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1. ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Γηα θάζε αθξναηή ε κνπζηθή ηνπ György Ligeti είλαη κία έληνλε εκπεηξία. 

Όηαλ ν αθξναηήο είλαη κνπζηθόο, ε έληνλε απηή εκπεηξία κπνξεί επηπιένλ λα είλαη 

από ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξνπζα έσο ζπλαξπαζηηθή. Είλαη έλαο «ειθπζηηθόο» 

ερεηηθόο θόζκνο όπνπ ν ρξόλνο, ε αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ε θίλεζε ιεηηνπξγνύλ κε 

ηδηαίηεξν ηξόπν. Είλαη κηα κνπζηθή κε κεγάιε εζσηεξηθή έληαζε, αθόκε θαη όηαλ 

πξνθύπηεη κέζσ ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο εκπλεπζκέλεο από κεραληθέο δηεξγαζίεο. 

Έλαο πινύηνο ζπλζεηηθώλ ηδεώλ ζε ηέιεηα νξγαληθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Μηα 

κνπζηθή πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζηνλ θάζε αθξναηή. 

πλεπώο, αθεηεξία έξεπλαο απνηέιεζε ζίγνπξα ε ίδηα ε αθξόαζε ηεο 

κνπζηθήο ηνπ  György Ligeti, πνπ δεκηνύξγεζε εξσηεκαηηθά ζε ζρέζε αθ’ ελόο κε 

ηελ γξαπηή απόδνζε απηνύ ηνπ ερεηηθνύ θόζκνπ θαη αθ’ εηαίξνπ, κε ηε δηακόξθσζε 

ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο πνπ παξήγαγε έλα ζώκα άξηηα δνκεκέλσλ έξγσλ ηέρλεο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξίζηκν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Η αθξόαζε ζε ζπλδπαζκό κε  

–έζησ πξόρεηξε– κειέηε παξηηηνύξαο ησλ έξγσλ ηνπ G. Ligeti νδεγεί έλα βήκα 

πιεζηέζηεξα ζηελ απνθάιπςε ηεο κεγαινθπΐαο ηνπ. Είλαη  ραξαθηεξηζηηθή ε 

έθπιεμε κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεη θαλείο –ζην πξώηκν απηό ζηάδην αλαδήηεζεο– 

πόζν ην ηειηθό ερεηηθό απνηέιεζκα ησλ έξγσλ ηνπ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη 

αλακελόκελν από κόλε ηελ αλάγλσζε ηεο παξηηηνύξαο θαη πόζν απηή, αλεμάξηεηε 

από ηελ αθξόαζε, είλαη πιηθό πξνβιεκαηηζκνύ.  

Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

επηζηεκνληθόηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ G. Ligeti, κε άμνλα ηελ αλάιπζε δύν 

ζπνπδώλ από ην βηβιίν Études pour piano premier livre (ηεο πξώηεο κε ηίηιν No.1 

Désordre  θαη ηεο έθηεο κε ηίηιν No.6 Automne à Varsovie), πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Η κειέηε ηνπ έξγνπ Musica Ricercata γηα πηάλν, πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο επηινγήο ησλ πνπδώλ σο εηδηθόηεξν αληηθείκελν έξεπλαο, ελέηεηλε 

ην ζρεηηθό ελδηαθέξνλ θαη ππήξμε αθνξκή γηα κνπζηθνινγηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζεί ε πηαληζηηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε-απόδνζή ηνπ. 

Παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο ζπλζεηηθήο θαξηέξαο ηνπ Ligeti, γελλήζεθαλ 

πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηηο πνιιαπιέο ζπλζεηηθέο επηξξνέο ηνπ, ηε δηακόξθσζε 

ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ έξγνπ σο ζπληζηώζα θνηλσληθώλ-πνιηηηθώλ παξαγόλησλ θαη 

εκπεηξηώλ, ηα ζπλζεηηθά πξνβιήκαηα πνπ θαίλεηαη λα ηνλ απαζρνινύζαλ όπσο ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ (“manipulation of time”) θαη ε δεκηνπξγία ςεπδαηζζήζεσλ 

(“creation of illusion”).  

Σν πξώην βηβιίν κε ηηο ζπνπδέο γηα πηάλν (Études pour piano premier livre) 

νινθιεξώζεθε ην 1985 θαη ελώ είρε πεξάζεη κία θαηλνκεληθά κε παξαγσγηθή 

πεξίνδνο (1978 – 1982). Χζηόζν απηόο εξγαδόηαλ δηαλνεηηθά, ζπιιέγνληαο πιηθό γηα 

κία ζεηξά ζπλζέζεσλ ζηεξηγκέλσλ νπζηαζηηθά ζε λέεο βάζεηο. Παιηνί ηνπ 

ελζνπζηαζκνί θαη πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο ζπλδπάζηεθαλ ζε κηα θξέζθηα ζπλζεηηθή 
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άπνςε πνπ εθθξάζηεθε κέζσ ηεο κνπζηθήο γηα πηάλν θαη κάιηζηα πξώηα κέζσ ηνπ 

εύπιαζηνπ θαη επκεηάβιεηνπ είδνπο ηεο ζπνπδήο θαη αξγόηεξα ηνπ θνληζέξηνπ γηα 

πηάλν. Επνκέλσο, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα αλαιπζνύλ θαη λα κειεηεζνύλ απηά ηα 

έξγα σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο πνιιαπιώλ ζπλζεηηθώλ επηξξνώλ.  Άιισζηε νη 

θαηλνηόκεο ξπζκηθέο πθέο θαη δνκέο ηνπο, ε απαηηνύκελε πηαληζηηθή δεμηνηερλία, ε 

ακεζόηεηά ηνπο θ. ι. π. έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηα έξγα απηά αλάκεζα ζηα πην ειθπζηηθά 

θαη ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ ζύγρξνλνπ πηαληζηηθνύ ξεπεξηνξίνπ.   

 

 

 

1.2 ΤΠΑΡΥΟΤΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΠΗΓΕ 

 

Πεγέο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ππήξμαλ νη εμήο:  

 

Η βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ αθνινπζεί έρεη γίλεη γηα λα θαζνξηζηεί ην ζύλνιν ησλ 

αλαιύζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη απηή ηε ζηηγκή γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαζώο 

θαη ην ζεκείν ζην νπνίν έρνπλ θηάζεη απηέο νη αλαιύζεηο. Με αθεηεξία απηήλ ηελ 

έξεπλα, ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζπαζεί λα εκβαζύλεη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ζηελ αλάιπζε ησλ ζπνπδώλ, επηρεηξώληαο ηε ζύλδεζε ησλ πηζαλώλ 

δεκηνπξγηθώλ επηξξνώλ πνπ δέρζεθε ν ζπλζέηεο κε ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύλζεζή ηνπο. 

 

1) Richard Steinitz, György Ligeti: Music of the Imagination (Boston: 

Northeastern University Press, 2003). 

 

ην βηβιίν ηνπ απηό ν R. Steinitz ζπγρσλεύεη βηνγξαθηθή, ζηηιηζηηθή θαη ηερληθή 

αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα  εμεηάζεη δηεμνδηθά ηελ εμέιημε ηεο θαηλνηόκνπ κνπζηθήο 

ηνπ G. Ligeti. Αληιώληαο πιηθό θπξίσο από ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζπδεηήζεηο  κε ην 

ζπλζέηε αιιά θαη από δεκνζηεπκέλεο ζπλεληεύμεηο ηνπ, ν ζπγγξαθέαο  ηνπνζεηεί ην 

ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Ligeti ζην πιαίζην ηεο ζύλζεηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο.   

Πεξηγξάθεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία από ηελ αξρηθή δηακόξθσζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο, ηνπ θαιιηηερληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο 

ηνπ νπγγξν-εβξατθήο θαηαγσγήο ζπλζέηε γελλεκέλνπ ζηε Ρνπκαλία (ππό ηε ζθηά ηνπ 

λαδηζηηθνύ θαη θαηόπηλ ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο), ζηε γεκάηε θαηλνύξηα 

εξεζίζκαηα, θαηλνηόκεο ηδέεο θαη πξνθιήζεηο γηα πεηξακαηηζκό πεξίνδν δεκηνπξγίαο 

ηνπ θαηά ηε γλσξηκία ηνπ κε ηελ avant-garde κνπζηθή ηνπ Darmstadt (ζε επαθή κε 

ζπνπδαίεο πξνζσπηθόηεηεο), πνπ νδήγεζε ζηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ 

κνπζηθνύ ηνπ ύθνπο κε ελζσκαησκέλεο πνηθίιεο ηδέεο θαη εκπλεύζεηο (από ηε 

ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν, κέρξη ηε ζεσξία ηνπ ράνπο θαη ηα καζεκαηηθά). Πξόθεηηαη 

γηα έλα πνιπδηάζηαην πνξηξαίην ηνπ Ligeti, πνπ απνθαιύπηεη –όπσο ζεκεηώλεη ν 

εθδόηεο- έλαλ «μεθάζαξα αλεμάξηεην άλζξωπν ρωξίο ζπκβηβαζκνύο ζηελ πνηόηεηα 
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ηεο δωήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, κε δηεηζδπηηθό κπαιό, πξνζωπηθή ζέξκε θαη επαγγεικαηηθό 

ζθεπηηθηζκό»
1
.  

ην ηξίην κέξνο ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν «The Grand Illusionist» πεξηιακβάλεηαη έλα 

θεθάιαην εηδηθά γηα ηηο πνπδέο γηα Πηάλν όπνπ o R. Steinitz παξνπζηάδεη κία 

ζύληνκε αιιά πεξηεθηηθή ζηηιηζηηθή θαη αλαιπηηθή κειέηε απηνύ ηνπ έξγνπ 

θάλνληαο αλαθνξά ζηα ζρεδηάζκαηα ηνπ ζπλζέηε, εμεηάδνληαο ην πιήζνο ησλ 

ζπλζεηηθώλ ηνπ επηξξνώλ θαη ηνπνζεηώληαο ηόζν απηό όζν θαη άιια ζπλαθή έξγα 

ηνπ ζπλζέηε ζην πιέγκα ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ εθείλεο ηεο 

πεξηόδνπ.  

 

2) Lois Svard, “Illusion in Selected Keyboard Works of György Ligeti” (DMA 

diss., Peabody Institute of Johns Hopkins University, 1991). 

 

Ο L. Svard αξρίδεη ηε δηαηξηβή ηνπ παξνπζηάδνληαο βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ G. 

Ligeti θαη αθνινύζσο παξαζέηεη κηα ζύληνκε εμέηαζε ησλ έξγσλ ηνπ από ην 1960 

έσο ην 1968, θάλνληαο εδηθή αλαθνξά ζηηο πνηθίιεο ξπζκηθέο θαη αξκνληθέο 

επηλνήζεηο ηνπ ζπλζέηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ςεπδαηζζήζεηο (“illusions”).  

Ο ζπγγξαθέαο, πξηλ παξνπζηάζεη ηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ ηνπ Ligeti γηα 

πιεθηξνθόξα όξγαλα, πνπ απνηειεί ηνλ θύξην θνξκό ηεο δηαηξηβήο απηήο, 

ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα από ηελ εξγνγξαθία ηνπ ζπλζέηε γηα λα ζθηαγξαθήζεη 

ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ ύθνπο : Musica Ricercata (έξγν ην νπνίν 

παξαιιειίδεη κε κεηαγελέζηεξά ηνπ), Apparitions, Poème Symphonique, Lontanν, 

Lux Aeterna θ.ά. 

ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ έξγσλ Continuum, Monument – Selbstportrait – 

Bewegung, Études pour Piano Premier Livre θαη Konzert für Klavier und Orchester 

πνπ αθνινπζεί, εμεηάδνληαη εηδηθόηεξα νη ζπλζεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ςεπδαηζζεηηθνύ ξπζκνύ (π.ρ. εκίνια – “hemiola”) θαη ε δεκηνπξγία 

κνπζηθώλ δνκώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηελ επίηεπμε ηνπ αησξνύκελνπ ρξόλνπ 

(“suspension of time”). 

 

3) David Isgitt, “An analysis of periodic rhythmic structures in the music of Steve 

Reich and György Ligeti” (Master of music, University of North Texas, 

August 2002). 

 

θνπόο ηνπ D. Isgitt είλαη, κέζσ ηεο νκνηόηεηαο ησλ έξγσλ ηνπ Steve Reich θαη 

ηνπ György Ligeti, λα αλαπηύμεη κηα κέζνδν αλάιπζεο ηεο πεξηνδηθόηεηαο ζηε 

ξπζκηθή ή κεισδηθή δνκή ηνπο. 

 Ο ζπγγξαθέαο μεθηλάεη κε κηα παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο κνπζηθήο 

ησλ δύν ζπλζεηώλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ πεξηνδηθόηεηα θαη ζπλερίδεη αλαθεξόκελνο 

ζηε κνπζηθή θαη ηα γξαπηά ηνπ Olivier Messiaen (πνπ πξνεγήζεθε ζηε ρξήζε 

πεξηνδηθώλ κεισδηθώλ θαη ξπζκηθώλ δνκώλ). Πεξηγξάθεη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηδεώλ 

θαη ηεο νξνινγίαο ηνπ κνπζηθνιόγνπ Simha Arom ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο 

αλαιπηηθήο κεζόδνπ. Σέινο, αθνύ εμεγήζεη ιεπηνκεξώο ηε κεζνδνινγία ηεο 

αλάιπζεο πνπ πξνηείλεη, ηελ εθαξκόδεη ζε δύν επηιεγκέλα έξγα: Six Pianos ηνπ S. 

Reich θαη Désordre ηνπ G. Ligeti.  

                                                           
1
 Richard Steinitz, Gyórgy Ligeti Music of the Imagination (Boston: Northeastern University Press, 

2003), νπηζζόθπιιν. 
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4) Eun Young Kang, “Late Twentieth – Century Piano Concert Etudes: A Style 

Study” (Phd diss., Graduate School of University of Cincinnati, 2010).                                            

 

Απηή ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εμεηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έξρνληαη ζε επαθή 

ην πξνζσπηθό κνπζηθό ύθνο ηεζζάξσλ ζύγρξνλσλ ζπλζεηώλ (Cage, Bolcom, 

Corigliano, Ligeti) θαη ε παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο «ζπνπδήο».  

Δηεξεπλά ηα ζηηιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζνιηζηηθώλ ζπνπδώλ: Études 

Australes ηνπ John Cage, Twelve New Etudes for Piano ηνπ William Bolcom, Etude 

Fantasy ηνπ John Corigliano θαη Études pour piano ηνπ György Ligeti. Η 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ζηπι απηώλ ησλ ζπλζεηώλ κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνπδήο, εμεηάδνληαη από ηε ζθνπηά ηνπ εθηειεζηή κέζσ κηαο ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

απηώλ ησλ ηεζζάξσλ ζπιινγώλ. 

 ην εηζαγσγηθό θεθάιαην ζπλνςίδεηαη κηα ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηε «ζπνπδή» -σο 

κνπζηθό είδνο- από ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 κέρξη ηνλ 20
ν
 αηώλα. ην θύξην ζώκα ηεο 

δηαηξηβήο, παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ησλ ζπνπδώλ πνπ γξάθηεθαλ από ηνπο παξαπάλσ 

ζπλζέηεο ζε ηέζζεξα αληίζηνηρα θεθάιαηα, όπνπ εμεηάδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ύθνπο θάζε ζπλζέηε κε ηε δεμηνηερληθή θύζε ηεο ζπνπδήο θαη 

πξνηείλνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ έξγσλ. Ο ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη 

ζε κία ζύγθξηζε απηώλ ησλ έξγσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηα 

ππόινηπα έξγα ηεο ίδηαο επνρήο, δει. ηνπ ηέινπο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. 

 

5) Ji Won Baik, “Gyorgy Ligeti’s Piano Etudes: A Polyrhythmic Study” (PhD., 

College of Music of Florida State University, 2009). 

 

Απηή ε δηαηξηβή επηθεληξώλεηαη ζηελ πνιπξπζκία ησλ Σπνπδώλ γηα Πηάλν ηνπ G. 

Ligeti. Ο ζθνπόο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα πνιύπινθα πνιπξπζκηθά ηκήκαηα πνπ 

είλαη επεξεαζκέλα από ηελ Αθξηθάληθε κνπζηθή, ηε κνπζηθή ηνπ Nancarrow γηα 

κεραληθό πηάλν, ηε ζεσξία ησλ Fractals, ηα Hemiola θαη ηε κνπζηθή Gamelan. 

 Η ξπζκηθή δνκή ησλ ζπνπδώλ εμεηάδεηαη θπξίσο σο απνηέιεζκα δύν ζπλζεηηθώλ  

επηξξνώλ: ηεο κνπζηθήο ηνπ Conlon Nancarrow γηα κεραληθό πηάλν (player piano),  

πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηε ρξήζε polytempo (από ηελ ηαπηόρξνλε δει. ρξήζε δύν ή 

πεξηζζόηεξσλ θαη αθνπζηηθά δηαθξηηώλ tempos) θαη ηεο Αθξηθάληθεο κνπζηθήο, πνπ 

ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη από ηε ρξήζε επαλαιακβαλόκελσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ (ζαλ 

ostinato).  

Επηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά ν εθηειεζηήο ζηε 

κειέηε ησλ Études pour piano ηνπ G. Ligeti (όπσο ε αλάγλσζε ηεο παξηηηνύξαο, ην 

γξήγνξν tempo, ηα ζπλερόκελα κνηίβα κε ηνληζκνύο, νη δπλακηθέο θαη ηα 

πνιπξπζκηθά ηκήκαηα) θαζώο θαη πξνηεηλόκελεο γη’ απηά ιύζεηο.  

 

6) Mayron K. Tsong, “Etudes pour piano, premier livre of György Ligeti: 

Studies in Composition and Pianism” (Master of Music, Rice University of 

Houston, 2001). 

 

Μεηά από κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δσήο θαη ηεο ζηηιηζηηθήο εμέιημεο ησλ 

έξγσλ ηνπ G. Ligeti, γίλεηαη αλαθνξά –κε ηζηνξηθά ζηνηρεία- ζηελ εμέιημε ηεο 

ζπνπδήο, σο είδνο κνπζηθήο ζύλζεζεο, κέζα ζηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ θαη εμεηάδεηαη 

εηδηθόηεξα ην «ζπλζεηηθό πεξηβάιινλ» ησλ ζπνπδώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε 

αλαθνξά ζε άιια έξγα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ.  
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Επηθεληξώλνληαο ηελ έξεπλα ζηηο Σπνπδέο γηα Πηάλν ηνπ G. Ligeti, 

αλαπηύζζνληαη αλαιπηηθά νη επηξξνέο ηνπ ζπλζέηε από κνπζηθά θαη εμσκνπζηθά 

εξεζίζκαηα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπο (κνπζηθή ηνπ Nancarrow γηα 

κεραληθό πηάλν θαη ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο, γεσκεηξία ησλ fractals) θαζώο θαη ν 

ηξόπνο ελζσκάησζεο ζηα έξγα απηά ζηνηρείσλ ξπζκηθήο – πηαληζηηθήο δεμηνηερλίαο 

(π.ρ. ςεπδαηζζεηηθόο ξπζκόο κέζσ ρξήζεο polytempo, εκίνια) πνπ ζπλαληώληαη ζε 

ζπνπδέο ηεο πνκαληηθήο επνρήο. Η έξεπλα νινθιεξώλεηαη κε κηα ζύληνκε αλάιπζε 

δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ Études pour piano από ην πξώην βηβιίν. 

 

7) Mayon K. Tsong, “ANALYSIS or INSPIRATION? A study of György 

Ligeti’s Automne a Varsovie” (PhD diss., Rice University of Houston, 2002). 

 

Με απηή ηε δηαηξηβή πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ζπλζεηηθνύ 

είδνπο ηεο ζπνπδήο από ηνλ Chopin έσο θαη ηνλ Ligeti, κε παξάζεζε έξγσλ πνπ 

επεξέαζαλ ην ζηηι ηνπ G. Ligeti ζηε ζύλζεζε έξγσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνύ 

είδνπο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμέιημε ηεο θόξκαο, ηνπ δεμηνηερληθνύ ραξαθηήξα θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ξπζκνύ ζηηο ζπνπδέο επηιεγκέλσλ ζπλζεηώλ (Debussy, Liszt, 

Rachmaninoff, Chopin, Scriabin, Bartók, Prokofiev and Stravinsky).  

Αθνύ νινθιεξώλεηαη κία επηζθόπεζε ησλ ηξηώλ βηβιίσλ κε Σπνπδέο γηα Πηάλν 

ηνπ Ligeti, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ζε βάζνο ηεο 6
εο

 ζπνπδήο Automne à Varsovie 

πνπ είλαη ην θύξην αληηθείκελν έξεπλαο. Εθηίζεληαη νη αξρέο πνπ δεκηνπξγνύλ θαη 

ζπγθξνηνύλ ηε θόξκα ηεο, θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζεο ηεο ξπζκηθήο αληίιεςεο γηα λα 

επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη “chaotic order”.  

Η βαζηθή δνκή ηεο κνπζηθή κνξθήο ηνπ έξγνπ, ζρεκαηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

αλακνλήο θνξπθώζεσλ (ρηίδνληαο θιηκαθνύκελεο έληαζεο κνπζηθή) πνπ 

αθνινπζείηαη από μαθληθή δηαθνπή ηεο κνπζηθήο θίλεζεο.  Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηεο πύθλσζεο θαη ηνπ αξαηώκαηνο ηεο κνπζηθήο πθήο, ζε ζπλδπαζκό κε αλάινγε 

ρξήζε ησλ δπλακηθώλ θαη ηεο ξπζκηθήο πνιππινθόηεηαο. Δεκηνπξγείηαη έηζη 

ζπζζώξεπζε έληαζεο πνπ αθνινπζείηαη από αίζζεκα απνζύλζεζεο.  

Η δηαρείξηζε ηνπ ξπζκνύ κε ζθνπό ην ρανηηθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα εμεηάδεηαη 

σο πξντόλ αιιειεπίδξαζεο ζπλζεηηθώλ επηξξνώλ (αθξηθάληθε κνπζηθή, Nancarrow, 

hemiola, θιπ). 

Η δηαηξηβή θαηαιήγεη ζε πξνηεηλόκελεο κεζόδνπο κειέηεο γηα ηελ θαιύηεξε 

εθηέιεζε ησλ ζπνπδώλ.  

 

8) Alexandra Townsend, “The problem of form in Gyorgy Ligeti’s Automne a 

Varsovie, from Etudes pour Piano, Premier Livre” (PhD diss., School of 

Music of The University of British Colombia, August 1997). 

 

Η ζπγγξαθέαο θάλεη κηα γεληθή αλαθνξά ζην κνπζηθό είδνο ηεο ζπνπδήο θαη ζην 

ζπλζεηηθό ύθνο ηνπ G. Ligeti όπσο απηό πξνθύπηεη κειεηώληαο ηα ζεκαληηθόηεξα 

έξγα ηνπ. Σα hemiola, ηα fractal καζεκαηηθά, ε κνπζηθή ηνπ Nancarrow θαη ε 

κνπζηθή ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο εμεηάδνληαη σο επηξξνέο γηα ηε ζύλζεζε ησλ 

ζπνπδώλ ηνπ Ligeti.  

Η 6
ε
 ζπνπδή Automne à Varsovie, αλαιύεηαη  ππό ην πξίζκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ 

ζε ζρέζε κε ηε θόξκα ηεο. Εηδηθή αλαθνξά θαηά ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη 

ζην «ζξελεηηθό ζέκα» (“lament theme”), ζηε δνκή ησλ θξάζεσλ, ηε κεισδηθή 

νξγάλσζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ηνληθνύ ύςνπο θαη ησλ δηαζηεκάησλ  θζνγγηθώλ ηάμεσλ 

(pitch-class space). Η θόξκα ηεο ζπνπδήο κειεηάηαη ζε ζρέζε κε ηεο ηδέεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα θείκελα ησλ Jonathan Kramer θαη Edward T.Cone.  
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Ο δηαρσξηζκόο κνξθνινγηθά ηεο ζπνπδήο ζε ηξία θύξηα κέξε, κέζσ απόηνκεο 

δηαθνπήο –ζην ηέινο θάζε κέξνπο– ηεο θιηκάθσζεο πνπ έρεη ζηαδηαθά ρηηζηεί, 

εγείξεη πξνβιεκαηηζκό γηα ζπκβαηηθή αλάιπζε ηεο θόξκαο ηεο ζπνπδήο. 

 ύκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, ε δηαηξηβή ηεο επηρεηξεί λα θαζνδεγήζεη ηε κειέηε 

ησλ πηαληζηώλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη λα εξκελεύζνπλ απηή ηε ζπνπδή, 

δηεπθνιύλνληάο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αληίιεςε ηεο θόξκαο. 

 

 
1.3 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο (κειέηε βηνγξαθίαο θαη 

εξγνγξαθίαο ηνπ ζπλζέηε, εμνηθείσζε κε ηα εξεζίζκαηα πνπ απνηέιεζαλ γη’ απηόλ 

ζπλζεηηθέο επηξξνέο, κειέηε πξνεγνύκελσλ αλαιύζεσλ ησλ πνπδώλ γηα Πηάλν θαη 

άιισλ ζπλαθώλ έξγσλ ηνπ) πνπ δεκηνύξγεζε ην απαξαίηεην ππόβαζξν γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο θύζεο ησλ έξγσλ ηνπ G. Ligeti θαη έζεζε πξνβιεκαηηζκνύο σο 

επηκέξνπο ζηόρνπο ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο, επηρεηξήζεθε ε αλάιπζε ηεο 1
εο

 θαη 

ηεο 6
εο

 Σπνπδήο γηα Πηάλν, κέζσ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο παξηηηνύξαο. 

Η αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπνπδώλ έγηλε κε ζθνπό θαη’ αξρήλ ηελ 

άληιεζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ από ην κνπζηθό θείκελν, ώζηε 

λα  επηηεπρζεί ε απόδνζε ηεο κνξθνινγηθήο ηνπο δνκήο, λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη 

ζπλζεηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη λα γίλεη αληηιεπηό ην αηζζεηηθό 

απνηέιεζκα πνπ επηδηώθεη ν ζπλζέηεο. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο, είλαη ηα ίδηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο λα απνθαιύςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ιεηηνύξγεζαλ σο 

άκεζεο ή έκκεζεο ζπλζεηηθέο επηξξνέο. Δελ πξόθεηηαη γηα αλαπαξαγσγή 

πξνεγνύκελσλ αλαιύζεσλ (αλαθέξνληαη σο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο), νύηε ηκεκάησλ 

απηώλ, πνπ άιισζηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθώλ 

εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ θαη ζε βάζε δηαθνξεηηθώλ πξνβιεκαηηζκώλ. 

 

Πέξα από ηελ επίηεπμε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, θαη ν νπνίνο πξόθεηηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δύν 

Σπνπδώλ, επηδηώθεηαη λα απαληεζνύλ επηκέξνπο εξσηήκαηα. ε απηά ζπλνςίδνληαη 

νη βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελλήζεθαλ ηόζν θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε όζν 

θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αλαιύζεσλ. Κξίλεηαη ζθόπηκν, ζην ζεκείν απηό, λα 

ηεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ, ελώ επηρεηξείηαη λα απαληεζνύλ ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε εμαγσγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο: 

 

 Με πνηόλ ηξόπν ελζσκαηώλνληαη ζηα έξγα ηνπ G. Ligeti  θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο πνπδέο γηα Πηάλν ηόζν πνιιέο, δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά άζρεηεο 

κεηαμύ ηνπο ζπλζεηηθέο επηξξνέο;  

 

Οη κνπζηθέο ηνπ επηξξνέο εθηείλνληαη από ηνπο Bartók, Stravinsky, Webern θαη 

Debussy σο ηνπο Boulez θαη Stockhausen, από ηε κνπζηθή ησλ ζπλζεηώλ ηεο 

Γαιινθιακαλδηθήο ρνιήο ηνπ 15
νπ

 αη. κ. Υ. σο ηε κνπζηθή ηεο Τπνζαράξηαο 

Αθξηθήο  θαη ηε κνπζηθή ηνπ Conlon Nancarrow γηα κεραληθό πηάλν. Ο Ligeti είρε  

ελδηαθεξζεί γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ M. C. Escher, θαζώο θαη ηα έξγα ησλ Lewis 

Carroll, Franz Kafka, Douglas Hofstadter Sándor Weöres, αιιά θαη ηε γεσκεηξία ησλ 

fractals θαη ηηο θηινζνθηθέο έλλνηεο ηνπ «παξάδνμνπ» θαη ηεο «ςεπδαίζζεζεο».  

Σίπνηα από ηα παξαπάλσ δελ επεξέαζε  άκεζα ηε κνπζηθή ηνπ, όκσο ην εύξνο ησλ 
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πλεπκαηηθώλ ηνπ αλαδεηήζεσλ δείρλεη ην πεξηβάιινλ δηαλόεζεο ζην νπνίν 

θαιιηεξγήζεθε ε κνπζηθή ηνπ αληίιεςε θαη ην ζπλζεηηθό ηνπ όξακα.  

 

 Πώο έρεη πξνθύςεη ην αλαγλσξίζηκν ζπλζεηηθό ηνπ ύθνο σο πξντόλ δύκσζεο 

δηαθόξσλ εηεξόθιεησλ ηδεώλ θαη εξεζηζκάησλ;  

 

Όζν θαη αλ νη ζπλζέζεηο ηνπ G.Ligeti θαηλνκεληθά δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο, 

έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό θαη αλαγλσξίζηκν ερεηηθό απνηέιεζκα, πνπ πηζαλόλ νθείιεηαη 

ζηηο εκκνλέο ηνπ ζπλζέηε. Η δηεμαγσγή ησλ αλαιύζεσλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

δηαπηζηώζεηο ζρεηηθά κε ζπλζεηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε παιαηόηεξα 

έξγα θαη επαλαρξεζηκνπνηνύληαη είηε πεξηζζόηεξν επηηεδεπκέλα είηε ζπλδπαζκέλεο 

κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

 

 Πνηέο επηλνήζεηο ηνπ G.Ligeti αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ξπζκνύ ζηα 

έξγα ηνπ πξνθαινύλ ςεπδαηζζεηηθό ερεηηθό απνηέιεζκα θαη κε πνηόλ ηξόπν; Πώο 

εθθξάδνληαη απηέο ζην γξαπηό κνπζηθό θείκελν; 

 

Η δεκηνπξγία ςεπδαίζζεζεο είλαη κία ζηαζεξά πνπ δηαθαηέρεη ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ 

ηνπ G. Ligeti. Η απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ηνπ ξπζκνύ πνπ παξαηεξείηαη ζηα έξγα 

ηνπ ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ςεπδαηζζήζεσλ. «Φεπδαηζζήζεηο» εληνπίδνληαη 

ζε έξγα ηνπ ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηα 

ηέζζεξα έξγα ηνπ γηα πιεθηξνθόξν όξγαλν: «Continuum», «Monument – 

Selbstportrait – Beweguny», «Études pour Piano», «Konzert für Klavier und 

Orchestra».  

 

 Πώο εληνπίδεηαη ζηηο Σπνπδέο ην ζηαζεξό ελδηαθέξνλ ηνπ G. Ligeti γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ; Με πνηόλ ηξόπν ρξεζηκνπνηνύληαη ςεπδαηζζεηηθέο ξπζκηθέο 

επηλνήζεηο γηα λα δεκηνπξγεζεί αίζζεκα «αησξνύκελνπ ρξόλνπ» (“suspension of 

time”); 

 

Ο ζπλζεηηθόο πξνβιεκαηηζκόο ηνπ G. Ligeti ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

ςεπδαηζζήζεσλ, ηνλ νδήγεζε ζηελ εμεξεύλεζε πνηθίισλ ξπζκηθώλ, ερνρξσκαηηθώλ, 

κεισδηθώλ  θαη αξκνληθώλ ιύζεσλ. Παξόηη ζπλζέηεο ζην παξειζόλ είραλ αλαπηύμεη 

ζπλζεηηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα αιινηώζνπλ ηε αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ ησλ 

αθξναηώλ ή λα πεηύρνπλ αίζζεζε αησξνύκελνπ ρξόλνπ, είλαη κνλαδηθόο ν ηξόπνο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ςεπδαηζζεηηθό ξπζκό ν Ligeti γηα λα εθθξάζεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ αληίιεςή γηα ην ρξόλν. 

 

1.4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

ην παξόλ εηζαγσγηθό θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζην ζπλζέηε, ζηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ζηηο 

ππάξρνπζεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ κειεηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνπο 

εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο. 

 

Σν ππνθεθάιαην 1 ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ  πεξηιακβάλεη ηηο επηξξνέο πνπ δέρζεθε ν 

ζπλζέηεο ζηελ ζύλζεζε ησλ έξγσλ ηνπ, νη νπνίεο –όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη– 

είλαη ε κνπζηθή ζπγθεθξηκέλσλ Ακεξηθαλώλ ζπλζεηώλ, ε κνπζηθή ηεο ππνζαράξηαο 

πεξηνρήο ηεο Αθξηθήο, ε ζεσξία ηνπ ράνπο, ν Béla Bartók, ε εκηνιηθή ηερληθή θαη νη 

αξηζκνί Fibonacci. 
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ηα ππν-θεθάιαηα 2 θαη 3 ηνπ 2νπ θεθαιαίνπ ππάξρεη πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπνπδώλ αξ. 1 θαη 6, θαη 

έλα γισζζάξη γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 

Σν θεθάιαην 3 πεξηιακβάλεη ηελ ιεπηνκεξή  κνξθνινγηθή θαη κνπζηθή αλάιπζε 

ησλ ζπνπδώλ αξ. 1 θαη 6. Επίζεο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε ζρέζε ηεο δνκήο ησλ 

ζπνπδώλ κε ηνπο αξηζκνύο Fibonacci. 

 

Σν θεθάιαην 4 πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά από ηελ αλάιπζε ησλ ζπνπδώλ αξ. 1 θαη 6, όπσο επίζεο θαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

Σν παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη έλα ζπλνπηηθό βηνγξαθηθό ηνπ 

ζπλζέηε, θαη ηηο παξηηηνύξεο ησλ δύν ζπνπδώλ ζεκεησκέλεο κε αλαιπηηθά ζύκβνια 

θαη ζρόιηα. 
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2. ΕΠΙΡΡΟΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1. ΕΠΙΡΡΟΕ 

Σύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ Ligeti «θάπνηνο ζπρλά θηάλεη ζε θάηη πνηνηηθά 

θαηλνύξγην ελώλνληαο δύν είδε γλσζηώλ δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ»
1
. Ο Ligeti είρε έλα 

κε παξαγσγηθό δηάζηεκα θαηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πνπ όκσο 

ρξεζίκεπζε ζηελ ζπιινγή πιηθώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεηξά από ζπλζέζεηο 

ζηεξηγκέλεο ζε λέεο βάζεηο. Τν πξώην έξγν πνπ βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό ησλ 

παιαηώλ ηδεώλ κε ηηο λέεο είλαη νη Études pour piano. Σηηο ζπνπδέο βξίζθεη ην κέζν 

γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο πνιπκεηξηθήο εμεξεύλεζεο ησλ ηξηώλ θνκκαηηώλ γηα 

δύν πηάλα (Monument - Selbstportrait – Bewegung). Δπηξξνέο όπσο νη ζπνπδέο γηα 

κεραληθό πηάλν ηνπ Conlon Nancarrow, ε κνπζηθή ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο θαη 

εηθόλεο fractal παξαγόκελεο από ηνλ ππνινγηζηή πνπ δεκηνύξγεζαλ ν Heinz-Otto 

Peitgen θαη o Peter Richter ζηε Βξέκε
2
. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ 

θαξηέξαο νη επηξξνέο ηνπ Ligeti είηε παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζην ρξόλν είηε 

εμαθαλίδνληαη θαη επαλεκθαλίδνληαη ζε επόκελα έξγα ηνπ. Σεκαληηθή επηξξνή ήηαλ 

επίζεο ε κνπζηθή ηνπ 14
νπ

 αηώλα (G. Machaut θαη J. Ciconia) θαη ε ξπζκηθή 

πνιππινθόηεηα ηεο ars subtilior
3
. Μέζσ ηεο κειέηεο ηεο κνπζηθήο ηνπ Μεζαίσλα θαη 

ηεο Αλαγέλλεζεο ζηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα θαζώο θαη ζηε ζπλέρεηα. Η ξπζκηθή 

πνιππινθόηεηα ηεο κνπζηθήο ήηαλ ην ίδην ζεκαληηθή κε απηή ηεο κνπζηθήο ηνπ 

Nancarrow θαη ηεο κνπζηθήο ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο γηα ηε δηακόξθσζε ελόο λένπ 

ηξόπνπ ζθέςεο όζνλ αθνξά ην ξπζκό. Δμσκνπζηθά εξεζίζκαηα δέρζεθε από ηα έξγα 

ησλ Hofstadter, Kafka, Borges, Vian, Monod θαη άιισλ
4
. Όιεο νη κνπζηθέο θαη 

εμσκνπζηθέο εκκνλέο ηνπ Ligeti ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαλέσζαλ ηελ πεγή ηεο 

ηερληθήο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο δηαλόεζεο ηνπ ζπλζέηε. Σηελ αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί θαίλεηαη θαζαξά ε ρξήζε απηώλ ησλ κνπζηθώλ θαη εμσκνπζηθώλ 

επηξξνώλ κε ραξαθηεξηζηηθή ρξήζε ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ησλ δύν ζπνπδώλ. 

Σπγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε ζπνπδή ρξεζηκνπνηεί ηε Θεσξία ηνπ Χάνπο, ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο πνιπξπζκίαο ηεο ππνζαράξηαο πεξηνρήο ηεο Αθξηθήο, ηελ ηερληθή εκίνια, 

ησλ αξηζκώλ Fibonacci θαη ην παξάδνμν ηνπ Escher. Σηελ έθηε ζπνπδή ρξεζηκνπνηεί 

επίζεο ζηνηρεία ηεο αθξηθάληθεο πνιπξπζκίαο, ηα εκίνια θαη ηνπο αξηζκνύο 

Fibonacci. Μίκεζε ηνπ κεραληθνύ ήρνπ παξόκνηνπ κε απηόλ ηεο κνπζηθήο ηνπ 

Nancarrow ζπλαληάκε θαη ζηηο δύν ζπνπδέο. Κάζε επηξξνή θαηαιακβάλεη κηα ζέζε 

ζηε ηδέα ηεο ζύλζεζεο ησλ δύν ζπνπδώλ. Σην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηεο 

επηξξνέο. 

 

                                                           
1
  Richard Steinitz, György Ligeti: Music of the Imagination (Boston: Northeastern University Press, 

2003), 266. 
2
 Steinitz, Imagination, 267 

3
 Βιέπε Γισζζάξη ζην θεθ. 2.3. 

4
 Steinitz, Imagination, 267 
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2.1.1. Η μοσσική τοσ Nancarrow 

Ο Conlon Nancarrow ήηαλ καδί κε ηνλ John Cage θαη ηνλ Elliot Carter νη ηξεηο από 

ηνπο Ακεξηθαλνύο ζπλζέηεο πνπ άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζηνπο ζπλζέηεο ηεο γεληάο 

ηνπο. Σεκαληηθή επηξξνή ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ ύθνπο ήηαλ κηα 

δηαηξηβή ηνπ Henry Cowell  κε ην όλνκα New Musical Resources πνπ πξόηεηλε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κεραληθό πηάλν γηα ηελ επίηεπμε πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ
5
. 

Τν 1941 ζε κηα πξώηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο ηδέαο (δεκηνπξγία 

πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ) ν Nancarrow έγξαςε ηε Sonatina for Piano
6
. 

Μεηά από πνιιέο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ν Nancarrow εθάξκνζε ηελ ηδέα απηή 

ζην κεραληθό πηάλν όπσο είρε πξνηείλεη ν Cowell
7
. Τν πην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ έξγν 

γηα κεραληθό πηάλν είλαη ην Studies for Player Piano. Ξεθίλεζε λα ηηο γξάθεη ην 1951 

θαη ζηαδηαθά έθηαζε ζηηο 51 ζπνπδέο ζην ζύλνιν. Χαξαθηεξηζηηθό ησλ ζπνπδώλ 

είλαη ε πνιύπινθε πνιπξπζκία εθηειεζκέλε ζε ππεξβνιηθά γξήγνξεο ηαρύηεηεο
8
. 

Χαξαθηεξηζηηθόο είλαη επίζεο ν ζπλδπαζκόο: από ην αληηζηηθηηθό ζηπι ηνπ Bach, 

ξπζκώλ από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη πνιύπινθεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηηο ζπνπδέο
9
. Τν αξλεηηθό ήηαλ όηη νη ζπνπδέο ζηεξνύληαλ 

δπλακηθώλ θαη ήηαλ αδύλαηε ε εθηέιεζε ηνπο από θαλνληθό εθηειεζηή
10

. Σηελ 

δεθαεηία ηνπ 1970 εθδόζεθαλ έξγα θαη ερνγξαθήζεηο ηνπ. Ο Nancarrow ήηαλ 

άγλσζηνο γηα πνιιά ρξόληα ζην επξύ θνηλό (ήηαλ γλσζηόο κόλν ζε ιίγνπο Βνξεην-

Ακεξηθαλνύο ζπλζέηεο).  Πξώηε θνξά ηνλ έθεξε ζηελ επηθάλεηα ν Cage δεηώληαο 

από ηνλ Merce Cunningham λα ρνξνγξαθήζεη θάπνηεο από ηεο πξώηεο ηνπ ζπνπδέο
11

.   

Ο Ligeti πξώηε θνξά έκαζε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Nancarrow σο ζπλζέηε ην 1980 κέζα 

από έλαλ θαηάινγν έξγσλ γηα κεραληθά όξγαλα ζε έλα άξζξν ηνπ René Block
12

. Σηε 

ζπλέρεηα ζπλάληεζε ηπραία δύν ερνγξαθήζεηο έξγσλ ηνπ Nancarrow ζε έλα 

δηζθνπσιείν ζην Παξίζη. Ο Ligeti εληππσζηάζηεθε ηόζν πνιύ από ηηο ερνγξαθήζεηο 

απηέο πνπ ραξαθηήξηζε ηνλ Nancarrow ηνλ θαιύηεξν ελ δσή ζπλζέηε
13

. Τν 1982 

πξνζπάζεζε λα θέξεη ηνλ Nancarrow ζην Graz θαη ην ISCM festival πξνο ηηκή ησλ 

70
σλ

 γελεζιίσλ ηνπ
14

. Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ έγηλε από ερνγξαθήζεηο δηόηη δε 

ππήξρε θάπνην κεραληθό πηάλν. Τειηθά ηα έξγα ηνπ παίρζεθαλ γηα πξώηε θνξά κε 

κεραληθό πηάλν (ην βξήθε ν βξήθε ν Γεξκαλόο ρεκηθόο θαη θαλαηηθόο ηνπ κεραληθνύ 

πηάλνπ Jurgen Hocker) ζηελ Δπξώπε ην 1987 ζην Άκζηεξληακ
15

. 

                                                           
5
 Ji Won Baik, “Gyorgy Ligeti’s Piano Etudes: A Polyrhythmic Study” (PhD., College of Music of 

Florida State University, 2009), 21. 
6
 Baik, Polyrhythmic, 22. 

7
 Baik, Polyrhythmic, 22. 

8
 Baik, Polyrhythmic, 22. 

9
 Steinitz, Imagination, 268. 

10
 Baik, Polyrhythmic, 22. 

11
 Steinitz, Imagination, 268. 

12
 Steinitz, Imagination, 269. 

13
 Steinitz, Imagination, 269. 

14
 Steinitz, Imagination, 269. 

15
 Steinitz, Imagination, 269. 
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Γηα ηνλ Ligeti ε κνπζηθή ηνπ Nancarrow ήηαλ κηα απνθάιπςε
16

. Δθείλε ηελ πεξίνδν 

πνπ ήξζε ζε επαθή γηα πξώηε θνξά καδί ηεο πεξλνύζε κηα θάζε αλαδήηεζεο λέσλ 

ηδεώλ. Η πνιύπινθε πνιπξπζκία ησλ έξγσλ ηνπ Nancarrow έδσζε λέα ηξνθή ζην 

αλήζπρν πλεύκα ηνπ. Ο Ligeti πξνζπάζεζε λα απνδώζεη πνιύπινθα πνιπξπζκηθά 

ζρήκαηα ζηηο δηθέο ηνπ ζπνπδέο κε ηε δηαθνξά όηη ζα κπνξνύλ λα παηρζνύλ από έλα 

εθηειεζηή
17

. Ο «κεραληθόο» ήρνο δελ ήηαλ άγλσζηνο ζηνλ Ligeti θαζώο είρε ήδε 

πεηξακαηηζηεί ζε πξνγελέζηεξα έξγα ηνπ όπσο ην Poeme Symphonique θαη ην 

Continuum. 

2.1.2. Η μοσσική της Τπο-σατάριας περιοτής της Αυρικής 

Ο Ligeti ήξζε γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηε κνπζηθή ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο ην 

1982, κέζσ ελόο παιηνύ ηνπ καζεηή ν νπνίνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ κηα ζπιινγή από 

νξγαληθά θαη θσλεηηθά ζύλνια (Banda Linda) ερνγξαθεκέλα από ηνλ Simha 

Arom
18

. Αθνύ ηα άθνπζε αξθεηέο θνξέο εληππσζηάζηεθε από ηελ απίζηεπηε 

πνιππινθόηεηα ηεο πνιπθσλίαο θαη ηεο πνιπξπζκίαο ηεο κνπζηθήο απηήο
19

. Η 

απιόηεηα ηεο δνκήο ηεο κνπζηθήο –κε επαλαιακβαλόκελεο θξάζεηο ίδηαο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο– έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε πνιππινθόηεηα πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ ηνπνζέηεζε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ ζην 

ρξόλν
20

. Απηό πνπ ζπκβαίλεη ζε απηή ηε κνπζηθή ήηαλ θάηη πξσηόγλσξν γηα ηνλ 

Ligeti, θαζώο κε ηε ζπλερόκελε αθξόαζήο ηεο αλαθάιπςε έλα θαηώηαην επίπεδν, ηνλ 

παικό, πνπ ήηαλ ε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ
21

. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλαο ζπλδπαζκόο ηάμεο θαη αηαμίαο πνπ ζε καθξνδνκηθό επίπεδν 

πξνζδίδνπλ κηα αίζζεζε ηάμεο
22

. Τν 1984 ν Ligeti ζπλάληεζε ηνλ Arom ζηελ 

Ιεξνπζαιήκ όπνπ ηνπ έδεημε ηηο κεηαγξαθέο ησλ ερνγξαθήζεσλ απηώλ, θαζώο θαη 

άιισλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ εμήγεζε ηε ξπζκηθή θαη κεισδηθή δνκή ηνπο
23

. 

Καηάιαβε επίζεο όηη ήηαλ αδύλαηνλ λα κπνξέζεη λα κεηαγξαθεί ην θάζε μερσξηζηό 

ξπζκηθό ζρήκα ηνπ θάζε εθηειεζηή ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ ζπλνιηθνύ 

απνηειέζκαηνο
24

. Ο Arom ηνπ ερνγξάθεζε ηνλ θάζε εθηειεζηή μερσξηζηά. Ο Ligeti 

ζεσξεί ην έξγν ηνπ Arom ζεκαληηθό γηα ηνλ επηζηεκνληθό αιιά θαη ηνλ κνπζηθό 

θόζκν.
25

 

Η κνπζηθή ηεο ππνζαράξηαο πεξηνρήο ηεο Αθξηθήο ππήξμε ζεκαληηθή επηξξνή γηα 

ηνλ Ligeti πνπ αμηνπνηήζεθε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην έξγν ηνπ. O Ligeti 

κειέηεζε πνιύ απηή ηελ κνπζηθή, θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ πνιπξπζκία ηεο. Έηζη 

ινηπόλ αλαθάιπςε όηη ε κνπζηθή απηή δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε γλσζηή ζε απηόλ 

                                                           
16

 Steinitz, Imagination, 269. 
17

 Baik, Polyrhythmic, 23. 
18

 Gyorgy Ligeti, Foreword to African Polyphony and Polyrhythm: Musical Structure and 

methodology, by Simha Arom (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), xvii  
19

 Ligeti, Foreword, xvii 
20

 Ligeti, Foreword, xvii 
21

 Ligeti, Foreword, xvii 
22

 Ligeti, Foreword, xvii 
23

 Ligeti, Foreword, xvii 
24

 Ligeti, Foreword, xvii 
25

 Ligeti, Foreword, xviii 
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επξσπατθή κνπζηθή. Δδώ δελ ππάξρνπλ κέηξα αιιά δύν ξπζκηθά επίπεδα. Έλα 

επίπεδν από γξήγνξνπο παικνύο πνπ αθόκε θαη όηαλ δελ είλαη άκεζα αληηιεπηνί 

κάιινλ ηνπο αηζζαλόκαζηε σο ηέηνηνπο θαη έλα δεύηεξν ππεξθείκελν επίπεδν από 

πεξηζηαζηαθά ζπκκεηξηθά αιιά πην ζπρλά από αζύκκεηξα ξπζκηθά κνηίβα πνηθίισλ 

κεγεζώλ. Σύκθσλα κε ηνλ Arom
26

, κε ηνλ όξν παικό ελλννύκε ηελ  ηζόρξνλε, 

νπδέηεξε, ζηαζεξή, εγγελή κνλάδα αλαθνξάο πνπ θαζνξίδεη ην ξπζκό. 

2.1.3. Fractals – Chaos Theory 

Ο Ligeti ζεσξνύζε όηη ε αηαμία είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο επνκέλσο θαη 

ηεο θύζεο
27

. Δθηηκνύζε επίζεο ην έξγν εηδηθώλ ζε άιια πεδία όπσο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη εμσκνπζηθά πεδία
28

. Τελ ίδηα ρξνληά πνπ ζπλάληεζε ηνλ Arom (1984), 

ν θίινο ηνπ Manfred Eigen ηνπ έδεημε θάπνηεο εηθόλεο fractal πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή
29

. Ο Ligeti ήηαλ έλαο από ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ 

εκπλεύζηεθε από ηα fractals θαη πξνζπάζεζε λα αλαθαιύςεη θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηε 

κνπζηθή
30

. Σαλ απνηέιεζκα ε ζεσξία ηνπ ράνπο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνληέιν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο πξώηεο ζπνπδήο ηνπ Ligeti Désordre. Όπσο είπε θαη ν καζεκαηηθόο 

Ian Steward ην ράνο είλαη κηα απόθξπθε (cryptic) κνξθή ηεο ηάμεο
31

. Ο Ligeti 

δηάβαζε ην βηβιίν ηνπ Benoît Mandelbrot The Fractal Geometry of Nature ην 1985 

θαη ηελ επόκελε ρξνληά ζπλαληήζεθε καδί ηνπ
32

. Ταπηόρξνλα θξάηεζε επαθή κε ηνπο 

Peter Richter θαη Heinz-Otto Peitgen, ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ βηβιίνπ The Beauty of 

Fractals, θαιώληαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζήκαηα ζύλζεζεο ηεο Αθαδεκίαο 

όπνπ δνύιεπε
33

. Δπίζεο καδί κε ηνλ Mandelbrot πήξαλ κέξνο ζε πνιιά ζπλέδξηα γηα 

ηε κνπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά, κηα ζπλεξγαζία πνπ θξάηεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα 

ρξόληα
34

. Ο Ligeti κόλν ζην ηέηαξην κέξνο ηνπ Piano Concerto πξνζπάζεζε λα 

θαηαζθεπάζεη κνπζηθή κηκνύκελνο ηε δνκή ησλ fractals ζε θζίλνπζα θιίκαθα
35

. Σε 

πνιιέο ζπνπδέο βιέπνπκε ηελ επηξξνή ηνπ από ηε ζεσξία ηνπ ράνπο. Σηελ πξώηε 

ζπνπδή είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηνπ από ηε ζεσξία ηνπ ράνπο.
36

 

2.1.4. Bartók
37

 

Ο Bartók ήηαλ ν ζεκαληηθόηεξνο εθπξόζσπνο ηεο κνπζηθήο ηεο Οπγγαξίαο θαηά ηνλ 

20
ν
 αηώλα. Ο Ligeti ήξζε ζε επαθή γηα πξώηε θνξά κε ηα έξγα ηνπ Β. Bartók ην 1941 

όηαλ εηζήρζε ζην θνλζεξβαηόξην ηεο Cluj γηα λα ζπνπδάζεη ζύλζεζε. Η κνπζηθή ηνπ 

Bartok ήηαλ ε κόλε καδί κε ηνπ Kodály πνπ κπνξνύζε λα αθνύζεη κέρξη ηε δεθαεηία 

                                                           
26

 Simha Arom, African polyphony and polyrhythm: Musical structure and methodology (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004), 202. 
27

 Steinitz, Imagination, 272 
28

 Steinitz, Imagination, 272 
29

 Steinitz, Imagination, 273 
30

 Steinitz, Imagination, 273 
31

 Steinitz, Imagination, 274 
32

 Steinitz, Imagination, 274 
33

 Steinitz, Imagination, 274 
34

 Steinitz, Imagination, 274 
35

 Steinitz, Imagination, 275 
36

 Βιέπε Κεθάιαην 3&4. 
37

 Baik, Polyrhythmic, 29. 
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ηνπ 50’, ιόγσ ηεο θνκκνπληζηηθήο θνπιηνύξαο πνπ επηθξαηνύζε ζηελ θεληξηθή 

Δπξώπε. Ο Ligeti επεξεάζηεθε από ηνλ Bartok κόλν κέζα από ηε κειέηε ησλ έξγσλ 

ηνπ, θαζώο δελ θαηάθεξε λα ηνλ ζπλαληήζεη πνηέ. Χξεζηκνπνίεζε πνιιά ξπζκηθά 

ζρήκαηα πνπ ζπλαληώληαη ζηνπο βνπιγάξηθνπο ρνξνύο ηνπ Bartok κε ππνδηαηξέζεηο 

ηνπ ρξόλνπ κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηε παξαδνζηαθή δηαίξεζε πνπ ζπλαληάηαη ζηε 

δπηηθή κνπζηθή, όπσο δηαίξεζε ησλ νρηώ νγδόσλ ζε 3+2+3 ή ζε 3+5 ή ζε 5+3, θιπ
38

. 

Δπεξεάζηεθε επίζεο από ην θζνγγηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν Bartok, όπσο 

πεληαηνληθέο ζθάιεο, νινηνληθέο θ.α. Η επηξξνή ηνπ Bartok ζηνλ Ligeti ήηαλ βαζηά 

θαη δηαθξίλεηαη ζηα έξγα ηνπ από ηα πξώηκα κέρξη θαη ηα ηειεπηαία ηνπ. 

Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα επηξξνήο είλαη ε Musica Ricercata θαη ε ζπνπδή γηα 

πηάλν αξ. 4 Fanfares. 

 

2.1.5. Hemiola 

Δίλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηνπο ζπλζέηεο ηεο 

ξνκαληηθήο πεξηόδνπ όπσο Chopin, Schumann, Liszt, Brahms. Η ηερληθή απηή 

εθκεηαιιεύεηαη ηελ επρέξεηα ζηε δεκηνπξγία πνιπξπζκίαο ζε έλα κέηξν 6/8 όηαλ ην 

έλα ρέξη θηλείηαη ζε ηέηαξηα θαη ην άιιν ζε ηέηαξηα παξεζηηγκέλα. Γειαδή ζην έλα 

ρέξη ππάξρεη εηθνληθά έλαο ξπζκόο 3/4 θαη ζην άιιν 6/8. Ο Ligeti ρξεζηκνπνηεί απηή 

ηελ ηερληθή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνιπξπζκία ζηε κνπζηθή ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο 

γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα πνιπζύλζεηε πνιπξπζκία
39

. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

είλαη απηό ηεο ζπνπδήο Désordre όπνπ ην έλα ρέξη ζε ζύλνιν 8 νγδόσλ θηλείηαη κε 

αιιεινπρία 3 θαη 5 ελώ ην άιιν ζε αιιεινπρία 5 θαη 3. 

2.1.6. Αριθμοί Fibonacci – Υρσσή Σομή
40

 

Οη αξηζκνί Fibonacci είλαη κηα αθνινπζία αξηζκώλ κε ηνπο 0 θαη 1 σο πξώηνπο ηεο 

αθνινπζίαο. Τν ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ αξηζκώλ είλαη: ν θάζε επόκελνο αξηζκόο 

πξνέξρεηαη από ην άζξνηζκα ησλ δύν πξνεγνύκελώλ ηνπ δειαδή 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 144 … Όπσο βιέπνπκε π.ρ. όηη ν αξηζκόο 5 είλαη ην άζξνηζκα ηνπ 2+3 

θαη ν 55 είλαη ην άζξνηζκα ηνπ 21+34. Άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ αξηζκώλ απηώλ 

είλαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ρξπζή ηνκή. Γειαδή ην φ=1,6180339887 θαζώο ην 

άζξνηζκα κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ αξηζκώλ Fibonacci ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ 

αξηζκό φ. Απηνύο ηνπο αξηζκνύο ηνπο ζπλαληάκε ζηε θύζε αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη 

επίζεο ζηε κνπζηθή θαη επηζηήκε. Σηε κνπζηθή απηνί νη αξηζκνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

από ηνλ Bartok ζε έξγα όπσο ην Music for Strings, Percusion and Celesta. Άιινη 

ζπλζέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο αξηζκνύο απηνύο ήηαλ ν Ξελάθεο ζην έξγν 

Anastenaria, Le sacrifice (1953), ν Luigi Nono ζην Il canto sospeso (1956),  ν Ernst 

Krenek έδσζε ζε έξγν ηνπ ηελ νλνκαζία Fibonacci Mobile (1964) θαζώο θαη ν 

                                                           
38

 Baik, Polyrhythmic, 28. 
39

 Yung-jen Chen, “Analysis and Performance Aspects of Gyorgy Ligeti’s Etudes pour piano: Fanfares 

and Arc-en-ciel” (Phd Diss., The Ohio State University, 2007), 36. 
40

 Casey Mongoven, “A Style of Music Characterized by Fibonacci Numbers and Golden Ratio,” 

Congressus Numerantium (2010): 127-129. 
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Karlheinz Stockhausen ν νπνίνο παξαδέρζεθε όηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπ αξηζκνύο 

απηνύο γηα λα θαζνξίζεη ηελ δηάξθεηα κεξώλ ησλ έξγσλ ηνπ
41

. Σηε εξγαζία απηή ζην 

θεθάιαην ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα απνδεηρζεί πσο ν Ligeti ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο αξηζκνύο Fibonacci γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δύν ζπνπδώλ πνπ ζα αλαιπζνύλ ζε 

επόκελν θεθάιαην. 

2.1.7. Escher 

Μία εμσκνπζηθή επηξξνή ηνπ Ligeti ήηαλ θαη ε δσγξαθηθή ηνπ Escher. Με θύξην 

ζηόρν ηε δεκηνπξγία εηθόλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ  παξάδνμα, ςεπδαηζζήζεηο αιιά θαη 

δηπιέο έλλνηεο o Escher έδσζε ηξνθή γηα ην αλήζπρν πλεύκα ηνπ Ligeti. Η αζάθεηα 

πνπ πξνθύπηεη από ηα έξγα ηνπ Escher ππάξρεη θαη ζηα έξγα ηνπ Ligeti
42

. O Ligeti 

έρνληαο σο ζθνπό ηε δεκηνπξγία αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ όπσο ηελ αίζζεζε ηνπ 

αησξνύκελνπ ρξόλνπ (suspension of time) κε απόιπηε «αθύξσζε» ηνπ ξπζκνύ ζηελ 

πεξίνδν ηεο ερεηηθήο κάδαο (Apparitions, Atmospheres) είηε κε ηελ πνιππινθόηεηα 

ηνπ ξπζκνύ ζηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη πέξα (Etudes pour Piano, Concerto for Piano)
43

. 

Καηαξγώληαο πνιιέο θνξέο ηε κεισδία, ην ξπζκό θαη ηηο αξκνλίεο ν Ligeti 

δεκηνπξγνύζε ηειείσο δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα (ςεπδαίζζεζε) ζε ζρέζε κε ηελ 

παξηηηνύξα. Ο Ligeti θαη ν Escher εμεξεπλνύλ πηπρέο ηεο αζάθεηαο-ςεπδαίζζεζεο ζε 

δηαθνξεηηθό είδνο ηέρλεο. 

  

                                                           
41

 Casey Mongoven, “A Style of Music Characterized by Fibonacci Numbers and Golden Ratio,” 

Congressus Numerantium (2010), 129. 
42

 Steinitz, Imagination, 276. 
43

 Steinitz, Imagination, 276. 
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2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Από ηελ πξώηε επαθή κε ηηο δύν ζπνπδέο πξνθύπηεη ε απνξία γηα ην πσο πξέπεη λα 

πξνζεγγηζηνύλ αλαιπηηθά. Η πξώηε ζθέςε είλαη ε ρξήζε ηεο πην γλσζηήο κεζόδνπ 

αλάιπζεο ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο, απηήο ηνπ Allen Forte.
1
 Με απηήλ ηε κέζνδν 

όκσο πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπνπδώλ δελ ζα κπνξνύζαλ λα εμεγεζνύλ, 

θπξίσο ιόγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ε έλλνηα ηνπ θζόγγνπ 

(pitch) θαη όρη ηεο θζνγγηθήο ηάμεο (pitch class). Γη’ απηόλ ην ιόγν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηηο νπνίνπο βαζίζηεθε ε κέζνδνο 

αλάιπζεο πνπ εθαξκόζηεθε. 

Πξώηνο άμνλαο είλαη ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη κειέηε ηεο παξηηηνύξαο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αθξόαζε ησλ πξνο αλάιπζε έξγσλ. Ταπηνπνηείηαη έηζη ε 

ζπλζεηηθή ηδέα πνπ αθνινπζεί ν ζπλζέηεο, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, 

ηελ αθξόαζε κηαο εθηέιεζεο-αλαθνξάο θαη ην αηζζεηηθό πξνβιεκαηηζκό ηνπ. 

Αλαιύνληαη νη ζπλζεηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπλζεηηθήο ηνπ ηδέαο, δειαδή ε επηινγή θαη ρξήζε ηνπ θζνγγηθνύ πιηθνύ, ε ξπζκηθή 

νξγάλσζε, ηα ζεκαηηθά θαη κνηηβηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη θαη εμειίζζνληαη θαη 

ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ όπσο ηζνξξπζκία θαη αληηζηηθηηθέο ηερληθέο 

κίκεζεο. Τέινο, αλαιύνληαη ηα ζηνηρεία έθθξαζεο ζηε κνπζηθή επηθάλεηα 

(ρξσκαηηζκνί, ηνληζκνί, άξζξσζε) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπλζεηηθήο 

ηδέαο θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ αθξναηώλ κε ην έξγν. Τέινο, 

αλαιύεηαη ε δνκηθή νξγάλσζε πνπ εμππεξεηεί ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα: α) 

μεθηλώληαο από έλα γεληθό δηάγξακκα δνκήο θαη ηεο εμέιημήο ηεο ζπλζεηηθήο ηδέαο 

όπσο ηελ πξνζιακβάλεη ν αθξναηήο (θιηκαθώζεηο, ηνκέο, θνξπθώζεηο) β) 

πξνρσξώληαο ζε κηα πεξηζζόηεξν ζπζηεκαηηθή αλάιπζε πνπ ηεθκεξηώλεη ηα 

παξαπάλσ θαη κπνξεί λα απνθαιύςεη κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ηε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

θηινζνθηθώλ & ζπλζεηηθώλ πξνβιεκαηηζκώλ πνπ πξνϋπάξρνπλ ηνπ έξγνπ, ηεο 

αλάπηπμεο θαηάιιεισλ ζπλζεηηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηνπ 

αηζζεηηθνύ απνηειέζκαηνο, δει. ηεο νινθιεξσκέλεο εκπεηξίαο ησλ αθξναηώλ.  

Γεύηεξνο βαζηθόο άμνλαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Πξώηνλ, κειεηώληαη νη 

πεγέο πνπ αθνξνύλ ηηο επηξξνέο πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο θαηαλόεζήο ηνπο, λα 

εληνπηζηεί ν ξόινο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ζπλζεηηθώλ κεζόδσλ θαη ε επηβεβαίσζε ηεο 

ζπλζεηηθήο ηδέαο. Γεύηεξνλ, γίλεηαη κηα ζύληνκε κνπζηθνινγηθή έξεπλα ζην ζύλνιν 

ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ ζπλζέηε, κε ζθνπό ηελ εμνηθείσζε κε ηε γιώζζα ηνπ θαη ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία νξηζκέλσλ ζηαζεξώλ ζπλζεηηθώλ ηερληθώλ πξνβιεκαηηζκώλ ηνπ 

Ligeti πνπ εθθξάδνληαη ζε απηά.
2
 Τξίηνλ, κειεηώληαη νη αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο  θαη 

νη κεζνδνινγίεο άιισλ αλαιπηώλ γηα ηηο δύν απηέο ζπνπδέο.  

Σην ζεκείν απηό είλαη ινηπόλ ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ νη ππάξρνπζεο ζηελ 

βηβιηνγξαθία κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. O Ji Won Baik,
3
 αλαθεξόκελνο ζηελ 

                                                           
1
 Allen Forte, The Structure of Atonal Music (Yale University Press, 1973). 

2
 Παξάξηεκα (Βηβιηνγξαθία – Δξγνγξαθία ηνπ Ligeti). 

3
 Baik, Polyrhythmic Study, 3. 
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αλαιπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε ησλ ζπνπδώλ γηα πηάλν ηνπ Ligeti, επηζεκαίλεη όηη 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλζέηε, κειέηε ηεο πξνεγνύκελεο εξγνγξαθίαο ηνπ θαη 

θαηαλόεζε ησλ ζπλζεηηθώλ ηνπ επηξξνώλ ιεηηνύξγεζαλ σο απαξαίηεην ππόβαζξν 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ. Έηζη βαζηθόο άμνλαο ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ ππήξμε ε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Σεκαληηθόηεξε πεγή ζεσξεί ηα γξαπηά θείκελα θαη ηηο 

ζπλεληεύμεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλζέηε, ελώ αθνινπζνύλ νη βηνγξαθηθέο κειέηεο, νη 

κειέηεο ησλ ζπλζεηηθώλ ηνπ κεζόδσλ θαη νη δεκνζηεπκέλεο αλαιύζεηο ησλ έξγσλ ηνπ 

από άιινπο εξεπλεηέο. Η Alexandra Townsend
4
 γηα ηελ έθηε ζπνπδή ζηεξίδεη ηελ 

αλαιπηηθή ηεο ζεώξεζε ζηε ρξήζε ηνπ lament motif θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

θξαζηηθήο δνκήο. Δμεγεί όηη ε εκθάληζε ηνπ lament motif σο ην πξνθαλώο 

ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο ζπνπδήο, ε ρξήζε ηνπ ζε άιια έξγα ηνπ 

Ligeti, ε ηζηνξηθή αλαθνξά ζε κνπζηθέο πξνεγνύκελσλ επνρώλ, ε ζύλδεζή ηνπ κε ηα 

παξαδνζηαθά νπγγξηθά κνηξνιόγηα θαη ε ζεκαζία πνπ ν ίδηνο ν ζπλζέηεο έδηλε ζε 

απηό ην ζπλζεηηθό ζηνηρείν, ην θαζηζηνύλ νδεγό γηα ηε ζπλνιηθή αλάιπζε ηεο 

θξαζηηθήο νξγάλσζε ηεο ζπνπδήο. Αλαγλσξίδεη ην lament motif σο ζεκαηηθό 

ζηνηρείν θαη ζπλδπάδεη ηελ αλάιπζε ηεο θξαζηηθήο ηνπ δνκήο κε ηε ξπζκηθή 

νξγάλσζε ηνπ έξγνπ (παικόο - εκθάληζε κεηξηθώλ θαλόλσλ πνπ νδεγνύλ ζε 

θιηκαθώζεηο) γηα λα νδεγεζεί ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζπλνιηθή 

κνξθνινγηθή δνκή ηεο ζπνπδήο. Ο Isgritt
5
 αλέπηπμε κηα δηθή ηνπ κέζνδν γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο πξώηεο ζπνπδήο, ζηεξηδόκελνο ζην γεγνλόο όηη θάζε θνκκάηη πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηηο πεξηνδηθέο δνκέο κπνξεί λα ζπάζεη ζε κηα ηεξαξρία από ηα δνκηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Με ηε βνήζεηα θαη ηεο ηεξαξρίαο πνπ έρεη ζέζεη ν Arom γηα ηνλ 

νξηζκό ηεο πνιπξπζκίαο ν Isgritt νλνκαηίδεη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπλ γηα ηελ αλάιπζε. Η αλάιπζε απνηειείηαη από ηξία ζηάδηα. Πξώηνλ, 

ην θνκκάηη κεηώλεηαη ζηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία. Γεύηεξνλ, γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ 

ησλ ζηνηρείσλ γηα ηπρόλ νκνηόηεηεο, δηαθνξέο θαη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Τξίηνλ, ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ζπλαξκνινγνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ αθνπζηηθή εκπεηξία ηνπ 

αθξναηή. O Steinitz
6
 πξνζεγγίδεη ηηο δύν ζπνπδέο πξώηα απ’ όια κε θάπνηα 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία. Σηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεη ην θζνγγηθό πιηθό θαη ξπζκηθό 

πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ligeti θαη ηελ ηπρόλ ύπαξμε ζρέζεσλ ησλ πιηθώλ απηώλ κε 

πξνγελέζηεξα ή κεηαγελέζηεξα έξγα. Δμεγεί ηνλ όξν lament motif πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθηε ζπνπδή θαη εθθξάδεη ην θζνγγηθό πιηθό. Τέινο 

πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ.        

 

                                                           
4
 Townsend, Problem of Form, 35-65. 

5
 Isgritt, Analysis, 39-45. 

6
 Steinitz, Imagination, 280-299. 
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2.3 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Οη όξνη πνπ ππάξρνπλ παξαθάησ είλαη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία. Η εμήγεζή ηνπο δίλεηαη είηε από ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

είηε από ηνλ ζπληάθηε ηεο εξγαζίαο.  

Ars Subtilior
1
: ην πνιύπινθν κνπζηθό θίλεκα ζηα ηέιε ηνπ 14

νπ
 αηώλα από ζπλζέηεο 

κεηαγελέζηεξνπο ηνπ Machaut όπσο ν Antonello Caserta, o Grimace, o Matteo da 

Perugia, o Philipoctus de Caserta, o Jacob Senlesses θαη άιινη, γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο νπνίνπο ιίγα είλαη γλσζηά. Ο όξνο απηόο 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ Ursula Günther γηα έλα ξεπεξηόξην ηνπ νπνίνπ ε 

ζεκεηνγξαθία ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο γαιιηθήο θαη ηηαιηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

ηεο επνρήο, πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζύλζεηε. Οη ζπλζέζεηο ζπλήζσο είλαη ζηα γαιιηθά 

θαη ηα κνπζηθά θείκελα είλαη πνιύ ζύλζεηα ξπζκηθά.  

Ostinato
2
: Είλαη έλαο όξνο πνπ παξαπέκπεη ζηελ επαλάιεςε ελόο κεισδηθνύ 

ζρήκαηνο πνιιέο θνξέο δηαδνρηθά ελώ ηα άιια κνπζηθά ζηνηρεία γεληθώο 

κεηαβάιινληαη. ηελ ζπνπδή Νν. 6 ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζνπκε 

ηελ αδηάθνπε ρξήζε  από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζπνπδήο ρσξίο όκσο 

απαξαίηεηα λα είλαη έλα επαιακβαλόκελν κεισδηθό ζρήκα. ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ 

έλλνηα ηνπ παικνύ θαη ηεο αδηάθνπεο θίλεζήο ηνπ κέζα ζηε ζπνπδή.  

Πνιπξπζκία: Η ηαπηόρξνλε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ ή κνηίβσλ, 

ησλ νπνίσλ ε δηαζηαύξσζε πξνθαιεί πνιππινθόηεηα. 

Fugato
3
: Είλαη έλα όξνο πνπ γεληθά αλαθέξεηαη ζε κηα κνπζηθή πθή πνπ ζπκίδεη 

θνύγθα αιιά ζηεξείηαη βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηα θαλνληθήο θνύγθαο, ή ζε έλα 

πην ραιαξό κηκεηηθό πέξαζκα ζε έλα θαηά θύξην ιόγν κε θνπγθηθό κέξνο.   

Illusion: Η ςεπδαίζζεζε ηεο αθνήο ζηελ αληίιεςε ελόο δεύηεξνπ ερεηηθνύ 

απνηειέζκαηνο εληειώο δηαθνξεηηθνύ ζε ζρέζε κε ην γξαθόκελν. Απηόο ν όξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξαζηεί ην ερεηηθό απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ 

πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ. 

Παικόο (pulse
4
): Αλαθέξεηαη ζηηο ηαθηηθά επαλαιακβαλόκελεο αξζξώζεηο ζηε ξνή 

ηνπ κνπζηθνύ ρξόλνπ. Ο παικόο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαηλνκεληθά παξάγνληαο ηεο 

κνπζηθήο, παξόια απηά είλαη. Μάιινλ ε αίζζεζε ηνπ παικνύ πξνθύπηεη κέζα από 

ηελ γλσζηηθή θαη θηλαηζζεηηθή απόθξηζε ηνπ αθξναηή ζηε ξπζκηθή νξγάλσζε ηεο 

κνπζηθήο επηθάλεηαο. Ο παικόο είλαη ζπλήζσο ίζα θαηαλεκεκέλνο αλ θαη δελ είλαη 

απαξαίηεην. ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ν παικόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

                                                           
1
 Don Michael Randel, The Harvard dictionary of Music, (Harvard University Press, 2003), 60. 

2
 Nors Josephson, νκώλπκν ιήκκα ζην Grove Music Online <πξόζβαζε 5/5/2015>. 

3
 Paul Walker, νκώλπκν ιήκκα ζην Grove Music Online <πξόζβαζε 5/5/2015>. 

4
 Justin London, νκώλπκν ιήκκα ζην Grove Music Online <πξόζβαζε 5/5/2015>. 
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ππνδειώζεη ηελ κηθξόηεξε ρξνληθή αμία ησλ ζπνπδώλ ‰ ζηελ πξώηε θαη  ζηελ 

έθηε. 

Πνιπθσλία (Polyphony): ε ηαπηόρξνλε ρξήζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ δηαθνξεηηθώλ 

κεισδηθώλ γξακκώλ. Η πνιπθσλία είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ πνιπξπζκία αθνύ κε ηε 

ρξήζε ηεο πνιπξπζκίαο κπνξνύκε λα έρνπκε πνιπθσληθό απνηέιεζκα.        

Πνιπκέηξν (polymeter
5
): Σν κεηξηθό αληίζηνηρν ηεο πνιπηνληθόηεηαο είλαη ην 

πνιπκέηξν. Πνιπκέηξν ιέγεηαη  ε ηαπηόρξνλε ρξήζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ αθνπζηηθά 

δηαθξηηώλ κέηξσλ. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη: 1) ρξήζε ίδησλ κεηξηθώλ νπιηζκώλ κε 

ηαπηόρξνλα ηνπνζεηεκέλσλ, 2) ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κεηξηθώλ νπιηζκώλ πνπ νη 

δηαζηνιέο ηνπο ζπκπίπηνπλ θαη 3) ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κεηξηθώλ νπιηζκώλ πνπ νη 

δηαζηνιέο ηνπο δελ ζπκπίπηνπλ. 

Lamentν Motif
6
: Ο όξνο ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ Ligeti

7
 γηα λα ραξαθηεξίζεη έλα 

επαλαιακβαλόκελν, ζξαύζκα θαηηνύζαο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο. πλδέεηαη κε 

αθνύζκαηα ηνπ Ligeti από ηα παξαδνζηαθά Ρνπκάληθα κνηξνιόγηα
8
 θαη ηζηνξηθά 

παξαπέκπεη ζην Basso Ostinato ηνπ ζξήλνπ ηεο Δηδνύο από ηελ όπεξα Dido and 

Aeneas ηνπ Henry Purcell θαζώο θαη ζην “Crucifixus” ηεο ιεηηνπξγίαο ζε Ι 

ειάζζνλα ηνπ J. S. Bach θαη άιια Μπαξόθ αξρέηππα. Η θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε 

εθθξάδεη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε ην ζξήλν θαη ζπλαληάηαη σο ραξαθηεξηζηηθό 

ζηνηρείν ζηα κνηξνιόγηα δηάθνξσλ κνπζηθώλ παξαδόζεσλ παγθνζκίσο
9
.  

     

                                                           
5
 Stefan Kostka, Materials and Techniques of Twentieth-Century Music (New Jersey: Prentice Hall, 

2006), 118. 
6
 Steinitz, Imagination, 294. 

7
 Stephen Andrew Taylor, “The Lamento Mofit: Metamorphosis in Ligeti’s Late Style” (PhD diss., 

Cornell University, 1994), 3 
8
 Steinitz, Imagination, 295 

9
 Taylor, Lamento, 5 
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3. ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ÉTUDES POUR PIANO, PREMIER LIVRE, 

NO. 1 & 6  

3.1. ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΟΤΓΗ Νο.1 Désordre
1 

Η ζπνπδή είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξεηο ελόηεηεο νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθά κέηξα ζην 

δεμί ρέξη θαη δηαθνξεηηθά ζην αξηζηεξό.  

Οη ελόηεηεο ζην δεμί ρέξη ρσξίδνληαη σο εμήο: Α: 1 - 56, Β: 57 – 98, Γ: 99 – 152 

 

                  Α 1 -56                                       Β 57 – 98                                  Γ 99 - 152 

 

Οη ελόηεηεο ζην αξηζηεξό ρέξη ρσξίδνληαη σο εμήο: Α΄: 1-54, Β΄: 55- 96, Γ΄: 97 – 144 

 

                  Α 1 – 54                                     Β 55 – 96                                  Γ 97 - 144   

Ο ρσξηζκόο ησλ ελνηήησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιηθνύ ηεο ζπνπδήο. Γειαδή, ε 

δεύηεξε ελόηεηα μερσξίδεη από ηελ πξώηε θαη ηελ ηξίηε ελόηεηα γηαηί ζηε δεύηεξε 

ελόηεηα βιέπνπκε όηη ζπκπηέδνληαη δύν κέηξα ηεο πξώηεο ελόηεηαο ζε έλα ζηε 

δεύηεξε. Η ζπκπίεζε απηή γίλεηαη ζην κεισδηθό πιηθό ηνπ θάζε ρεξηνύ αιιά θαη ζηηο 

αμίεο ησλ λνηώλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξηηηνύξα, ζηελ πξώηε ελόηεηα θάζε 

κέηξν θαη ησλ δύν ρεξηώλ πεξηιακβάλεη από έλαλ κέρξη δύν θζόγγνπο ηεο ζεηξάο ελώ 

ζηε δεύηεξε ελόηεηα ηεο ζπνπδήο πεξηιακβάλεη ζε θάζε κέηξν από ηξεηο έσο 

ηέζζεξηο θζόγγνπο ηεο ζεηξάο. 

Α) ΦΘΟΓΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ο ζπλζέηεο  ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δώδεθα θζόγγνπο ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο 

κνηξάδνληάο ηνπο σο εμήο: Σν δεμί ρέξη παίδεη κόλν ηνπο θπζηθνύο θζόγγνπο (άζπξα 

πιήθηξα) πνπ ζρεκαηίδνπλ επηαηνληθό ηξόπν. Σν αξηζηεξό ρέξη παίδεη κόλν ηνπο 

ρξσκαηηθνύο θζόγγνπο (καύξα πιήθηξα) πνπ ζρεκαηίδνπλ πεληαηνληθό ηξόπν. Ο 

έλαο ηξόπνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθόο ηνπ άιινπ θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ςεπδαίζζεζε (illusion) ελόο ηξίηνπ θζνγγηθνύ ζπλόινπ, ηε 

ρξσκαηηθή ζθάια. Κάζε ρέξη ηνπ πηαλίζηα είλαη δηακνξθσκέλν ζε δύν επίπεδα: ην 

πξώην επίπεδν βξίζθνληαη νη θύξηεο λόηεο (νη ηνληζκέλνη θζόγγνη, ζπλήζσο 

δηπιαζηαζκέλνη ζηελ νθηάβα θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο) πνπ απνηεινύλ ηε 

κεισδηθή γξακκή. ην δεύηεξν επίπεδν βξίζθνληαη νη θζόγγνη πνπ δεκηνπξγνύλ κηα 

αδηάθνπε θίλεζε από όγδνα πξνζδηνξίδνληαο (όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ) ηελ 

                                                           
1
 Η αλάιπζε πνπ αθνινπζεί έρεη ζηνηρεία από ηηο αλαιύζεηο ησλ: 

Steinitz, Imagination, 280-286. 

Svard, Illusion, 72-88. 

Isgritt, Rhythmic Structure, 57-74. 
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ξπζκηθή αμία θάζε θζόγγνπ ηεο κεισδηθήο γξακκήο. Πιεζηάδνληαο ην ζεκείν ηεο 

θνξύθσζεο (ρξπζή ηνκή) νη θζόγγνη ησλ κεισδηθώλ γξακκώλ (εμσηεξηθέο θσλέο) 

ηείλνπλ λα ζπκπέζνπλ ξπζκηθά κε ηνπο θζόγγνπο πνπ βξίζθνληαη ζην δεύηεξν 

επίπεδν, θαζώο ε εκθάληζή ηνπο ππθλώλεη ξπζκηθά ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ απηνί ηελ 

αδηάθνπε θίλεζε κε όγδνα. Ο όξνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πιηθό ηεο 

κεισδηθήο γξακκήο είλαη “επηαηνληθή ζεηξά” γηα ην δεμί ρέξη θαη “πεληαηνληθή 

ζεηξά” γηα ην αξηζηεξό. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ν Ligeti ρξεζηκνπνηεί 

ηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ σο βήκαηα θαη όρη κε ηε δηαζηεκηθή ηνπο κνξθή. Σα βήκαηα 

ζην αξηζηεξό ρέξη είλαη ηα καύξα πιήθηξα ελώ ζην δεμί ηα άζπξα. Γειαδή ην 

δηάζηεκα C – E (δεμί ρέξη) δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο 3
εο

 Μεγάιεο αιιά ησλ δύν 

βεκάησλ πξνο ηα πάλσ (εηθόλα 1). Αληίζηνηρα ην δηάζηεκα  C# - F# (αξηζηεξό ρέξη) 

δελ ινγίδεηαη σο 4
ε
 Καζαξή αιιά σο δύν βήκαηα πξνο ηα πάλσ (εηθόλα 2). Με ηνλ 

όξν “ζεηξά” εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη ε πξώηε κεισδηθή γξακκή θαη ησλ δύν ρεξηώλ 

επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα ζεηξά βεκάησλ όπσο ε αξρηθή απιά από δηαθνξεηηθό 

θζόγγν (εηθόλα 3 θαη 4 δεμί ρέξη , εηθόλα 5 αξηζηεξό ρέξη). 

 

  Δικόνα 1 

                           

   Δικόνα 2 

Ο ζπλζέηεο ζην δεμί ρέξη ρξεζηκνπνηεί κόλν ηα άζπξα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ην κεισδηθό πιηθό ηνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν “επηαηνληθή” 

δηόηη ην θζνγγηθό πιηθό απνηειείηαη από 7 δηαθνξεηηθνύο θζόγγνπο, πνπ αλήθνπλ 

ζηελ δηαηνληθή θζνγγηθή ζπιινγή ρσξίο νπιηζκό (C-D-E-F-G-A-B).  ην αξηζηεξό 

ρέξη αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα καύξα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ γηα ην 

κεισδηθό ηνπ πιηθό θαη ε ζεηξά νλνκάδεηαη “πεληαηνληθή” γηαηί εδώ 

ρξεζηκνπνηνύληαη 5 δηαθνξεηηθνί θζόγγνη, πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αλεκηηνληαθή 

πεληαηνληθή θζνγγηθή ζπιινγή (C#-D#-F#-G#-A#). 

Δπηαηονική ζειπά δεξιού σεπιού: 

 

Δικόνα 3. 1η επηαηονική ζειπά (δεξί σέπι) 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 3 ηα βήκαηα πνπ έρεη ε κεισδία πάλσ ζηα άζπξα 

πιήθηξα μεθηλώληαο από ην θζόγγν B4 είλαη 0, +1, -1, +2, -1, -2, 0, 0, +3, -1, +2, -1, -

4, +4, 0, +2, -1, +2, -1, -5, +1, +3, -1, +4, -1. Σν ζύλνιν ησλ λνηώλ ηεο ζεηξάο είλαη 

26.
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Η κεισδηθή απηή επηαηνληθή ζεηξά εκθαλίδεηαη άιιεο 13 θνξέο ζην ζύλνιν 14. ηελ 

πξώηε ηεο εκθάληζε αθεηεξία είλαη ν θζόγγνο B4. ε θάζε εκθάληζή ηεο πνπ 

αθνινπζεί, αθεηεξία είλαη ν επόκελνο θζόγγνο ηνπ επηαηνληθνύ ηξόπνπ. Η ηειεπηαία 

(αλνινθιήξσηε – όπσο  ζρνιηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα) αξρίδεη από ην θζόγγν ΛΑ ζηε 

δεύηεξε νθηάβα ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο. 
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Δικόνα 4. Σο ζύνολο ηων επηαηονικών ζειπών ηος δεξιού σεπιού 

Πενηαηονική ζειπά απιζηεπού σεπιού: 

 

Δικόνα 5. 1η πενηαηονική ζειπά (απιζηεπό σέπι) 

ην αξηζηεξό ρέξη έρνπκε ηελ πεληαηνληθή ζεηξά. Η πξώηε ηνπ ζεηξά μεθηλάεη από ηε 

θζόγγν D#4. Σα βήκαηα πνπ θάλεη ε κεισδία ζην αξηζηεξό ρέξη είλαη: 0, +1, -1, +2, 

0, -2, +1, 0, +1, -1, -3, 0, +1, +2, 0, +1, 0, -2, -1, -3, +1, +3, -1, +4, -1, -1, -2, +1, -3, 

+1, -1, -2. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θζόγγσλ είλαη 33. Η επόκελε ζεηξά μεθηλάεη από 

ην θζόγγν A#3 δειαδή δύν βήκαηα πξνο ηα θάησ. Με ηελ ίδηα δηαθνξά βεκάησλ 

μεθηλάεη θαη ε ηξίηε ζεηξά. Η κεισδηθή απηή (πεληαηνληθή) ζεηξά εκθαλίδεηαη άιιεο 

10 θνξέο ζην ζύλνιν 11.  
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Δικόνα 6. Σο ζύνολο ηων πενηαηονικών ζειπών (απιζηεπό σέπι) 
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Όπσο θαίλεηαη από ην παξάδεηγκα ησλ ζεηξώλ (αξηζηεξό ρέξη) ππάξρεη κία 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ 8
ε
 ζεηξά από F#1. Γειαδή θαλνληθά ζηνλ 21

ν
 θζόγγν ηεο ζεηξάο 

ην G#0 ζα έπξεπε λα ήηαλ κία νθηάβα θάησ, αιιά επεηδή ε λόηα απηή δελ ππάξρεη 

ζην πηάλν, γη’ απηό παίδεηαη ζηελ πάλσ νθηάβα. ηελ ζπλέρεηα ε ζεηξά αιιάδεη 

ξεηδίζηξν θαη πεγαίλεη ζην θζόγγν F#4 ηνπ πξώηνπ δηαζηήκαηνο ζην θιεηδί ηνπ νι, 

γηαηί δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη πξνο ηα θάησ ιόγσ ηεο ζέζεο ηεο ζην πηάλν. ε απηό ην 

ζεκείν (κέηξν 97) ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα πνιιά πξάγκαηα: α) εδώ κπαίλεη ην ηξίην 

κέξνο ηεο ζπνπδήο β) έρνπκε γηα πξώηε θνξά παύζεηο (ηξεηο) γ) ηαπηόρξνλν άθνπζκα 

δύν λνηώλ ηεο 8
εο

 ζεηξάο δ) δελ ηεξνύληαη ηα βήκαηα εζσηεξηθά ηεο ζεηξάο. ην 

ηέινο απηήο ηεο ζεηξάο αληί ηα βήκαηα γηα ηελ επόκελε ζεηξά λα είλαη δύν πξνο ηα 

θάησ είλαη ηξία πξνο ηα πάλσ. Γειαδή πάεη ζηε ζσζηή λόηα πνπ έπξεπε λα πάεη αιιά 

πξνο ηα πάλσ. ην αξηζηεξό ρέξη ε ηειεπηαία (11
ε
) ζεηξά είλαη επίζεο εκηηειήο, 

ζηακαηώληαο ζην θζόγγν F#4.  

Φπάζειρ ηων ζειπών  

Οη ζεηξέο θαη ησλ δύν ρεξηώλ είλαη δνκεκέλεο ζε ηξεηο θξάζεηο ε θαζεκία. ην δεμί 

ρέξη θάζε θζόγγνο ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε αμία θαη κεηξηέηαη 

ζε όγδνα. Σελ αμία ηνπ θάζε θζόγγνπ ηεο ζεηξάο ηε δίλεη ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ ηεο 

ζπλνδείαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θζόγγν. Γειαδή έρνπκε ηηο αμίεο νγδόσλ: 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8 ζην δεμί ρέξη. Οη αμίεο ρσξίδνληαη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο. Οη δύν πξώηεο 

θξάζεηο θαηαιήγνπλ ζε θζόγγν κεγάιεο δηάξθεηαο (ζπλήζσο ζε αμία 7 ή 8 νγδόσλ) 

ελώ ε ηξίηε νδεγεί ζηελ επόκελε εκθάληζε ηεο ζεηξάο. ηελ εηθόλα 7 παξνπζηάδεηαη 

ε ξπζκηθή αμία θάζε θζόγγνπ θαη ε θξαζηηθή δνκή ηνπο. 

Κάησ από θάζε θζόγγν ζεκεηώλεηαη ε δηάξθεηα απηνύ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκό  

ησλ νγδόσλ ηηο ζπλνδείαο. 
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Δικόνα 7. Οι πςθμικέρ αξίερ ηος κάθε θθόγγος ηηρ ζειπάρ (δεξί) 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξάδεηγκα ν 7
νο

 θαη ν 14
νο

 θζόγγνο ηεο ζεηξάο είλαη πάληα 

νη κεγαιύηεξνη ζε ζπλνιηθή αμία θζόγγνη ηεο ζεηξάο. Απηό κπνξεί λα θαλεί γηα 

παξάδεηγκα θαη ζηελ 5
ε
 ζεηξά πνπ ν ξπζκόο ηεο κεισδίαο είλαη ζπκπηπγκέλνο.  

 

Δικόνα 8. 5η πςθμική - μελωδική ζειπά (δεξί) 
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Έηζη αθόκα θαη αλ ηνπνζεηεζνύλ όιεο νη ζεηξέο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ ζηε ζεηξά 

απνδεηθλύεηαη όηη όλησο  πάληα ν 7
νο

 θαη ν 14
νο

 θζόγγνο ηεο θάζε ζεηξάο είλαη 

κεγαιύηεξνη αλαινγηθά κε ηνπο ππόινηπνπο θζόγγνπο. 

Αλαιύνληαο ηε ζεηξά ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ παξαηεξνύληαη ηα εμήο: 

 

Δικόνα 9.  Οι βαζικοί θθόγγοι ηηρ ππώηηρ ζειπάρ μέζω αναγωγήρ 

Ξερσξίδνληαο ινηπόλ ηνπο ζεκαληηθνύο θζόγγνπο ηεο ζεηξάο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ 

(εηθόλα 9) θαίλεηαη όηη ε ζεηξά έρεη θαηηνύζα πνξεία αιιά κε αλνδηθή θνξά. 

Σν αξηζηεξό ρέξη έρεη θαη απηό ηξεηο θξάζεηο. ύκθσλα όκσο κε ηνλ Richard Steinitz 

ζην βηβιίν ηνπ Music of the Imagination
2
, νη θξάζεηο ζην αξηζηεξό ρέξη είλαη 

ηέζζεξηο. Γειαδή 4 κέηξα – 4 κέηξα – 6 κέηξα – 4 κέηξα. Μ’ απηήλ ηελ εμήγεζε ην 

αξηζηεξό θαη ην δεμί ρέξη έρνπλ κηα ζπκκεηξία, απιά ην αξηζηεξό ρέξη έρεη ηέζζεξα 

κέηξα παξαπάλσ. ην αξηζηεξό ρέξη νη αμίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ησλ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21 ‰. Όπσο θαη ζην δεμί έηζη ζην αξηζηεξό νη αμίεο ρσξίδνληαη 

ζε κηθξέο θαη κεγάιεο. Οη αμίεο ησλ 9, 11, 13, 21 ‰ ζπλαληηνύληαη από κία θνξά ε 

θαζεκία ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ, όπνπ ζην αξηζηεξό ρέξη αξρίδεη κία ξπζκηθή 

θαζπζηέξεζε ηεο εκθάληζεο ησλ θζόγγσλ ηεο ζεηξάο. ηελ εηθόλα 10 θαίλνληαη νη 

αμίεο ησλ θζόγγσλ ησλ ζεηξώλ, νη νπνίεο γξάθνληαη θάησ από θάζε λόηα.  

 

                                                           
2
 Steinitz, Imagination, 282 



28 
 

 

 



29 
 

 

Δικόνα 10. Οι πςθμικέρ αξίερ ηος κάθε θθόγγος ηηρ ζειπάρ (απιζηεπό) 

ην αξηζηεξό ρέξη νη λόηεο κε ηε κεγαιύηεξε αμία είλαη ε 7
ε
 14

ε
 33

ε
 .  

Από ηε ξπζκηθή ζύγθξηζε ηεο πξώηεο ζεηξάο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ξπζκηθήο ζεηξάο ηνπ αξηζηεξνύ (εηθόλα 11) πξνθύπηεη όηη ε ζεηξά ηνπ αξηζηεξνύ 

ρεξηνύ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηή ηνπ δεμηνύ.   

 

Δικόνα 11. Ρςθμική ζσέζη ηων ζειπών ηων δύο σεπιών 

Όηαλ πξνζηεζεί θαη ε πξώηε θξάζε ηεο ζεηξάο ζην ηέινο ηεο ηόηε κπνξεί θάπνηνο λα 

αληηιεθζεί όηη νη ζεηξέο ησλ δύν ρεξηώλ πξνθύπηνπλ από ηελ ίδηα βάζε (εηθόλα 12). 

 

Δικόνα 12.  Ρςθμική ζσέζη ηων ζειπών ηων δύο σεπιών με ηην πποζθήκη ηηρ ππώηηρ θπάζηρ ηηρ 2ηρ ζειπάρ 

ζηο δεξί σέπι 

Αθνινπζεί κηα ξπζκηθή θαη κεισδηθή απεηθόληζε ηεο ζπνπδήο. 

                     

 

 



Δ. Χ. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

Α. Χ. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

C5
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G#4
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D#4
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E5

Δ. Χ. 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1
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G#3A#3G#3 D#3
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D#4
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A#3 F#3D#4 C#4G#3C#4C#4 D#4C#4 C#4

F#3

F5
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C6 E5 A5 C6
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F5

F#2C#3
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B5C6
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A#3G#3

E5
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F5 G5 G5 E5 A5 A A5 C6 C6 E5 A5 E6 G5 A5 A5

Δ. Χ. 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3

Α. Χ. 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

C#3 D#3 F#3 D#3 F#3 G#2 D#3 F#3 A#2 D#2 A#2 G#2 D#3 C#3 F#2

F5 B5 B5 B5 D6 D6 F5 B5 F6 A5 B5 B5 G5 C6 C6

Δ. Χ. 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

Α. Χ. 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

G#2 A#2 C#3 A#2 C#3 D#2 A#2 C#3 F#2 A#1 F#2 D#2 A#2 G#2 C#2

E6 E6 G5 C6 G6 B5 C6 C6 A5 D6 E6 D6 D6 F6 F6 A5 D6

Δ. Χ. 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1

Α. Χ. 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2

D#2 F#2 G#2 F#2 G#2 A#1 F#2 G#2 C#2 F#1 C#2 A#2 F#2 D#2 G#1 A#1

A6 G6 C6 D6 D6 B5 E6 F6 E6 E6 G6 G6 B5 C6 E6 B6 A6 D6 E6 D6 F6 E6 C6 C6 F6 E6 G6 F6

Δ. Χ. 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Α. Χ. 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

C#2 D#2 C#2 D#2 F#1 C#2 D#2 G#1 C#1 A#1 G#1 F#2 C#2 G#1 A#1 D#1 F#1 D#1 F#1 F#1 G#1 F#1 A#1 A#1 G#1 G#1

F6 F6 A6 G6 B6 A6 C6 D6 G6 F6 C7 B6

Δ. Χ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5

Α. Χ. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

A#1 G#1 C#1 C#1 G#1 G#1 A#1 A#1 F#1 D#1 G#1 A#1

Δ. Χ. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Α. Χ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

E6

Δ. Χ. 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1

Α. Χ. 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Δ. Χ. 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2

Α. Χ. 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5

Δ. Χ. 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

Α. Χ. 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

D7
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G#2 C#3 G#2 A#2
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1       2
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D#5F#5 D#5D#5C#5 C#5
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G#4A#4 A#4 C#5 C#5 G#4 F#4 A#3 C#4
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Γεξί σέπι 

Α Δνόηηηα 

Η Α ενόηηηα ρσξίδεηαη ζε 4 (ηέζζεξηο) ππνελόηεηεο. Κάζε ππνελόηεηα πεξηιακβάλεη 

κία επηαηνληθή ζεηξά.   

α) κ. 1 – 14         β) κ. 15 – 28       γ) κ. 29 – 42       δ) κ. 43 – 56    

Η α θαη ε γ ππνελόηεηα έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα ξπζκηθή δνκή, ην κόλν πνπ αιιάδεη 

είλαη ε επηαηνληθή ζεηξά, ε πξώηε  μεθηλάεη από ην θζόγγν B4 θαη ε ηξίηε από ην 

θζόγγν D5. Σν ζύλνιν ησλ νγδόσλ ηνπ θάζε κέηξνπ  θαλνληθά ζα ήηαλ 8, αιιά ν 

ζπλζέηεο γηα λα κπνξέζεη λα πεηύρεη ηελ αηαμία  (ζύκθσλα κε ηνλ ηίηιν ηεο ζπνπδήο 

αιιά θαη ηε ζεσξία ηνπ ράνπο) αθαηξεί έλα όγδνν από ην ζύλνιν ησλ 8 αλά ηέζζεξα 

κέηξα. Έηζη ινηπόλ ην 4
ν
, ην 8

ν
 θαη ην 12

ν
 κέηξν έρνπλ ζύλνιν 7 ζηελ α ππνελόηεηα 

θαη ζηε γ ππνελόηεηα. ηε δεύηεξε ππνελόηεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ α θαη ηε γ, 

αθαηξεί έλα όγδνν ζην 2
ν
, ζην 6

ν
, ζην 10

ν
 θαη ζην 14

ν
 κέηξν. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν 

ζπλζέηεο ζέιεη λα ηεξήζεη ηελ αθαίξεζε ελόο νγδόνπ αλά 4 κέηξα από ηελ αξρή ηνπ 

θνκκαηηνύ δειαδή ζην 4
ν
, 8

ν
, 12

ν
, 16

ν
, 20

ν 
….. έσο θαη ζην 44

ν
 κέηξν. Από ην  κέηξν 

44 θαη κέρξη ην κέηξν 56 ε αθαίξεζε ηνπ όγδννπ γίλεηαη όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

εηθόλα 13. 
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Δικόνα 13. Ρςθμική δομή α, β, γ και δ ςποενόηηηαρ 

 Η ηειεπηαία ππνελόηεηα ηεο Α ελόηεηαο αξρίδεη λα επηηαρύλεη ηελ εκθάληζε ησλ 

θζόγγσλ ηεο ζεηξάο γηαηί κηθξαίλεη σο πξνο ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ ηνπ θάζε κέηξνπ, 

όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 14. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί βνεζάεη ζηε κεηάβαζε από 

ηελ Α ελόηεηα πξνο ηε Β ελόηεηα, ε νπνία έρεη άιιε ξπζκηθή δνκή. 

Η ζπλνδεία πάλσ ζηνπο θζόγγνπο ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο είλαη ζηελ νπζία ν παικόο 

όινπ ηνπ θνκκαηηνύ: ν πξώηνο θζόγγνο ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο παίδεηαη καδί κε ηνλ 

πξώην θζόγγν ηεο ζπλνδείαο θαη ν δεύηεξνο θζόγγνο ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο παίδεηαη 

καδί κε ηνλ ηέηαξην θζόγγν ηεο ζπλνδείαο . 

 

Δικόνα 14. ςνδςαζμόρ ζειπάρ - ζςνοδείαρ 

 Η δνκή ηεο ζπλνδείαο είλαη θπξίσο αληνύζα βεκαηηθή πάλσ ζηνπο θζόγγνπο ηεο 

επηαηνληθήο ζθάιαο. Κάζε θνξά πνπ κπαίλεη θαηλνύξγηνο θζόγγνο ηεο ζεηξάο, ν 

θζόγγνο ηεο ζπλνδείαο ζπκπίπηεη κε απηόλ ηεο ζεηξάο. Η ζπλνδεία ππνζηεξίδεη ηελ 

αληνύζα πνξεία ησλ επηαηνληθώλ ζεηξώλ πνπ αλεβαίλνπλ έλα θζόγγν πάλσ ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνύκελή ηνπο ζεηξά. Κάζε θζόγγνο ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο ηνλίδεηαη 
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πάληνηε κε accent γηα λα κπνξεί λα μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηνπο θζόγγνπο ηεο 

ζπλνδείαο.  

Β Δνόηηηα 

Η Β ενόηηηα  είλαη ρσξηζκέλε ζε έμη ππνελόηεηεο, όζεο είλαη θαη νη ζεηξέο πνπ 

παίδνληαη. 

α) κ. 57 – 63  β) κ. 64 – 70  γ) κ. 71 – 77  δ) κ. 78 – 84  ε) κ. 85 – 91  ζη) κ. 92 – 98    

Οη πξώηεο ηξεηο ππνελόηεηεο έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα ξπζκηθή δνκή. ε αληίζεζε κε 

ηελ πξώηε ελόηεηα εδώ δελ ππάξρεη αθαίξεζε νγδόνπ θαη ηεξείηαη πηζηά ε ξπζκηθή 

δνκή πνπ δηάιεμε ν ζπλζέηεο  γηα ηηο πξώηεο ηξεηο ππνελόηεηεο (εηθόλα 15). 

 

Δικόνα 15. Τποενόηηηερ α - γ  

Από ηελ 4
ε
 ππνελόηεηα θαη κεηά ε ξπζκηθή δνκή αξρίδεη ζηαδηαθά λα αιιάδεη  θαη λα 

αθαηξείηαη έλα όγδνν από ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ ησλ κέηξσλ. Η πξώηε αθαίξεζε 

γίλεηαη ζην κέηξν 74 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα κέηξα 79, 81, 84, 86, 88, 90, 91 θαη 92. 

ηα κέηξα 93 έσο 98 ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ είλαη ζηαζεξά ηέζζεξα (εηθόλα 16). Από 

ην κέηξν 73 κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ελόηεηαο κέηξν 98 ππάξρεη έλα ζπλερόκελν 

crescendo  πνπ ηνλίδεη ηελ αθαίξεζε  ησλ νγδόσλ πνπ πξναλαθέξζεθε.  
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Δικόνα 16. Τποενόηηηερ δ - ζη 

ηε Β ελόηεηα ην θάζε κέηξν πεξηιακβάλεη ηξεηο ή ηέζζεξηο θζόγγνπο ηεο 

επηαηνληθήο ζεηξάο ζε αληίζεζε κε ηελ Α ελόηεηα θαη επνκέλσο ππάξρεη κία 

επηηάρπλζε ζην ξπζκό πνπ αθνύγνληαη νη θζόγγνη ηεο ζεηξάο .  

Η ζπλνδεία ζηε ελόηεηα Β αξρίδεη λα κεηώλεηαη σο πξνο ηελ εκθάληζή ηεο ιόγσ 

ηερληθώλ δπζθνιηώλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπνπδήο (εηθόλα 17) . 

 

Δικόνα 17. Μοπθή ηηρ ζςνοδείαρ ζηη Β ενόηηηα 

 ην ηέινο ηεο ελόηεηαο νη θζόγγνη ηεο ζπλνδείαο παίδνπλ ηαπηόρξνλα ή 

ππεξθαιύπηνληαη από ηνπο θζόγγνπο ηεο ζεηξάο (εηθόλα 18). 

 

Δικόνα 18. Μέηπα 93 – 98 δεξί σέπι 
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Γ Δνόηηηα 

Η Γ ελόηεηα απνηειείηαη  από 4 (ηέζζεξηο) ππνελόηεηεο όπσο θαη ε Α ελόηεηα, κε ηε 

δηαθνξά όηη εδώ ε ηειεπηαία ππνελόηεηα είλαη αλνινθιήξσηε: 

α) κ. 99 – 112    β) κ. 113 – 126   γ) κ. 127 – 140   δ) κ. 141 – 152  

Οη ππνελόηεηεο ζε απηήλ ηελ ελόηεηα έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα ξπζκηθή δνκή κεηαμύ 

ηνπο θαη δελ ππάξρεη αθαίξεζε νγδόσλ, όπσο ζηηο πξνεγνύκελεο (εηθόλα 19).  Η 

ξπζκηθή δνκή ηεο Γ ελόηεηαο κνηάδεη κε ηε ξπζκηθή δνκή ηεο Α ελόηεηαο. 

            

 

Δικόνα 19. Πίνακαρ ηων ςποενοηήηων ηηρ Γ Δνόηηηαρ 
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Η ηειεπηαία ππνελόηεηα ζηακαηάεη ζηνλ 20
ν
 θζόγγν ηεο ζεηξάο. 

ε απηή ηελ ελόηεηα ν ζπλζέηεο δελ ρξεζηκνπνηεί νθηάβεο γηα ηνπο θζόγγνπο ηεο 

επηαηνληθήο ζεηξάο αιιά δίθσλεο, ηξίθσλεο ή ηεηξάθσλεο ζπγρνξδίεο. Λόγσ ηεο 

ζπγρνξδηαθήο πθήο ηεο ελόηεηαο απηήο νη βαζηθνί θζόγγνη ηεο ζεηξάο δελ 

αθνύγνληαη μεθάζαξα ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο θζόγγνπο ηεο ζπγρνξδίαο. Απηό 

δεκηνπξγεί κηα ρανηηθή αίζζεζε . 

 

Δικόνα 20. Η ζςγσοπδιακή ςθή ζηη Γ ενόηηηα 

Η ζπλνδεία επαλέξρεηαη ζε κνξθή παξόκνηα κε απηή ηεο Α ελόηεηαο.  
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Απιζηεπό σέπι 

Α Δνόηηηα 

Η Α ελόηεηα ρσξίδεηαη ζε 3 (ηξεηο) ππνελόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο ζεηξέο ηεο πξώηεο 

ελόηεηαο: 

α) κ. 1 – 18               β) κ.  19 – 36             γ) κ. 27 – 54     

Οη πξώηεο δύν ππνελόηεηεο έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα ξπζκηθή δνκή θαη θάζε κέηξν 

έρεη ζύλνιν νθηώ νγδόσλ. ηελ ηξίηε ππνελόηεηα κέρξη ην κέηξν 42 ηεξείηαη  πηζηά 

ε ξπζκηθή δνκή  ηεο ζεηξάο όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο αιιά από ην κέηξν 43-54 

αξρίδεη ε αθαίξεζε ελόο νγδόνπ αλά κέηξν όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 21 πνπ 

αθνινπζεί. Η αθαίξεζε ηνπο ελόο νγδόνπ αθνινπζεί ηελ αθαίξεζε πνπ ζπκβαίλεη  

ζην δεμί ρέξη θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ξπζκηθή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο Α΄ θαη Β΄ 

ελόηεηαο. 

 

Δικόνα 21. Τποενόηηηερ ηηρ Α ενόηηηαρ 

Η ζπλνδεία έρεη αθξηβώο ηνλ ίδην ξόιν όπσο θαη ζην δεμί ρέξη, κε ηε δηαθνξά όηη εδώ 

ε ζπλνδεία δελ έρεη πάληνηε αλνδηθή θνξά. Η ζπλνδεία παίδεηαη κόλν ζηα καύξα 

πιήθηξα ηνπ πηάλνπ. 

 

Δικόνα 22. ςνοδεία απιζηεπού σεπιού 
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Η Α ελόηεηα ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ κέρξη ην κέηξν 43 έρεη ην ξόιν ηεο ηάμεο ζηελ 

αηαμία πνπ δεκηνπξγεί ην δεμί ρέξη, θξαηώληαο ζηαζεξή ηε ξπζκηθή δνκή ηνπ.  

Β Δνόηηηα 

Η Β ελόηεηα ρσξίδεηαη ζε πέληε ππνελόηεηεο, όζεο είλαη θαη νη ζεηξέο ηεο:  

α) κ. 55 – 63  β) κ. 64 – 72    γ) κ. 73 – 81   δ) κ. 82 – 90   ε) κ. 91 – 96   

Η ηειεπηαία ππνελόηεηα δελ νινθιεξώλεηαη ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο, αιιά 

κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηελ Β θαη Γ ελόηεηα κε εληειώο δηαθνξεηηθή δνκή σο πξνο ην 

ξπζκό θαη ηνλ ρσξηζκό ησλ θζόγγσλ ηεο ζεηξάο. Γειαδή, ζηα κέηξα 91-96 δελ 

νινθιεξώλεηαη ε εκθάληζε ηεο πεληαηνληθήο ζεηξάο από ΦΑ# θαη ε ππόινηπε 

πεξλάεη ζηε Γ ελόηεηα. Δπίζεο, ζηα κέηξα 91-96, ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ είλαη 

ηέζζεξα αλά κέηξν θαη νη θζόγγνη ηεο ζεηξάο είλαη ηξεηο ή ηέζζεξηο, ελώ ζηα κέηξα 

97-102 (Γ ελόηεηα)  ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ είλαη νθηώ θαη νη θζόγγνη ηεο ζεηξάο 

είλαη έλαο ή δύν αλά κέηξν (εηθόλα 23). 

 

Δικόνα 23. 

ην πξώην κέηξν ηεο πξώηεο ππνελόηεηαο ηεο Β ελόηεηαο πξνζηίζεηαη έλα όγδνν 

ζηνλ δεύηεξν θζόγγν ηεο ζεηξάο. Απηό ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά ζηε ζπνπδή θαη 

ρξεζηκεύεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο αίζζεζεο ηεο αηαμίαο (désordre) αλάκεζα ζηα δύν 

ρέξηα (εηθόλα 24).   
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Δικόνα 24. 

 

 

ην ηειεπηαίν κέηξν ηεο δεύηεξεο ππνελόηεηαο αξρίδεη θαη πάιη ε αθαίξεζε ελόο 

νγδόνπ, πξαθηηθή πνπ ζπλερίδεηαη ζηελ ηξίηε θαη ζηελ ηέηαξηε ππνελόηεηα (εηθόλα 

25).  

ηα κέηξα 91-96 παξαηεξείηαη ην πην γξήγνξν ζεκείν όζνλ αθνξά ζηελ εκθάληζε 

ησλ θζόγγσλ ηεο ζεηξάο δηόηη κπαίλνπλ αλά όγδνν (εηθόλα 25 θαη 26 ). 
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Δικόνα 25. 

Η ζπλνδεία ζην αξηζηεξό ρέξη, όπσο ζην δεμί, αξρίδεη λα κεηώλεη ηελ εκθάληζή ηεο 

ιόγσ ηερληθώλ  δπζθνιηώλ. ηα κέηξα 91-96 ε ζπλνδεία αθνύγεηαη κόλν ζε δύν 

όγδνα, γηαηί νη θζόγγνη ηεο ζεηξάο παίδνληαη αλά όγδνν θαη ππεξθαιύπηνπλ ηνπο 

θζόγγνπο ηεο ζπλνδείαο (εηθόλα 26). 

 

 

Δικόνα 26. Μελωδία και ζςνοδεία ζηα μέηπα 91-96 
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Γ Δνόηηηα 

Η Γ ελόηεηα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππνελόηεηεο, όζεο θαη νη ζεηξέο πνπ 

πεξηιακβάλεη: 

α) κ. 97 - 102 ζπλέρεηα ηεο ε ππνελόηεηαο ηεο Β΄ ελόηεηαο (εηθόλα 23) β) κ. 103 – 

120  γ) κ.  121 – 138  δ) 139 – 144  (αηειήο)  

Η α ππνελόηεηα νινθιεξώλεη ηελ ε ππνελόηεηα ηεο Β ελόηεηαο. ηε β ππνελόηεηα, 

ζην κέηξν 115, εκθαλίδεηαη γηα δεύηεξε θνξά ζην αξηζηεξό ρέξη ε πξνζζήθε ελόο 

νγδόνπ θαη αληί γηα νθηώ ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ είλαη ελλέα. Από απηό ην κέηξν θαη 

κέρξη ην κέηξν 136 πξνζηίζεηαη έλα όγδνν αλά ηξία κέηξα, δειαδή 118, 121, 124, 

127 κέρξη ην κέηξν 136. Από ην κέηξν 138 πξνζηίζεηαη έλα όγδνν αλά κέηξν όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. Σν ηειεπηαίν κέηξν ηεο ζπνπδήο (144 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ) 

έρεη ην κεγαιύηεξν ζύλνιν νγδόσλ αλά κέηξν πνπ είλαη 24. Σα παξαπάλσ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 26. 

 

Δικόνα 27. Πίνακαρ πςθμικήρ δομήρ ηων ζειπών ηηρ Γ ενόηηηαρ 

Σν αξηζηεξό ρέξη, ζε αληίζεζε κε ηελ πξώηε ελόηεηα, έρεη ην ξόιν ηεο αηαμίαο ζηελ 

ηάμε πνπ ππάξρεη ζην δεμί ρέξη. ηε Γ ελόηεηα, όπσο θαη ζην δεμί ρέξη, ν ζπλζέηεο 

δελ ρξεζηκνπνηεί νθηάβεο γηα ηνπο θζόγγνπο ηεο επηαηνληθήο ζεηξάο, αιιά δίθσλεο, 

ηξίθσλεο ή ηεηξάθσλεο  ζπγρνξδίεο θαη νη θζόγγνη ηεο ζεηξάο δελ αθνύγνληαη 

μεθάζαξα αιιά δεκηνπξγνύλ κηα ρανηηθή αίζζεζε (εηθόλα 27).  

 

Δικόνα 28. ςγσοπδιακή ζςνοδεία ηων θθόγγων ηηρ ζειπάρ 
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Η ζπλνδεία ζηε Γ ελόηεηα έρεη ηνλ ίδην ξόιν όπσο θαη ζηελ Α ελόηεηα (εηθόλα 28).    

ηα ηειεπηαία ηεο 8 όγδνα ηεο ζπνπδήο εκθαλίδεηαη νιόθιεξε ε ρξσκαηηθή θιίκαθα, 

κε ηα δύν ππνζύλνιά ηεο (επηαηνληθή θαη πεληαηνληθή) κνηξαζκέλα ζηα δύν ρέξηα. 

Μόλν ζην ηειεπηαίν όγδνν ην αξηζηεξό ρέξη παίδεη ηαπηόρξνλα κε ην δεμί ην C8 

(ηειεπηαίν πιήθηξν ηνπ πηάλνπ). 

Ο πόλορ ηηρ ακολοςθίαρ Fibonacci ζηην ζποςδή απ. 1 

ηελ πξώηε ηνπ ζπνπδή ν Ligeti ρξεζηκνπνηεί πνιύ ηνπο αξηζκνύο Fibonacci. 

Χξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηακόξθσζε απαξαίηεησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ζπνπδήο. 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο κέηξσλ ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ είλαη 144. 

 ην 55 κέηξν ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ αξρίδεη ε δεύηεξε ελόηεηα ηεο ζπνπδήο.                            

                                                                                  Β+Γ Δνόηηηα (1+89) 

                                                                                                                            κ. 144                                         

          Α ενόηηηα (55-1)  

 

 Ο θζόγγνο D#3 (πξώηνο θζόγγνο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ) είλαη ν 13
νο 

θζόγγνο 

ηεο πεληαηνληθήο ζθάιαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην αξηζηεξό ρέξη σο θζνγγηθό 

πιηθό, από ην ρακειόηεξν θζόγγν A#0. 

  

Δικόνα 29. Φθόγγορ D#3 

 

 Σα δύν ρέξηα ζηελ πξώηε ελόηεηα ηεο ζπνπδήο ζπκπίπηνπλ ξπζκηθά 3 θνξέο 

από ηπία κέηξα ε θάζε κία ζηα κέηξα 1-3 (εηθόλα 30), 33-35 (εηθόλα 31), 54-

56 (εηθόλα 32) ζην δεμί ρέξη θαη ζηα κέηξα 1-3, 32-34, 52-54 ζην αξηζηεξό 

ρέξη αληίζηνηρα: 

        

μ. 55 
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Δικόνα 30. Μέηπα 1 - 3 

        

Δικόνα 31. Μέηπα 33 – 35 (δεξί) και 32 – 34 (απιζηεπό) 

            

Δικόνα 32. Μέηπα 54 - 56 (δεξί) και 52 - 54 (απιζηεπό) 

 ην κ. 55 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ αξρίδεη ε δεύηεξε ελόηεηα, κε ηα δύν ρέξηα λα 

έρνπλ ηαπηόρξνλε αθεηεξία ηεο κεισδηθήο ηνπο ζεηξάο (ζπκπίπηεη ε αξρή ηνπ 

κ. 57 γηα ην δεμί ρέξη κε ηελ αξρή ηνπ κ. 55 γηα ην αξηζηεξό ρέξη). Σν επόκελν 

ζεκείν ζύκπησζεο ησλ δύν ρεξηώλ είλαη ζην κ. 75 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ θαη 

κ. 77 ηνπ δεμηνύ δειαδή ζην 21
ν
 κέηξν ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο (εηθόλεο 33 θαη 

34). 

 ην κ. 55 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ε πξνζζήθε ελόο 

νγδόνπ ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ νγδόσλ ηνπ κέηξνπ. 
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              Δικόνα 33 Μέηπο 77 (δεξί) μέηπο 75 (απιζηεπό)         Δικόνα 34 Μέηπο 57 (δεξί) μέηπο 55 (απιζηεπό)       

 Σν κ. 137 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ζπκπίπηεη ξπζκηθά κε ην κ. 140 ηνπ δεμηνύ 

ρεξηνύ (αξρίδνπλ ηαπηόρξνλα, έρνπλ ίδην ζπλνιηθό αξηζκό νγδόσλ = 8). 

Πξόθεηηαη γηα ην 8
ν
 κέηξν από ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ γηα ην αξηζηεξό ρέξη 

θαη ην 13
ν
 γηα ην δεμί αληίζηνηρα. Δίλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζπκβαίλεη. 

 ηελ πξώηε (από D#4) θαη δεύηεξε (από A#3) πεληαηνληθή ζεηξά ηνπ 

αξηζηεξνύ ρεξηνύ ην ζύλνιν ησλ νγδόσλ πνπ ηηο απνηεινύλ είλαη 144 (εηθόλα 

35). 

 

 

Δικόνα 35. Ππώηη και δεύηεπη πενηαηονική ζειπά 

 

 

 

ύλνιν 144                                                                 ύλνιν 144                                                                 
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 Η ηέηαξηε (C#3) πεληαηνληθή ζεηξά ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ απνηειείηαη 

ζπλνιηθά από 55 όγδνα (εηθόλα 36) 

 

Δικόνα 36.                                

 ηα ηειεπηαία 13 κέηξα ηεο πξώηεο ελόηεηαο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ ν ζπλζέηεο 

κεηώλεη ζπλερώο ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ νγδόσλ ηνπ θάζε κέηξνπ (εηθόλα 

37)                                       

 

Δικόνα 37. Μέηπα 42 - 54 
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 ην δεμί ρέξη ζηα κέηξα 12 – 13 ηεο πξώηεο ζεηξάο θαη ζηα κέηξα 12 – 13 ηεο 

ηξίηεο ζεηξάο παξαηεξείηαη ίδην ξπζκηθό ζρήκα 

 

      

           Δικόνα 38. Μέηπο 12 -13 ππώηηρ ζειπάρ και μέηπα 12 -13 ηπίηηρ ζειπάρ 

                    

 ην κέηξν  140 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ν θζόγγνο D#4 αληηζηνηρεί ζε 8 όγδνα 

ηεο ζπλνδεπηηθήο γξακκήο. Απηό ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά, γηαηί όηαλ ζην 

κέηξν ππάξρνπλ δύν θζόγγνη ηεο ζεηξάο ζπλήζσο ν 2
νο

 θζόγγνο έρεη ηελ αμία 

ησλ πέληε νγδόσλ (εηθόλα 39). 

                                             

Δικόνα 39. Μέηπο 140 (απιζηεπό) 

                                                    

 ην κέηξν 142 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ν θζόγγνο D#4 αληηζηνηρεί ζε 13 όγδνα 

ηεο ζπλνδεπηηθήο γξακκήο (εηθόλα 40). 

 

Δικόνα 40. Μέηπο 142 (απιζηεπό)                                        

 

 ην κέηξν 144 ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ν ηειεπηαίνο θζόγγνο πνπ αθνύγεηαη 

από ηε ζεηξά (F#4) αληηζηνηρεί ζε 21 όγδνα ηεο ζπλνδεπηηθήο γξακκήο 

(εηθόλα 41). 
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Δικόνα 41. Μέηπο 144 (απιζηεπό) 

              

 ην κέηξν 89 γηα πξώηε θνξά δελ ππάξρεη ζπλνδεία ζην αξηζηεξό ρέξη 

αιιά κόλν θζόγγνη ηεο ζεηξάο (εηθόλα 42). 

 

Δικόνα 42. Μέηπο 89 (απιζηεπό) 

 ηα ηειεπηαία όγδνα ηεο ζπνπδήο εκθαλίδεηαη όιε ε ρξσκαηηθή ζθάια 

από Νην κέρξη ην ηειεπηαίν C8. Σν ζύλνιν ησλ θζόγγσλ είλαη 13. 

 

Δικόνα 43. Σελεςηαίο μέηπο ηηρ ζποςδήρ 
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3.2. ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΟΤΓΗ Νο. 6 Automne à Varsovie
3
 

Η ζπνπδή είλαη δνκεκέλε ζε ηξεηο ελόηεηεο ζύκθσλα κε ην πιηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Οη ελόηεηεο είλαη : 

Α: 1-55               Β: 55-98               Γ: 98-121 

 

           Α 1 – 55                                                 Β   55 – 98                        Γ   98 – 121    

 

 

Α ΔΝΟΣΗΣΑ μ. 1-55 

Η πξώηε ελόηεηα μεθηλάεη κε έλα ostinato-παικό ζην θζόγγν E 3 κνηξαζκέλε ζε 

νθηάβεο θαη ζηα δύν ρέξηα ζην πξώην κέηξν (εηθόλα 44) 

 

Δικόνα 44. Παλμόρ μ. 1 

ην ακέζσο επόκελν κέηξν κπαίλεη θαη γηα πξώηε θνξά ε κεισδία ζην δεμί ρέξη. Η 

κεισδία ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα: α) κ. 2-3 β) 3-5 γ) 5-9. Σν πξώην ηκήκα ηεο 

κεισδίαο ησλ κ. 2-3 θηλείηαη κε θαηηνύζα κεισδηθή θίλεζε, εθηόο ησλ δύν πξώησλ 

θζόγγσλ ζε νθηάβεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 45. 

 

 

                                                           
3
 Η αλάιπζε πνπ αθνινπζεί έρεη ζηνηρεία από ηηο αλαιύζεηο ησλ: 

Steinitz, Imagination, 292-299. 

Tsong, Analysis or Inspiration, 33-53. 

Townsend, Problem of Form, 35-78. 

Δικόνα 45. Ππώηο ημήμα ηηρ ππώηηρ μελωδίαρ (δεξί) 
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Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 10  

Αμηνπεξίεξγν είλαη όηη ν κόλνο θζόγγνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ν Ligeti γηα λα 

ζπκπιεξώζεη ηελ θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε κεηαμύ ηνπ Fˉ5 θαη ηνπ C5 είλαη ην 

Eˉ5, ην νπνίν όκσο αθνύγεηαη ζην ostinato-παικό, επνκέλσο πηζαλόηαηα λα 

ππνλνείηαη όηη ε έθηαζε ηεο κεισδίαο είλαη από ην F ˉ5 έσο ην C5 (εηθόλα 45).  

 

Δικόνα 46. Σο ππώηο ημήμα ηηρ μελωδίαρ με ηην πποζθήκη ηος ΜΙ ˉ (δεξί) 

Σν επόκελν κέξνο ηεο κεισδίαο κ. 3 – 5 είλαη ζρεδόλ ίδην κε ην πξνεγνύκελν κε 

κόλε δηαθνξά ηελ πξνζζήθε ελόο επηπιένλ θζόγγνπ B5 ζην ηέινο (εηθόλα 47). 

 

Δικόνα 47. Γεύηεπο ημήμα ηηρ μελωδίαρ (δεξί) 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 5, 10  

Καη εδώ πάιη παξαιείπεηαη ην Eˉ5 πνπ ππάξρεη ζηνλ παικό, άξα θαη εδώ ε κεισδία 

είλαη από ην Fˉ5 έσο ην B4 ρξσκαηηθά. 

Σν ηξίην ηκήκα ηεο κεισδίαο εκθαλίδεη θάπνηα θαηλνύξγηα ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη 

πνιύ κεγαιύηεξν ζε ζρέζε κε ηα δύν πξνεγνύκελα θαη μεθηλάεη κε δηάζηεκα 7εο Μ. 

αληί γηα νθηάβα θαη από έλα θζόγγν ςειόηεξα ζε ζρέζε κε ηα δύν πξνεγνύκελα 

ηκήκαηα. Δπίζεο ε θαηάιεμή ηνπ είλαη ηξίθσλε (εηθόλα 48). 
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Δικόνα 48. Σπίηο ημήμα ηηρ μελωδίαρ 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 10  

Δδώ πιένλ δελ έρνπκε κόλν θαηηνύζεο ρξσκαηηθέο θηλήζεηο αιιά θαη πεδήκαηα πξνο 

πάλσ. Όπσο θαίλεηαη ην δηάζηεκα ηεο 7Μ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα δώζεη 

κεγαιύηεξε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ κπαίλεη ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο θζόγγνπο 

ηεο κεισδίαο. 

Η δεύηεξε κεισδία πεξηιακβάλεη ηα κέηξα 10-17 κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηελ πξώηε θαη  είλαη ηξίθσλε.  

Σν πξώην ηκήκα ηεο κεισδίαο πεξηιακβάλεη ηα κέηξα 10-11. 

 

Δικόνα 49 Ππώηο ημήμα ηηρ δεύηεπηρ μελωδίαρ (δεξί) 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 10  

ην πξώην ηκήκα ε κεισδηθή θίλεζε είλαη θαζαξά θαηηνύζα ρξσκαηηθή, από ην F#5 

έσο ην Eˉ5 (εηθόλα 49). 

Σν δεύηεξν ηκήκα ηεο κεισδίαο πεξηιακβάλεη ηα κέηξα 11-13 

 

Δικόνα 50 Γεύηεπο ημήμα ηηρ μελωδίαρ (δεξί) 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 5, 10  
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ην δεύηεξν ηκήκα ε κεισδηθή θίλεζε είλαη θαηηνύζα ρξσκαηηθή από ην F#5 έσο ην 

Dˉ5 (εηθόλα 50). Δδώ παξαιείπεηαη ην D5, ην νπνίν όκσο αθνύγεηαη από ηνλ θζόγγν 

ηνπ παικνύ – ostinato. Δπίζεο, ην G5 πνπ παίδεηαη ζηνλ παικό από ζηα κέηξα 11-12 

ζπκπιεξώλεη ηελ ηξίθσλε ζπγρνξδία πνπ παξαιείπεηαη ζηε κεισδία (εηθόλα 51). 

 

Δικόνα 51. Γεύηεπο ημήμα ηηρ μελωδίαρ με ηην πποζθήκη ηος ΡΔ ΟΛ ΡΔ από ηον παλμό 

 

 

 

 

 

Σν ηξίην θαη κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο κεισδίαο πεξηιακβάλεη ηα κέηξα 13-17. 

 

 

Δικόνα 52. Μέηπα 13 - 17 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 10  

ην ηκήκα απηό όπσο θαη ζην ηξίην ηκήκα ηεο πξώηεο κεισδίαο εκθαλίδεηαη ην 

δηάζηεκα ηεο 7εο Μ, ην δηάζηεκα ηεο 7εο κ θαη  δύν ηεηξάθσλεο ζπγρνξδίεο. ην 

ηκήκα απηό ε θίλεζε δελ είλαη κόλν θαηηνύζα ρξσκαηηθή, αιιά πεξηιακβάλεη θαη 

αληόληα δηαζηήκαηα. Η έθηαζε είλαη από ην G#6 έσο ην B5 ή από ην A5 έσο ην B4 

(εηθόλα 52). 

Η ζπλνδεία ηεο δεύηεξεο κεισδίαο εκθαλίδεη θάπνηα θαηλνύξγηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ξεθηλάεη από ην θζόγγν D4 ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 9
νπ

 κέηξνπ θαη εθηείλεηαη κέρξη ηελ 
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αξρή ηνπ κέηξνπ 15. Από ην κέηξν 15 σο θαη ην δεύηεξν κηζό ηνπ κέηξνπ 20 

εκθαλίδεηαη ν θζόγγνο A 3 ζηνλ παικό. Γηα πξώηε θνξά ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 11
νπ

 

κέηξνπ εκθαλίδεηαη κηα θαηηνύζα κεισδηθή θίλεζε από ηνλ θζόγγν G2 κέρξη ην C2, 

κε παξάιεηςε θαη εδώ, όπσο θαη ζηε κεισδία, ηνπ θζόγγνπ D3 πνπ ππάξρεη ζηνλ 

παικό-ostinato (εηθόλα 53). 

 

Δικόνα 53. Μελωδική γπαμμή από ηο μέηπο 11 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 32, 8, 6, 5, 5, 4, 4  

Από ην δεύηεξν κηζό ηνπ 11
νπ

 κέηξνπ μεθηλάεη θαη ην αξηζηεξό ρέξη λα παίδεη 

θαηηνύζεο ρξσκαηηθέο θηλήζεηο θαη όρη κόλν ηνλ παικό –ostinato δειαδή απνθηά πην  

ελεξγό ξόιν ζηελ ζπνπδή. 

Η ηξίηε κεισδία πεξηιακβάλεη ηα  κέηξα 18-24. 

Σν πξώην ηκήκα ηεο κεισδίαο πεξηιακβάλεη ηα κέηξα 18-19 

 

Δικόνα 54. Ππώηο ημήμα ηηρ μελωδίαρ ζηα μέηπα 18 - 19 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 10  

ην ηκήκα απηό ρξεζηκνπνηείηαη ην δηάζηεκα ηεο 7εο Μ ζηελ αξρή θαη δελ είλαη  

μεθάζαξε ε  έθηαζε ηεο κεισδίαο, δειαδή ην αλ εθηείλεηαη από ην A#6 - G6 (πάλσ 

θσλή) ή από ην B5 - G5 (θάησ θσλή) κε παξάιεηςε ηνπ A5# (εηθόλα 54). 

Σν δεύηεξν ηκήκα ηεο κεισδίαο εθηείλεηαη ζηα κέηξα 19-21. 

 

Δικόνα 55. Γεύηεπο ημήμα ηηρ μελωδίαρ ζηα μέηπα 19 - 21 
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Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 5, 10  

ην δεύηεξν ηκήκα ε κεισδία μεθηλάεη από ην δηάζηεκα ηεο 7
εο

 Μ, αιιά κε ηε 

δηαθνξά όηη ε ζπγρνξδία είλαη ηεηξάθσλε ρσξίο λα είλαη θαη εδώ μεθάζαξε ε έθηαζε 

ηεο κεισδίαο δει. από ην Α#6 - Gˉ6 (πάλσ  θσλή) ή από ην B5 - Gˉ5 (θάησ θσλή) 

(εηθόλα 55).  

Σν ηξίην ηκήκα ηεο κεισδίαο εθηείλεηαη ζηα κέηξα 21-24 θαη είλαη κηθξόηεξν θαηά 

ηξεηο ζπγρνξδίεο ζε ζρέζε κε ηα ηειεπηαία ηκήκαηα ησλ δύν πξνεγνύκελσλ 

κεισδηώλ. 

 

Δικόνα 56. Σπίηο ημήμα ηηρ μελωδίαρ ζηα μέηπα 21 - 24 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 10, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 9  

ην ηκήκα απηό ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ην δηάζηεκα ηεο 7
εο

 Μ θαη όρη ηεο νθηάβαο. 

Δπίζεο, ζ’ απηό ην ηκήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ε αμία ησλ 9  (εηθόλα 

56). 

Από ην κέηξν 19 έσο θαη ην κέηξν 26 ν παικόο-ostinato ρξεζηκνπνηεί 

επαλαιακβαλόκελνπο θζόγγνπο μεθηλώληαο από ην G#3 (ελαξκόληνο ηνπ Aˉ3 πνπ 

ππήξρε ζηα πξνεγνύκελα κέηξα). Από ην κ. 20 έσο θαη ην κ. 22 ν παικόο έρεη ην 

θζόγγν Βˉ3 (εηθόλα 57) θαη από ην κ. 23 έσο ην κέζν ηνπ κ. 24  έρνπκε ην θζόγγν 

Β . Από ην δεύηεξν κηζό ηνπ 24νπ κέηξνπ έσο θαη ηελ αξρή ηνπ κέηξνπ 26 έρνπκε 

ην θζόγγν C4. 
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Δικόνα 57. Μοπθή παλμού από μ. 19 - 26 

Από ην ηέινο ηνπ κέηξνπ 18 μεθηλάεη κηα θαηλνύξγηα θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε ζην 

αξηζηεξό ρέξη κε ζηνηρεία από ηηο κεισδίεο πνπ παίδνληαη από ην δεμί ρέξη. 

Αθνινπζεί κηα ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ κεισδηθώλ γξακκώλ ηνπ αξηζηεξνύ 

ρεξηνύ. 

 

Δικόνα 58. Μέηπα 18 - 20 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ ζηα κέηξα 18-20 είλαη 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4  

 

Δικόνα 59. Μέηπα 20 – 23 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ ζηα κέηξα 20-23 είλαη 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6  

 

Δικόνα 60. Μέηπα 23 – 24 

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ ζηα κέηξα 23-24 είλαη 3, 3, 3, 3, 6, 5  

 

Δικόνα 61. Μέηπα 24 – 26 
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Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ ζηα κέηξα 24-26 είλαη 5, 5, 5, 5, 5, 5  

Από ην κέηξν 25 έσο ην κέηξν 43 ππάξρεη κηα ζπλερήο εκθάληζε κεισδηώλ θαη ζηα 

δύν ρέξηα κε θαηηνύζεο θηλήζεηο αιιά θαη αληόληα δηαζηήκαηα. ην κέηξν 30 έρνπκε 

επαλεκθάληζε κεισδίαο κε ηξία ηκήκαηα πνπ είλαη παξόκνηα κε ηηο πξώηεο ηξεηο 

όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Χξεζηκνπνηείηαη ην δηάζηεκα ηεο 9εο κ (2αο κ), 

αλαζηξνθήο ηεο 7εο Μ. ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ηκήκαηνο ηεο κεισδίαο 

επαλεκθαλίδεηαη ην δηάζηεκα ηεο 7εο Μ. Η έθηαζε ηεο κεισδίαο είλαη από ην κέηξν 

30 έσο θαη ην κέηξν 36. 

Από ην κέηξν 26 ν παικόο-ostinato επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (νθηάβεο) κε 

ην θζόγγν C#4 κέρξη ην κέηξν 32. Αμηνπεξίεξγν είλαη όηη ε αιιαγή αλάκεζα ζηνπο 

θζόγγνπο ηνπ παικνύ γίλεηαη επηθαιππηόκελε, δειαδή ν επόκελνο θζόγγνο ηνπ 

παικνύ A4 εκθαλίδεηαη ζπγρξόλσο κε ην θζόγγν C#4. ην κέηξν 33 έρνπκε κηα 

θαηηνύζα κεισδηθή θίλεζε ζην αξηζηεξό ρέξη, από ην C4 έσο ην A3, ε νπνία ηνλίδεη 

ηνλ επόκελν θζόγγν ηνπ παικνύ αθνύ θαηαιήγεη ζε απηόλ(A3). Ο παικόο-ostinato κε 

ην θζόγγν Α3 ππάξρεη από ην κέηξν 33 έσο θαη ην κέηξν 38. Ο επόκελνο θζόγγνο ηνπ 

παικνύ-ostinato έξρεηαη επίζεο επηθαιππηόκελνο από ην θζόγγν Α3. Ο θζόγγνο G3 

(παικόο-ostinato) εθηείλεηαη από ην κέηξν 39 έσο θαη ηελ αξρή ηνπ κέηξνπ 43 . 

Από ην κέηξν 43 έσο θαη ηελ αξρή ηνπ κέηξνπ 55 έρνπκε έλα είδνο fugato κε ηελ 

ηερληθή ησλ Hemiola, ηνπ πνιπκέηξνπ θαη ζηνηρεία από ηελ πνιπξπζκία πνπ 

ζπλαληηέηαη ζηε κνπζηθή ηεο  ππνζαράξηαο Αθξηθαληθήο επείξνπ. Σν ζύλνιν ησλ 

θσλώλ είλαη ηέζζεξηο ζπλ ηνλ παικό-ostinato. Η θάζε θσλή θηλείηαη θπξίσο 

ρξσκαηηθά πξνο ηα θάησ έρνληαο ε θάζε κία δηαθνξεηηθή έθηαζε. Οη εθηάζεηο ησλ 

θσλώλ είλαη:  

 

Δικόνα 62. Έκηαζη ππώηηρ θωνήρ 

 

Δικόνα 63. Έκηαζη δεύηεπηρ θωνήρ 
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Δικόνα 64. Έκηαζη ηπίηηρ θωνήρ 

 

Δικόνα 65. Έκηαζη ηέηαπηηρ θωνήρ 

      

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ζηε δεύηεξε θσλή παξαιείπεηαη ν θζόγγνο F#4 

ζην κέηξν 48 από ηε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο θσλήο, ν νπνίνο όκσο αθνύγεηαη ζηνλ 

παικό-ostinato. ηελ ηέηαξηε θσλή παξαιείπεηαη ν θζόγγνο  E4 θαη  F4 ζην κέηξν 47 

θαη  ν θζόγγνο A 2 θαη A2 ζην κέηξν 53, νη νπνίνη θαη απηνί αθνύγνληαη ζηνλ παικό-

ostinato. Οη δύν πξώηεο θσλέο θαηαιήγνπλ ζηνπο θζόγγνπο ηεο λέαο κεισδίαο πνπ 

μεθηλάεη από ην κέηξν 55.   

Οη αμίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο  θσλέο είλαη 5  ζηελ πξώηε, 3  ζηε δεύηεξε, 7 

 ζηελ ηξίηε θαη ε ηειεπηαία θσλή δελ έρεη κία ζηαζεξή αμία αιιά απμάλεηαη 

ζηαδηαθά από 3 ζε 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 11 . Γεκηνπξγείηαη δειαδή έλα είδνο 

πνιπκέηξνπ αλάκεζα ζηηο θσλέο κε κόλν θνηλό ζηνηρείν όηη όιεο είλαη πνιιαπιάζηα 

ηνπ . Αθνινπζεί ε ξπζκηθή απεηθόληζε ηνπ fugato ησλ ηεζζάξσλ θσλώλ θαη ηνπ 

παικνύ (εηθόλα 66) όπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ην πνιπκέηξν.  

ηα κέηξα 51-55 ππάξρεη έλα ζηαδηαθό crescendo πνπ θαηαιήγεη ζε ff πξώηε θνξά 

ζηελ ζπνπδή). 
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Δικόνα 66. Ρςθμική απεικόνιζη ηος fugato, μέηπα 43 - 55 

 

 

 

 



58 
 

Από ην κέηξν 43 ν θζόγγνο ηνπ παικνύ-ostinato είλαη ην ΜΙ κέρξη ην κέηξν 45. ηα 

κέηξα 45-55 ν παικόο-ostinato δελ έρεη ηε κνξθή πνπ είρε κέρξη ηώξα θαη εκθαλίδεη 

παξαπάλσ από έλα θζόγγν κε αληνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε.  

Σν ζύλνιν ησλ θζόγγσλ ηνπ παικνύ-ostinato πνπ εκθαλίδνληαη από ηελ αξρή ηνπ 

θνκκαηηνύ κέρξη θαη ην κέηξν 55 ζρεκαηίδεη κηα δσδεθάθζνγγε κεισδία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη από ρξσκαηηθή θίλεζε. Ο Ligeti ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δώδεθα 

δηαθνξεηηθνύο ρξσκαηηθνύο θζόγγνπο ζηνλ παικό (εηθόλα 67).   

 

Δικόνα 67. Φθόγγοι ηος παλμού ζηα μ. 1-55 

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ν Ligeti ζηελ πξώηε ελόηεηα ρξεζηκνπνηεί 

ζπλνιηθά 66 θζόγγνπο ηνπ πηάλνπ ρσξίο λα παξαιείπεη θαλέλαλ αλάκεζα. Οη θζόγγνη 

πνπ δελ αθνύγνληαη είλαη νη 12 ηειεπηαίνη από πάλσ θαη 10 ηειεπηαίνη από θάησ.  

  

Β Δνόηηηα, μ. 55 – 98 

Η δεύηεξε ελόηεηα μεθηλάεη κε ηελ εκθάληζε δύν κεισδηώλ από ην αξηζηεξό θαη ην 

δεμί ρέξη. Η έθηαζε ησλ δύν κεισδηώλ είλαη από ην κέηξν 55 έσο ην 62. Οη κεισδίεο 

αθνύγνληαη ηαπηόρξνλα θαη κε ηηο ίδηεο αμίεο. Δίλαη ρσξηζκέλεο ζε ηξία κέξε όπσο 

θαη ζηελ πξώηε ελόηεηα. 

Σν πξώην ηκήκα είλαη από ην κέηξν 55-56 (εηθόλα 68). 

 

Δικόνα 68. Ππώηο ημήμα μελωδίαρ μ. 55 – 56  

 Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 10  

Η έθηαζε ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο ηεο κεισδίαο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ είλαη από ην θζόγγν 

C7 κέρξη ην A6 ελώ ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ από ην θζόγγν G 1 κέρξη θαη ην E 1 

(εηθόλα 66). ε αληίζεζε κε ηελ πξώηε ελόηεηα ν ζπλζέηεο εδώ θηλείηαη θαζαξά κε 
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δηαζηήκαηα θαηηνύζα ρξσκαηηθά ρσξίο λα παξαιείςεη θαλέλα ελδηάκεζν θζόγγν. 

Πηζαλόηαηα απηό λα ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ έρεη ηνλ παικό – ostinato 

γηα ζπλνδεία όπσο είρε ζηελ πξώηε ελόηεηα γηα λα ζπκπιεξώζεη ηνπο θζόγγνπο πνπ 

ζα παξέιεηπε.   

Σν δεύηεξν ηκήκα είλαη από ην κέηξν 56 – 58  (εηθόλα 69) 

 

Δικόνα 69 Γεύηεπο ημήμα μελωδίαρ μ. 56 – 58  

Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 5, 5, 5, 10  

Όπσο θαη ζην πξώην ηκήκα ηεο κεισδίαο έηζη θαη εδώ θηλείηαη θαζαξά ρξσκαηηθά. Η 

έθηαζε ηνπ δεύηεξνπ ηκήκαηνο ηεο κεισδίαο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ είλαη από ην θζόγγν 

C7 κέρξη θαη ην A 6 ελώ ηνπ αξηζηεξνύ από ην θζόγγν G 1 κέρξη θαη ην D1 (εηθόλα 

67).  

Σν ηξίην ηκήκα είλαη ηα κέηξα 58-62.  

 

Δικόνα 70. Σπίηο ημήμα ηηρ μελωδίαρ, μ. 58-61 

 Οη αμίεο ησλ θζόγγσλ είλαη 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 17  

Σν ηξίην ηκήκα ηεο κεισδίαο, ελώ ηα δύν πξνεγνύκελα θηλνύληαλ ρξσκαηηθά, απηό 

εκθαλίδεη ζηνηρεία παξόκνηα κε απηά ηνπ ηξίηνπ ηκήκαηνο ηεο 1
εο

 κεισδίαο ηεο 



60 
 

πξώηεο ελόηεηαο . Η έθηαζε ησλ θσλώλ είλαη από ην θζόγγν ΡΔ κέρξη θαη ην ΦΑ γηα 

ην δεμί θαη από ην θζόγγν ΛΑ  κέρξη θαη ην Ι γηα ην αξηζηεξό (εηθόλα 70). 

Σν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δύν κεισδηώλ είλαη 4
εο

 απμεκέλν (+5 νθηάβεο) θαη είλαη 

ζηαζεξό κέρξη ην ηέινο ηνπο. ην ηξίην ηκήκα ζπλαληνύκε θάηη παξόκνην κε ην ηξίην 

ηκήκα ηεο πξώηεο κεισδίαο ηεο πξώηεο ελόηεηαο, όπνπ εκθαληδόηαλ γηα πξώηε θνξά 

ην δηάζηεκα ηεο 7εο Μ αληί ηεο νθηάβαο, εδώ όκσο εκθαλίδεηαη ην δηάζηεκα ηεο 2αο 

κ (αλαζηξνθή ηεο 7εο Μ) αληί ηεο ηαπηνθσλίαο. ηελ θαηάιεμε ησλ δύν κεισδηώλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ζπλερήζεηο ε κία 4εο απμεκέλεο (δεμί) θαη ε άιιε 5εο 

ειαηησκέλεο (αξηζηεξό) δειαδή ην ίδην δηάζηεκα. 

ην μεθίλεκα ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο δελ αθνύκε ηνλ παικό-ostinato κέρξη θαη ην 

ηέινο  ηεο εκθάληζεο ησλ δύν κεισδηώλ. Απηό ζπκβαίλεη πηζαλόηαηα γηαηί ν 

ζπλζέηεο ζέιεη λα εθηνλώζεη ηελ έληαζε πνπ ππήξρε ζην ηέινο ηεο 1
εο

 ελόηεηαο. 

Δπίζεο νη δύν κεισδίεο δελ παίξλνπλ θάπνην ζεκάδη ηνληζκνύ γηαηί δελ ππάξρεη ν 

παικόο θαη επνκέλσο αθνύγνληαη μεθάζαξα. Από ην κέηξν 62 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

θνκκαηηνύ ν παικόο δελ μαλαδηαθόπηεηαη. 

Από ην κέηξν 62 κέρξη ην κέηξν 73 έρνπκε ηελ εκθάληζε λέαο κεισδίαο κόλν από ην 

αξηζηεξό ρέξη. Από ην κέηξν 62 κέρξη θαη ην κέηξν 87 ν παικόο πεξλάεη ζην δεμί. Ο 

παικόο απνηειείηαη από δηαζηήκαηα 4εο απμεκέλεο ή 5εο ειαηησκέλεο  θαη θηλείηαη 

ρξσκαηηθά πξνο ηα πάλσ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο 5εο θαζαξήο, θάζε 

θνξά πνπ ζέιεη λα αλέβεη έλα εκηηόλην πξνο ηα πάλσ, θαηαιήγνληαο ζηνλ ςειόηεξν 

θζόγγν ηνπ πηάλνπ (C8) ζην κέηξν 73. Από ην κέηξν 73 μεθηλάεη κηα θαηηνύζα 

ρξσκαηηθή θίλεζε κε 5
εο

 θαζαξέο πνπ ζηακαηάεη ζην κέηξν 74. Από ην κέηξν 74 

κέρξη θαη ην κέηξν 81 ν παικόο θηλείηαη θπξίσο αλάκεζα ζε δύν θζόγγνπο, ην 6 

θαη ην F6. Από ην κέηξν 81 κέρξη θαη ην κέηξν 87 ν παικόο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή 

ηνπ κνξθή (1
ε
 ελόηεηα), κε επαλαιακβαλόκελν θζόγγν είηε ζε νθηάβεο είηε ζε 

ηαπηνθσλία. 

Από ην κέηξν 73 κέρξη θαη ην κέηξν 87 εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξεο από κία κεισδίεο 

θαη ζην δεμί θαη ζην αξηζηεξό ρέξη, πνπ θηλνύληαη ρξσκαηηθά είηε πξνο ηα θάησ είηε 

πξνο ηα πάλσ. 

Από ην κέηξν 87 κέρξη θαη ην κέηξν 98 εκθαλίδεηαη έλα λέν fugato παξόκνηαο πθήο 

κε απηό ηεο A
 
ελόηεηαο ( κέηξν 43 – 55). Δδώ από ην κέηξν 93 μεθηλάεη κηα αληνύζα 

ρξσκαηηθή θίλεζε πξνο ηα πάλσ πνπ θαηαιήγεη γηα δεύηεξε θνξά ζηνλ ςειόηεξν 

θζόγγν ηνπ πηάλνπ (C8). Η θαηάιεμε ζην θζόγγν απηό γίλεηαη κε ηε κεισδία θαη όρη 

κε ηνλ παικό. ε αληίζεζε κε ην πξώην fugato (κέηξα 43-55) εδώ από ην κέηξν 91 

έρνπκε ηελ εκθάληζε ζπγρνξδηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αληνύζα ή θαηηνύζα θίλεζε 

ησλ ρεξηώλ. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ fugato ησλ κ. 97 – 98 έρνπκε κηα αληνύζα 

ρξσκαηηθή θίλεζε ζην δεμί ρέξη κε ηνλ ξπζκό ηνπ παικνύ πνπ θαηαιήγεη ζην C8  ελώ 

ζην αξηζηεξό ρέξη έρνπκε κηα θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε πνπ θαηαιήγεη ζην G1.  
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Μέρξη ην ηέινο ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο ν Ligeti θαιύπηεη ην εύξνο ησλ 86 από ηνπο 88 

θζόγγνπο ηνπ πηάλνπ. Οη κόλνη θζόγγνη πνπ δελ αθνύγνληαη είλαη νη δύν 

ρακειόηεξνη, ην A0 θαη ην Α#0.   

  

Γ Δνόηηηα, μ. 98 -121 

Η ηειεπηαία ελόηεηα ηεο ζπνπδήο μεθηλάεη κε  παξόκνην ηξόπν όπσο θαη ε A 

ελόηεηα,  δειαδή κε ηνλ παικό ζην θζόγγν D#2. Από ην κέηξν 99 έσο ην κέηξν 105 

αξρίδεη ε είζνδνο θσλώλ ζην δεμί θαη ζην αξηζηεξό ρέξη, κε αληνύζα θνξά νη δύν 

πξώηεο θαη κε θαηηνύζα θνξά νη δύν επόκελεο. Ο παικόο μεθηλάεη κε D#2 ζην κέηξν 

98 (επαλαιακβαλόκελνη θζόγγνη) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά αλεβαίλεη ρξσκαηηθά 

πξνο ηα πάλσ κέρξη θαη ην θζόγγν G4 ζην κέηξν 106. 

Από ην κέηξν 105 μεθηλάεη κηα θαηλνύξγηα κεισδία κε θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε 

ζε 5
εο

 ζην δεμί, ελώ ην αξηζηεξό ρέξη θηλείηαη θαη απηό ζε 5
εο

, αιιά θπξίσο κε 

αλνδηθή πνξεία.  

Από ην κέηξν 107 μεθηλάεη έλα ηξίην fugato κε ηξεηο θσλέο ζπλ ηνλ παικό κε ηνπο 

θζόγγνπο D4 θαη F4. Σν fugato απηό είλαη πνιύ κηθξόηεξν ζε ζρέζε κε ηα δύν 

πξνεγνύκελα θαζώο απνδνκείηαη από ην κέηξν 110 θαη κεηά. Μεηά ην κέηξν 110 

μεθηλάεη ε πξνεηνηκαζία γηα κηα κεγάιε θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε θαη ησλ δύν 

ρεξηώλ.  

Σν δεμί ρέξη μεθηλάεη από ην κέηξν 112 θαη θαηαιήγεη ηειηθά ζηνλ ρακειόηεξν 

θζόγγν ηνπ πηάλνπ (A0). Απηή ε θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε ρξεζηκνπνηεί ην 

δηάζηεκα ηεο 9
εο

 Μ ζηηο δύν πξώηεο ζπγρνξδίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 9
εο

 κ γηα 34 

ζπγρνξδίεο ζην ζύλνιν (εηθόλα 71). Η ηειεπηαία 9
ε
 κ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ κέηξνπ 

119 θαη ζηε ζπλέρεηα από ην κέηξν 120 ε θαηηνύζα ρξσκαηηθή θίλεζε γίλεηαη κε έλα 

κόλν θζόγγν θάζε θνξά κέρξη θαη ηελ θαηάιεμε. 

 

 

 

Δικόνα 71. Καηιούζα μελωδική με 9η Μ και 9η μ 
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Σν αξηζηεξό ρέξη κε θαηηνύζεο ρξσκαηηθέο θηλήζεηο είηε ζε 5
εο

, είηε ζε νθηάβεο, είηε 

κε κόλν έλα θζόγγν, θαηαθέξλεη λα θζάζεη ζηνλ ρακειόηεξν θζόγγν ηνπ πηάλνπ 

(κεισδηθά) ζην κέηξν 119. Ο παικόο ζπλερίδεη θαη απηόο ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία 

κνηξαζκέλνο θαη ζηα δύν ρέξηα κε θηλήζεηο είηε ρξσκαηηθέο πξνο ηα θάησ είηε 

αληνύζεο 2
εο

 Μ ρξσκαηηθά πξνο ηα θάησ, θαη θαηαιήγεη θαη απηόο ζην ρακειόηεξν 

θζόγγν ηνπ πηάλνπ ζην ηέινο ηνπ κέηξνπ 116. Ο ξόινο ηνπ παικνύ πεξλάεη θαη ζηα 

δύν ρέξηα κε αμίεο 16
α
 θαηαιήγνληαο ζην ρακειόηεξν θζόγγν ηνπ πηάλνπ. 

 

Δικόνα 72. Μεηπα 120 - 122 

Η ζπνπδή απηή έρεη ζπλνιηθά ηξεηο θνξπθώζεηο. Κάζε θνξύθσζε δηαθόπηεηαη 

απόηνκα θαη  εθηνλώλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ είζνδν πιηθνύ ζε πνιύ ρακειή 

έληαζε (pp subito) αιιά θαη κε ειάρηζην πιηθό (πξώηε ελόηεηα παικόο-ostinato, 

δεύηεξε ελόηεηα δίθσλε κεισδία ρσξίο παικό θαη ηξίηε ελόηεηα πάιη κε παικό). 

Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ν Ligeti ζέιεη λα μερσξίζεη ηεο ελόηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

εζσηεξηθέο θνξπθώζεηο ησλ ελνηήησλ. Αθόκα θαη ζην ηειείσκα ηεο ηξίηεο 

θνξύθσζεο (ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ), ην θόςηκν γίλεηαη απόηνκα κε ην παίμηκν ηνπ 

ρακειόηεξνπ θζόγγνπ ηνπ πηάλνπ A0 πνπ αθνινπζείηαη από ζησπή. Χαξαθηεξηζηηθό 

όιεο ηεο ζπνπδήο είλαη ην γεγνλόο όηη νη λόηεο ηεο θάζε κεισδίαο ή θάπνηνπ 

κεισδηθνύ ηκήκαηνο ηνλίδνληαη κε ηε ρξήζε (Accent) ή  (tenuto) κε εμαίξεζε ηα 

κέηξα 55 έσο θαη 61, όπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνληζκώλ δε ρξεηάδεηαη γηαηί δε ππάξρεη 

ν παικόο ζε δεύηεξν επίπεδν.  
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Ο πόλορ ηηρ ακολοςθίαρ Fibonacci ζηην ζποςδή απ. 6 

Όπσο ζηελ πξώηε ζπνπδή, έηζη θαη ζηελ έθηε ν Ligeti θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ησλ 

αξηζκώλ Fibonacci ζε βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζπνπδήο. 

ηε ζπνπδή απηή ν Ligeti ρξεζηκνπνηεί θαλνληθή αξίζκεζε αιιά θαη δηπιή αξίζκεζε 

ησλ κέηξσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ εθηειεζηή. Πξνζπαζώληαο λα βνεζήζεη ηνλ 

εθηειεζηή, από ηελ αξρή ηεο ζπνπδήο ρσξίδεη ηα κέηξα κε δηαθεθνκκέλεο θάζεηεο 

γξακκέο. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, όζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνύο Fibonacci, γίλεηαη 

ρξήζε θαη ηεο δηπιήο αξίζκεζεο ησλ κέηξσλ γηα ην ζρνιηαζκό ζεκαληηθώλ ζεκείσλ 

ηνπ θνκκαηηνύ.  

 Η αξρή ηεο δεύηεξεο ελόηεηα μεθηλάεη ζην κέηξν 55.  

 Ο θζόγγνο E 5 (εηθόλα 73) ηνπ παικνύ  είλαη ν 55
ορ

  θζόγγνο κεηξώληαο από 

θάησ θαη ν 34
ορ

  κεηξώληαο από πάλσ ζην πηάλν. Δίλαη δειαδή ε ρξπζή ηνκή 

ηνπ πηάλνπ από θάησ πξνο ηα πάλσ. 

 

Δικόνα 73. E 5 

 Ο πξώηνο θζόγγνο F 6 (εηθόλα 74) ηεο κεισδίαο ζηελ αξρή ηεο ζπνπδήο είλαη 

ν θζόγγνο 21
ορ

  κεηξώληαο από πάλσ πξνο ηα θάησ από ην ηέινο ηνπ πηάλνπ.  

 

Δικόνα 74. F 6 

 ην ηέινο ηνπ κέηξνπ 5 γίλεηαη ε εκθάληζε ηεο πξώηεο 7
εο

 Μ ζηε κεισδία 

ζηελ αξρή ηνπ 3
ος

 ηκήκαηνο ηεο κεισδίαο. 

 

Δικόνα 75. Ππώηα διάζηημα 7ηρ Μ (μέηπο 5) 
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 Σν ζύλνιν ησλ 7Μ πνπ ηνλίδνπλ πεξηζζόηεξν ζεκεία ηεο κεισδίαο από ην κ. 

1-24 είλαη 13 (εηθόλα 76). 

 

Δικόνα 76. Οι 7μ από ηο μέηπο 1 - 24 

 Με ηε δηπιή αξίζκεζε ησλ κέηξσλ ζηε ζπνπδή ζην κέηξν 3 μεθηλάεη ε πξώηε 

κεισδία ζην δεμί ρέξη (εηθόλα 77). 

 

Δικόνα 77. Ππώηη είζοδορ μελωδίαρ 

 ην κέηξν 8 έρνπκε ηελ 3
η
 7

ε
 Μ. (εηθόλα 78) αιιά θαη ην κεγαιύηεξν αληόλ 

δηάζηεκα ηεο κεισδίαο B  – D (απνηειείηαη από 5 λόηεο). 

 

 

Δικόνα 78. Μέηπο 8 
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 Σν ζύλνιν ησλ θζόγγσλ ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο κεισδίαο είλαη 21 – 1 = 20. 

Γειαδή ζηνλ 21
ο
 θζόγγν εηζέξρεηαη λέα κεισδία.  

 Σν ζύλνιν ησλ θζόγγσλ ηεο 3
ηρ

 κεισδίαο είλαη ηπειρ θζόγγνη ιηγόηεξν ζε 

ζρέζε κε ηηο δύν πξνεγνύκελεο. 

 ην κέηξν 13 (δηπιά κέηξα) εκθαλίδεηαη ην Eˉ5 ζηε κεισδία πνπ 

παξαιείπνληαλ ζηα δύν πξνεγνύκελα ηκήκαηα ηεο κεισδίαο (εηθόλα 77). 

 

Δικόνα 79. Σπίηο ημήμα ηηρ 2ηρ μελωδίαρ 

 ην κέηξν 13 κπαίλεη ην 3
ο
 ηκήκα ηεο δεύηεξεο κεισδίαο  

 Μέηα ην κέηξν 34 (δηπιά κέηξα) εκθαλίδεηαη ε 3
η
  κεισδία. 

 

Δικόνα 80. Δίζοδορ 3ηρ μελωδίαρ 
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 ην κέηξν 21 (δηπιά κέηξα) γηα πξώηε θνξά έρνπκε ηελ αμία ηνπ  (8) ζηε 

κεισδία θαη ζην αληίζηνηρν 21 (θαλνληθή κέηξεζε) έρνπκε πάιη ηελ αμία  
(8).  

 Η πξώηε θνξά πνπ αθνύγεηαη ν θζόγγνο F#3 (εηθόλα 81) πνπ είλαη ε ρξπζή 

ηνκή ηνπ πηάλνπ από πάλσ πξνο ηα θάησ είλαη ζην κέηξν 55 (δηπιά κέηξα) 

 

Δικόνα 81 F#3 

 Ο θαλόλαο πνπ μεθηλάεη ζην κέηξν 43 δηαξθεί 13 κέηξα κέρξη ηελ αξρή ηνπ κ. 

55. 

 ηελ αξρή ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο, κ. 55, ην δεμί ρέξη αξρίδεη από ην θζόγγν 

C7 (εηθόλα 82) πνπ είλαη ν 13
ορ

  θζόγγνο κεηξώληαο πξνο ηα θάησ από ηνλ 

ςειόηεξν θζόγγν ηνπ πηάλνπ ΝΣΟ. 

 

Δικόνα 82. C8 

 

 ην ηέινο ηνπ κέηξνπ 88 θαη ηελ αξρή ηνπ 89 (δηπιά κέηξα) αξρίδεη ε 3
η
 

είζνδνο  θσλήο ηνπ θαλόλα ηεο πξώηεο ελόηεηαο.  

 ην κέηξν 89  αξρίδεη ε 3
η
 είζνδνο  θσλήο ηνπ θαλόλα ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο 

 Η πξώηε θνξά πνπ αθνύκε ηνλ ςειόηεξν θζόγγν ηνπ πηάλνπ C8 (εηθόλα 83) 

είλαη αθξηβώο κεηά ην ηέινο ηνπ κέηξνπ 144 (δηπιά κέηξα). 
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Δικόνα 83 Μέηπο 72 - 73 

 

 ην κέηξν 233 (δηπιά κέηξα) γίλεηαη ε πξώηε πηώζε ζηε ρακειόηεξε λόηα 

ηνπ πηάλνπ A0. ε απηό ην κέηξν επίζεο γίλεηαη ε πξώηε νινθιήξσζε όισλ 

ησλ λνηώλ ηνπ πηάλνπ. 

 Η επόκελε θνξά είλαη κεηά από 5 κέηξα (δηπιά κέηξα). 

 ην 21
ο
 κέηξν (κέηξν 119) από ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο κεισδηθνύ ηκήκαηνο 

(κέηξν 99) έρνπκε ηελ εκθάληζε γηα πξώηε θνξά ελόο ηπίησος (εηθόλα 84) ζε 

όιε ηε ζπνπδή.   

 

Δικόνα 84. Μέηπο 119 

 Από ην κέηξν 113 αξρίδεη κηα θαηηνύζα κεισδηθή-ζπγρνξδηαθή θίλεζε κε 9κ 

πνπ ζην ζύλνιό ηνπο είλαη 34 (εηθόλα 85). 
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Δικόνα 85. Καηιούζα μελωδική κίνηζη με 9μ 
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4.  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ 

4.1. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΝΟΨΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Οη ζπνπδέο Νν.1 θαη Νν. 6 κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κεηαμύ ηνπο, όκσο 

έρνπλ θαη πνιιέο δηαθνξέο.  

Ο ηίηινο ηεο ζπνπδήο Désordre (αηαμία) πεξηγξάθεη πιήξσο ην πεξηερόκελν ηεο 

ζπνπδήο. Από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ βιέπνπκε κηα “δηακάρε” αλάκεζα 

ζηε ηάμε θαη ηελ αηαμία (ζεσξίαο ηνπ ράνπο). ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ην ξόιν ηεο 

δηαηαξαρήο ηεο ηάμεο ηνλ έρεη ην δεμί ρέξη (αθαίξεζε ελόο νγδόνπ από ην ζύλνιν ησλ 

8 ηνπ κέηξνπ) ήδε από ην κέηξν 4. Σν αξηζηεξό ρέξη είλαη ε ζηαζεξή αξρή (ηάμε) ηεο 

ζπνπδήο κέρξη ην κέηξν 43 (αξηζηεξό). Από θεη (κ. 43) θαη κέρξη ην ηέινο ηεο πξώηεο 

ελόηεηαο ην αξηζηεξό παξαζύξεηαη από ηε δηαηαξαρή ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαη ην 

αθνινπζεί. Ο δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηηο δύν πξώηεο ελόηεηεο δελ είλαη δηαθξηηόο 

αθνπζηηθά αιιά κόλν νπηηθά. Δίλεηαη δειαδή ε αθνπζηηθή ςεπδαίζζεζε ηεο κίαο 

ελόηεηαο ε νπνία ζηαδηαθά ππθλώλεη κέρξη ην ηειείσκα ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κέηξν 

98 (δεμί) θαη κέηξν 96 (αξηζηεξό).  ε αληίζεζε κε ηελ πξώηε ελόηεηα, ζηε δεύηεξε 

ην αξηζηεξό πξνθαιεί ηελ αηαμία κε ηε πξνζζήθε ελόο νγδόνπ ζην κέηξν 55, ελώ ην 

δεμί έρεη ζηαζεξή ξπζκηθή δνκή. Από ηελ αξρή ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κέρξη θαη ην 

κέηξν 71 (αξηζηεξό) θαη κέηξν 73 (δεμί) ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν ρέξηα είλαη έλα 

όγδνν ζηαζεξά. Από εθείλν ην ζεκείν θαη πεξά ηα δύν ρέξηα αιιεινπαξαζύξνληαη 

ζηελ αζηάζεηα κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο. ηε δεύηεξε ελόηεηα ιόγσ 

ηεο ξπζκηθήο ζκίθξπλζεο ησλ δύν ρεξηώλ ην θαηλόκελν ηεο αηαμίαο είλαη πην έληνλν 

ζε ζρέζε κε ην πξώην κέξνο. ηελ ηειεπηαία ελόηεηα ην δεμί ρέξη πιένλ απνθηά ην 

ξόιν ηεο ηάμεο, γηαηί από ηελ αξρή ηεο ελόηεηαο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζπνπδήο 

ππάξρνπλ ζηαζεξέο ξπζκηθέο αμίεο θαη ζηαζεξό θζνγγηθό πιηθό. Σν αξηζηεξό από ην 

κέηξν 115 αξρίδεη λα δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε (πξνζζήθε ελόο νγδόνπ ζην ζύλνιν ησλ 

νγδόσλ ηνπ κέηξνπ) πνπ ππήξρε κέρξη θαη ην κέηξν απηό από ηελ αξρή ηεο ελόηεηαο. 

Από ην κέηξν 115 μεθηλά κηα ξπζκηθή κεγέζπλζε ζην αξηζηεξό πνπ εληείλεηαη πξνο 

ην ηέινο ηεο ζπνπδήο. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζηε ζπνπδή ππάξρεη έλα είδνο "ληόκηλν", 

όπνπ ην έλα ρέξη παξαζύξεη ην άιιν.  Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ζην ηέινο 

ηεο ζπνπδήο ην αξηζηεξό ρέξη παξαζύξεη ην δεμί θαη νινθιεξώλεηαη πξηλ λα 

ηειεηώζεη ε ηειεπηαία επηαηνληθή ζεηξά. Η απόθαζε απηή είλαη άμηα 

πξνβιεκαηηζκνύ, θαζώο δελ πξνθύπηεη δήηεκα λα κελ θηάλνπλ ηα πιήθηξα ιόγσ 

έθηαζεο ηνπ πηάλνπ, γηαηί νη θζόγγνη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο δελ μεπεξλάλε 

ην ςειόηεξν C8. Μέζα από ηελ αλάιπζε ηεο ζπνπδήο πξνθύπηεη ην γεγνλόο όηη ν 

Ligeti ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνύο Fibonacci γηα λα θαζνξίζεη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ. ην αξηζηεξό ρέξη θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ηνλ αξηζκώλ απηώλ, όπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. Δειαδή, αθνύ ην αξηζηεξό ρέξη έθηαζε ζην 

κέηξν 144 ηόηε ην θνκκάηη κπνξεί λα νινθιεξσζεί ελώ ζα κπνξνύζε άλεηα λα 

ζπλερίζεη νινθιεξώλνληαο ηνπιάρηζηνλ ηε ζεηξά ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ. ην κέηξν απηό 

ε ρξήζε ησλ αξηζκώλ Fibonacci ηζρπξνπνηείηαη αθόκα πεξηζζόηεξν κε ηε ρξήζε 21 

νγδόσλ ζηε ζπλνδεία ηνπ ηειεπηαίνπ θζόγγνπ ηεο ζεηξάο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Η 

πξώηε ζπνπδή, όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ αλάιπζε, ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξό κεισδηθό 
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πιηθό από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ, δηαθνξεηηθό όκσο αλάκεζα ζηα δύν 

ρέξηα. Σν θζνγγηθό πιηθό παίδεη ην ξόιν ηεο ηάμεο ζηε ζπνπδή γηαηί ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία ηεο είλαη κεηαβιεηά. Από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο ζπνπδήο ε επηαηνληθή 

ζεηξά (δεμί) θαη ε πεληαηνληθή (αξηζηεξό) είλαη ακεηάβιεηεο θαη αθνινπζνύλ ην 

κνηίβν πνπ έρεη απνθαζίζεη ν Ligeti (θίλεζε ηεο ζεηξάο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαηά έλα 

βήκα πξνο ηα πάλσ ελώ ε θίλεζε ηεο ζεηξάο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ είλαη θαηά δύν 

βήκαηα πξνο ηα θάησ). Σν πηάλν ιεηηνπξγεί ζαλ δύν δηαθνξεηηθά πιεθηξνιόγηα πνπ 

ην θαζέλα αληηζηνηρεί ζηα ρέξηα ηνπ εθηειεζηή. Η επηαηνληθή ζεηξά (δεμί) ζε ζρέζε 

κε ηελ πεληαηνληθή δελ έρεη θαηάιεμε όπσο ε ζεηξά ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Δειαδή ε 

θαηάιεμή ηεο δελ έρεη θζόγγν κεγάιεο αμίαο (8‰) όπσο ε θαηάιεμε ηεο αληίζηνηρεο 

πεληαηνληθήο ζεηξάο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Η ζεηξά αθήλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

θαηάιεμεο ζηελ επόκελε πνπ αθνινπζεί θαηά έλα βήκα πξνο ηα πάλσ, πνπ όκσο δελ 

ζπκβαίλεη. Δειαδή ππάξρεη κηα αίζζεζε αέλαεο θίλεζεο ππνβνεζνύκελε από ηελ 

θίλεζε ηνπ παικνύ – ζπλνδεία ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ κε ηελ αληνύζα πνξεία ηεο. Η 

αίζζεζε πνπ αθήλεη ην δεμί ρέξη δειαδή είλαη απηή ηνπ «παξάδνμνπ» (Escher), 

δειαδή ζαλ λα μεθηλάεη μαλά από ηελ αξρή. Η ξπζκηθή δνκή ηνπ έξγνπ ζε θάζε ρέξη 

μερσξηζηά είλαη απιή θαη ζηεξίδεηαη ζε έλα είδνο πξνζζεηηθνύ ξπζκνύ
1
 πνπ 

απνηειείηαη από 3‰, 5‰ ζηελ πξώηε ελόηεηα, από 1‰ θαη 2‰ ζηε δεύηεξε θαη μαλά 

από 3‰ θαη 5‰ ζηελ ηξίηε. ηηο θαηαιήμεηο ησλ θξάζεσλ ησλ ζεηξώλ έρνπκε 

ζπλήζσο ην άζξνηζκα ησλ δύν απηώλ ξπζκώλ ζε θάζε ελόηεηα αληίζηνηρα, δειαδή 

8‰ ζηελ πξώηε, 3‰ ζηελ δεύηεξε θαη 8‰ ζηελ ηξίηε. Απηνί νη πξνζζεηηθνί ξπζκνί δελ 

παξακέλνπλ ζηαζεξνί θαζ‟ όιε ηεο ζπνπδήο αιιά δηαηαξάζζνληαη ήδε από ην 

ηέηαξην κέηξν ηεο ζπνπδήο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλάιπζε. Η δηαηαξαρή απηήο ηεο 

ξπζκηθήο δνκήο είηε ζην αξηζηεξό είηε ζην δεμί πξνθαιεί πνιπξπζκηθά ζρήκαηα. Η 

έιιεηςε κεηξηθνύ νπιηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο πξνζζεηηθνύο ξπζκνύο, αιιά θαη 

ηεο δηαηαξαρήο ηεο ηάμεο ηνπο, δίλνπλ ηελ αίζζεζε ελόο είδνπο polymeter
2
 ρσξίο 

κεηξηθό νπιηζκό. Η έλλνηα ηνπ πνιπκέηξνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπλνδείαο (παικόο) πνπ θαζνξίδεη ηηο αμίεο ησλ θζόγγσλ ηεο ζεηξάο θαη ηε 

δηαηαξαρή ηνπ ζηαζεξνύ ξπζκηθνύ πιηθνύ. Έηζη, κε ην ζπλδπαζκό δύν απιώλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πξνζζήθε ηεο ζπλνδείαο (παικόο) μερσξηζηή ζε θάζε 

ρέξη, ην απνηέιεζκα είλαη κηα ζπνπδή εμαηξεηηθήο ηερληθήο δπζθνιίαο ζηελ εθηέιεζε.  

Η έθηε ζπνπδή έρεη άιια ραξαθηεξηζηηθά ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξώηε. Η ζπνπδή απηή 

δελ έρεη ζηαζεξό θζνγγηθό πιηθό όπσο ε πξώηε, αιιά κεηαβαιιόκελν. Φπζηθά, ην 

πιηθό ηεο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή: ε θίλεζε είλαη θπξίσο κε θαηηνύζα 

ρξσκαηηθή (lamento motif) θαη θάπνηεο θνξέο θαη αληνύζα ρξσκαηηθή ή κε. πλήζσο 

γίλεηαη ρξήζε κεισδηώλ πνπ απνηεινύληαη από ηξία ηκήκαηα. Τπάξρνπλ θαη 

κεισδίεο κε κόλν έλα ηκήκα ή θαη δύν. Σν πξώην ηκήκα απνηειείηαη ζπλήζσο από 

ηέζζεξηο θζόγγνπο, ην δεύηεξν ζπλήζσο από πέληε θαη ην ηειεπηαίν από νθηώ θαη 

                                                           
1
 Stefan Kostka, Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, 118. 

2
 Kostka, Materials, 120. 
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πάλσ. ηα ηκήκαηα πνπ δελ αθνινπζείηαη ε ηξηκεξή δνκή ηεο κεισδίαο, ε έθηαζε 

ηνπο πνηθίιεη. Σν lament motif είλαη ην θπξίαξρν θζνγγηθό ζπζηαηηθό ηεο ζπνπδήο. Η 

ζπνπδή είλαη πνιπθσληθή θαη νη εκθαλίζεηο ησλ κεισδηθώλ ηκεκάησλ κνηξάδνληαη 

θαη ζηα δύν ρέξηα. Πνιιέο θνξέο γίλεηαη ε εκθάληζε κεισδηθώλ ηκεκάησλ κε ηε 

κνξθή ηνπ stretto. ε θάζε ελόηεηα ηεο ζπνπδήο ζπλαληηέηαη έλα είδνο fugato κε ηε 

ρξήζε πνιύπινθεο πνιπθσλίαο (ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ θσλώλ κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή 

δνκή). Απηά ηα fugato ζπκίδνπλ πνιύ ηε κνπζηθή ηεο ππνζαράξηαο πεξηνρήο ηεο 

Αθξηθήο θαη ηελ ηερληθή hemiola. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ αδηάθνπε ρξήζε ηνπ 

παικνύ - ostinato ζε  σο βάζε θαη ηελ ππέξζεζε κεισδηώλ πάλσ ζε απηόλ. Απηό 

είλαη θαη ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αθξηθάληθεο κνπζηθήο όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. Ελώ ε ζπνπδή είλαη γξακκέλε κε κεηξηθό 

νπιηζκό 4/4 απηό δελ γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ αθξναηή γηαηί ν Ligeti ηνπνζεηεί ηεο 

κεισδηθέο γξακκέο ρσξίο λα ππνινγίδεη ην κεηξηθό νπιηζκό. Δειαδή νη κεισδηθέο 

γξακκέο πνπ ζπλήζσο έρνπλ αμίεο ησλ 5 ή 10  ηνπνζεηνύληαη έηζη ώζηε λα αλαηξνύλ 

ηελ έλλνηα ηνπ κεηξηθνύ νπιηζκνύ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 1. 

 

Εικόνα 1. Μέτρα 3 - 4 

ε απηά ηα κέξε ππάξρεη έληνλε ε αίζζεζε ηνπ πνιπκέηξνπ, θαζώο θάζε θσλή έρεη 

δηαθνξεηηθή βαζηθή αμία, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλάιπζε. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

ηνπ πνιπκέηξνπ κνηάδεη πην πνιύ κε ην όξν polydivision
3
 (πνιπδηαίξεζε) ελόο 

κέηξνπ. Δειαδή κε ηελ πνιπδηαίξεζε ελλννύκε όηη ην κέηξν ρσξίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ξπζκηθέο αμίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο αμίεο ηεο θάζε θσλήο ηνπ fugato 

θαη όιεο είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ ελόο .  Ρπζκηθά ε ζπνπδή απνηειείηαη από έλα 

ostinato κε αμία  πνπ κνηξάδεηαη ζηα δύν ρέξηα θαη ηε ξπζκηθή δνκή ησλ κεισδηώλ 

κε ζπλνιηθή αμία ζπλήζσο 3, 4, 5, 7, 10  ζε θάζε θζόγγν ηεο κεισδίαο. Ο 

ζπλδπαζκόο ηνπ ostinato κε ηηο δηάθνξεο ξπζκηθέο αμίεο ησλ κεισδίσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ. Επεηδή ην ostinato 

είλαη ζε  θαη ην ηέκπν ηεο ζπνπδήο είλαη presto ε ηερληθή δπζθνιία γηα ηνλ 

                                                           
3
 Kostka, Materials, 123. 
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εθηειεζηή ηεο ζπνπδήο είλαη πνιύ κεγάιε. Απηόο είλαη θαη ν ζθνπόο ηνπ Ligeti, 

δειαδή ε δεκηνπξγία ζπνπδώλ κε πνιπξπζκία πνπ λα είλαη εθηθηή ζηελ εθηέιεζή ηεο 

από έλαλ εθηειεζηή. Έλα αθόκα ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπνπδήο απηήο είλαη ε 

εθκεηάιιεπζε θαη ησλ 88 πιήθηξσλ ηνπ πηάλνπ. Η ρξήζε αξηζκώλ Fibonacci είλαη 

εκθαλήο θαη ζ‟ απηήλ ηε ζπνπδή. Αλαιπηηθά θαζνξίδνπλ ην ηέινο ηεο πξώηεο 

ελόηεηαο (κέηξν 55) ελώ ζα κπνξνύζε λα ζπλερίζεη θαη άιιν ην fugato πνπ ππάξρεη 

ζε εθείλν ην ζεκείν. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη θαζνξίδνπλ ηνλ πξώην 

θζόγγν ηεο κεισδίαο θαη ηνλ αξρηθό θζόγγν ηνπ ostinato όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί 

ζηελ αλάιπζε. Επίζεο ζπλήζσο πνιιά δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπνπδήο νξίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ησλ αξηζκώλ απηώλ. Η έθηε ζπνπδή ραξαθηεξίδεηαη από ηηο απόηνκεο αιιαγέο 

ζηηο δπλακηθέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ έλα είδνο εθηόλσζεο ηεο έληαζεο πνπ ππάξρεη 

ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο ή θάπνηαο ππνελόηεηαο. Η ζπνπδή κπνξεί λα ρσξηζηεί κε 

πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο δηάθνξεο αλαιύζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα
4
.   

πγθξηηηθά, νη δύν ζπνπδέο, ελώ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο, 

κνηξάδνληαη κεξηθά θνηλά ζηνηρεία: πνιπξπζκία, αξηζκνί Fibonacci, ρξήζε παικνύ, 

ρξήζε ηνληζκώλ ζηνπο θζόγγνπο ηεο κεισδίαο γηα λα μερσξίδνπλ από ηνλ παικό. Ο 

παικόο θαη ζηηο δύν ζπνπδέο έρεη ην ξόιν ηνπ ξπζκηθνύ νδεγνύ ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδώλ. Φπζηθά κεηαμύ ηνπο νη παικνί δε κνηάδνπλ κεισδηθά, γηαηί ζηελ 

πξώηε ζπνπδή ν παικόο έρεη ζπλήζσο αληνύζα κεισδηθή θίλεζε θαη δηαθνξεηηθή 

αλάκεζα ζηα δύν ρέξηα (ην δεμί θηλείηαη ζηα άζπξα πιήθηξα ελώ ην αξηζηεξό ζηα 

καύξα) ελώ ζηελ έθηε ζπνπδή ν παικόο έρεη ην ξνιό ηνπ ostinato, θηλνύκελνο θπξίσο 

ζε νθηάβεο ή κε επαλαιακβαλόκελν θζόγγν θαη κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπνπδήο. Επίζεο, νη δύν ζπνπδέο έρνπλ σο θνηλό ζηνηρείν ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κνπζηθήο ηεο ππνζαράξηαο πεξηνρήο ηεο Αθξηθήο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη 

ε ρξήζε ηνπ παικνύ σο βάζε πνπ πάλσ ηνπ ηνπνζεηνύληαη κεισδηθέο ζεηξέο (πξώηε 

ζπνπδή) ή κεισδίεο (έθηε ζπνπδή). Επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο απηήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζπνπδέο απηέο είλαη: Η πξώηε ζπνπδή ελζσκαηώλεη κηα 

ηερληθή ηνπ μπιόθσλνπ akadinda (εηθόλα 1) από ηε κνπζηθή ηεο Οπγθάληαο
5
, πνπ 

ρξεηάδεηαη δύν νκάδεο εθηειεζηώλ εθαηέξσζελ ηνπ νξγάλνπ. Απηό πεηπραίλεηαη ζηε 

ζπνπδή κε ην ρσξηζκό ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο ζε δύν ππνζύλνια: ηνλ επηαηνληθό 

ηξόπν πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηνπο θπζηθνύο κόλν θζόγγνπο (θαη αλαζηξέθεηαη 

δηαξθώο) θαη ηνλ πεληαηνληθό ηξόπν πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηνπο αιινησκέλνπο 

θζόγγνπο (επίζεο κε ηηο αλαζηξνθέο ηνπ). Σν δεμί ρέξη παίδεη κόλν επηαηνληθά θαη ην 

αξηζηεξό κόλν πεληαηνληθά πεηπραίλνληαο έηζη ηελ απόιπηε κεισδηθή αλεμαξηεζία 

ησλ ρεξηώλ από ηε κία θαη από ηελ άιιε κηα νξγαλσκέλε ρξσκαηηθόηεηα πνπ 

πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ηνπο θαη κόλν σο „ςεπδαίζζεζε‟. Η έθηε ζπνπδή 

ρξεζηκνπνηεί ηε γεληθή αξρή ηεο αθξηθάληθεο πνιπξπζκίαο-πνιπθσλίαο δειαδή 

παικό (πξώην επίπεδν) θαη κεισδίεο (δεύηεξν επίπεδν) (εηθόλα 2).            
                                                           
4
 Steinitz, Imagination, 292-299. 

Tsong, Analysis or Inspiration, 33-53. 

Townsend, Problem of Form, 35-78. 
5
Baik, A polyrhythmic study, 36. 
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Εικόνα 2. Ξυλόφωνο akadinda 

 

Εικόνα 3. Ρυθμική δομή των μέτρων 43 - 45 

Οη δύν ζπνπδέο όκσο έρνπλ θπζηθά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηελ πξώηε γίλεηαη ε 

ρξήζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο γηα ηε δεκηνπξγία πνιπξπζκίαο κε ηελ αθαίξεζε ή ηελ 

πξνζζήθε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ νγδόσλ. ηελ έθηε νη δηαθνξεηηθέο θσλέο κε ηα 

δηαθνξεηηθά ξπζκηθά ζρήκαηα ε θαζεκία πξνθαινύλ ηελ επηζπκεηή  πνιπξπζκία πνπ 

επηδεηά ν Ligeti.  

Γεληθόηεξα ν Ligeti πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη πνιύπινθε πνιπξπζκία εμαηξεηηθά 

κεγάιεο δπζθνιίαο κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ επηξξνώλ πνπ απέθηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Φπζηθά, ν ζπλδπαζκόο ησλ επηξξνώλ απηώλ δελ δίλεη ην ίδην 

ερεηηθό απνηέιεζκα, αιιά θάζε θνξά δηαθνξεηηθό. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν ζπλζέηεο 

δε ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά ηηο ίδηεο επηξξνέο ζηα έξγα ηνπ αιιά θάπνηεο από απηέο. 

Επίζεο, θάπνηεο επηξξνέο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ παξηηηνύξα, αιιά ππνλννύληαη 

κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ζπλζεηηθήο γξαθήο. Πξνζπαζεί δειαδή λα πεηύρεη έλα 

ερεηηθό απνηέιεζκα αλάινγν π.ρ. κε απηό ησλ ζπνπδώλ ηνπ Nancarrow, ρσξίο όκσο 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα εξγαιεία.  

4.2. ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘ ΑΠΑΝΣΗΕΘ 

Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ ζπνπδώλ αιιά θαη ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο 

πξνέθπςαλ θάπνηα εξσηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζηελ εηζαγσγή θαη ζηα νπνία ζα 

γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ παξαθάησ. 



74 
 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν Ligeti ελζσκαηώλεη ζηα έξγα ηνπ πνιιώλ εηδώλ 

κνπζηθέο θαη εμσκνπζηθέο ζπλζεηηθέο επηξξνέο. Κάζε επηξξνή θαηαιακβάλεη κηα 

ζέζε ζην εύξνο ησλ ζπλζεηηθώλ ηδεώλ ηνπ Ligeti, θαζώο ν ίδηνο έρεη αζρνιεζεί κε 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζπλζεηηθά πξόηππα. Οη επηξξνέο απηέο είλαη κηα ζπίζα ζηελ 

ηδηνθπία ηνπ ζπλζέηε ζηε δηακόξθσζή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηπι. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν παξαηεξείηαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπνπδέο πνπ αλαιύζεθαλ ε αλάκεημε ησλ 

ηδεώλ ηνπ κε έλα κνλαδηθό ηξόπν. Οη επηξξνέο ιεηηνπξγνύλ ζαλ έλα κέζν έθθξαζεο 

ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο ηνπ ζπλζέηε θαη ηηο εθκεηαιιεύεηαη κε επηδεμηόηεηα. Η 

δεκηνπξγία π.ρ. ζύλζεηεο «πνιπξπζκίαο» ζηελ πξώηε ζπνπδή κε απιό θζνγγηθό θαη 

ξπζκηθό πιηθό κε ηε ελζσκάησζε επηξξνώλ από ηε «ζεσξίαο ηνπ ράνπο», ηε 

αθξηθάληθεο πνιπξπζκίαο θαη ηνπ παικνύ, ησλ αξηζκώλ Fibonacci θαη ηνπ 

παξάδνμνπ ηεο δσγξαθηθήο ηνπ Escher. Κάζε κία από απηέο δηακνξθώλεη επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηεο ζπνπδήο πνπ ζπλζέηνπλ έλα εληαίν θαη ζπλαθέο απνηέιεζκα. Γηα ηε 

ζύλζεζε ηεο  έθηεο ζπνπδήο εκπλέεηαη ηόζν από θνηλέο, ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε 

ζπνπδή, επηξξνέο, όζν θαη από άιιεο (hemiola, κνπζηθή ηνπ 14
νπ

 αηώλα θ.α.) θαη   

πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εκκνλέο ηνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έλλνηα θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ. Επνκέλσο όιεο νη επηξξνέο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κε 

έλα κνλαδηθό ηξόπν εμππεξεηώληαο ηηο αλάγθεο ηνπ Ligeti κέρξη ην βαζκό πνπ 

θαζνξίδεη ν ίδηνο.       

Έηζη, όζν θαη αλ νη ζπλζέζεηο ηνπ Ligeti θαηλνκεληθά δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο, 

έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό θαη αλαγλσξίζηκν ερεηηθό απνηέιεζκα πνπ πηζαλόλ νθείιεηαη 

ζηηο εκκνλέο ηνπ. Η θιίζε ηνπ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο πξνδηαζέηεη ηελ εκκνλή ηνπ γηα 

θαηαλόεζε ελλνηώλ όπσο απηή ηνπ ρξόλνπ θαη από ηελ αξρή ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ 

θαξηέξαο πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζζεί ην ρξόλν κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, πνπ γίλνληαη  

εκθαλείο ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ κε ηηο ζπλζεηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πξώην 

έξγν ζην νπνίν ζπλαληάκε ζε πξώηκν ζηάδην ηελ έλλνηα ηεο  δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ 

είλαη ηα Musica Ricercata όπνπ κέζα από απιέο κνξθέο (κεισδηθέο-ξπζκηθέο) 

πεηπραίλεη έλα ζύλζεην απνηέιεζκα. Η κεηαθόκηζή ηνπ ζηε Δύζε θαη ην άθνπζκα 

έξγσλ ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη κνπζηθήο πνπ αθνπγόηαλ  εθείλε ηελ επνρή ηνπ 

έδσζαλ ώζεζε  λα δεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλζέζεηο ηνπ κε κηα άιιε νπηηθή θαη 

λα εμειηρζεί. ην έξγν Apparition κε ηε ρξήζε ησλ νξρεζηξηθώλ cluster πξνζπάζεζε 

λα αιινηώζεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξόλνπ από ηνλ αθξναηή θαζώο δελ ήηαλ εύθνιε ε 

αληίιεςή ηνπ. ην έξγν Atmospheres, ελώ ρξεζηκνπνηεί πάιη ηελ ίδηα ηερληθή,  

δεκηνπξγεί  ηελ ςεπδαίζζεζε  ελόο ήρνπ πνπ δελ κεηαβάιιεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ εμαηηίαο ηεο ππθλόηεηαο ηνπ θεηκέλνπ, θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

κηθξνπνιπθσλίαο θαη ηεο ερεηηθήο  κάδαο, νη θηλήζεηο ησλ θσλώλ θαη ν ξπζκόο ηνπο 

δελ γίλνληαη αληηιεπηά. Απηά ηα δπν έξγα είλαη ηα πξώηα ζηα νπνία μεθάζαξα 

εθδειώλεη ηελ εκκνλή ηνπ γηα ην ρξόλν. ηε ζπλέρεηα κε έλα πεηξακαηηθό έξγν 

(Poeme Symphonique) πεηπραίλεη κηα ξπζκηθή αληίζηημε ηελ νπνία θάζε αθξναηήο 

αληηιακβάλεηαη εληειώο δηαθνξεηηθά, ρξεζηκνπνηώληαο 100 κεραληθνύο 

κεηξνλόκνπο. Η πξνζπάζεηα ηεο κε αληίιεςεο ηνπ ρξόλνπ, όπσο θαίλεηαη ζηα 

παξαπάλσ θαη ζε επόκελα έξγα, εμειίζζεηαη σο έλλνηα ηνπ αησξνύκελνπ ρξόλνπ κε 

έξγα όπσο ην Continuum θαη ην 2
ν
 θνπαξηέην εγρόξδσλ. ην Continuum ελώ 
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ρξεζηκνπνηεί απιό ξπζκό, πνπ παίδεηαη  ζε πνιιή κεγάιε ηαρύηεηα, ην απνηέιεζκα 

δίλεη ηελ εληύπσζε ελόο πνιπεπίπεδνπ ξπζκνύ. Σέινο, ηα ηξία θνκκάηηα γηα δπν 

πηάλα είλαη απηά ζηα νπνία ν ζπλζέηεο πξνζπαζεί λα ρεηξηζζεί ην ρξόλν κε ηε 

δεκηνπξγία πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ από ην "ηίπνηα". Απηό ην έξγν θαη νη 

επηξξνέο πνπ δέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ θαζόξηζαλ ηνλ ηξόπν  

ζύλζεζεο ησλ ζπνπδώλ. Έηζη δηαπηζηώλνπκε όηη ζηελ πνξεία ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ 

θαξηέξαο, είηε κε ηε ρξήζε κηθξνπνιπθσλίαο-cluster είηε κε ηε ρξήζε πνιύπινθσλ 

ξπζκηθώλ ζρεκάησλ, ε εκκνλή ηνπ γηα ην ρξόλν παξακέλεη ε ίδηα θαη είλαη ην 

γλώξηζκα πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. 

ηηο ζπνπδέο γηα πηάλν ηνπ Ligeti εληνπίδεηαη επίζεο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, θαη θαίλεηαη από ηηο αλαιύζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ όηη ν Ligeti 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αησξνύκελνπ 

ρξόλνπ». ηελ πξώηε ζπνπδή απηό επηηπγράλεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

ράνπο σο ζπλζεηηθή ηδέα. Η ζπνπδή δελ έρεη κεηξηθή έλδεημε. Κάζε κέηξν ηεο ζηελ 

αξρή ηνπ έξγνπ έρεη ζπλνιηθή αμία νρηώ όγδνα. Από ην κέηξν 4 απηή ε ηζνξξνπία 

δηαηαξάζζεηαη κε ηελ αθαίξεζε ελόο νγδόνπ από ην δεμί ρέξη αλά ηέζζεξα κέηξα 

όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλάιπζε. Απηό πξνθαιεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ 

«αησξνύκελνπ ρξόλνπ», θαζώο ηα δύν ρέξηα δελ ζπκπίπηνπλ όπσο ζηελ αξρή. ην 

κέηξν 33, όπνπ θαη ζπκπιεξώλεηαη ε αθαίξεζε ησλ νρηώ νγδόσλ, ηα ρέξηα 

μαλαπαίδνπλ καδί. Η δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο δηαξθεί θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπνπδήο είηε κε αθαίξεζε είηε κε πξνζζήθε νγδόσλ. ηελ έθηε ζπνπδή θάλεη 

εθηεηακέλε ρξήζε ηεο αθξηθάληθεο πνιπξπζκίαο, ηεο ηερληθήο ησλ «hemiola» θαη 

«πνιπκέηξνπ». Με ηε ρξήζε ηνπ ostinato – παικνύ ζε αμίεο  θαη ηε ρξήζε 

κεισδηθώλ ηκεκάησλ κε πνιιαπιάζηα ηνπ ελόο  (3, 4, 5, 7, 9, 10) πεηπραίλεηαη ε 

αίζζεζε ηνπ «αησξνύκελνπ ρξόλνπ», γηαηί  νη αμίεο  ηνπ παικνύ είλαη πνιύ 

γξήγνξεο ζε ηαρύηεηα, επνκέλσο δελ είλαη εύθνια κεηξήζηκεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

νύηε νη αμίεο ησλ κεισδηώλ είλαη εύθνια κεηξήζηκεο. Έηζη θάζε κεισδηθό ηκήκα έρεη 

ην δηθό ηνπ κέηξν πνπ όκσο ηαπηόρξνλα δελ είλαη ζηαζεξό (πνιπκέηξν). Ο Ligeti 

δειαδή ρξεζηκνπνηεί ηνλ παικό ζα "ραιί" πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη δηάθνξεο 

κεισδηθέο γξακκέο δηαθνξεηηθώλ αμηώλ πνιιαπιάζησλ ηνπ  πξνθαιώληαο ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηνπ «αησξνύκελνπ ρξόλνπ». 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ζπνπδώλ, 

δηαπηζηώλεηαη όηη ν Ligeti ππήξμε έλαο ζπλζέηεο αλήζπρνο πνπ έςαρλε πάληα λα βξεη 

θαηλνύξγηνπο ηξόπνπο γηα ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθώλ θαη ζπλζεηηθώλ ηνπ 

αλαγθώλ – εκκνλώλ. Με ηελ πξνηεηλόκελε ζηελ παξνύζα εξγαζία αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε/κεζνδνινγία ζα κπνξνύζε λα γίλεη κειινληηθά αλάιπζε θαη ζε άιια 

έξγα ηνπ ζπλζέηε, θάηη πνπ ζα απνθάιππηε ελδερνκέλσο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 
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αλάκεζά ηνπο, π.ρ. ηα: Concerto for Piano, Three Piece for two Pianos, ζπνπδέο Νν. 

7, No. 9, No. 13, θ.α. 
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

τοιτεία από τη βιογραυία και την εργογραυία τοσ σσνθέτη ποσ σσμβάλλοσν 

στην κατανόηση της υύσης των έργων τοσ.
1
 

 

“There is no doubt that the stance of the artist, his whole approach to his art, his 

means of expression, are all greatly influenced by experiences he has accumulated 

in the course of day-to-day living.”
2
 

   

«Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ε ζηάζε ηνπ θαιιηηέρλε, νιόθιεξε ε πξνζέγγηζή ηνπ ηεο 

ηέρλεο, ηα εθθξαζηηθά ηνπ κέζα, είλαη όια επεξεαζκέλα ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

εκπεηξίεο ηνπ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο»
3
 

 

 Η αθόινπζε βηνγξαθηθή αλαθνξά έρεη σο ζθνπό ηελ παξάζεζε ηεο 

εμειηθηηθήο ζπλζεηηθήο πνξείαο ηνπ Ligeti θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη λα 

δείμεη ην πώο απηή επεξεάζηεθε από ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα πνπ ηξνθνδόηεζαλ 

απηήλ ηελ πνξεία.  

Ο György Sándor Ligeti γελλήζεθε ζηηο 28 Μαΐνπ 1923, από Ούγγξνπο 

Δβξαίνπο γνλείο, ζηελ πόιε Dicsöszentmárton ηεο Transylvania. ηελ ειηθία ησλ 6 

εηώλ κεηαθόκηζε ζηελ πόιε Kolozsvár, όπνπ νινθιήξσζε ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιηθή ηνπ εθπαίδεπζε. ην άκεζν νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ δελ 

ππήξρε θάπνηνο κνπζηθόο,  εθηόο από ηνλ δηάζεκν βηνιηζηή Leopold Auer, ζείν ηνπ 

παηέξα ηνπ. ηα 14 πεξίπνπ ρξόληα ηνπ άξρηζε λα παίξλεη καζήκαηα πηάλνπ (παξά ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ παηέξα ηνπ πνπ ηνλ θαζνδεγνύζε πξνο ηηο επηζηήκεο) θαη ζηα 18 είρε 

απνθαζίζεη λα ζπνπδάζεη Φπζηθή. Ήηαλ όκσο ην έηνο 1941 θαη νη Δβξαίνη δελ 

επηηξεπόηαλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην, όπνηε ν παηέξαο ηνπ 

δέρζεθε λα ζπνπδάζεη ζην Ωδείν ηνπ Kolozsvár. Ο Ligeti ζπλέρηζε βέβαηα λα κειεηά 

καζεκαηηθά θαη θπζηθή, αιιά κέζα ζε ελάκηζε  ρξόλν είρε πάξεη ηελ απόθαζε λα 

γίλεη ζπλζέηεο. Δίρε ήδε ζπλζέζεη έξγα θαη ηνπ είρε επηηξαπεί λα παξαθνινπζεί ηελ 

ηάμε ζύλζεζεο ηνπ Ωδείνπ, ελώ παξάιιεια ζπνύδαδε ζεσξία κνπζηθήο. Καζεγεηήο 

ηνπ εθεί ήηαλ ν Ούγγξνο ζπλζέηεο Ferenc Farkas θαη ηα θαινθαίξηα ζηε Βνπδαπέζηε 

ν Pál Kadosa κε ηνλ νπνίν παξαθνινπζνύζε ηδηαίηεξα καζήκαηα.  

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1944 θιήζεθε λα ππεξεηήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία 

ζε κνλάδα πνπ κεηέθεξε βαξηά εθξερηηθά ζηηο πξώηεο γξακκέο. Ληπνηάθηεζε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1944, θηάλνληαο πεδόο ζην Kolozsvár, όπνπ πέξαζε όιν ην ρεηκώλα 

λνζειεπόκελνο γηα πιεπξίηηδα. Καηά ηελ απνπζία ηνπ, ε νηθνγέλεηά ηνπ είρε 

                                                           
1
 Σα ζηνηρεία ηεο βηνγξαθίαο θαη εξγνγξαθίαο είλαη παξκέλα από ηνπο: 

Richard Steinitz, György Ligeti: Music of the Imagination (Boston: Northeastern University Press, 

2003).  

Lois Svard, “Illusion in Selected Keyboard Works of György Ligeti” (DMA diss., Peabody Institute of 

Johns Hopkins University, 1991), 6-31  

 
2
 Ligeti in Conversation, a collection of interviews between Ligeti and Péter Várnai, Josef Häusler and 

Claude Samuel, and a conversation between Ligeti and himself, (London: Eulenberg,1983), 21 
3
 Μεηάθξαζε από ηνλ ζπγγξαθέα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 
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κεηαθεξζεί  ζην Auschwitz. Ο αδεξθόο ηνπ πέζαλε ζην Nordhausen θαη ν παηέξαο 

ηνπ ζην Bergen-Belsen. 

 Σν 1945 ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ κε ηνλ Farkas ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία 

Franz Liszt ζηε Βνπδαπέζηε, όπνπ κειέηεζε επίζεο κε ηνπο Sándor Veress θαη Pál 

Járdányi. Απνθνίηεζε ην 1949 κε ππνηξνθία ζηε κειέηε ηεο ξνπκάληθεο θαη 

νπγγξηθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. πλέιιεγε παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θαη κεισδίεο 

από ηα ρσξηά ηεο Transylvania σο ην 1950 πνπ επέζηξεςε ζηε Βνπδαπέζηε σο 

θαζεγεηήο πηα (κε ηε βνήζεηα ηνπ Kodály) αξκνλίαο, αληίζηημεο θαη αλάιπζεο ζηελ 

Αθαδεκία, ζέζε πνπ δηαηήξεζε σο ην 1956, νπόηε θαη άθεζε ηελ Οπγγαξία γηα λα 

επηζθεθζεί ηε Γύζε.  

Μεηά ηελ πηώζε ηνπ λαδηζηηθνύ θαζεζηώηνο, ηνλ έιεγρν πήξε ην Οπγγξηθό 

Κνκκνπληζηηθό Κόκκα. Απνκνλσκέλνη νη ζπλζέηεο, δελ κπνξνύζαλ λα έρνπλ θακία 

πιεξνθόξεζε γηα ηηο κνπζηθέο εμειίμεηο ζηε Γύζε. Μόλν ν Ούγγξνο ζπλζέηεο 

Bartók, είρε ηελ έγθξηζε ησλ θνκκνπληζηώλ, όκσο ιίγα έξγα ηνπ ήηαλ δηαζέζηκα 

θαζώο ηα ππόινηπα (όπσο αξθεηά θνπαξηέηα εγρόξδσλ ηνπ) θξίζεθαλ πνιύ δηάθσλα 

θαη βγήθαλ από ην ξεπεξηόξην ησλ ζπλαπιηώλ. Ο Ligeti βξήθε πξόζβαζε ζε θάπνηεο 

παξηηηνύξεο έξγσλ (όπσο ησλ Schönberg θαη Berg), ρσξίο όκσο δπλαηόηεηα λα ηα 

αθνύζεη. Οη ζπλζέηεο ζα έπξεπε λα γξάθνπλ «πνιηηηθά νξζή» κνπζηθή, ζπκβαηή κε 

ην ζνζηαιηζηηθό ξεαιηζκό θαη ζίγνπξα όρη πνιύ «δηάθσλε»,  πξνθεηκέλνπ λα παηρηεί 

ή λα δεκνζηεπζεί. ε εθείλε ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ ν Ligeti έγξαςε πνιιέο 

δηαζθεπέο παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ θαη παίδνληαλ, ζε 

αληίζεζε κε νξηζκέλα πεξηζζόηεξν ρξσκαηηθά θαη δηάθσλα έξγα ηνπ πνπ ρξεηάζηεθε 

λα πεξηκέλνπλ ρξόληα.  

Έηζη, ε ζνπίηα γηα πηάλν Musica Ricercata (έξγν κε ην νπνίν ν Ligeti 

αλαπηύζζεη κία δηθή ηνπ αληίιεςε δσδεθάθζνγγνπ ζπζηήκαηνο, αγλνώληαο ην έξγν 

ηνπ Schönberg) γξάθηεθε ην 1951-53 θαη παίρηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1969 ζηε 

νπεδία. Πξόθεηηαη γηα ην πξώην ζεκαληηθό έξγν ηνπ πνπ αμίδεη κηα ζέζε ζην 

ζπλαπιηαθό ξεπεξηόξην. Γύξσ ζην 1950 ν Ligeti πξνζπάζεζε λα μεθύγεη από ην 

ηδίσκα ηνπ Bartók. ύκθσλα κε ηνλ ίδην, ην 1951 μεθίλεζε λα πεηξακαηίδεηαη ζην 

ζρεκαηηζκό απιώλ κνξθώλ ξπζκνύ θαη ήρσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελόο 

λένπ είδνπο κνπζηθήο από ην ηίπνηα. θεθηόηαλ πσο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

κία λόηα, δύν δηαζηήκαηα θαη ηε ξπζκηθή αιιειεπίδξαζε σο βαζηθό ζηνηρείν ελόο 

ζπλόινπ από δηαζηήκαηα θαη ξπζκνύο. ηόρνο ηνπ δελ ήηαλ λα αξέζεη αιιά λα 

πεηύρεη ην κέγηζην απνηέιεζκα κε ηα ειάρηζηα πιηθά. Σν πξώην θνκκάηη απνδεηθλύεη 

απηήλ ηε ινγηθή, θαζώο απνηειείηαη από έλα θζόγγν, ην Λα, γηα ηέζζεξηο ζειίδεο θαη 

κόλν ζηελ θαηάιεμε αθνύγεηαη ν θζόγγνο Ρε. ην δεύηεξν θνκκάηη ην θζνγγηθό 

πιηθό είλαη ηξεηο θζόγγνη, ζην ηξίην ηέζζεξηο, ζην ηέηαξην πέληε, κέρξη ην εληέθαην 

πνπ έρεη δώδεθα θζόγγνπο. Σα θάζε θνκκάηη έρεη ην δηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη 

εκθαλίδεη δηαθνξεηηθέο ζπλζεηηθέο ηερληθέο, όπσο ηε ρξήζε ostinato ζην αξηζηεξό 

ρέξη ηνπ 7
νπ 

θνκκαηηνύ ζπλδπαζκέλε κε δηαδνρηθέο εηζόδνπο ηξηώλ θσλώλ ζε 

αληηζηηθηηθή κεηαμύ ηνπο ζρέζε, πνπ θέξνπλ ηε κεισδία ζε δηαθνξεηηθό tempo. 

Βέβαηα, δελ μεθεύγνπλ ηειείσο από ηηο κέρξη ηόηε επηξξνέο ηνπ (π.ρ. Bartók),  πνπ 

απιώο παύνπλ λα είλαη ηόζν άκεζεο θαη μεθάζαξεο. Δίλαη ε πξώηε πξνζπάζεηα ηνπ 

Ligeti ζηε ζύλζεζε ελόο έξγνπ κε θαζαξά πξνζσπηθό ζηηι, ελζσκαηώλνληαο ζε απηό 
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ηηο ζπλζεηηθέο επηξξνέο ηνπ. Σν έξγν Six Bagatteles γηα θνπηληέην πλεπζηώλ 

πξνέθπςε από ηε κεηαγξαθή έμη θνκκαηηώλ από ηα Musica Ricercata, δίλνληάο ηνπο 

κηα άιιε ερνρξσκαηηθή δηάζηαζε.  

Σν Πρώτο Κουαρτέτο Εγχόρδων πνπ γξάθηεθε ην 1953-54, ην πξώην κεγάιεο 

θόξκαο έξγν ηνπ Ligeti, κε αξρηθό ηίηιν Metamorphoses Nocturnes, πξσηνπαίρηεθε 

ζηε Βηέλλε ην 1958. 

Μόιηο ην 1955 (κεηά ην ζάλαην ηνπ Stalin) κπόξεζε ν Ligeti λα αθνύζεη ην 3
ν
 

θαη ην 4
ν
 Κνπαξηέην εγρόξδσλ ηνπ Bartók θαη ην 1956 άθνπζε ζε πξώηε 

ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ην έξγν Gesang der Jünglinge ηνπ Stockhausen. Η επαθή κε 

ζπλζέηεο ηεο Γύζεο, παξηηηνύξεο θαη ερνγξαθήζεηο ήηαλ πιένλ δπλαηή, παξέρνληάο 

ηνπ ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη θαιύηεξα ην έξγν ζπλζεηώλ όπσο ν Stravinsky θαη ν 

Schönberg. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1956, απνθάζηζε λα θύγεη καδί κε ηε ζύδπγό ηνπ από ηελ 

Οπγγαξία θαη λα ζηξαθεί ζηε Γύζε γηα λα έρεη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ ειεπζεξία, 

δνπιεύνληαο ρσξίο πνιηηηθνύο πεξηνξηζκνύο. Ήηαλ όκσο ηόηε, πνπ νη νβηεηηθνί 

ζπλέηξηςαλ ηελ Οπγγξηθή Δπαλάζηαζε θαη ηα ζύλνξα ήηαλ θιεηζηά. Σν ηαμίδη ηνπο 

πξνο ηελ Απζηξία ήηαλ πεξηπεηεηώδεο θαη πνιύ επηθίλδπλν. Από ηε Βηέλλε 

επηθνηλώλεζε κε ηνπο Herbert Eimert θαη Karlheinz Stockhausen πνπ θξόληηζαλ λα 

θνηηήζεη κε ππνηξνθία ηεζζάξσλ κελώλ ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθήο Μνπζηθήο 

ηνπ Westdeutscher Rundfunk ηεο Κνισλίαο, όπνπ έθηαζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1957. 

Η πεξίνδνο πνπ έδεζε ζηε Γεξκαλία ήηαλ γηα ην Ligeti ηδηαίηεξα 

ζπλαξπαζηηθή. Σα ζεξηλά καζήκαηα ζην Darmstadt ζπγθέληξσλαλ από όιν ηνλ 

θόζκν ζπλζέηεο πνπ εμεξεπλνύζαλ ηηο πην πξόζθαηεο ηόηε εμειίμεηο ζηε ζεηξατθή θαη 

ειεθηξνληθή κνπζηθή. πλδέζεθε κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο (Karlheinz 

Stockhausen, Herbert Eimert, Cornelius Cardew, Friedrich Cerha, Mauricio Kegel, 

Luciano Berio, Pierre Boulez, Luigi Nono, Henri Pousseur), παξόηη δελ πηνζέηεζε 

πνηέ πιήξσο ηηο ηδέεο ηνπο. Δπεξεαζκέλνο από ηνλ Stockhausen, έγξαςε ηα πξώηα 

ηνπ ειεθηξνληθά έξγα: Glissandi  ην 1957 θαη Artikulation  ην 1958, πνπ ηνλ 

βνήζεζαλ -πεξλώληαο ζε έλα λέν εληειώο δηαθνξεηηθό είδνο ζύλζεζεο- λα μεθύγεη 

από ηηο ηζρπξέο επηξξνέο ηνπ παξειζόληνο. 

Σν 1959 επέζηξεςε ζηε Βηέλλε θαη έγηλε Απζηξηαθόο πνιίηεο ην 1967. Καζ’ 

όιε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζπκκεηείρε ζπρλά ζηα ζεξηλά καζήκαηα ηνπ Darmstadt 

θαζώο θαη ηεο Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ηεο ηνθρόικεο. 

Σν πξώην νπζηαζηηθό έξγν ηνπ Ligeti γηα νξρήζηξα Apparition, 

παξνπζηάζηεθε ην 1960 θαη, όρη κόλν ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία, αιιά έγηλε έλα από 

ηα έξγα πνπ άιιαμαλ ζπζέκεια ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο. Έθεξε θάηη 

θαηλνύξγην ζε ζρέζε κε ηε ζεηξατθή κνπζηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50. Οη ηερληθέο 

εθηέιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πξσηνπνξηαθέο. εκαληηθή θαηλνηνκία, από 

ηελ άπνςε ησλ ζπλζεηηθώλ ηερληθώλ, ήηαλ ην νξρεζηξηθό cluster. ηε κνπζηθή 

θηινζνθία θαη αληίιεςε ε θαηλνηνκία ήξζε κε ηηο έλλνηεο κεισδία θαη ξπζκόο λα 

ράλνληαη αληηθαζηζηάκελεο από ηελ έλλνηα ηεο ερεηηθήο κάδαο θαη ηελ έληαζή ηεο. Η 

θηινζνθηθή ηνπ αλαδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ απειπηζία ηεο εμαθάληζεο ηνπ ρξόλνπ, 

γίλεηαη ζπλζεηηθό πξόβιεκα θαη ε δεκηνπξγία ςεπδαηζζεηηθώλ ερεηηθώλ 
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θαηαζηάζεσλ ηθαλώλ λα αιινηώζνπλ ηελ πξόζιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξόλνπ από ηνπο 

αθξναηέο κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη ιύζεηο.  

ην έξγν ηνπ Atmosphères, γηα κεγάιε νξρήζηξα ρσξίο θξνπζηά, πνπ 

παξνπζηάζηεθε ην 1961, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ε ηερληθή ηνπ νξρεζηξηθνύ cluster, 

κε ηελ εμήο ζεκαληηθή δηαθνξά: ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη 

ηε δεκηνπξγία ηεο ςεπδαίζζεζεο ελόο ήρνπ πνπ ζρεδόλ δε κεηαβάιιεηαη θαζώο ην 

θείκελν είλαη ηόζν ππθλό. ηε δεκηνπξγία ηεο ςεπδαίζζεζεο ζπκβάιιεη ε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ηεο κηθξνπνιπθσλίαο: νη θηλήζεηο ησλ θσλώλ θαη ν ξπζκόο ηνπο δε κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηόο ιόγσ ηεο ερεηηθήο κάδαο. 

 Πξόθεηηαη γηα ηα πξώηα έξγα ζηα νπνία εθθξάδεη ηόζν έληνλα ν Ligeti ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ρξόλνπ. ε όιε ηελ πνξεία ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ 

θαξηέξαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξό. 

Από ηε ζύλζεζε ηνπ Αpparition  (1958-59) έσο θαη ηελ επνρή πνπ ζπλέζεζε ην 

«Κνληζέξην γηα Πηάλν» (1958-88), ν ίδηνο κηινύζε θαη έγξαθε ζπρλά γηα ηελ νπηηθή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, παγσκέλν, ζαλ έλα αληηθείκελν κέζα ζε θαληαζηηθό ρώξν. 

πλζέηνληαο ηα Αpparition θαη Atmosphères ν Ligeti αλαθαιύπηεη μαλά ηελ 

νξρήζηξα, επηθεληξώλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο κνπζηθήο πθήο αλαπηύζζνληαο ηελ 

ηερληθή ηεο κηθξνπνιπθσλίαο θαη επηρεηξεί λα δηακνξθώζεη κηα κνπζηθή κε απνπζία 

παικνύ ή ρηύπνπ. Δηδηθόηεξα κε ην έξγν Atmosphères θαίλεηαη λα εμεξεπλά ην 

ερόρξσκα θαη ηελ αξκνλία σο κέζα παξαγσγήο ςεπδαηζζεηηθνύ απνηειέζκαηνο. Οη 

πξόζθαηεο επηξξνέο ηνπ Ligeti δελ έρνπλ εμαθαληζηεί θαη ε αλάιπζε απηώλ ησλ 

έξγσλ απνθαιύπηεη ηόζν ζεηξατθά ζηνηρεία όζν θαη ηδέεο πνπ πεγάδνπλ από ηελ 

ειεθηξνληθή κνπζηθή.  

Δπηζπκώληαο λα κεηαθέξεη ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν ηνλ νξρεζηξηθό ήρν 

ησλ clusters πνπ ραξαθηήξηδε ηα πξνεγνύκελα έξγα ηνπ, ν Ligeti έγξαςε ην έξγν 

Volumina (1961-62) γηα ηνλ Καζεδξηθό ηεο Βξέκεο, θαηόπηλ παξαγγειίαο. Σν έξγν 

απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από clusters ζηαηηθά ή κε εζσηεξηθή θίλεζε θαη εκθαλίδεη 

πνηθίιεο ζπλζεηηθέο ηερληθέο κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ ερνρξώκαηνο. Δίλαη ε κόλε 

παξηηηνύξα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί γξαθηθά ζύκβνια, κηαο θαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζύιιεςε κηαο ερεηηθήο κάδαο πνπ εμαπιώλεηαη, ν αθξηβήο 

θαζνξηζκόο ηνληθνύ ύςνπο είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθόο από ηε δηακόξθσζε 

κεγαιύηεξσλ ζρεκάησλ πνπ απνδίδνπλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο κάδαο. 

Χξεζηκνπνίεζε ηε ζεκεηνγξαθία γηα clusters ηνπ Felix Wrobel, πνπ είρε 

παξαδεηγκαηηθά ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Krzysztof Pendericki ζην έξγν Threnody for 

the Victims of Hiroshima (1960), αμηνπνηώληαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ κία 

αξθεηά ηζρπξή ηάζε ησλ ζπλζεηώλ ηεο επνρήο (π.ρ. Αλέζηεο Λνγνζέηεο) πξνο ηε 

γξαθηθή παξηηηνύξα.  

ηηο 13 επηεκβξίνπ 1963 θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δβδνκάδαο Gaudeamus Music 

ζηελ Οιιαλδία, παξνπζηάζηεθε ην έξγν ηνπ Ligeti Poème Symphonique, παξά ηηο 

ακθηβνιίεο ηνπ ίδηνπ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα απηήο ηεο επηινγήο ησλ δηνξγαλσηώλ. 

Πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ εθηειείηαη ρξεζηκνπνηώληαο 100 κεραληθνύο κεηξνλόκνπο 

θαη γξάθηεθε ην 1962 σο έλα θείκελν κε νδεγίεο (ρσξίο παξηηηνύξα) ζαλ πείξακα 

πάλσ ζηελ απξνζδηνξηζηία ηεο ξπζκηθήο αληίζηημεο, θαη ζαλ επέθηαζε ηεο 

εμεξεύλεζεο ηύπσλ κηθξνπνιπθσληθήο πθήο. Ο καδηθόο ήρνο ησλ σξνινγηαθώλ 
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κεραληζκώλ ζηαδηαθά αξαηώλεη θαη νη αβέβαηνη ρηύπνη ηνπ κεηξνλόκνπ πνπ δηαξθεί 

πεξηζζόηεξν απ’ όινπο ιεηηνπξγνύλ σο απξόβιεπηνο θαη ίζσο δηαζθεδαζηηθόο 

επίινγνο.  Η ξπζκηθή αληίζηημε γίλεηαη δηαθνξεηηθά αληηιεπηή από θάζε αθξναηή 

κηαο θαη ε θαηαλόεζε ησλ αθνπζηηθώλ θαη νπηηθώλ κνηίβσλ είλαη σο έλα βαζκό 

ππνθεηκεληθή. ε κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ ν Ligeti ζα αμηνπνηήζεη ηνπο θαξπνύο 

απηήο ηεο ξπζκηθήο εμέιημεο ζηε κνπζηθή ηνπ. Δμσκνπζηθή αθεηεξία γηα ην έξγν 

απηό απνηέιεζε κία ηζηνξία ηνπ  Guyla Krúdy γηα έλα ζπίηη γεκάην ξνιόγηα.  

ηε ηνθρόικε, 14 Μαξηίνπ ηνπ 1965 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξεκηέξα ηνπ 

Requiem, γηα ην νπνίν ν ζπλζέηεο ηηκήζεθε κε ην πξώην βξαβείν ηεο International 

Society of Contemporary Music (ISCM) ην 1966 θαη κε ην Βξαβείν Beethoven ην 

1967, επηζθξαγίδνληαο ηε θήκε ηνπ ζηε Γύζε. Σν δήηεκα ηεο "ηειηθήο θξίζεσο" 

ππήξρε ζην κπαιό ηνπ σο δεκηνπξγηθή ηδέα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζηελ 

Οπγγαξία. ε δσγξαθηά ηνπ, απεηθνλίδεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή. Γηα πξώηε θνξά, 

αληηκεηώπηζε ην δήηεκα απηό κνπζηθά κέζα από ην Requiem ηνπ Mozart. Ωο καζεηήο 

θαη αξγόηεξα θαζεγεηήο ζηελ Αθαδεκία Fr. Liszt είρε δύν θνξέο ζρεδηάζεη ην δηθό 

ηνπ Requiem: ηελ πξώηε, εκπλεπζκέλνο από κία εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Pérotin θαη ηε 

δεύηεξε, παξαθηλνύκελνο από ηηο δηαδόζεηο γηα ηε κνπζηθή ησλ Schoenberg θαη 

Webern ζε ζπλδπαζκό κε εξεζίζκαηα πνπ δέρζεθε από παξάζηαζε ηεο Όπεξαο ηνπ 

Πεθίλνπ, ζπλζέηνληαο ζε έλα είδνο πεληαηνληθνύ ζεηξατζκνύ. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 πνιινί ζπλζέηεο (Kagel, Stockhausen, Penderecki, Lutoslawski) 

ελδηαθέξζεθαλ γηα κεγάιεο θιίκαθαο ρνξσδηαθά έξγα, εμεξεπλώληαο ηηο δπλαηόηεηεο 

ηεο θσλήο θαη ηνπ θεηκέλνπ.  Ώζεζε ηνπ έδσζε ε επίζθεςή ηνπ ζην Museo del Prado 

ηεο Μαδξίηεο ην 1961, όπνπ ηόζν ηα έξγα ηνπ Goya όζν θαη έξγα Φιακαλδώλ 

θαιιηηερλώλ ηξνθνδόηεζαλ, κε ηηο ππεξξεαιηζηηθέο θαη ζαηηξηθέο ηνπο αιιεγνξίεο, 

ην Requiem αιιά θαη ηελ όπεξα Le Grand Macabre πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ο Ligeti 

μεθίλεζε λα ζπλζέηεη ην Requiem ην 1962. Σν έξγν νινθιεξώζεθε κόιηο 2 κήλεο 

πξηλ ηελ πξεκηέξα, θαζώο ην Kyrie ιόγσ ηεο πνιύπινθεο αληίζηημήο ηνπ 

(εκπλεπζκέλν από έξγα ηνπ Nono αιιά θαη ηνπ Bach, γξακκέλν αθνινπζώληαο έλα 

απζηεξό ζύζηεκα ξπζκνκεισδηθώλ θαλόλσλ –αληίζηνηρν κε απηό ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ Jeppesen– θαη ηερληθέο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε κνπζηθή ηνπ Frescobaldi θαη ηνπ 

Ockeghem) ρξεηάζηεθε πνιιή πξνζπάζεηα ώζπνπ λα ηειεηνπνηεζεί. Κάζε κέξνο ηνπ 

έξγνπ δειώλεη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, θαιύπηνληαο όινπο ηνπο βαζηθνύο 

ηύπνπο κνπζηθήο πνπ είρε αθνκνηώζεη ε ζπλζεηηθή ηνπ ζθέςε, κε εμαίξεζε ηνλ 

κεραληθό: Σν “Ιntroitus” ρσξίο θάζεηεο ηνκέο θαη κε θπξίαξρε ηελ πθή ησλ cluster 

νδεγεί ζηαδηαθά από ην ζθνηάδη ζην θσο. Σν “Kyrie” είλαη έλα ηεξάζηην 

αξρηηεθηόλεκα από κηθξνπνιπθσληθέο πθέο. Σν “Dies Irae” είλαη κηα αιπζίδα 

θαιεηδνζθνπηθώλ εηθόλσλ πνπ απνδίδνληαη κέζσ ππεξβνιηθώλ αληηζέζεσλ. Σν 

“Lacrimosa” ζρεδόλ απνθσδηθνπνηεί ην δηαζηεκαηηθό θαη αξκνληθό πεξηερόκελν ησλ 

πξνεγνύκελσλ κεξώλ, ελώ ρσξίο λα ππάξρεη αθξηβήο επαλάιεςε πιηθνύ 

νινθιεξώλεη κία δπλαηά εθθξαζηηθή αςηδσηή δνκή. Απηό απνδεηθλύεη όηη ν Ligeti 

ζηεξίρζεθε ζηελ νξγαληθή θόξκα απηήο ηεο ζύλζεζεο, γηα λα πεηύρεη κία ηζνξξνπία 

πην ζύλζεηε θαη κε έμππλεο αλαινγίεο. 

 Η πνιππινθόηεηα ηεο πνιπθσληθήο ζύλζεζεο, πνπ δπζθνιεύεη εηδηθά ηε 

ρνξσδία σο πξνο ηελ επίηεπμε κηαο αθξηβνύο απόδνζεο, εγείξεη πξνβιεκαηηζκνύο 
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πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ αηζζεηηθή ηεο –κηαο θαη ε αθξίβεηα ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

ζύλζεζεο δελ κπνξεί λα αθνπζηεί–, όζν θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο γξαθήο, πνπ 

θαίλεηαη λα κελ είλαη πξαθηηθή. Αλάινγνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηίδνληαη κε έξγα 

πνιιώλ κνληεξληζηώλ όπσο ηνπ Ξελάθε θαη ηνπ Ferneyhough. Γηάθνξεο απαληήζεηο 

έρνπλ δνζεί, αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί απηή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλζέηε πνπ επηζπκεί λα 

αθνύζνπκε όρη ηελ πνιπθσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ θσλέο θαζόινπ άκεζα αληηιεπηέο 

αιιά ην απνηέιεζκά ηεο. Δάλ ε κνπζηθή απηή είρε γξαθηεί κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ην 

απνηέιεζκα δελ ζα ήηαλ ην ίδην. Άιισζηε γη’ απηόλ, ε έληαζε αλάκεζα ζηα ινγηθά 

θαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία κηαο κνπζηθήο ζύλζεζεο θαη ζην όξακα ηνπ δεκηνπξγνύ 

ηεο, παίδνπλ πνιύ ζπνπδαίν ξόιν.    

Σν θαινθαίξη ηνπ 1966 θαη ελώ ν Ligeti λνζειεπόηαλ βαξηά άξξσζηνο, 

δέρζεθε παξαγγειία γηα έλα a capella ρνξσδηαθό έξγν από ην καέζηξν ηεο Schola 

Cantorum Stuttgart. Ο ζπλζέηεο απνθάζηζε απηό λα είλαη ην Lux Aeterna, κέξνο πνπ 

δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζην Requiem. Η “ςπρεδειηθή”
4
 κνπζηθή ηνπ Lux Aeterna 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε πιήξνπο επίγλσζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ νπνία είρε 

πεξηέιζεη ν ζπλζέηεο κεηά ηνλ ηξηεηή εζηζκό ηνπ ζηε κνξθίλε. Ωζηόζν δελ είρε ράζεη 

θαζόινπ ηελ αλαιπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, θαζώο κεηέθεξε ην όξακά ηνπ γηα κία 

κνπζηθή θαζαξώλ αξκνληθώλ ζπλερήζεσλ ζε έλα δηάγξακκα δνκήο ηνπ έξγνπ πνπ 

εκθαλίδεη ην θζνγγηθό πιηθό, ηηο ζπλερήζεηο, ηηο θηλήζεηο ησλ θσλώλ θαη ηελ πνξεία 

ησλ ηνληθώλ πςώλ. ηα ζρέδηά ηνπ ζεκεηώλεη σο cantus firmus ηε δηαδνρή ησλ 

θζόγγσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί  ρηίδνληαο ην 16-θσλν ρνξσδηαθό έξγν. Ο ηξόπνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε κεηξηθή ζεκεηνγξαθία πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ηελ ηδηαίηεξε πθή ηνπ 

έξγνπ, έρεη επεξεαζηεί από ηε κνπζηθή ησλ Guillaum de Machaut θαη Philippe de 

Vitry αιιά θαη από ηελ πξαθηηθή ηνπ Nono ζηηο ρνξσδηαθέο ζπλζέζεηο ηνπ λα 

ππνδηαηξεί ην ρηύπν ζε 3, 4 θαη 5 κέξε ηαπηόρξνλα. Η αξκνληθή δνκή ηνπ Lux 

Aeterna είλαη ζην ζύλνιό ηεο ιηγόηεξν ρξσκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο 

ζπλζέζεηο ηνπ Ligeti (ζηεξηγκέλε ζηα δηαηνληθά ζηνηρεία ηνπ cantus firmus) θαη 

πεγάδεη από ηηο ζρεηηθά ζηαζεξέο αξκνλίεο ηνπ θαηαιεθηηθνύ Lacrimosa ηνπ 

Requiem. Σν Lux Aeterna θαηαιήγεη ζε 7 άδεηα κέηξα κε ηελ έλδεημε “tacet”, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε κηζό ιεπηό ζησπήο, θαζνδεγώληαο καο λα εζηηάζνπκε ζην θελό πνπ 

βπζίδεηαη ε κνπζηθή ησλ θσλώλ πνπ ζβήλνπλ. 

Οιόθιεξν ην cantus firmus ηνπ Lux Aeterna επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζην 

Lontano, έξγν γηα νξρήζηξα ζε κία κόλν θίλεζε, πνπ νινθιεξώζεθε ην Μάην ηνπ 

1967, γξακκέλν ζαλ παξσδία ιεηηνπξγίαο ηνπ 16
νπ

 αηώλα. Δίλαη κία ζπνπδή ζηελ 

αδηαθάλεηα, ζηελ αξγή ζηαδηαθή κεηακόξθσζε αξκνληώλ θαη ερνρξσκάησλ πνπ 

αθνύγνληαη κέζα ζε έλα πνιπρξσκαηηθό λέθνο ήρνπ πεηπραίλνληαο απόιπηε πθή 

ξεπζηόηεηαο. Έλα κάζεκα ζηε κίμε ησλ νξγαληθώλ ήρσλ. Ο κεηξηθόο νπιηζκόο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα ην ζπγρξνληζκό ησλ κνπζηθώλ θαη δελ ππνδειώλεη 

ηνληζκνύο. Ο Ligeti είρε θαληαζηεί ηέηνηεο πθέο 15 ρξόληα λσξίηεξα ρσξίο λα κπνξεί 

λα ηηο απνδώζεη γξαπηά. Βέβαηα, αλαιύνληαο ην έξγν θαη πξνρσξώληαο από ηε 

κνπζηθή επηθάλεηα –πνπ δεκηνπξγεί ε κηθξνπνιπθσλία– πξνο ηελ θαξδηά ηνπ έξγνπ, 
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απνθαιύπηεηαη όηη ε ζύλζεζε ζηεξίδεηαη ζε κία κνλόθσλε κεισδηθή γξακκή
5
. Ο 

Ligeti πεηπραίλεη λα παξάγεη αξκνλία σο πξνέθηαζε ηεο κεισδίαο (ζπλζεηηθή ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηόζν από ηνλ Debussy όζν θαη από ηνπο ζεηξατζηέο) θαη απηό 

ζπκβαίλεη ζε δηάθνξα έξγα ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ζπγρξόλσλ ηνπ ζπλζεηώλ.   

Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε ζε ελαιιαθηηθά 

ηνπ ζπγθεξαζκέλνπ ζπζηήκαηα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, έλαο από ηνπο βαζηθνύο 

ζπλζεηηθνύο ηνπ πξνβιεκαηηζκνύο θαη ζηόρνπο ήηαλ ε ξεπζηόηεηα ηνπ ρξόλνπ, ελώ 

αξγόηεξα ε ππεξρξσκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αξκνλίαο. Ο Ligeti είρε πεηξακαηηζηεί κε 

ηε ρξήζε κηθξόηνλσλ ήδε από ην Requiem, εγθξίλνληαο -σο πξαθηηθή ιύζε γηα ηελ 

απόδνζε ηεο πνιύπινθεο ρξσκαηηθήο αληίζηημεο από ηνπο ρνξσδνύο- ηηο 

κηθξνηνληθέο απνθιίζεηο. Σν 1967 έγξαςε ηελ πξώηε ηνπ ζπνπδή γηα εθθιεζηαζηηθό 

όξγαλν κε ηίηιν «Harmonies». Παξ’ όηη ζηελ παξηηηνύξα ην έξγν θαίλεηαη θαζόια 

ζπκβαηηθό, πξννξίδεηαη γηα όξγαλν κε κεησκέλε πίεζε αέξα ώζηε λα έρεη δπλαηόηεηα 

παξαγσγήο κηθξνδηαζηεκάησλ θαη ην άθνπζκά ηνπ δηαθέξεη ηειείσο από ηελ 

εκθάληζε ηεο γξαπηήο ηνπ απόδνζεο. Η νπζία ηεο κνπζηθήο έγθεηηαη ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνληθνύ ύςνπο, ερνρξώκαηνο θαη έληαζεο όπσο ζπλέβαηλε ζην 

Lontano. Σα έξγα γηα νξρήζηξα ή ζύλνια κνπζηθήο δσκαηίνπ πξνζθέξνληαη 

πεξηζζόηεξν γηα ζπλζέζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ηελ ηδέα ηεο ερεηηθήο κάδαο. Ωζηόζν 

ζην Harmonies θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη παξόκνην ςεπδαηζζεηηθό απνηέιεζκα κε 

ρξήζε κόλν δέθα θσλώλ θαη ελόο κόλν δηαζέζηκνπ ερνρξώκαηνο.  

ηα έξγα ηνπ γηα πιεθηξνθόξν όξγαλν ν Ligeti δίλεη εμαηξεηηθέο ιύζεηο ζην 

πξόβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο κνπζηθήο ςεπδαίζζεζεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ πηάλνπ θαη ηνπ 

ηζέκπαινπ επηηξέπεη ξπζκηθά αθξηβή θαη ζαθή εθθνξά θζόγγσλ θαζηζηώληαο ηα 

θαηάιιεια γηα έξγα κε ξπζκηθή δηαζηξσκάησζε. Η νκνηνγέλεηα ηνπ ερνρξώκαηνο 

θαη ε αθξίβεηα ησλ παξαγόκελσλ ηνληθώλ πςώλ όκσο δελ εμππεξεηνύλ ηηο 

ζπλζεηηθέο ηνπ αλεζπρίεο. Χξεηάδνληαη λέεο ηερληθέο ή επεθηάζεηο όζσλ είραλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα πεηύρεη ην ερεηηθό απνηέιεζκα πνπ ππνδειώλεη αησξνύκελν 

ρξόλν ή ρξόλν εγθισβηζκέλν ζην παξόλ.   

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1968 ν Ligeti νινθιήξσζε ην Continuum γηα ηζέκπαιν. 

Δλώ ε πνηόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ παξάγεηαη από ην ηζέκπαιν δελ ελδείθλπηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ερεηηθήο κάδαο πνπ ηνλ είρε απαζρνιήζεη ζηα πξνεγνύκελα νξρεζηξηθά 

ηνπ έξγα, επεθηείλεη ηελ ηερληθή πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη εθεί, δειαδή ηα clusters σο 

απνηέιεζκα κηθξνπνιπθσληθήο πθήο, θαη ηελ πξνζαξκόδεη ζηα θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγάλνπ. ην Continuum ν Ligeti εμειίζζεη ην κεραληθό 

ραξαθηήξα πνπ είρε εκθαλίζεη ζην Nouvelles Adventures θαη ζην θνληζέξην γηα 

ηζέιν, ελζσκαηώλνληαο επηπιένλ ηηο επηξξνέο ηνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή. 

Παξάιιεια, εμεξεπλά σο ζπλζεηηθή ηδέα, ην ςπρναθνπζηηθό θαηλόκελν ηεο 

πξόζιεςεο σο –παξαδόμσο– ζπλερόκελν ήρν ηε δηαδνρή πεξίπνπ είθνζη θζόγγσλ 

αλά δεπηεξόιεπην. Παξόηη θάζε ρέξη παίδεη απζηεξά κνλνθσληθά, πεηπραίλεη ηελ 

ςεπδαίζζεζε πνιπξπζκίαο θαη πνιπθσλίαο. Η επηζπκία ηνπ λα «ρεηξαγσγεί» ηελ 

αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ εθθξάδεηαη πέξα από ηα παξαπάλσ θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ξπζκνύ ζε ηξία επίπεδα: ζηελ επηθάλεηα νη αδηάθνπνη παικηθνί ρηύπνη, ζε δεύηεξν 
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επίπεδν ε ζπρλόηεηα επαλάιεςεο ησλ πξνηύπσλ θαη ηέινο ε δηαδνρή ησλ αξκνληθώλ 

αιιαγώλ, ζπληζηνύλ ηνλ πνιπεπίπεδν ξπζκό. Η αλάιπζε ηνπ έξγνπ νδεγεί πεξεηαίξσ 

ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ θαη άιιεο έκκεζεο επηξξνέο ηνπ ζπλζέηε όπσο ηα 

καζεκαηηθά (αξηζκνί Fibonacci-ρξπζή ηνκή), ε κνπζηθή ηνπ Bartók θ.ά. Μηα ηέηνηα 

αλάιπζε έρεη γίλεη θαη από ηνπο Κώζηα Σζνύγθξα θαη Αηκίιηνπ Κακπνπξόπνπινπ
6
 

πάλσ ζηα αθνπζηηθά ξεύκαηα ηνπ έξγνπ απηνύ κε βάζε κηα ζεσξεηηθή θαη 

αληηιεπηηθή πξνζέγγηζε.  

Δπόκελε ζύλζεζή ηνπ ήηαλ ην «Δεύτερο Κουαρτέτο εγχόρδων» (“String 

Quartet No. 2”) πνπ γξάθηεθε αλάκεζα ζην Φεβξνπάξην θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1968 

γηα ην LaSalle Quartet. Καζέλα από ηα πέληε κέξε ηνπ έξγνπ είλαη κηα δηαθνξεηηθή 

αληηκεηώπηζε ηνπ ίδηνπ πιηθνύ. Δίλαη έλα έξγν ηζρπξώλ αληηζέζεσλ. Ο Ligeti 

πηνζεηεί κηα θαιεηδνζθνπηθή πξνζέγγηζε ηεο δνκήο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύλνιν 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλερώο ηαξαθνπληνύληαη θαη ζπγθεληξώλνληαη ζε ζρεκαηηζκνύο. 

Απηή ε ηδέα ζπλδπάδεηαη κε ηκήκαηα πεξηζζόηεξν ζηαζεξήο θαη ζπκπαγνύο πθήο. 

(Σα «Γέθα θνκκάηηα γηα Κνπηληέην Πλεπζηώλ» πνπ αθνινπζνύλ ηελ ίδηα ρξνληά, 

βαζίδνληαη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ζηε ινγηθή ηνπ θαιεηδνζθόπηνπ). Αζξνίδνληαη ζην 

έξγν απηό όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηε κνπζηθή γιώζζα ηνπ Ligeti ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960: ε ξεπζηόηεηα, ν κεραληθόο ραξαθηήξαο, ε ππέξζεζε πιεγκάησλ, 

ε θσλεηηθή θαη ειεθηξνληθή κνπζηθή, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ εμπξεζηνληζκό, νη 

επηξξνέο ηνπ από ηε κνπζηθή ηνπ Bartók θαη ηνπ Berg, θιπ.  Πξόθεηηαη όρη κόλν γηα 

κία ζύλζεζε πνπ θαζνξίδεη ην ώξηκν ζπλζεηηθό ύθνο ηνπ Ligeti, αιιά γηα έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα θνπαξηέηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ αηώλα, πνπ παξακέλεη ην ίδην 

ιεηηνπξγηθό θαη επίθαηξν όπσο ζηελ πξώηε ηνπ εθηέιεζε. Γξακκέλν ζε κηθξνηνληθό 

πεξηβάιινλ, ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνην παιαηόηεξν ή θαηλνύξην θζνγγηθό ζύζηεκα 

θαη ελζσκαηώλνληαο πιήζνο ζπλζεηηθώλ ηερληθώλ, απνηειεί αξρέηππν ησλ 

επαηζζεζηώλ θαη ησλ δηαζέζεσλ πνπ επηθξαηνύζαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 

1970. 

Δλώ νη ζπλζεηηθέο ηδέεο είραλ γελλεζεί ήδε από ην 1967, ν Ligeti αζρνιήζεθε 

κε ηε ιεπηνκεξή ζύλζεζε ηνπ έξγνπ «Ramifications» γηα έγρνξδα ζε κία θίλεζε, 

κόιηο ην ρεηκώλα ηνπ 1968-69. Μία από ηηο πξνζέζεηο ηνπ ήηαλ λα εμεξεπλήζεη 

ηξόπνπο δηακειηζκνύ ελόο ππθλνύ πνιπθσληθνύ πιέγκαηνο. Ο ζπλζέηεο δηαηεξεί ην 

κηθξνηνληθό πεξηβάιινλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, επηδηώθνληαο πεξηζζόηεξν 

θαηά πξνζέγγηζε παξά αθξηβείο ηνληθέο απνθιίζεηο. Δπεξεαζκέλνο από ην 

ζεηξατζκό, έρεη θαηαζθεπάζεη γσληώδεηο κεισδηθέο γξακκέο (εκθαλίδνληαο έληνλε 

ξνπή ζηελ αηνληθόηεηα) σο παιίλδξνκα ζρήκαηα επηά έσο έληεθα θζόγγσλ.   

Η κνπζηθή ηνπ Ligeti από ην 1960 έσο ην 1974 απνθαιύπηεη κηα ζηαδηαθή 

αιιαγή ηεο εζηίαζεο από ηελ αλσλπκία ηεο κηθξνπνιπθσληθήο κάδαο ζηελ 

αηνκηθόηεηα ησλ πνιιαπιώλ κεισδηώλ. ην String Quartet No.2, ηα Ten Pieces for 

Wind Quintet θαη ην Chamber Concerto, ν θαηαζθεπαζηηθόο ηζηόο δηαθιαδώλεηαη ζε 

δεηιέο κεισδίεο, κε ηελ εθθξαζηηθόηεηα θαη ηε δνκή λα πξνθύπηνπλ από ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηε ζπλνιηθή κνπζηθή πθή θαη ηελ θάζε νξηδόληηα γξακκή. ην έξγν 
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Melodien ηα λήκαηα ηεο κηθξνπνιπθσλίαο πξνεθηείλνληαη ζε κεγάια ιπξηθά ηόμα θαη 

ε πθή ηνπ έξγνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ ππέξζεζε κεισδηθώλ θπκάησλ. Απηή ε 

ζηηιηζηηθή εμέιημε θιηκαθώλεηαη ζην San Francisco Polyphony πνπ νινθιεξώζεθε 

ην 1974.  

Ο Ligeti έγξαςε ην νξρεζηξηθό έξγν Melodien, αθηεξσκέλν ζηε ζύδπγό ηνπ, 

θαηόπηλ αλάζεζεο από ηελ Πόιε ηεο Νπξεκβέξγεο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο κλήκεο ηνπ 

δσγξάθνπ Albrecht Dürer. Ο Dürer ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα γηα ηε ζρέζε 

επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη ηέρλεο. Ωζηόζν ν Ligeti εκπλεύζηεθε πεξηζζόηεξν από 

ηα έξγα ηνπ Gustav Klimt θαη ηνπ Pieter Breugel. Σν Melodien είλαη έλα έξγν 

γξακκέλν γηα ζύλνιν από έγρνξδα, μύιηλα, ράιθηλα πλεπζηά, θξνπζηά, θαη ηζειέζηα. 

ηα πλεπζηά ρξεηάδνληαλ έλα εθηειεζηή γηα ην θάζε όξγαλν εθηόο ησλ θόξλσλ πνπ 

είλαη δύν.  ηελ πξώηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην 1971 νύηε ν καέζηξνο νύηε θαη ε 

νξρήζηξα κπόξεζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε δπζθνιία ηνπ έξγνπ. Η δεύηεξε εθηέιεζε 

(1972), από ηελ νξρήζηξα Los Angeles Philarmonic ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Zubin 

Mehta, ήηαλ ιίγν θαιύηεξε από ηελ πξώηε. Σειηθά ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ από ηελ 

νξρήζηξα San Francisco Symphony κε καέζηξν ηνλ Seiji Ozawa ηνλ ηθαλνπνίεζε 

ηδηαίηεξα θαη έηζη πξαγκαηνπνίεζε ηελ επηζπκία ηεο νξρήζηξαο λα ζπλζέζεη έλα έξγν 

γηα απηήλ (San Francisco Polyphony).  

Με αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ Ακεξηθή ν Ligeti ήξζε ζε επαθή κε ηε 

κνπζηθή Ακεξηθαλώλ ζπλζεηώλ όπσο Steve Reich θαη Terry Riley κέζσ ηεο 

αθξόαζεο θάπνησλ ερνγξαθήζεσλ. ην παλεπηζηήκην ηνπ Stanford γλώξηζε ηνλ John 

Chowning θαη αλαθάιπςε ηελ απίζηεπηε δύλακε ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηε 

δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζηε κνπζηθή θαη ζηε δεκηνπξγία ήρσλ. ηελ Ακεξηθή 

γλώξηζε θαη ηνλ Harry Partch, δεκηνπξγό νξγάλσλ κε δηαθνξεηηθό ηνληθό ζύζηεκα 

(43 ηόλσλ) ζε ζρέζε κε ηα ζπλεζηζκέλα όξγαλα. ην έξγν Double Concerto for flute, 

oboe and orchestra βιέπνπκε κηα κηθξή επηξξνή από ηνλ Partch ρξεζηκνπνηώληαο 

κηθξόηνλνπο, όρη καζεκαηηθά ππνινγηζκέλνπο όπσο ν Partch αιιά εκπεηξηθά κέζσ 

ηεο αθνήο ηνπ. Σν Concerto είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν κέξε θαη θπξίαξρε επηδίσμε ηνπ 

Ligeti είλαη όρη ηόζν ε ζνιηζηηθή αλάδεημε ησλ ζόιν νξγάλσλ όζν ε αλάδεημε λέσλ 

ερνρξσκαηηθώλ ζπλδπαζκώλ κεηαμύ ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ζην 

έξγν δελ ππάξρνπλ βηνιηά. πλνιηθά ην έξγν έρεη ηέζζεξα πλεπζηά θαη κόλν ηα πην 

ρακειά έγρνξδα. Έξγν παξόκνηνπ ύθνπο είλαη θαη ην Clocks and Clouds πνπ 

μεθίλεζε λα ην γξάθεη ζηελ Ακεξηθή θαη ην νινθιήξσζε ζηελ Δπξώπε. ην Clocks 

and Clouds ν Ligeti είλαη επεξεαζκέλνο από ηνλ θηιόζνθν Karl Popper θαη ελόο 

θεηκέλνπ ηνπ «Of Clouds and Clocks: an Approach to the Problem of Rationality and 

the Freedom of Man»
7
. ην θείκελν απηό ν Popper αζρνιείηαη κε ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην ληεηεξκηληζκό πνπ όια εμεγνύληαη κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλόλεο θαη 

ηνλ ηλ-ληεηεξκηληζκό πνπ δέρεηαη ηελ ύπαξμε ηνπ ηπραίνπ θαη ηεο αβεβαηόηεηαο. 

Καζνξηζηηθό ζεκείν επηξξνήο ηνπ Ligeti από ην θείκελν ήηαλ ε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ ζπγγξαθέα (Clocks and Clouds) γηα λα κεηαθέξεη ηελ άπνςε ηνπ. Ο Popper, ελώ 

ήηαλ ληεηεξκηληζηήο, ζην θείκελό ηνπ αλαθέξεηαη ζηε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δύν 

ηδενινγηώλ (ληεηεξκηληζκνύ θαη ηληεηεξκηληζκνύ). Η θιίζε ηνπ Ligeti πξνο ηηο ζεηηθέο 
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επηζηήκεο ήηαλ έλαο αθόκα παξάγνληαο επηξξνήο. Έηζη ινηπόλ ν Popper αλαθέξεη όηη 

ηα ξνιόγηα δελ είλαη ηόζν ηέιεηα ζηε ιεηηνπξγία – δνκή ηνπο θαη ηα ζύλλεθα δελ 

είλαη ηόζν αζαθή ζηε δνκή ηνπο όζν λνκίδνπκε. Μέζσ απηήο ηεο αληίιεςεο ν Ligeti 

θάλεη κηα πξώηε πξνζπάζεηα ζε απηό ην έξγν ζπζρεηηζκνύ κεηαμύ ηεο ηάμεο θαη ηεο 

αηαμίαο όπσο κεηαγελέζηεξα εκθαλίδεηαη ζηηο ζπνπδέο ηνπ.   

Σν Clocks and Clouds (1973) είλαη γξακκέλν γηα γπλαηθεία ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα. Παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1973 ζην Graz ζην Musizprotokoll 

θεζηηβάι πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζύγρξνλε θαη πεηξακαηηθή κνπζηθή. Ο Ligeti 

αθηέξσζε ην έξγν ηνπ ζην ζηελό ηνπ θίιν θαη κνπζηθνιόγν Harald Kaufmann πνπ 

πέζαηλε ζηελ ειηθία ησλ 42 ην 1970. ην έξγν βιέπνπκε ηελ νκνηνγέλεηα πνπ ππάξρεη 

ζε έξγα όπσο ην Lontano θαη ην Lux Aeterna. Η εμέιημε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηαδηαθά. 

Όπσο θαη ζην Double Concerto έηζη θαη εδώ ν Ligeti πξνζπαζεί λα πξνβάιεη 

ζπγθεθξηκέλα ερνρξώκαηα. Έηζη νύηε εδώ ππάξρνπλ ηα βηνιηά ζηελ νξρήζηξα ελώ 

από ηα ράιθηλα ππάξρνπλ κόλν νη ηξνκπέηεο. Ο Ligeti ρξεζηκνπνηεί 17 μύιηλα 

πλεπζηά θαη ε ρνξσδία απαξηίδεηαη από 12 ζνιηζηηθέο θσλέο. Οη θσλέο 

ρξεζηκνπνηνύλ “phonetics” πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα ερνρξώκαηα ηεο νξρήζηξαο. Δλώ 

γίλεηαη ρξήζε θαλόλσλ ππάξρεη κηα νκηριώδεο αληίιεςε ηεο κνπζηθήο πνπ 

κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά κε ηελ αξκνληθή ηεο δνκή. ην έξγν απηό ζε αληίζεζε κε ην 

Melodien δελ ππάξρεη ρξήζε κεισδηώλ.  

Έξγν ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ Ligeti ήηαλ ηo Three Pieces for Piano: 

Monument-Selbstportrait-Bewegung (1976), γξακκέλν γηα ην Kontarsky Duo πνπ 

ήηαλ γλσζηνί εθηειεζηέο έξγσλ ησλ πην γλσζηώλ ζπλζεηώλ εθείλεο ηεο επνρήο. Απηά 

ηα ηξία θνκκάηηα ήηαλ ην πξώην έξγν γηα πηάλν ηνπ Ligeti από ηόηε πνπ πήγε ζηε 

"Γύζε". Σν έξγν είλαη έλα είδνο ξπζκηθήο ζπνπδήο όπνπ κε ηε ρξήζε δύν πηάλσλ 

δεκηνπξγείηαη κηα ςεπδαίζζεζε πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ. ’ απηό ην έξγν 

βιέπνπκε έλα είδνο «εμέιημεο» ηνπ Continuum πνπ ζηαδηαθά κέζσ ησλ Three Pieces 

ζα θαηαιήμεη ηειηθά ζηηο ζπνπδέο θαη ην θνληζέξην γηα πηάλν. ην έξγν θαίλεηαη ε 

αλάγθε ηνπ Ligeti ζηε δεκηνπξγία ξπζκηθώλ ζρεκάησλ πνπ κεηακνξθώλνληαη ζε 

πνιύπινθα ξπζκηθά ζρήκαηα. Κάζε θνκκάηη έρεη ην δηθό ηνπ ραξαθηήξα. Σν πξώην 

(Monument) είλαη απζηεξά θαηαζθεπαζκέλν από έμη επίπεδα μερσξηζηώλ θζόγγσλ 

πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο παιηλδξνκηθό ξπζκό ζην θάζε 

επίπεδν. Η είζνδνο ησλ επηπέδσλ γίλεηαη ζηαδηαθά ζην θνκκάηη εμππεξεηώληαο ηελ 

αλάγθε ηνπ Ligeti γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «αησξνύκελνπ ρξόλνπ». εκαληηθό 

παξάγνληα παίδνπλ θαη νη δπλακηθέο ηνπ θνκκαηηνύ (ζπλνιηθά έμη) από pp έσο ff 

βνεζώληαο λα ηνληζηεί αθόκα πεξηζζόηεξν ε αίζζεζε ηνπ αησξνύκελνπ ρξόλνπ, 

αθνύ ελώ ην θνκκάηη έρεη ζπγθεθξηκέλε ξπζκηθή έλδεημε (4/4 θαη 6/8 αληίζηνηρα ζην 

θάζε πηάλν) απηή δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή. Η ζπλύπαξμε ησλ δύν απηώλ 

δηαθνξεηηθώλ ελδείμεσλ, πνπ όκσο είλαη ρσξηζκέλεο ζε δύν ίζα κέξε θαη έρνπλ ηελ 

ίδηα ξπζκηθή αγσγή κεηαμύ ηνπο (=42), έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ. Σν δεύηεξν θνκκάηη (Selbstportrait) είλαη κηα 

πξνζσπνγξαθία ηνπ ζπλζέηε ζε ζπλδπαζκό κε ηα πνξηξέηα ηνπ Reich θαη Riley θαη 

κηα εζθεκκέλε παξσδία ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνο ηεο δεύηεξεο ζνλάηαο γηα πηάλν ηνπ F. 
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Chopin. Δίλαη ζηεξηγκέλν ζηελ ηερληθή ησλ «blocked keys
8
» (θξαηεκέλα πιήθηξα) 

πνπ αλαθάιπςε ν Ligeti θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ πνπ έθαλε καδί κε ηνλ Karl-

Erik Welin όηαλ έγξαθε ην Volumina θαη θάπνηα άιια έξγα γηα όξγαλν. Όπσο 

αλαθέξεη ν Ligeti ζηελ παξηηηνύξα κε απηή ηελ ηερληθή αζρνιήζεθε θαη ν Henning 

Siedentopf ζε έλα άξζξν ηνπ. Η ινγηθή είλαη απιή ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: θάζε 

εθηειεζηήο θξαηάεη θξαηεκέλεο θάπνηεο λόηεο ηνπ πηάλνπ ζην αξηζηεξό ρέξη ελώ ην 

δεμί θηλείηαη ζε όγδνα ζε γξήγνξν ηέκπν παίδνληαο θάπνηεο από απηέο πνπ 

θξαηηνύληαη (δελ ερνύλ) θαη θάπνηεο άιιεο πνπ ερνύλ. Σν πιηθό κεηαμύ ησλ δύν 

πηάλσλ είλαη παξόκνην ηνπνζεηεκέλν όκσο κε δηαθνξά θάζεο. Όπσο θαη ζην πξώην 

θνκκάηη (Monument) ην πιηθό εμειίζζεηαη ζηαδηαθά θαηαιήγνληαο ζην ηειεπηαίν 

κέξνο ηνπ θνκκαηηνύ όπνπ θαίλεηαη ε αλαθνξά ζηνλ Chopin. Η ηερληθή απηνύ ηνπ 

θνκκαηηνύ επαλέξρεηαη ζηελ ηξίηε ζπνπδή γηα πηάλν ηνπ ζπλζέηε Touches bloquées 

(blocked keys). ην ηειεπηαίν θνκκάηη (Bewegung) ν Ligeti ρξεζηκνπνηεί ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ δηαρσξίδνληαη: Σν πξώην κε ηνπο ηνληζκνύο ζε accent (>), 

ην δεύηεξν κε ηηο tenuto (-) λόηεο θαη ην ηξίην κε ηηο ππόινηπεο λόηεο δίρσο θάπνην 

ηνληζκό πάλσ ηνπο. Σν πιηθό ησλ δύν πηάλσλ είλαη παξόκνην κε θαηηνύζεο κεισδηθέο 

γξακκέο. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν πηάλα είλαη ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην θαζέλα. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ηα δύν πηάλα πιένλ παίδνπλ 

ηαπηόρξνλα ζε ζρέζε κε ην ηξίην επίπεδν αιιά μερσξίδνπλ ζηα ππόινηπα δύν. ’ 

απηό ην ζεκείν νη δηαζηεκαηηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ δύν πηάλσλ κεγαιώλνπλ 

θηάλνληαο κέρξη ηηο αθξαίεο λόηεο ηνπ πηάλνπ (ζηηο ςειόηεξεο ην πάλσ θαη ζηηο 

ρακειόηεξεο ην θάησ). ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ βιέπνπκε κηα εθηόλσζε ηεο έληαζεο 

πνπ πξνεγήζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγρνξδηώλ-ζπλερήζεσλ ζε πην αξγό ηέκπν 

κεηαμύ ησλ ρεξηώλ θαη ησλ δύν πηάλσλ. Απηά ηα ηξία θνκκάηηα γηα δύν πηάλα 

εκθαλίδνπλ ηελ έληνλε αλάγθε ηνπ Ligeti ζηε δεκηνπξγία ηνπ «αησξνύκελνπ 

ρξόλνπ», πνιύπινθσλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ θαη ςεπδαηζζήζεσλ. Πάλσ ζε απηέο ηηο 

αλάγθεο ηνπ ν Ligeti ζα επαλέξζεη θαη ζε επόκελα έξγα ηνπ όπσο ηηο ζπνπδέο θαη ην 

θνληζέξην γηα πηάλν.   

Σν επόκελν έξγν ηνπ Ligeti είλαη απηό πνπ ηνπ πήξε ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν 

ζηε ζύλζεζή ηνπ (13 ρξόληα) ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν. Πξόθεηηαη γηα ηε 

κνλαδηθή όπεξα πνπ έγξαςε ζηε δσή θαη ιέγεηαη Le Grand Macabre (1977). ηε 

δηάξθεηα ησλ δεθαηξηώλ απηώλ ρξόλσλ ν Ligeti ζπλέζεηε ηαπηόρξνλα θαη άιια έξγα. 

Η ζπγθεθξηκέλε όπεξα ζα γηλόηαλ έλα κέζν ηνπ Ligeti γηα λα εθθξάζεη όιεο ηνπ ηηο 

αλεζπρίεο-αλαδεηήζεηο, κνπζηθέο θαη κε. Σν πξόβιεκα ηνπ Ligeti ήηαλ θπξίσο ην 

θείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε γηα ηελ όπεξα μεθηλώληαο κε θάπνηεο ηδέεο πνπ ζην 

ηέινο ηηο εγθαηέιεηπε. Σειηθώο κε ηελ πξνηξνπή ηνπ ζθελνγξάθνπ Aliute Meczies  

θαηέιεμε ζην θείκελν ηνπ Michel de Ghelderode (La Balade du Grand Macabre) πνπ 

ήηαλ πνιύ θνληά ζ’ απηό πνπ αλαδεηνύζε. Έηζη κε ηε βνήζεηα ηνπ Michael Meschke 

(ζθελνζέηε ηνπ Stockholm Puppet Theatre) έγξαςαλ ην ιηκπξέην ζηα γεξκαληθά. Η 

όπεξα παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1978 ζηελ ηνθρόικε. Η όπεξα ήηαλ 

θαλνληθά πξνγξακκαηηζκέλε λα αλέβεη ην 1977 αιιά ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ 
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θεηκέλνπ θαη ηνπ ζρεδόλ πνξλνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ παξνπζηάζηεθε έλα ρξόλν 

αξγόηεξα. Μνπζηθά ε όπεξα δελ αθνινπζεί ηηο γλσζηέο ζπλζεηηθέο ηερληθέο 

(κηθξνπνιπθσλία θαη «κεραληθή» κνπζηθή) πνπ θαζηέξσζαλ ηνλ Ligeti ζην επξύ 

θνηλό ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60’ θαη 70’ αιιά κηα λέα ινγηθή πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα 

πξώηα ηνπ έξγα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40’ κε 50’. ην έξγν ε εκθάληζε γλσζηώλ 

ηερληθώλ γίλεηαη ζε ζπζρέηηζε κε ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα θαη πεξηζηαηηθά. Η πθή 

ηνπ είλαη αξκνληθή ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη εηζέξρεηαη κηα λέα 

πνιπηνληθή αξκνλία πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζηελ επόκελε δεθαεηία (80’). 

Πιένλ ν ξπζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εκθαλήο. Η όπεξα απηή είλαη έξγν 

κεηαβαηηθό επαλαθέξνληαο ηδέεο ηνπ ζπλζέηε από ηελ επνρή πνπ βξηζθόηαλ ζηελ 

Οπγγαξία αιιά κε λέν ηξόπν ρξήζεο ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην 

ηέινο ηεο όπεξαο κε ην όλνκα Passacaglia όπνπ ρξεζηκνπνηεί πιηθό ζρεδόλ ζεηξηαθό 

πνπ απνηειείηαη από κηα ζεηξά από 24 θζόγγνπο όπνπ θάζε θζόγγνο αθνύγεηαη δύν 

θνξέο ζπλδπαζκέλνο κε έλα δηάζηεκα 6κ ή 6Μ. Παξόκνηα ινγηθή ζπλαληάηαη θαη 

ζηελ ζπνπδή Νν. 4 Fanfares ηνπ Ligeti. Ο Ligeti κέζσ ηεο όπεξαο πεξλάεη ζε κηα 

θξέζθηα αληηκεηώπηζε ησλ ήδε γλσζηώλ ηερληθώλ ηνπ θαη ησλ πξνζσπηθώλ αλαγθώλ 

πνπ πεγάδνπλ από ηε κνπζηθή ηνπ πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ επόκελε πεξίνδν 

ζύλζεζεο (80’) ηνπ. 

Γύν έξγα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηνπ Ligeti από ην 70’ 

ζην 80’ είλαη ην Hungarian Rock θαη ην Passacaglia Ungherese πνπ γξάθηεθαλ ην 

Μάην θαη ην Γεθέκβξε ηνπ 1978 αληίζηνηρα γηα ηζέκπαιν. Σν πξώην (Hungarian 

Rock) γξακκέλν γηα ηελ ηζεκπαιίζηα Elizabeth Chojnacka
9
 γηα ηελ νπνία ν Xenakis 

έγξαςε θάπνηα έξγα γηα απηήλ. Σν έξγν είλαη έλα είδνο απηνζρεδηαζκνύ ζην δεμί ρέξη 

πάλσ ζε έλα ostinato (ηεζζάξσλ κέηξσλ) πνπ είλαη ζηαζεξό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνκκαηηνύ. Ο ξπζκόο ηνπ θνκκαηηνύ είλαη πάλσ ζε γλσζηό βνπιγάξηθν ξπζκό 

2+2+3+2/8 ζπκίδνληαο ηνπο βνπιγάξηθνπο ρνξνύο ηνπ Bartók. Παξόκνηνο ξπζκόο 

ζπλαληάηαη θαη ζηελ ηέηαξηε ζπνπδή γηα πηάλν ηνπ ζπλζέηε. Σν δεύηεξν 

(Passacaglia Ungherese) είλαη γξακκέλν γηα ηελ Eva Norwall γπλαίθα ηνπ θίινπ ηνπ 

θαη κνπζηθνιόγνπ Ove Nordwall. ην έξγν απηό είλαη εκθαλήο ε ρξήζε ηερληθώλ 

κίκεζεο ηνπ 17
νπ

 αηώλα κε ηε ρξήζε ελόο ζέκαηνο θαη ηεο αληηζηηθηηθήο πθήο 

αληηζέκαηόο ηνπ ζε κνξθή ostinato από ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ. 

Πάλσ ζε απηό ην ζέκα o Ligeti ηνπνζεηεί κηα ηξίηε θσλή πνπ είλαη έλα είδνο 

απηνζρεδηαζκνύ πάλσ ζην ostinato απηό. Σν έξγν ραξαθηεξίδεηαη από ηα ζύκθσλα 

δηαζηήκαηα ηνπ ostinato θαη ηελ απηνζρεδηαζηηθή πθή ηεο κεισδίαο παξαπέκπνληαο 

ηνλ αθξναηή ζε κηα άιιε επνρή.   

Μεηά από απηά ηα δύν έξγα αθνινπζεί κηα πεξίνδνο ηεζζάξσλ ρξόλσλ πνπ ν 

Ligeti δελ παξνπζηάδεη θάπνην θαηλνύξγην έξγν. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζε απηή ηελ 

πεξίνδν δελ αζρνιείηαη κε ηε ζύλζεζε. Απηή ε πεξίνδνο είλαη κηα δεκηνπξγηθή 

πεξίνδνο όπνπ ν Ligeti έξρεηαη ζε επαθή κε λέεο κνπζηθέο (αθξηθάληθε κνπζηθή θαη 

κνπζηθή ηνπ Nancarrow) θαη κε λέεο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο όπσο ηα fractals θαη 

ε ζεσξία ηνπ ράνπο. Ο Ligeti απηή ηελ επνρή πξνζπαζεί λα αλαλεώζεη ην ζπλζεηηθό 
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ηνπ ύθνο μεθεύγνληαο από ηε κνπζηθή ηεο avant-garde πνπ ηε ζεσξνύζε πιένλ 

βαξεηή. Σν έξγν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αξρή απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ην Trio for 

Violin, Horn and Piano (1982) ή αιιηώο Hommage à Brahms. Όπσο θαη ζηα δύν 

πξνεγνύκελα ηνπ έξγα έηζη θαη ζ’ απηό ν Ligeti πξνζπαζεί λα μεθύγεη από ηελ avant-

garde θαη λα δώζεη θάηη πην μεθάζαξν ζπλζεηηθά. Σν έξγν απηό ραξαθηεξίδεηαη από 

ηελ μεθάζαξε ηξηκεξήο δνκή ηνπ πξώηνπ κέξνπο κε ρξήζε νκνθσλίαο. ην δεύηεξν 

κέξνο θάλεη ρξήζε ελόο επαλαιακβαλόκελν ostinato ζε ξπζκό 3+3+2 παξόκνην κε 

απηό ζην Hungarian Rock θαη ζρεδόλ ίδην κε ηελ κεηαγελέζηεξε ζπνπδή γηα πηάλν 

Νν. 4. Σν δεύηεξν κέξνο έρεη έλα είδνο απηνζρεδηαζκνύ πάλσ ζην ostinato ηνπ 

πηάλνπ. Σν ηειεπηαίν κέξνο έρεη θαη απηό ηξηκεξήο θόξκα κε εκθάληζε ηνπ ζέκαηνο 

(lament-motif) πνπ ρξεζηκνπνηεί αξγόηεξα θαη ζηε ζπνπδή Νν.6 γηα πηάλν. Ξεθάζαξα 

πιένλ ν Ligeti θεύγεη από ηελ «avant-garde» ινγηθή θαη ζπλζέηεη έξγα ηα νπνία 

ζπλδπάδνπλ ηόζεο πνιιέο επηξξνέο κε ηηο πξνζσπηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ ζπλζέηε κε 

απνηέιεζκα έξγα εληειώο δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο. 
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