (VI), θ οποία ακολουκείται από 

τθν επιτονικι (II) τθσ τονικότθτασ. Στθ ςυνζχεια, ςτο εικοςτό ζβδομο μζτρο εμφανίηεται μία 

δεςπόηουςα (V) μεκ’ εβδόμθσ, θ οποία προχωρεί ςτθν τονικι (I) ςυγχορδία και ςτο τελευταίο 

αςκενζσ του μζτρου χρθςιμοποιείται μία παρενκετικι ζβδομθ (VII) τθσ δεςπόηουςασ (V). Στο 

μζτρο είκοςι οχτϊ εμφανίηεται θ ςυγχορδία τθσ δεςπόηουςα (V) και από το ςθμείο αυτό μζχρι 

το τζλοσ του τραγουδιοφ γίνεται εναλλαγι των ςυγχορδιϊν τθσ προαναφερκείςασ και τθσ 

τονικισ (I). Το ζργο κλείνει ςτο μζτρο είκοςι οχτϊ με μία τζλεια πτϊςθ. Στο τελευταίο αυτό 

τετράμετρο οι αλλαγζσ των ςυγχορδιϊν είναι πιο ςυχνζσ και επαναλαμβάνονται τα ρυκμικά 

μοτίβα, τα οποία παρουςιαςτικαν πρωτφτερα ςτο κομμάτι. Χρθςιμοποιοφνται φκόγγοι αξίασ 

τετάρτων, ογδόων, ογδόων παρεςτιγμζνων και δζκατων ζκτων. Ρριν τθν ολοκλιρωςθ του 

τραγουδιοφ γίνεται μία επανάλθψθ του τελευταίου οκτάμετρου.  
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Λςπανικοί ςτίχοι: 

 

Fuentes son de llanto  Ρθγζσ των λυγμϊν 

los que fueron soles  αυτοί που ιταν ιλιοι 

rendida al quebranto παραδομζνοι ςτθ κλίψθ 

la España se ve.  θ Λςπανία τουσ βλζπει. 

No oís, españoles,  Δεν ακοφτε, Λςπανοί 

εl ruido que suena? το κόρυβο που θχεί; 

Pues es la cadena  Θ αλυςίδα είναι 

que aherro ja su pie.  που δεςμεφει το πόδι ςασ. 

 

Γερμανικοί ςτίχοι154: 

 

T(h)ränen(coll) die Augen,  Δακρφηουν τα μάτια, 

einst von sonn’ger (sonniger) Schöne,  άλλοτε από τθν θλιόλουςτθ ομορφιά, 

von Schmerz gebeugt,  λυγίηουν  από τον πόνο, 

o Spanien, siehst du deine Schmach.  ω, Λςπανία, βλζπεισ τθ δικι ςου ταπείνωςθ. 

Hört ihr Spaniens Söhne?  Ακοφτε Λςπανοί τουσ υιοφσ ςασ; 

Am Fusse das Eisen,  Στα πόδια θ αλυςίδα, 

klirren(d) shaurige Weisen,  χτυπά με φριχτό τρόπο, 

schleppt die Mutter nach!  ςζρνοντασ τθ μαηί τθσ θ Μθτζρα! 

 

  

                                                           
154

 Οι γερμανικοί ςτίχοι ςε ςθμεία παρουςιάηουν ορκογραφικά λάκθ, τα οποία παρατίκενται ςτισ παρενκζςεισ 
παρακάτω. 
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4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ο Φερνάντο Σορ δθμιοφργθςε τθ δικιά του μοναδικι πορεία ςτον κόςμο τθσ μουςικισ 

του 19ου αι. και θ καριζρα του χαρακτθρτθρίηεται από τθν ζντονθ ςυνκετικι του εναςχόλθςθ 

με διάφορα είδθ μουςικισ και για διαφορετικά μουςικά όργανα και ςφνολα. Δζχκθκε μεγάλθ 

αναγνϊριςθ τθν εποχι που ζηθςε τόςο για τισ όπερεσ και τα μπαλζτα που ζγραψε, όςο και για 

τθν κικαριςτικι του μουςικι155. Θ αγάπθ και θ αφοςίωςθ που ζδειξε για τθν κικάρα κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ςυνζφεραν ςτθ διάδοςι τθσ ςτουσ τότε μουςικοφσ κφκλουσ τθσ 

Ευρϊπθσ και ιδιαίτερα τουσ λονδρζηικουσ και τουσ παριηιάνικουσ. Στο Λονδίνο και ςτο Ραρίςι 

ζγιναν οι εκδόςεισ των περιςςότερων ζργων του για κικάρα. Εκεί, ζκανε αρκετζσ ςυναυλίεσ ωσ 

κικαριςτισ και δίδαξε το όργανο αυτό ςε πολλοφσ μακθτζσ. Επιπρόςκετα, ςτο Ραρίςι ζγινε και 

θ ζκδοςθ τθσ μεκόδου του για κικάρα, Μζκοδοσ για τθν κικάρα156.  

Τα ζργα, ςτα οποία παρατθρείται το πάντρεμα τθσ φωνισ και άλλων μουςικϊν 

οργάνων φαίνεται να αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ τθσ εργογραφίασ του ςυνκζτθ. Σε αυτό 

ςυγκαταλζγονται και τα τραγοφδια του με ιδεολογικό περιεχόμενο. Ππωσ αναφζρκθκε 

προθγουμζνωσ ςτθν εργαςία κάποια από αυτά είναι αμφιςβθτοφμενθσ πατρότθτασ. Εντοφτοισ, 

αυτά για τα οποία είμαςτε βζβαιοι γνωςτοποιοφν τθν εμπλοκι του καλλιτζχνθ, ιδθ από το 

1808, με πολιτικά ηθτιματα και κζματα όπωσ θ υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ο 

Σορ παρουςιάςτθκε ωσ μία προςωπικότθτα θ οποία ενεπλάκθ ςε πολιτικά ηθτιματα και είχε 

ιδανικά και αξίεσ, τα οποία ςυμβάδιηαν με αυτά του Διαφωτιςμοφ157. Οι πεποικιςεισ του 

εκφράςτθκαν μζςω τθσ τζχνθσ του και διακρίνονται ςτισ επιλογζσ που ζκανε κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ηωισ του158. Ραράδειγμα αυτοφ αποτελεί το τελευταίο τραγοφδι του με 

ιδεολογικό περιεχόμενο, του οποίου θ ςφνκεςθ υπολογίηεται κοντά ςτο 1832 με 1839 και 

ζφερε τον τίτλο Appel des Nègres aux Français159. 

Ο Σορ ιταν ζνασ καλλιτζχνθσ, ο οποίοσ επθρρζαςε ςθμαντικά τουσ καλλιτεχνικοφσ 

κφκλουσ και τα μουςικά ρεφματα τθσ εποχισ του και δεν αρκζςτθκε ςτθν απομόνωςθ του 

κικαριςτικοφ κόςμου160. Αναμείχκθκε ιδιαίτερα με τουσ ιςπανικοφσ κφκλουσ μζςα από τουσ 

οποίουσ βρικε τθν αναγνϊριςθ που αποηθτοφςε. Πμωσ, δεν ζμεινε εγκλωβιςμζνοσ ςε αυτοφσ, 

κακϊσ ζγινε αποδεκτόσ και από το ευρφ κοινό161. Επιπλζον, ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι 

                                                           
155

 Brian Jeffery, «Sor, Fernando», ςτο Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ 16 Νοε. 2015, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26246. 
156

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 31, 71, 93. 
157

 Jeffery, Fernando Sor, ςς. 13-21. 
158

 Κίτςοσ, «Ο ‘φιλζλλθν’», ς. 278. 
159

 Jeffery, Appel des Nègres, ειςαγωγι. 
160

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 96. 
161

 Jeffery, Fernando Sor, s. 40. 
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παρ’ όλο που τα ρεφματα τθσ εποχισ αναδείκνυαν τθν ιςπανικι παράδοςθ, ο ίδιοσ προτίμθςε 

να ςυμβαδίςει με τισ ευρωπαϊκζσ τάςεισ162.  

Ρρζπει να αναφερκεί πωσ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ζγινε μία 

πρςπάκεια, θ οποία ςτόχευςε ςτθ ςυγκζντρωςθ του υλικοφ που ςχετίηεται με τον βίο του Σορ, 

το ζργο του όςον αφορά τα τραγοφδια του με ιδεολογικό περιεχόμενο και πωσ αυτά τα δφο 

ςυςχετίηονται. Συμπλθρωματικά, ζγιναν αναφορζσ και για τθν υπόλοιπθ εργογραφία του αλλά 

και τθ γενικότερθ ςυμβολι του ωσ μουςικόσ ςτον καλλιτεχνικό χϊρο τόςο τθν εποχι του όςο 

και ςιμερα.  

Ρζρα από τισ ιςτορικζσ αναφορζσ, ςτο παράςτθμα τθσ εργαςίασ αναρτίηονται 

κικαριςτικζσ μεταγραφζσ των τραγουδιϊν με ιδεολογικό περιεχόμενο για φωνι και ςυνοδεία 

πιάνου του Σορ, οι οποίεσ ζγιναν από εμζνα, τθν ςυντάκτρια τθσ εργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

μεταγράφτθκαν τρία από τα πατριωτικά τραγοφδια του ςυνκζτθ και το γαλλικό τραγοφδι Le 

dernier cri des Grecs. Τα «Τραγοφδια αμφιςβθτοφμενθσ πατρότθτασ» δεν ςυμπεριλιφκθκαν 

ςτο τμιμα των μεταγραφϊν, αφοφ δεν είμαςτε βζβαιοι, ακόμα, εάν ο Σορ ζχει κάποια 

ανάμειξθ με αυτά. 

  

                                                           
162

 Jeffery, Fernando Sor, ς. 102. 
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Ραρακάτω παρατίκενται κικαριςτικζσ μεταγραφζσ των τραγουδιϊν με ιδεολογικό 

περιεχόμενο από τον Σορ. Οι μεταγραφζσ αυτζσ είναι αρκετά πιςτζσ ςτθν πρωτότυπθ μουςικι 

των ζργων. Χρθςιμοποιοφν τον ίδιο αρμονικό ςκελετό και, κατά βάςθ, τα ίδια ρυκμικά μοτίβα. 

Οι μοναδικζσ τροποποιιςεισ, οι οποίεσ ςυμειϊκθκαν ςτο ρυκμικό κομμάτι περιορίηονται ςτθν 

απλοποίθςθ οριςμζνων περαςμάτων, τα οποία δεν ιταν δυνατό να παιχτοφν από μία μόνο 

κικάρα.  

Σε οριςμζνα κομμάτια ζγινε αλλαγι του τονικοφ κζντρου. Στα τρία πατριωτικά τραγοφδια θ 

κφρια τονικότθτα μεταφζρκθκε μία δεφτερθ μικρι χαμθλότερα και από τθν Σι φφεςθ μείηονα 

τα ζργα μεταγράφτθκαν ςτθ Λα μείηονα. Θ μεταφορά ζγινε λόγω του ότι θ Σι φφεςθ μείηονα 

δεν ςυνίςταται για τθν κικάρα λόγω των πολλϊν κλειςτϊν χορδϊν τθσ. Το γαλλικό τραγοφδι Le 

dernier cri de Grecs παρζμεινε ςτθν τονικότθτα τθσ Λα ελάςςονοσ, κακϊσ είναι μία βολικι 

τονικότθτα για το όργανο αυτό.  

Επιπρόςκετα, για τθ μεγαλφτερθ ευκολία του κικαριςτι- εκτελεςτι, ςε κάποια ςθμεία, 

παραλιφκθκε ο διπλαςιαςμόσ οριςμζνων φκόγγων. Θ απλοποίθςθ αυτι ζγινε με προςοχι, 

ϊςτε να μθν αλλάξει οφτε θ κφρια μελωδία του ςυνοδευτικοφ μζρουσ αλλά οφτε και γραμμι 

του μπάςου. Για τον ίδιο λόγο δεν ςυμπεριλιφκθκε ςτθν κικαριςτικι ςυνοδεία θ μελωδία τθσ 

φωνισ, παρά μόνο ςε ςθμεία, τα οποία, ζκρινα πωσ κα ενίςχυαν και κα εμπλοφτιηαν τθν 

αρμονία τθσ ςυνοδείασ.    

Οι προαναφερκείςεσ αλλαγζσ είχαν ωσ ςτόχο να δϊςουν κικαριςτικό χαρακτιρα ςτα 

κομμάτια. Αυτό αποτζλεςε και το κίνθτρο μου ςτθν απόφαςθ μου να ςυμπεριλάβω ςτθν 

εργαςία μου τισ μεταγραφζσ των τραγουδιϊν. Ο λόγοσ που ζγιναν οι μεταγραφζσ αυτζσ είναι 

οφτωσ ϊςτε ο κάκε κικαριςτισ να μπορζςει να γνωρίςει καλφτερα τα τραγοφδια ιδεολογικοφ 

περιεχομζνου από τον Σορ, κακϊσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο μουςικό και ποιθτικό ενδιαφζρον. 

Επιπλζον, μζςω αυτϊν των τραγουδιϊν γίνεται γνωςτι θ φιλελεφκερθ πτφχθ τθσ 

προςωπικότθτασ του ςυνκζτθ, αυτι του ιδεαλιςτι.    
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