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Εισαγωγικό σημείωμα από τους μαθητές 

Κατά το Σχολ. Έτος 2016-2017 υλοποιήσαμε το πολιτιστικό 

πρόγραμμα «Η κλασική και η ρομαντική περίοδος της κλασικής 

μουσικής» με τους καθηγητές μας Μανώλη Χατζημανώλη και 

Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα. Συλλέξαμε πληροφορίες, 

ακούσαμε μουσικά έργα διαφόρων συνθετών των δύο περιόδων 

και παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο συναυλίες κλασικής 

μουσικής από διάσημες συμφωνικές ορχήστρες. Ο κ. 

Χατζημανώλης μας δίδαξε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία της μουσικής αυτών των περιόδων, τα οποία και 

επισημάναμε κατά την παρακολούθηση των συναυλιών. 

Συλλέγοντας πληροφορίες για τους συνθέτες, είχαμε την ευκαιρία 

να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή τους, το έργο τους και 

την προσφορά τους στον πολιτισμό. Καταγράψαμε τις 

πληροφορίες μας και δημιουργήσαμε τεύχος. 

Στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού μας προγράμματος 

πραγματοποιήσαμε ένα τετραήμερο ταξίδι στην Αθήνα, όπου 

παρακολουθήσαμε την 4η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ στο 

Μέγαρο Μουσικής  Αθηνών και την όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι 

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Επίσης 

επισκεφθήκαμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο 

Παραδοσιακών Οργάνων και το Βυζαντινό Μουσείο, όπου είχαμε 

τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουμε εκθέματα από το Μουσείο 

Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης. 

Τόσο το  θέμα του προγράμματός μας όσο και το ταξίδι μας στην 

Αθήνα μας έδωσαν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με θέματα 

πολιτισμού και μας πρόσφεραν ποιοτικές εμπειρίες ζωής.   

 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Βελβεντού 

 

 

 



Κλασική περίοδος 
 

Με τον όρο «κλασική εποχή της μουσικής» αναφερόμαστε στην 
κλασική περίοδο της Δυτικής μουσικής, η οποία ξεκίνησε περίπου 
το 1750 και τερματίστηκε μεταξύ του 1810 και 1830. Η κλασική 
εποχή ακολούθησε την Μπαρόκ περίοδο και προηγήθηκε 
του ρομαντισμού. Αποτέλεσε την περίοδο κατά την οποία 
ξεχώρισαν οι μορφές πολύ σημαντικών συνθετών, όπως του Γιόζεφ 
Χάυντν, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και του Μπετόβεν. 
Επιπλέον μπορεί να ενταχθεί σε μια γενικότερη πολιτιστική 
αλλαγή που συντελέστηκε από τα μέσα του 18ου αιώνα, έχοντας 
ως σημαντική επιρροή τις ιδέες του Διαφωτισμού, με αποτέλεσμα 
την δημιουργία εξαιρετικών μουσικών επιτευγμάτων. 
Κατά την Κλασική εποχή της μουσικής, στερεοποιήθηκαν τα 
περισσότερα πρότυπα και κανόνες σχετικά με την παρουσίαση και 
την τεχνοτροπία της κλασικής μουσικής, καθώς και ήταν η 
περίοδος όπου το πιάνο έγινε το κυρίαρχο όργανο μουσικού 
πληκτρολογίου. Οι βασικές απαιτήσεις της ορχήστρας 
τυποποιήθηκαν, η μουσική δωματίου επεκτάθηκε ώστε να 
περιλαμβάνει και σύνολα από 8 έως 10 άτομα για σερενάτες, και 
η όπερα συνέχισε να αναπτύσσεται, εμφανίζοντας 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, όπως η 
ιταλική όπερα, η γαλλική, και η γερμανική. Η συμφωνία ως 
μουσική μορφή έγινε αυτόνομη, και το κοντσέρτο 
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επίδειξης της τέχνης των δεξιοτεχνών 
οργανοπαικτών. Το τσέμπαλο δεν ήταν πλέον απαραίτητο όργανο 
στις ορχήστρες, και συχνά οι ορχήστρες οδηγούνταν από το πρώτο 
βιολί.  
Τα πνευστά όργανα έγιναν πιο εξεζητημένα, και ενώ τα όργανα 
όπως το όμποε και το φαγκότο είχαν σταθερή παρουσία και κατά 
την εποχή του Μπαρόκ, τα διάφορα κλαρινέτα εμφανίστηκαν μόνο 
όταν ο Μότσαρτ επέκτεινε τον ρόλο τους στην ορχηστρική μουσική 
καθώς και σε αυτή της αίθουσας δωματίου και του κοντσέρτου. 
Σημαντικοί συνθέτες αυτής της εποχής οι Γιόζεφ Χάυντν (1732-

1809), Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791),  Λούντβιχ 

βαν Μπετόβεν (1770-1827), Αντρέα Λουκέσι (1741-1801), Κρίστοφ 

Βίλιμπαλντ Γκλουκ (1714-1787) Μούτσιο Κλεμέντι (1752-1832), 

Λουίτζι Μποκερίνι (1743-1805) 

 

Παρασκήνιο, Αρχείο Αρφάνη: Η κιβωτός της μουσικής (Αρχείο ντοκιμαντέρ 

της ΕΡΤ) 



Λούντβιχ βαν Μπετόβεν  

  Ο Λούντβιχ βαν 
Μπετόβεν (Ludwig 
van Beethoven)  ήταν 
Γερμανός συνθέτης και 
πιανίστας.  
Αποτέλεσε μία από τις 
κεντρικότερες μορφές 
της κλασικής μουσικής 
και συγκαταλέγεται 
σήμερα ανάμεσα στους 
ευρύτερα αποδεκτούς 
συνθέτες όλων των 
μουσικών περιόδων και 
τους πλέον γνωστούς 
όλων των εποχών. Ο 
Μπετόβεν αν και 
ανήκει περισσότερο 
στην κλασική περίοδο, 
συνδέθηκε με το κίνημα 
του ρομαντισμού που 

ακολούθησε και τα τελευταία του έργα διακρίνονται από έντονα 
ρομαντικά στοιχεία. Οι συμφωνίες και τα κοντσέρτα για πιάνο που 
συνέθεσε αποτελούν τα πιο δημοφιλή έργα του. Από πολλούς 
αναγνωρίζεται ως μια από τις μουσικές ιδιοφυίες, παράδειγμα και 
μέτρο σύγκρισης για όλους τους μεταγενέστερους συνθέτες 
 
Ο Μπετόβεν γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1770 στη Βόννη. Η 
ακριβής ημερομηνία γέννησης του δεν είναι γνωστή, βαφτίστηκε 
όμως στις 17 Δεκεμβρίου. Καταγόταν από μουσική οικογένεια, αν 
και κανένας από τους προγόνους του δεν διακρίθηκε στη σύνθεση. 
Ο παππούς του ήταν φλαμανδικής καταγωγής και διευθυντής 
χορωδίας στην Αυλή του Πρίγκιπα Εκλέκτορα της Κολωνίας στη 
Βόννη. Ο πατέρας του, Johann van Beethoven, εργάστηκε ως 
επαγγελματίας τενόρος στην ίδια χορωδία ενώ παρέδιδε και 
μαθήματα πιάνου και τραγουδιού. Παράλληλα αποτέλεσε τον 
πρώτο δάσκαλο μουσικής του Λούντβιχ, ωστόσο η σχέση τους ήταν 
μάλλον κακή, καθώς ο πατέρας του τον καταπίεζε διαρκώς και 
προσπαθούσε να τον εκμεταλλευτεί παρουσιάζοντας τον ως παιδί 
θαύμα, όπως ήταν ο Μότσαρτ. Αργότερα, ο Κρίστιαν Νέεφε 
ανέλαβε το έργο της μουσικής του εκπαίδευσης. 



Σε ηλικία 12 ετών δημοσιεύτηκε η πρώτη του σύνθεση και ο Νέεφε 
δήλωσε πως επρόκειτο για τον νέο Μότσαρτ. Ο Μπετόβεν 
συνέχισε να συνθέτει έργα ενώ συγχρόνως άρχισε να εργάζεται ως 
οργανίστας στην Αυλή. Το 1787 μια ξαφνική αρρώστια της μητέρας 
του, στερεί τη δυνατότητα από τον νεαρό Μπετόβεν να μεταβεί 
στη Βιέννη προκειμένου να κάνει μαθήματα με τον Μότσαρτ. Λίγο 
αργότερα όμως, το 1792, ο Γιόζεφ Χάυντν, κανόνισε να πάει τελικά 
στη Βιέννη για να αναλάβει τη διδασκαλία του. Η εκπαίδευσή του 
στο πλευρό του Χάυντν διήρκεσε συνολικά δύο χρόνια. Επιπλέον 
σπούδασε αντίστιξη για ένα χρόνο με τον Γιόχαν Γκέοργκ 

Άλμπρεχτσμπεργκερ και φωνητική 
σύνθεση με τον Αντόνιο Σαλιέρι 
Σταδιακά, άρχισε να αναγνωρίζεται η 
αξία του, αρχικά ως  πιανίστας αλλά 
αργότερα και ως συνθέτης. Σε αντίθεση 
με την πλειοψηφία των συνθετών της 
εποχής, ο Μπετόβεν δεν ανήκε στην 
Αυλή ούτε εργάστηκε για την εκκλησία, 
αλλά διατήρησε την ανεξαρτησία του ως 

συνθέτης. Κατόρθωνε να συντηρείται είτε με έσοδα από τις 
δημόσιες συναυλίες του, είτε παράγοντας και έργα κατά 
παραγγελία. Την πρώτη δημιουργική του περίοδο κατάφερε να 
καθιερωθεί στη Βιέννη χάρη στην σημαντική υποστήριξη του 
αριστοκρατικού κύκλου της Αυστρίας, της Βοημίας και της 
Ουγγαρίας. 
Ένα από τα σημαντικότερα και το πιο τραγικό γεγονός της ζωής 
του Μπετόβεν αποτέλεσε η κώφωσή του. Άρχισε να χάνει την ακοή 
του σταδιακά από την ηλικία των 26 ετών, το 1796 (κατά άλλους 
αρχίζει λίγα χρόνια αργότερα) και, περίπου το 1820, θεωρείται 
πως ήταν ολοκληρωτικά κωφός. Το γεγονός αυτό προκαλούσε  

μεγάλη θλίψη στον 
Μπετόβεν, η οποία 
αποτυπώνεται και σε 
γράμμα του προς τους 
αδελφούς του, το 
1802, με την 
παράκληση να 
διαβαστεί μετά το 
θάνατό του, γνωστό 

και ως Διαθήκη του Heiligenstadt. Παρά την απώλεια της ακοής 
του, έγραψε μουσική μέχρι το τέλος της ζωής του. Η υγεία του 
Μπετόβεν ήταν γενικά κακή και το 1826 επιδεινώθηκε δραστικά, 
γεγονός που οδήγησε και στο θάνατο του τον επόμενο χρόνο. 



στις 26 Μαρτίου 1827, ο γίγαντας της μουσικής πεθαίνει μέσα στο 
σπίτι του στη Βιέννη, ενώ γύρω ξεσπά μία φοβερή καταιγίδα. Η 
κηδεία του θα γίνει με ηγεμονική επισημότητα. 
Στην κηδεία του Μπετόβεν που έγινε στις 29 Μαρτίου ο Φραντς 
Σούμπερτ ήταν ένας από τους 36 λαμπαδηφόρους 

Μουσικό έργο 

Το έργο του Μπετόβεν διακρίνεται κυρίως σε τρεις χρονικές 
περιόδους. Η πρώτη αρχίζει από τις πρώτες δημιουργίες του μέχρι 
το 1802 που δημιουργεί τελικά ένα προσωπικό ύφος. Η δεύτερη 
περίοδος διαρκεί περίπου μέχρι το 1816 και ο Μπετόβεν είναι ήδη 
ένας αναγνωρισμένος συνθέτης. Η τελευταία περίοδος διακρίνεται 
από την παρουσία του ρομαντικού στοιχείου στις συνθέσεις του. 

Πρώτη περίοδος 

Τις πρώτες σονάτες που συνέθεσε, ο Μπετόβεν τις αφιέρωσε στον 
Χάυντν, που αποτέλεσε και τον σημαντικότερο δάσκαλό του. Οι 
σονάτες αυτές χαρακτηρίζονται και από μεγάλες ομοιότητες με 
αντίστοιχες συνθέσεις του Χάυντν. Η σημαντικότερη ίσως από 
αυτές είναι η "Παθητική" (op. 13). Άλλες εμφανείς επιδράσεις είναι 
ο Μότσαρτ, ο Μούτσιο Κλεμέντι  και ο Γιαν Ντούσεκ. Τον Απρίλιο 
του 1800 ο Μπετόβεν παρουσίασε την 1η Συμφωνία και δύο 
χρόνια αργότερα την 2η Συμφωνία. Η πρώτη ακολουθεί 
περισσότερο τα κλασικά πρότυπα, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται 
από περισσότερες καινοτομίες, κυρίως ως προς τη δομή της. Τα 
πρώτα έργα του Μπετόβεν διακρίνονται γενικά από συχνές 
εναλλαγές στη δυναμική και έντονες αντιθέσεις ή εξάρσεις. Στην 
πρώτη περίοδο ανήκουν επιπλέον τα έξι πρώτα κουαρτέτα 
εγχόρδων (op. 18) και τα δύο πρώτα κοντσέρτα για πιάνο. 

Δεύτερη περίοδος 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δημιουργικής περιόδου του, ο 
Μπετόβεν έχει αναγνωριστεί σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη ως 
συνθέτης και πιανίστας. Παράλληλα αναπτύσσει ένα περισσότερο 
προσωπικό ύφος το οποίο χαρακτηρίζεται συχνά ως "ηρωικό".  
Η περίοδος αυτή ξεκινά με την 3η Συμφωνία (ή Ηρωική 
Συμφωνία). Το δεύτερο μέρος (Πένθιμο Εμβατήριο) έχει 
εμβατηριακό χαρακτήρα και θεωρείται αναφορά στην Γαλλική 
Επανάσταση. Αφιερώθηκε αρχικά στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 

Την ίδια περίοδο ο Μπετόβεν συνθέτει και την μοναδική του 
όπερα Φιντέλιο. Κεντρικός χαρακτήρας της είναι η Λεονόρα, η 



οποία μεταμφιεσμένη σε άνδρα σώζει τον σύζυγο της από τη 
φυλακή. Η όπερα παραπέμπει επίσης στην Γαλλική Επανάσταση, 
με την Λεονόρα να ενσαρκώνει τα ιδανικά της. Η πρώτη 
παράσταση της όπερας δόθηκε το 1805 αλλά ακολούθησαν άλλες 
δύο εκδοχές της, το 1806 και το 1814. 

Την περίοδο 1806 - 1808, ο Μπετόβεν ολοκλήρωσε την 4η, την 5η 

και την 6η Συμφωνία (ή Ποιμενική), ενώ το 1812 γράφτηκε η 7η 

και η 8η Συμφωνία. Στην δεύτερη περίοδο του Μπετόβεν ανήκουν 

ακόμα τα τρία τελευταία κοντσέρτα για πιάνο, το μοναδικό 

κοντσέρτο για βιολί, πέντε κουαρτέτα εγχόρδων (7-11) και έξι 

επιπλέον σονάτες για πιάνο στις οποίες περιλαμβάνεται η σονάτα 

Waldstein και η Appasionata.  

Τρίτη περίοδος 

Το 1816, το προχωρημένο στάδιο απώλειας ακοής του Μπετόβεν, 
αναγκάζει τον συνθέτη να αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από πολλές 
κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι συνθέσεις αυτής της περιόδου είναι 
μεγαλοπρεπείς, με μεγαλύτερο πνευματικό βάθος, ενώ η δομή τους 
θεωρείται γενικά πιο αφηρημένη και ασαφής. Στα τελευταία έργα 
του, ο Μπετόβεν χρησιμοποίησε επίσης πολύ συχνά το στοιχείο 
των παραλλαγών. Οι παραλλαγές Diabelli θεωρούνται από τα 
σημαντικότερα έργα αυτού του είδους και αποτέλεσαν σημείο 
αναφοράς για αρκετά έργα της ρομαντικής περιόδου. Η τρίτη 
δημιουργική περίοδος χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση της 
9ης Συμφωνίας, η οποία παρουσιάστηκε δημόσια τον Μάιο του 
1824. Αναφέρεται πως ο Μπετόβεν, που φαινομενικά διηύθυνε το 
έργο, δεν ήταν σε θέση να ακούσει τα χειροκροτήματα του 
πλήθους και χρειάστηκε να τον στρέψει προς το κοινό για 
υπόκλιση μία από τις σολίστ. Στην ένατη συμφωνία υπάρχει ένα 
στοιχείο καινοτομίας που είναι η χρήση χορωδίας και τεσσάρων 
μονωδών στην μελοποίηση του ποιήματος Ωδή στη Χαρά του Σίλερ 
Θεωρείται ως σήμερα ένα από τα αριστουργήματα στην ιστορία 
της μουσικής αν και, σε ορισμένα σημεία, ο συνθέτης έχει (πιθανόν 
λόγω της κώφωσής του) γράψει για ορισμένα όργανα (όπως το 
κόρνο) νότες που δεν τις διαθέτουν. Άλλα έργα που ανήκουν στην 
τελευταία περίοδο δημιουργίας του Μπετόβεν είναι τα τελευταία 
έξι κουαρτέτα εγχόρδων, οι τελευταίες έξι σονάτες για πιάνο 
καθώς και η Missa Solemnis (Επίσημη Λειτουργία), έργο 
θρησκευτικής αντιστικτικής μουσικής.  



Εισαγωγές και προγραμματική μουσική  

 Τα Πλάσματα του Προμηθέα (Die Geschöpfe des 

Prometheus), εισαγωγή από το ομώνυμο μπαλέτο, έργο 43 

(1807) 

 Κοριολανός (Coriolan), εισαγωγή έργο 62 (1807) 
 Φιντέλιο (Fidelio), εισαγωγή για την ομώνυμη όπερα, έργο 

72 (1814) 
 Λεονόρα (Leonore), εισαγωγή αρ. 2 για την όπερα , Φιντέλιο 

έργο 72a (1805) 
 Λεονόρα (Leonore), εισαγωγή αρ. 3 για την όπερα , Φιντέλιο 

έργο 72b (1806) 
 Λεονόρα (Leonore), εισαγωγή αρ. 1 για την όπερα , Φιντέλιο 

έργο 138 (1807) 
 Έγκμοντ (Egmont), εισαγωγή και προγραμματική μουσική, 

έργο 84 (1810) 
 Η Νίκη του Ουέλινγκτον (Wellingtons Sieg) ή Η Μάχη της 

Βιτόρια (die Schlacht bei Vittoria), προγραμματική μουσική, 
έργο 91 (1813) 

 Τα Ερείπια των Αθηνών (Die Ruinen von Athen), εισαγωγή 
και προγραμματική μουσική, έργο 113 (1811) 

 Βασιλιάς Στέφανος (König Stephan), εισαγωγή και 
προγραμματική μουσική, έργο 117 (1811) 

 Ημέρα Εορτής (Zur Namensfeier), εισαγωγή έργο 115 (1815) 
 Ο Αγιασμός των Οικιών (Die Weihe des Hauses), εισαγωγή  

Διάφορες κοσμικές συνθέσεις 

 Ah! Perfido, έργο 65 

 Tremate empi tremate, έργο 116 
 Ελεγειακό Τραγούδι, έργο 118 
 Τραγούδι Θυσίας, έργο 121b 
 Τραγούδι Συντροφικότητας, έργο 122 
 WoO 89, Prüfung des Küssens, 
 WoO 90, Mit Mädeln sich vertragen 
 WoO 92 Primo amore 
 WoO 92a No non turbarti 
 WoO 93 Ne giorni tuoi felici 
 WoO 95 Chor for the Allied Princes 
 WoO 99: 

Αρ. 1 Bei labbri che amore (Hess 211) 
Αρ. 2 Chi mai di questo core Hess 214) 



Αρ. 3a Fra tutte le pene 
Αρ. 3b Fra tutte le pene (Hess 225) 
Αρ. 3c Fra tutte le pene (1st version) 
Αρ. 4a Gia la notte savvicina (Hess 222) 
Αρ. 4b Gia la notte savvicina (Hess 223) 
Αρ. 5a Giura il nocchier (Hess 221) (2nd version) 
Αρ. 5b Giura il nocchier (Hess 227) 
 
Αρ. 6 Ma tu tremi (Hess 212) 
Αρ. 7a Nei campi e nelle selve (Hess 217) (1st version) 
Αρ. 7a Nei campi e nelle selve (Hess 217) (2nd version) 
Αρ. 9 Per te d'amico aprile (Hess 216) 
Αρ. 10a Quella cetra ah pur tu sei (Hess 213) (1st version) 
Αρ. 10b Quella cetra ah pur tu sei (Hess 218) 
Αρ. 10c Quella cetra ah pur tu sei (Hess 219) (2nd version) 
Αρ. 11 Scrivo in te (Hess 215) 

 WoO 102: Τραγούδι Αποχαιρετισμού 
 WoO 103: Αγροτική Καντάτα 
 WoO 104: Τραγούδι του Μοναχού 
 WoO 105: Γαμήλιο Τραγούδι 
 WoO 106: Καντάτα-Λόμπκοβιτς 
 WoO 100: Lob auf den Dicken 
 WoO 101: Graf, liebster Graf 
 WoO 159: Im Arm der Liebe ruht sich's wohl 
 WoO 161: Ewig Dein 
 WoO 163: Kurz ist der Schmerz 
 WoO 164: Freundschaft ist die Quelle wahrer Glückseligkeit 
 WoO 165: Gluck zum neuen Jahr! 
 WoO 166: Kurz ist der Schmerz 
 WoO 167: Brauchle Linke 
 WoO 168/1: Das Schweigen 
 WoO 168/2: Das Reden 
 WoO 169: Ich küsse sie 
 WoO 170: Ars longa, vita brevis 
 WoO 172: Ich bitt' dich, schreib mir die es-skala auf 
 WoO 173: Hol euch der Teufel! B'hüt euch Gott! 
 WoO 174: Glaube und Hoffe! 
 WoO 175: Sankt Petrus war ein Fels! 
 WoO 176: Glück zum neuen Jahr! 
 WoO 177: Bester Magistrat, Ihr friert! 
 WoO 178: Signor Abate! 
 WoO 179: Alles Gute 



 WoO 180: Hoffman, sei ja kein Hofmann 
 WoO 182: O Tobias! 
 WoO 183: Bester Herr Graf, Sie sind ein Schaf! 
 WoO 184: Falstafferel, lass dich sehen! 
 WoO 185: Edel sei der Mensch 
 WoO 186: Te solo adoro 
 WoO 187: Schwenke dich ohne Schwanke! 
 WoO 188: Gott ist eine feste Burg 
 WoO 189: Doktor, sperrt das Tor dem Tod 
 WoO 190: Ich war hier Doktor, Ich war hier 
 WoO 191: Kühl, nicht Lau 
 WoO 192: Ars longa, vita brevis 
 WoO 193: Ars longa, vita brevis 
 WoO 194: Si non per portas, per muros 
 WoO 195: Freu dich des Lebens! 
 WoO 196: Es muss sein! 
 WoO 197: Da ist das Werk 
 WoO 198: Wir irren allesamt 
 WoO 202: Das Schöne zum Guten! 
 WoO 203: Das Schöne zu dem Guten! 
 Hess 231: Sei mio ben 
 Hess 228: Salvo tu vuoi lo sposo? 
 Hess 210: Fra tutte le pene (2nd version) 
 Hess 230: Giura il nocchier (1st version) 
 Hess 276: Herr Graf, ich komme zu fragen 
 Hess 277: Esel aller Esel 

Τραγούδια 

 Αδελαΐδα, έργο 46 (1794-5) 
 Γκέλερτ, κύκλος 6 τραγουδιών, έργο 48 (1802) 
 8 λίντερ, έργο 52 (1790-4) 
 6 τραγούδια, έργο 75 (1809) 
 4 αριέτες και ένα ντουέτο, έργο 82 (1809-10) 
 3 τραγούδια, έργο 83 (1810) 
 Η χαρά της Φιλίας (Das Glück der Freundschaft), έργο 88 

(1803) 
 Στην Ελπίδα (An die Hoffnung), έργο 94 (β’ εκδοχή, 1815) 
 Στη Μακρινή Αγαπημένη (An die ferne Geliebte), κύκλος 

τραγουδιών έργο 98 (1816) 
 Ο άνδρας που κρατάει το λόγο του (Der Mann von Wort), 

έργο 99 (1816) 
 Μέρκενσταϊν (Merkenstein), έργο 100 (β’ σειρά 1815) 



 25 Σκωτσέζικα τραγούδια, έργο 108 (έκδοση 1818 και 1822) 
 Το Φιλί (Der Kuss), αριέτα, έργο 128 (1798, 1822) 
 Το πορτρέτο ενός κοριτσιού (Schilderung eines Mädchens), 

WoO 177 (1782-3) 
 Σε ένα βρέφος (An einen Säugling), WoO 108 (1783) 
 Σήκωσε το ποτήρι με χαρούμενο χέρι (Erhebt das Glas mit 

froher Hand), WoO 109 (1791-2) 
 Ελεγεία για το θάνατο ενός πουντλ (Elegie auf den Tod eines 

Pudels), WoO 110 (1790) 
 Punschlied, WoO 111 (1791-2) 
 Στη Λάουρα (An Laura), WoO 112 (1792) 
 Δράση (Klage), WoO 113 (1790) 
 Ένας μονόλογος (Ein Selbstgespräch), WoO 114 (1793) 
 Στη Μίνα (An Minna), WoO 115 (1792) 
 Que le temps me dure, WoO 116 (α΄εκδοχή Hess 129, 

β΄εκδοχή Hess 130) 
 Ο Ελεύθερος Άνθρωπος (Der freie Mann), WoO 117 (1794-5) 
 Ο αναστεναγμός ενός ερωτευμένου χωρίς ανταπόκριση 

(Seufzer eines Ungeliebten), WoO 118 (1795) 
 Oh care selve oh cara, WoO 119 (1794-5) 
 Man strebt die Flamme zu verhehlen, WoO 120 (1800-1) 
 Αποχαιρετιστήριο τραγούδι για τους πολίτες της Βιέννης 

(Abschiedsgesang an Wiens Bürger) , WoO 121 (1796) 
 Πολεμικό τραγούδι των Αυστριακών (Kriegslied der 

Österreicher) , WoO 122 (1797) 
 Σ 'αγαπώ ακριβώς όπως με αγαπάς/Τρυφερή Αγάπη (Ich 

liebe dich so wie du mich/Zärtliche Liebe) , WoO 123 (1795) 
 Η Αναχώρηση (La Partenza) , WoO 124 (1795) 
 Η Τύραννος (La Tiranna) , WoO 125 (1798-9) 
 Opferlied, WoO 126 (1798) 
 Καινούργια αγάπη, καινούργια ζωή (Neue Liebe neues 

Leben) , WoO 127 (1798-9) 
 Ρομάντσα, WoO 128 (1799) 
 Der Wachtelschlag, WoO 129 (1803) 
 Θυμήσου με! (Gedenke mein), WoO 130 (1820) 
 Erlkönig, WoO 131 (1803) 
 Als die Geliebte sich trennen wolte,WoO 132 (1806) 
 Σ’ αυτόν τον σκοτεινό τάφο (In questa tomba oscura), WoO 

133 (1807) 
 Sehnsucht,WoO 134 (1807-8) 
 Ο δυνατός θρήνος (Die laute Klage), WoO 135 (1814-5) 
 Ανάμνηση (Andenken), WoO 136 (1808) 
 Απόμακρο τραγούδι (Gesang aus der Ferne), WoO 137 (1809) 



 Το αγόρι στην ξένη χώρα (Der Jüngling in der Fremde), 
WoO 138 (1809) 

 Ο αγαπητικός (Der Liebende), WoO 139 (1809) 
 Στην αγαπημένη (An die Geliebte), WoO 140 (1811) 
 Το τραγούδι του αηδονιού (Der Gesang der Nachtigall), WoO 

141 (1813) 
 Der Bardengeist, WoO 142 (1813) 
 Ο αποχαιρετισμός του πολεμιστή (Des Kriegers Abschied), 

WoO 143 (1814) 
 Μέρκενσταϊν (Merkenstein), WoO 144 (α’ σειρά 1814) 
 Το Μυστικό/Αγάπη και Αλήθεια (Das Geheimnis/Liebe und 

Wahrheit), WoO 145 (1815) 
 Sehnsucht,WoO 146 (1815) 
 Το κάλεσμα του βουνού (Ruf vom Berge), WoO 147 (1816) 
 Έτσι κι αλλιώς (So oder so), WoO 148 (1816-7) 
 Παραίτηση (Resignation), WoO 149 (1817) 
 Βραδινό τραγούδι κάτω από τον έναστρο ουρανό (Abendlied 

unterm gestirnten Himmel), WoO 150 (1820) 
 Ο ευγενής άνθρωπος (Der edle Mensch), WoO 151 (1823?) 
 Τα αγαπημένα γατάκια (Das liebe Kätzchen), Hess 134 

(1820) 
 Ο νέος στο βουνό (Der Knabe auf dem Berge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 

Mozart) ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους συνθέτες κλασικής 

μουσικής. Μαζί με τον Γιόζεφ Χάυντν, 

τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και 

τον Φραντς Σούμπερτ αποτελούν τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του 

λεγόμενου βιεννέζικου κλασικισμού, 

του κλασικισμού και τη λεγόμενη 

«Πρώτη Σχολή της Βιέννης» .  

Ήδη από την παιδική του ηλικία ο 

Μότσαρτ έδειξε ότι διέθετε σημαντικές μουσικές ικανότητες, οι 

οποίες υποστηρίχθηκαν συστηματικά από τον πατέρα του, έναν 

από τους καλύτερους μουσικούς παιδαγωγούς της εποχής του. 

Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε χώρους με υψηλή μουσική καλλιέργεια 

έδωσαν σημαντική ώθηση στη συνθετική δραστηριότητα του 

μεγάλου συνθέτη και βοήθησαν στη δημιουργία ενός 

χαρακτηριστικού προσωπικού στιλ. Συνέθεσε περισσότερα από 

600 έργα, μουσική δωματίου, συμφωνική και εκκλησιαστική 

μουσική, καθώς και μικρότερες συνθέσεις: παραλλαγές, 

φαντασίες, σονάτες, άριες κ.α. 

Ήταν γιος του Γιόχαν Γκέοργκ Λέοπολντ Μότσαρτ και της Άννα 

Μαρία Βαλμπούργκα Περτλ  Γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ στις 27 

Ιανουαρίου 1756. Ο πατέρας του ήταν αναπληρωτής διευθυντής 

της ορχήστρας στην αυλή του Αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ, 

μέτριος συνθέτης και έμπειρος δάσκαλος. 

Στην ηλικία των πέντε ετών, 

συνέθετε ήδη μικρά κομμάτια, τα 

οποία έπαιζε στον πατέρα του, ο 

οποίος τα κατέγραφε. Αυτά τα 

πρώτα κομμάτια, καταγράφτηκαν 

στο μουσικό βιβλίο Nannerl 

Notenbuch.  



Οι δεξιότητες του νεαρού Μότσαρτ υπήρξαν μοναδικές. Εκτός από 

την εξαιρετική τεχνική του στο πιάνο, στο όργανο και στο βιολί,  

είχε την ικανότητα να αποστηθίζει πληθώρα συνθέσεων με 

φαινομενική ευκολία, ενώ αξιοσημείωτη ήταν επίσης η ικανότητά 

του να αυτοσχεδιάζει πάνω σε ένα μουσικό θέμα χωρίς 

προετοιμασία.  Ήδη σε ηλικία έξι ετών, κατέγραφε ο ίδιος τις 

συνθέσεις του. Ο πατέρας του εγκατέλειψε τελικά τη σύνθεση όταν 

έγιναν εμφανή τα μουσικά ταλέντα του γιου του. Στα πρώτα του 

χρόνια, ο πατέρας του Μότσαρτ ήταν ο μοναδικός του δάσκαλος. 

Εκτός από μουσική δίδασκε στα παιδιά του ξένες γλώσσες και 

άλλα μαθήματα. Παρουσιάστηκε στο κοινό, μαζί με την αδελφή 

του Μαρία Άννα, σαν ένα «παιδί θαύμα», για πρώτη φορά το 

Σεπτέμβριο του 1761 στο πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Το 

πρώτο ταξίδι για συναυλίες του νεαρού Μότσαρτ τον οδήγησε τον 

Ιανουάριο1762 στο Μόναχο, ενώ ταξίδεψε από το Σεπτέμβριο 

μέχρι το Δεκέμβριο του 1762 μέσω Πάσαου και Λιντς στη Βιέννη. 

Εκεί έπαιξε μπροστά στην αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία . Τα 

ταξίδια συνεχίστηκαν στο Παρίσι, ακολούθησαν συναυλίες 

στη Χάγη το Σεπτέμβριο του 1765, ξανά στο Παρίσι το Μάιο του 

1766 όπου παρέμεινε για δύο μήνες και αργότερα στη Λυών, 

στη Γενεύη, καταλήγοντας εν τέλει στο Μόναχο. Μετά από σχεδόν 

ετήσια παραμονή στο Σάλτσμπουργκ, ξεκίνησαν πατέρας και γιος 

Μότσαρτ για την Ιταλία, όπου έδωσαν μια σειρά πετυχημένων 

συναυλιών.  Στη Ρώμη απονεμήθηκε στο νεαρό συνθέτη από 



τον Πάπα ένα παράσημο και έγινε δεκτός σε τάγμα ιπποτών. Στις 

26 Δεκεμβρίου του 1770 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο 

Teatro Regio Ducale του Μιλάνου η όπερα «Μιθριδάτης, βασιλιάς 

του Πόντου» (21 επαναλήψεις). Το Μάρτιο 

του 1771 ολοκληρώθηκε το πρώτο ταξίδι στην Ιταλία. Στον 

Μότσαρτ είχαν δοθεί στη διάρκεια 

αυτού του ταξιδιού μερικές 

παραγγελίες για συνθέσεις (για 

την Πάδοβα, το Μιλάνο και 

τη Βενετία) και έτσι υπήρχε λόγος 

να ετοιμαστεί το δεύτερο ταξίδι 

του. Περίπου 5 μήνες αργότερα 

ξεκίνησε πάλι από το 

Σάλτσμπουργκ για την Ιταλία, 

όπου έμεινε μέχρι το Δεκέμβριο 

του 1771. Από τον Οκτώβριο 1772 

μέχρι το Μάρτιο 1773 

πραγματοποιήθηκε το τρίτο ταξίδι 

του Μότσαρτ στην Ιταλία. Κατά τη 

διάρκειά του παρουσιάστηκε η 

όπερα «Lucio Silla»  στο Μιλάνο, 

σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία σε 

26 παραστάσεις. Η επόμενη 

παραμονή του Μότσαρτ στο 

Σάλτσμπουργκ διακόπηκε μόνο 

από ταξίδια στη Βιέννη και στο Μόναχο. Αυτή την εποχή ανέπτυξε 

ο συνθέτης ακόμα περισσότερο την συνθετική τεχνική του, πράγμα 

που ενισχύθηκε από τη συνάντηση και γνωριμία του με τον Φραντς 

Γιόζεφ Χάυντν στη Βιέννη. Αυτή η γνωριμία έμελλε να 

μετουσιωθεί μουσικά σε έργα που απετέλεσαν την πρώιμη περίοδο 

του βιεννέζικου κλασικισμού. Αυτή την εποχή απέκτησε η 

ενόργανη μουσική του Μότσαρτ (συμφωνίες, κοντσέρτα, 

σερενάτες) μεγαλύτερη σημασία, δίπλα στην εκκλησιαστική 

μουσική του που προέκυπτε από την υπαλληλική σχέση του στην 

αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ. Ένα νεώτερο ταξίδι του 

Μότσαρτ στο Παρίσι (Σεπτ. 1777 μέχρι Ιαν. 1779), το τελευταίο 

μεγάλο ταξίδι συναυλιών του συνθέτη, αφενός σκιάστηκε από το 

θάνατο της μητέρας του στις 3 Ιουλίου 1778, η οποία τον συνόδευε, 



αφετέρου δεν απετέλεσε μία καλλιτεχνική επιτυχία, η οποία θα 

συνοδευόταν από τον περιπόθητο διορισμό σε κάποια Αυλή. 

Αντίθετα, έχασε και τη θέση του στο Σάλτσμπουργκ, μετά από 

αντιδικία με τον αρχιεπίσκοπο. Ο συνθέτης επαναπροσλήφθηκε 

μεν μετά από παρέμβαση του πατέρα του, αλλά η επόμενη 

σύγκρουση ήταν θέμα χρόνου. O Μότσαρτ δεν είχε σκοπό να 

υποταγεί στο πρωτόκολλο της Αυλής, το οποίο βέβαια δεν 

προέβλεπε ρυθμίσεις για μία μουσική ιδιοφυΐα. Λίγο πριν από την 

αναχώρηση για τη Βιέννη ολοκληρώθηκε η 

όπερα «Idomeneo» (1780-81) που προοριζόταν για το Μόναχο. 

Από τον Μάρτιο 1781 βρισκόταν ο Μότσαρτ στη Βιέννη, όπου 

κορυφώθηκε η σύγκρουσή του με τον αρχιεπίσκοπο, κατάληξη της 

οποίας ήταν στις αρχές Ιουνίου η παραίτηση/απόλυσή του. Το 

ξεκίνημα του Μότσαρτ στη Βιέννη ήταν ελπιδοφόρο. Σε ένα από 

τα πολλά γράμματα στον πατέρα του έγραφε ότι εκεί βρισκόταν το 

σωστό πεδίο δράσης γι' αυτόν και πως μπορούσε να βρει όσους 

μαθητές ήθελε για διδασκαλία. Ο Μότσαρτ άρχισε να συνθέτει 

μανιωδώς και περίπου τα μισά από τα έργα του γράφτηκαν στα 10 

χρόνια της παραμονής του στη Βιέννη. Σύντομα παρουσιάστηκε ως 

διοργανωτής συναυλιών, ως βιρτουόζος πιανίστας αλλά και ως 

μέλος ορχήστρας σε ιδιωτικές συναυλίες (ακαδημίες), είτε ως 

μαέστρος είτε ως σημαντικός συνθέτης. Ένα σημαντικό βήμα του 

Μότσαρτ για την αποδοχή του από την αυτοκρατορική Αυλή 

απoτέλεσε η επιτυχία του με την όπερα «Η απαγωγή από το 

σεράι» τον Ιούλιο του 1782. Το ίδιο έτος παντρεύτηκε με την 

Konstanze Weber, νεώτερη αδελφή της νεανικής αγάπης του 

Αλοΰσια. Αυτός ο γάμος δεν βελτίωσε τη σχέση με τον πατέρα του, 

ο οποίος ήταν πικραμένος από την εποχή της σύγκρουσης του γιου 

του με τον αρχιεπίσκοπο. Μέχρι το 1785 ο Μότσαρτ συνέθετε 

κυρίως έργα για πιάνο και μουσική δωματίου (μεταξύ άλλων τα 6 

κουαρτέτα εγχόρδων που αφιέρωσε στον Ιωσήφ Χάυδν). Ιδιαίτερα 

τα κοντσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ βρήκαν σημαντική 

ανταπόκριση στο βιεννέζικο κοινό και αποτελούν μέχρι σήμερα 

κορυφαίες δημιουργίες, τόσο του ίδιου του συνθέτη, όσο και του 

μουσικού αυτού είδους γενικότερα.  

Την 1η Μαΐου του 1786 ανέβηκε η όπερα «Οι γάμοι του Φίγκαρο», 

το 1787 ο «Ντον Τζιοβάννι». Το δεύτερο έργο ανέβηκε για πρώτη 

φορά με μεγάλη επιτυχία στην Πράγα. Το 1787 διορίστηκε 



επιτέλους ο Μότσαρτ ως αυλικός συνθέτης από τον Ιωσήφ, αλλά οι 

εποχές είχαν αλλάξει λόγω του πολέμου με τους Τούρκους και η 

μουσική ζωή της Βιέννης βρισκόταν σε παρακμή. Την ίδια περίπου 

εποχή με τις όπερες του da Ponte δημιουργήθηκαν μερικές από τις 

γνωστές συμφωνίες, διάφορα έργα για πιάνο (κοντσέρτα και 

σονάτες), καθώς και έργα για μουσική δωματίου.  

Και τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του Μότσαρτ (1789-91) 

ήταν καλλιτεχνικά και οικονομικά επιτυχημένα. Το γεγονός ότι 

συσσωρεύονταν χρέη εις βάρος του οφειλόταν σε ένα βαθμό στην 

κακή οικονομική διαχείριση 

του συνθέτη, στις συνεχείς 

ασθένειες της γυναίκας του, 

αλλά και σε κάποια ροπή του 

για συμμετοχή σε τυχερά 

παιχνίδια. Ο Μότσαρτ ήταν 

ασθενής ήδη από το τέλος 

του καλοκαιριού του 1791, 

αλλά στις 5 Δεκεμβρίου 

σημειώθηκε δραματική 

επιδείνωση της ασθένειάς 

του, η οποία τον οδήγησε στο 

θάνατο. Ο Μότσαρτ άφησε, 

εκτός από τη χήρα του, δύο 

παιδιά: τον Καρλ (1784-

1858), ο οποίος όρισε ως 

γενικό κληρονόμο του 

πατέρα του το Mozarteum του Σάλτσμπουργκ, και τον 

Βόλφγκανγκ (1791-1844), συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο. Ο 

Μότσαρτ κηδεύτηκε φτωχικά (με έξοδα του Δήμου) και ετάφη σε 

μαζικό τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου Marx. Ο τάφος του δεν 

εντοπίστηκε ποτέ με ακρίβεια, γι' αυτό ο επίσημος τάφος στην 

πτέρυγα τιμωμένων του κεντρικού νεκροταφείου της Βιέννης είναι 

κενοτάφιο. 

 

 

 



                                Φραντς Γιόζεφ Χάυντν  

 

Ο Φραντς Γιόζεφ Χάυντν (Franz  Joseph Haydn), 
ήταν Αυστριακός συνθέτης, ένας από τους σημαντικότερους της 
κλασικής  εποχής της μουσικής. Θεωρείται ο "πατέρας" 
της συμφωνίας και του κουαρτέτου εγχόρδων. Το έργο του 

περιλαμβάνει κυρίως οργανική 
μουσική — συμφωνίες και μουσική 
δωματίου — καθώς και φωνητικά 
έργα στα οποία περιλαμβάνονται 
κωμικές και δραματικές όπερες. 

Ο Χάυντν γεννήθηκε το 1732 στο 
χωριό Ρόραου της Αυστρίας κοντά 
στα σύνορα με την Ουγγαρία. Οι 
γονείς του δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση 
με τη μουσική, αν και ο πατέρας του 
έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση για την 
παραδοσιακή μουσική και ήταν 
αυτοδίδακτος στην άρπα. Ο Χάυντν 
λαμβάνει τα πρώτα μαθήματα 

μουσικής κοντά στον συγγενή της οικογένειας Γιόχαν Ματίας 
Φρανκ και ειδικότερα στο πιάνο και το βιολί. Σε ηλικία επτά ετών 
γίνεται μέλος της παιδικής χορωδίας στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, ωστόσο γενικά δεν λαμβάνει μία 
συστηματική μουσική εκπαίδευση κατά τα νεανικά του χρόνια. 
Εγκαταλείποντας την παιδική χορωδία, ο Χάυντν αναγκάζεται να 
εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας μουσικός, παίζοντας βιολί 
και πληκτροφόρα όργανα ή διδάσκοντας μουσική. Αυτή την 
περίοδο, που διαρκεί περίπου δέκα χρόνια, καταγράφονται κάποια 
επιπλέον μαθήματα μουσικής σύνθεσης με τον Νίκολα Πόρπορα   
σημαντικό Ιταλό συνθέτη και δάσκαλο τραγουδιού. 

Το 1759 (ή το 1757) ο Χάυντν διορίζεται ως μουσικός διευθυντής 
στην αυλή του κόμη Karl von Morzin, όπου διευθύνει μία 
μικρή ορχήστρα, για την οποία συνθέτει και την πρώτη του 
συμφωνία. Σύντομα όμως, όλοι οι μουσικοί της αυλής απολύονται 
λόγω οικονομικών δυσχερειών του κόμη. Το γεγονός αυτό 
θεωρείται ορόσημο στην καλλιτεχνική σταδιοδρομία του Χάυντν, 
καθώς το 1761 βρίσκει μόνιμη εργασία στο παλάτι του 
πρίγκιπα Εστερχάζυ το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα 
θέατρο όπερας και δύο μεγάλα δωμάτια μουσικής. Ο Χάυντν είναι 
υπεύθυνος όχι μόνο για την σύνθεση της μουσικής και την 



διεύθυνση της ορχήστρας, αλλά και για την εκπαίδευση των 
μουσικών και την συντήρηση ακόμη των οργάνων. 

Σε αυτή τη θέση θα παραμείνει για περισσότερο από τριάντα 
χρόνια, παράγοντας σχεδόν το σύνολο του έργου του. Σε αυτό το 
διάστημα καταγράφεται και η ανάπτυξη της φιλίας του Χάυντν με 
τον Μότσαρτ, του οποίου το έργο άσκησε σημαντική επίδραση 
στον Χάυντν. Στα σημαντικότερα έργα αυτής της περιόδου 

συγκαταλέγονται οι συμφωνίες του 
Παρισιού (1785-1786), η συμφωνία 
του Αποχαιρετισμού (αρ. 45) καθώς 
και αρκετές σονάτες για πιάνο και 
κουαρτέτα εγχόρδων. 

Μετά το θάνατο του πρίγκιπα 
Νικολάου το 1790, ο διάδοχος του 
Αντώνιος αποφασίζει να απολύσει 
όλους τους μουσικούς της αυλής. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει στον 
Χάυντν να αποδεχτεί την τιμητική 
πρόσκληση του ιμπρεσάριου Γιόχαν 
Πέτερ Σάλομον  για μία περιοδεία 
στο Λονδίνο με την υποστήριξη μιας 

μεγάλης ορχήστρας. Στα πλαίσια αυτής της περιοδείας, ο Χάυντν 
συνθέτει συνολικά δώδεκα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων η 
συμφωνία «Της Εκπλήξεως» (αρ. 94) και η «Στρατιωτική» (αρ. 
100). Οι αποκαλούμενες και συμφωνίες του Λονδίνου, τυγχάνουν 
μεγάλης απήχησης και συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά έργα 
του Χάυντν. 

Μετά από την περιοδεία στο Λονδίνο, ο Χάυντν επιστρέφει στη 
Βιέννη, όπου εγκαθίσταται μόνιμα και συνθέτει κυρίως 
θρησκευτική μουσική. Στο διάστημα αυτό, ολοκληρώνει 
δύο ορατόρια, τη «Δημιουργία» του 1798  και τις «Εποχές»  του  
1801. Τα κείμενα για τα δύο αυτά ορατόρια έγραψε ο βαρόνος 
Gottfried von Swieten και για την «Δημιουργία»  βασίστηκε στη 
«Γένεση» και στο έργο του Μίλτον «Ο χαμένος παράδεισος». 
Θεωρείται πως τα έργα αυτά είναι επηρεασμένα από τη μουσική 
του Χαίντελ και ειδικότερα από το ορατόριο του «Μεσσία» καθώς 
κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, ο Χάυντν ήρθε σε επαφή με 
το έργο του Χαίντελ. 

Το 1802 μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε ήδη αρκετό καιρό 
επιδεινώνεται σημαντικά σε σημείο που του είναι πλέον αδύνατον 
να συνθέσει. Ο Φραντς Γιόζεφ Χάυντν πέθανε στα τέλη Μα΅ίου 
του 1809, σε ηλικία 78 ετών, λίγο μετά την επίθεση του 



Ναπολέοντα στη Βιέννη. Στην επικήδεια τελετή, δυο εβδομάδες 
αργότερα στην εκκλησία Schottenkirche της Βιέννης, ακούστηκε 
το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ προς τιμή του. 

Τα έργα του Χάυντν είναι αριθμημένα με βάση την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής τους. Συνολικά το μουσικό έργο του Χάυντν 
περιλαμβάνει: 

 Ορατόρια και όπερες 

 12 λειτουργίες, με χαρακτηριστικά δείγματα τη Λειτουργία του 
Νέλσον και τη Λειτουργία των τυμπάνων (αριθμοί έργων 1-12). 

 104 συμφωνίες (ή 108 σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
Hoboken) 

 84 κουαρτέτα εγχόρδων 
 31 τρίο με πιάνο 

 60 σονάτες για πιάνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ρομαντική Μουσική 

Ρομαντική ονομάζεται η μουσική που ανήκει στο ευρύτερο 
πνευματικό κίνημα που εμφανίστηκε στο τέλος του 18ου 
αιώνα στη Γερμανία και διαδόθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 
19ου στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Ο ρομαντισμός προϋπήρχε της επίσημης εκδήλωσης του καθώς 
πολλά στοιχεία ρομαντισμού συναντάμε στον Μπαχ, στον 
Μότσαρτ αλλά και στον Μπετόβεν. Η ρομαντική μουσική 
συνδύασε με περίτεχνο τρόπο το φανταστικό με το πραγματικό. Το 
ειδυλλιακό, το γραφικό, το έντονα συγκινησιακό και το μυθικό 
στοιχείο αντανακλώνται στη μουσική, η οποία παίζει όλο και πιο 
σημαντικό ρόλο στην κοινωνία είτε ως μέσο ψυχαγωγίας, είτε ως 
μέσο έκφρασης ανησυχιών.  Ένας συνθέτης μπορεί να επιλέξει να 
μην καταλήξει σε συγκεκριμένες συγχορδίες και πτώσεις 
ξαφνιάζοντας έτσι αλλά και ανανεώνοντας κάθε μουσικό αυτί. 

Είναι χαρακτηριστικό  πως στη ρομαντική εποχή υπάρχει 
μια τάση να κυριαρχεί το συναίσθημα έναντι της μορφής. 
Δυο, αλλά σημαντικά χαρακτηριστικά της ρομαντικής 
μουσικής, είναι οι δεσμοί της με τη λογοτεχνία και η 
σύνδεση της με τον ανά την Ευρώπη εθνικισμό. Οι δεσμοί 
με τη λογοτεχνία είχαν ως αποτέλεσμα τη μελοποίηση 
ποιημάτων όπως το γερμανικό λιντ (τραγούδι) και 
συνθέσεις πάνω στη γαλλική ποίηση. Σε όλες τις μορφές της 
μουσικής εμφανίζονται θέματα από το θέατρο, την ποίηση 
και το μυθιστόρημα. Τα θέματα που προτιμώνται από τους 
ρομαντικούς συνθέτες είναι πιο φανερά στη φωνητική 
μουσική, στην οποία τα λόγια μπορούν να εκφράσουν 
ανοιχτα το θέμα σε όλες του τις λεπτομέρειες. Και η 
ενόργανη μουσική επηρεάστηκε επίσης  από τη ρομαντική 
προτίμηση στην εθνικιστική ταύτιση, το παράδοξο και τη 
φαντασία, ειδικά αυτή που πήγαζε από μεσαιωνικούς 
θρύλους και παραμύθια.  
Η περίοδος αυτή επίσης χαρακτηρίζεται από έντονες αναφορές 
σχετικά με την ελευθερία του ανθρώπου, την παιδεία του, την 
σχέση του με τη φύση αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Κυριαρχεί 
μία τάση απελευθέρωσης των συναισθημάτων που δεν υπήρχε στις 
προηγούμενες εποχές και οι καλλιτέχνες εκφράζουν τον πόνο, την 
αγάπη, την χαρά χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να τα 
καλύψουν. Αυτές όλες οι τάσεις ήταν φυσικό να επηρεάσουν την 
τέχνη στο σύνολό της και φυσικά και τη μουσική που από την 
πλευρά της εκφράζει όλες αυτές τις επιθυμίες και τα αισθήματα με 
νέες τεχνικές όπως:  



1.καθιερώνεται το τονικό σύστημα (μείζονα, ελάσσονα) 
2.τα μεγάλα μελωδικά τόξα (μουσικές φράσεις με μεγάλες, ως επί 
το πλείστον, χρονικής διάρκειας νότες) που αυτό σημαίνει ροπή 
προς ακινησία, παθητική συναισθηματική παρατήρηση, 
ονειροπόλημα, εσωστρέφεια. 
 3. Αλλοιωμένες συγχορδίες 
4. πιο ελεύθερη χρήση των διαφόρων μουσικών μορφών, όπως η 
σονάτα και η συμφωνία. 
5. τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται τη περίοδο αυτή είναι 
τα κρουστά, τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα στην πλήρη εξέλιξή 
τους κατασκευαστικά, τα έγχορδα σε πολλές ομάδες (1ο, 2ο, 3ο 
βιολί) αλλά το πιο δημοφιλές είναι το πιάνο. 
6. συνεχείς μετατροπίες (αλλαγές τονικών κέντρων - κλιμάκων) 
7. πληθωρικότητα στη μελωδική έκφραση 
8. πλούσιες σε ηχοχρώματα ενορχηστρώσεις και πολυπληθείς 
ορχήστρες 
Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της ρομαντικής περιόδου στη 
μουσική είναι: Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Φραντς Σούμπερτ, Νικολό 
Παγκανίνι, Φρεντερίκ Σοπέν, Ρόμπερτ Σούμαν, Ρίχαρντ 
Βάγκνερ ,Τζουζέπε Βέρντι , Λουίτζι Κερουμπίνι , Μούτσιο 
Κλεμέντι,  Φραντς Λιστ,  Γκούσταβ Μάλερ Φέλιξ Μέντελσον-
Μπαρτόλντυ,  Εκτόρ Μπερλιόζ, Ζωρζ Μπιζέ , Γιοχάνες Μπραμς , 
Γκαετάνο Ντονιτσέττι , Τζάκομο Πουτσίνι, Καμίγ Σαιν-Σανς,   
Φραντς φον Σουπέ,  Γιόχαν Στράους,   Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι,   
Έντβαρντ Γκριγκ,  Γιαν Σιμπέλιους,  Μπέντριχ Σμέτανα , Νικολάι 
Ρίμσκυ-Κόρσακοφ.  
 
Καθώς η ρομαντική μουσική αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι του 
μοντέρνου ρεπερτορίου, είναι απαραίτητο να τη χωρίσουμε σε 
πρώιμη και ύστερη ρομαντική μουσική. Η ύστερη περίοδος, στην 
οποία κυριαρχεί το έργο του Βάγκνερ, ξεκίνησε μετά το 1848 και 
διήρκεσε ως τις αρχές του 20ου αιώνα φτάνοντας ως το 1913, 
οπότε και το έργο του Στραβίνσκι "Η ιεροτελεστία της άνοιξης" 
σήμανε και την αρχή της περιόδου του μοντερνισμού. 
 
Πρώιμος Ρομαντισμός (1800-1830) 
 
Πρώτη ρομαντική όπερα «Ο ελεύθερος σκοπευτής» 
του Βέμπερ (Γερμανία) και τα τραγούδια του Σούμπερτ (Αυστρία) 
όπως και τα όψιμα έργα του Μπετόβεν (Γερμανία). 
 

 



Ακμή του Ρομαντισμού(1830-1850) 

Στη Γαλλία (Παρίσι) ο Μπερλιόζ δημιουργεί τη Φανταστική 
συμφωνία (περιγραφική μουσική) και ο Γαλλοπολωνός Σοπέν στο 
Παρίσι, εδραιώνεται σαν ποιητής του πιάνου με την ονειρική 
λυρική μαγεία της μουσικής του. Ο βιολιστής-
συνθέτης Παγκανίνι (Ιταλία) και ο αντίστοιχός του στο πιάνο 
Λιστ (Αυστρία-Ουγγαρία), με πρωτοφανή ανήκουστη για τα 
χρονικά δεξιοτεχνία, ξεσηκώνουν, όπου παίζουν, το κοινό. 
Στη Γερμανία ο Σούμαν (ρομαντική ποιητική μουσική), ο 
Μέντελσον (ρομαντικός κλασικισμός) και ο Βάγκνερ (ο 
μεγαλύτερος εκπρόσωπος της γερμανικής όπερας). 
Στην Ιταλία ο Ντονιτσέττι με την Λουτσία ντι Λαμμερμούρ 
καθιερώνεται κύριος εκπρόσωπος της ρομαντικής όπερας, ο 
Μπελλίνι (Νόρμα, Υπνοβάτιδα) συνεχίζουν την παράδοση του 
μπελκάντο (ωραίο τραγούδι) και ο Βέρντι με τις μελοδραματικές 
όπερες του ενθουσιάζει το κοινό και το ενθαρρύνει στην ενοποίηση 
της χώρας του (Όπερα Ναμπούκο). 
 
Όψιμος Ρομαντισμός (1850-1890) 

Ο Λιστ συνθέτει τα συμφωνικά του ποιήματα (προγραμματική 
μουσική) και ο Βάγκνερ αναπτύσσει στην όπερα το μουσικό 
δράμα, πιστεύοντας στην δημιουργική συνέχεια της αρχαίας 
ελληνικής τραγωδίας. Ο Μπρουχ (Γερμανία) πέρασε στο πάνθεον 
των αθανάτων με το κοντσέρτο για βιολί Νο 1 έργο 26.(Από τα 
συγκλονιστικότερα στο είδος ). 
Τον Ρομαντισμό στη Ρωσία εκπροσωπεί ο Τσαϊκόφσκι (Λίμνη των 
κύκνων, η όπερα Ευγένιος Ονέγκιν, Συμφωνίες κ.λ.π) και στην 
Αγγλία ο Έλγκαρ (παραλλαγές Enigma). 
Στο Παρίσι έχουμε τους Γκουνώ (όπερα Φάουστ) και Σαιν Σανς -
πρώτος συνθέτης βωβού κινηματογράφου- (όπερα Σαμψών και 
Δαλιδά,) τον Βέλγο Φρανκ και στην Βιέννη τον μεγάλο συνθέτη 
Συμφωνιών Βρούκνερ (Αυστρία) με το μεγαλειώδες 1ο μέρος και 
το αξέχαστο σκέρτσο της 9ης του, όπως επίσης στην ίδια πόλη και 
τον μεγάλο τελευταίο των Ρομαντικών γερμανό Μπραμς (το 
νανούρισμά του «καλό βράδυ, καληνύχτα» ηχεί παγκοσμίως για 
νεογέννητα βρέφη) .  
 

 

 



Βίλχελμ Ρίχαρντ Βάγκνερ 
 

   Ο Βίλχελμ Ρίχαρντ Βάγκνερ 
(Wilhelm Richard Wagner)  
Ήταν πρωτοποριακός Γερμανός 
ρομαντικός συνθέτης, ποιητής και 
μουσικολόγος του 19ου αιώνα. 
 Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1813 στη 
Λειψία και ήταν το ένατο παιδί ενός 
γραφέα της Αστυνομίας, του Καρλ 
Φρίντριχ Βάγκνερ και της Γιοχάννα 
Ροσίνε Βάγκνερ, κόρης αρτοποιού. 
Έξι μήνες μετά τη γέννησή του, στις 
23 Νοεμβρίου 1813, πεθαίνει ο 
πατέρας του από τύφο. Τον Αύγουστο 
του 1814 η μητέρα του 
ξαναπαντρεύεται τον ηθοποιό, 

ζωγράφο και ποιητή Λούντβιχ Γκάιερ , που θα νοιαστεί για τα 
παιδιά και τον οποίο ο Βάγκνερ θα εκτιμήσει πολύ. To 1814, η 
οικογένεια θα μετακομίσει στη Δρέσδη.  Στις 16 Φεβρουαρίου θα 
γεννηθεί η ετεροθαλής αδερφή του Βάγκνερ Σεσίλια (Cäcilie). 

    Το 1817 ο Βάγκνερ πηγαίνει σχολείο. Δύο χρόνια αργότερα ο 

θετός του πατέρας αρρωσταίνει και τελικά πεθαίνει στις 30 

Σεπτεμβρίου 1821. Ο θείος του Κάρολος Γκάιερ θα αναλάβει την 

ανατροφή. Το 1822 ο Βάγκνερ φοιτά στη Σχολή Κρόυτς της 

Δρέσδης με το όνομα Βίλχελμ Ρίχαρντ Γκάιερ. To 1826 η 

οικογένεια θα μετακομίσει στην Πράγα. Ο Βάγκνερ θα παραμείνει 

στη Δρέσδη, Από τα Χριστούγεννα του 1827 θα μετακομίσει στον 

τόπο καταγωγής της οικογένειας, τη Λειψία, όπου και θα φοιτήσει 

υπό το όνομα Βάγκνερ στη Σχολή Νικολάϊ και στη Σχολή Τόμας 

και θα επηρεαστεί από τον θείο του, τον Αδόλφο Βάγκνερ. Πρώτος 

του μουσικοδιδάσκαλος ήταν ο Γκότλιμπ Μύλλερ και πρώτο του 

έργο μια εισαγωγή που εκτελέστηκε στο θέατρο της Λειψίας το 

1830. Ο Βάγκνερ διάβαζε Σαίξπηρ και τους ρομαντικούς, όπως τον 

ποιητή Ε.Τ.Α. Χόφμαν. Στα 16 του θα ακούσει τη σοπράνο 

Βιλελμίνε Σρέντερ-Ντέβριεντ στον “Φιντέλιο” του Μπετόβεν. Από 

εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι ήθελε να γίνει μουσικός και συνέθεσε 

σύντομα τις πρώτες του σονάτες, ένα κουαρτέτο για βιολιά και την 

ατελή προσπάθεια όπερας “Ο Γάμος” Από το 1831 θα σπουδάσει 



μουσική στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Παράλληλα έπαιρνε 

μαθήματα σύνθεσης από τον διευθυντή της χορωδίας της Λειψίας 

Κρίστιαν Τέοντορ Βάινλιγκ , στον οποίο και θα αφιερώσει το 

πρώτο του έργο (Σονάτα για Πιάνο σε σι ύφεση μείζονα). Το 1832 

θα συνθέσει τη «Συμφωνία σε ντο μείζονα» και ταξιδεύει για τρίτη 

φορά στην Πράγα. Το 1833 θα εντυπωσιαστεί μέσω του 

συγγραφέα και εκδότη Χάινριχ Λάουμπε από τις ιδέες μιας 

επαναστατικής λογοτεχνικής κίνησης, της «Νέας Γερμανίας». 

Παράλληλα, θα ξεκινήσει τη σύνθεση της όπερας “Οι Νεράιδες”. 

Στην εφημερίδα του Λάουμπε θα γράψει ένα άρθρο με τον τίτλο 

«Η Γερμανική Όπερα» και θα επισκεφθεί για τέταρτη φορά τη 

Βοημία. Ως μουσικός διευθυντής της θερινής σεζόν στο Μπαντ 

Λάουχστεντ και του θεάτρου στο Μαγδεβούργο,  θα γνωρίσει την 

ηθοποιό Μίνα Πλάνερ.  

   Ο Βάγκνερ παντρεύτηκε δύο φορές, την πρώτη με τη Μίνα 

Πλάνερ, και τη δεύτερη με την κόρη τού Λιστ, Κόζιμα, η οποία 

εγκατέλειψε για τον Βάγκνερ τον πρώτο της σύζυγο, τον διάσημο 

πιανίστα Χανς φον Μπύλοφ, ο οποίος ήταν παράλληλα και ένας 

από τους πλέον αφοσιωμένους οπαδούς του Βάγκνερ. Ο Βάγκνερ 

ήταν αντισημίτης και ξενόφοβος και τα χαοτικά φυλλάδιά του 

ενθουσίασαν, κατά τον 20ο αιώνα, τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος 

είχε δηλώσει ότι τα έργα του Βάγκνερ είναι τα πλέον κατάλληλα 

ακούσματα για τα αυτιά των γνήσιων Γερμανών. Παρ’ όλα αυτά, οι 

τελευταίες δέκα από τις δεκατρείς όπερές του κατέχουν εξέχουσα 

θέση στο διεθνές ρεπερτόριο της Όπερας. Πρόκειται για 

πραγματικά αριστουργήματα, που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας 

της μουσικής. 

   Ο Βάγκνερ μεταμόρφωσε την όπερα σε «μουσικό δράμα», σε ένα 

ιδανικό μείγμα μουσικής, ποίησης, χορού και οπτικής απόλαυσης. 

Διαφωνούσε έντονα με το χαρακτηρισμό των έργων του ως 

«μουσικών δραμάτων», διότι πίστευε πως ο χαρακτηρισμός αυτός 

δεν απέδιδε την ουσία του συνθετικού του έργου. Για αυτόν «η 

μουσική είναι μία τέχνη ομιλούσα και δρώσα, ενώ η μουσική 

μορφή είναι μια μορφή έκφρασης, μια διατύπωση Άλλη σημαντική 

προσφορά του Βάγκνερ ήταν η πρωτοβουλία του (και η 

καθοριστική συμβολή του στη χρηματοδότηση) για την ανέγερση 

ενός εκπληκτικού θεάτρου, του Festpielhaus στο Μπαϊρόιτ 



(Βαυαρία) όπου τα έργα του θα μπορούσαν να παρουσιάζονται σε 

ιδεώδεις για την εποχή συνθήκες. Πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου 

 1883, έχοντας ήδη αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά ως μουσική 

μορφή. 

 

Μουσικοδραματικά  Έργα 

Οι Νεράιδες (1834), Η Απαγόρευση της Αγάπης (1834–1836) 
Ριέντσι (1837–1840) 

Ο Ιπτάμενος Ολλανδός (1840–1841) 

 Eίναι όπερα, σε μουσική και λιμπρέτο του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Η 

ιστορία προέρχεται από τον ομώνυμο μύθο του Ιπτάμενου 

Ολλανδού, ενός πλοίου που καταδικάστηκε να πλέει στις θάλασσες 

μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το κεντρικό θέμα της 

όπερας είναι η αγάπη, ένα θέμα στο οποίο ο Βάγκνερ επέστρεψε 

στις περισσότερες από τις επόμενες όπερές του. Ο Βάγκνερ 

διεύθυνε την πρεμιέρα στη Semper Oper της Δρέσδης το 1843. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο Τάνχόϊζερ και ο Διαγωνισμός των Τραγουδιστών του 

Βάρτμπουργκ (1842–1845) 

  Με τον τίτλο Τανχόυζερ ή Τανχόιζερ φέρεται όπερα σε τρεις 

πράξεις και τέσσερις σκηνές σε λιμπρέτο του ίδιου, που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Βασιλικό Θέατρο Δρέσδης 
στις 21 Οκτωβρίου του 1845.  

  Για την υπόθεση της όπερας αυτής ο Βάγκνερ συνδύασε δυο 

διαφορετικούς αλλά και ανεξάρτητους μύθους. Ο πρώτος 

στρέφεται περί το θρύλο που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον 

ομώνυμο ποιητή που έζησε κατά τον 13ο αιώνα και είχε προτιμήσει 

τη ζωή του περιπλανώμενου τραγουδιστή. Βασικός χαρακτήρας 

του θρύλου αυτού ήταν ο βάρδος Χάινριχ φον Όφτερντίνγκεν. Ο 

δεύτερος μύθος είναι η λαϊκή παραβολή του λόφου της Αφροδίτης, 

φανταστικού τόπου απολαύσεων σε πλήρη αντίθεση με την αγνή 

χριστιανική αγάπη και εγκράτεια. Ο Βάγκνερ περιπλέκει τα 

ιστορικά δεδομένα με μυθικά και λαϊκά πρόσωπα και τα τοποθετεί 

σε ένα φανταστικό μα και αληθοφανές περιβάλλον που φαίνεται 

ως προέκταση της εκάστοτε σημερινής πραγματικότητας. 

 

Λόενγκριν (1845–1848) 

  Ο Λόενγκριν (Lohengrin) είναι ρομαντική όπερα σε τρεις πράξεις, 

σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Η πρεμιέρα της 

όπερας έγινε στη Βαϊμάρη  της Γερμανίας, στις 28 Αυγούστου του 

1850, υπό την διεύθυνση του 

Φραντς Λιστ, στενού φίλου και 

θερμού υποστηρικτή του 

Βάγκνερ. Ο ίδιος ο Βάγκνερ δεν 

παρακολούθησε την πρεμιέρα 

του έργου καθώς βρισκόταν 

αυτοεξόριστος στην Ελβετία. 

Με τις παραστάσεις της όπερας 

στη Μπολόνια το 1871, 

παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά έργο του Βάγκνερ στην 

Ιταλία. 



Η ιστορία του ομώνυμου χαρακτήρα προέρχεται από τον 

γερμανικό μεσαιωνικό μύθο με τίτλο Πάρσιφαλ του Βόλφραμ φον 

Έσενμπαχ. 

Η όπερα έγινε αμέσως δημοφιλής επιτυχία. Διάφορα 

αποσπάσματα έχουν γίνει διάσημα, συμπεριλαμβανομένων των 

προοιμίων στην πρώτη και τρίτη πράξη, η εισαγωγική μουσική της 

δεύτερης πράξης και της τέταρτης σκηνής, καθώς και το γαμήλιο 

χορωδιακό, που καθιερώθηκε μέχρι σήμερα στους γάμους. 

 

Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν 

  Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν είναι ο τίτλος μίας επικής 

τετραλογίας έργων όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Το σύνολο των 

έργων θεωρείται 

μία από τις 

σημαντικότερες 

δημιουργίες στην 

ιστορία της 

μουσικής. Εκτός 

από τις μουσικές 

καινοτομίες που 

εισήγαγε στο 

είδος της όπερας, 

το έργο διαθέτει 

μία πολύ πλούσια 

πλοκή, βασισμένη σε μύθους και παραδοσιακές εξιστορήσεις. Η 

παρουσίαση ολόκληρης της τετραλογίας πραγματοποιείται κατά 

τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών παραστάσεων, 

καταλαμβάνοντας συνολικά διάστημα περίπου 15 ωρών. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες 

που απαιτεί, καθιστά τον πλήρη κύκλο ως ένα από τα πλέον 

απαιτητικά αλλά και ενδιαφέροντα έργα του είδους. Αποτελείται 

από τις επιμέρους τέσσερις όπερες: Ο Χρυσός του Ρήνου, 
Βαλκυρία, Ζίγκφριντ, Το Λυκόφως των Θεών. 

Τριστάνος και Ιζόλδη (1856–1859) 

  Το Τριστάνος και Ιζόλδη είναι όπερα σε τρεις πράξεις σε λιμπρέτο 

του ιδίου, βασισμένο κατά ένα μεγάλο μέρος στην ομώνυμη 

μυθιστορία του Γκότφρηντ φον Στράσμπουργκ. Η όπερα 

συντέθηκε μεταξύ 1857 και 1859 και έλαβε την πρεμιέρα της υπό 



την διεύθυνση του Χανς φον Μπύλο (Hans von Bülow) στο 

Μόναχο, στις 10 Ιουνίου 1865. 

  Η όπερα είχε βαθιά επίδραση στο κατοπινό έργο των δυτικών 

συνθετών κλασσικής μουσικής και σηματοδοτεί την απομάκρυνση 

από τη συμβατική αρμονία και την τονικότητα, που θα οδηγούσαν 

τελικά την κλασσική μουσική προς την ατονική μουσική του 20ού 

αιώνα. 

   

 

Ο Αρχιτραγουδιστής της Νυρεμβέργης (1845–1867) 

  Ο Πάρσιφαλ είναι ρομαντική όπερα τριών πράξεων Βασίζεται εν 

μέρει στο επικό ποίημα του Βόλφραμ φον Έσενμπαχ 

«Πάρτσιφαλ», το οποίο γράφτηκε τον 13ο αιώνα για τον 

Αρθουριανό ιππότη Πέρσιβαλ και την αναζήτησή του για το Άγιο 

Δισκοπότηρο, καθώς και στο ποίημα του Κρετιέν ντε Τρουά 

«Πάρσιφαλ ή Το Έπος του Γκράαλ». 

  Ο Βάγκνερ συνέλαβε το έργο τον Απρίλιο του 1857 αλλά δεν το 

ολοκλήρωσε παρά 25 χρόνια αργότερα. Αυτή έμελλε να ήταν η 

τελευταία ολοκληρωμένη όπερα του Βάγκνερ και στην οποία ο 

συνθέτης εκμεταλλεύτηκε τα πλεονεκτήματα της ακουστικής της 

Όπερας του Μπαϊρόιτ. Ο Πάρσιφαλ παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά στο δεύτερο Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ το 1882.  Ο Βάγκνερ 

προτιμούσε να περιγράφει τον Πάρσιφαλ όχι ως όπερα αλλά ως 

«φεστιβαλικό έργο για τον καθαγιασμό της σκηνής».  
Μουσικά Έργα 

Symphonie C-Dur 

Symphonie E-Dur (ημιτελής) 

Ο Δείπνος των Αποστόλων για χορωδία και ορχήστρα (1843) 

Φαντασία για πιάνο (1831) 

Τρεις Σονάτες για πιάνο 

Σονάτα για πιάνο B-Dur (1831) 

Σονάτα για πιάνο A-Dur (1832) 

Σονάτα για πιάνο As-Dur (1853) 

Το Βαλς της Ζυρίχης για πιάνο (1854) 



       Ο Κύκλος Τραγουδιών Βέζεντονγκ 

Το ειδύλλιο του Ζίγκφριντ για μικρή ορχήστρα (1870) 

Το Πρελούδιο του Βασιλιά Έντσιο (1832) 

Το Πρελούδιο του Κολόμβου (1835) 

Πολωνία, C-Dur (1836) 

Rule Britannica, D-Dur (1837) 

Ένα Πρελούδιο του Φάουστ, d-moll (1844) 

Ankunft bei den schwarzen Schwänen - Albumblatt in As-Dur für 

Klavier in As-Dur (1861) 

Huldigungsmarsch für Ludwig II. von Bayern, Es-Dur (1864) 

Αυτοκρατορικό Εμβατήριο, B-Dur (1871) 

Μέγα Εορταστικό Εμβατήριο, G-Dur (1876) 

Σύμφωνα με τον κατάλογο εγγραφής τα έργα του Βάγκνερ 

ανέρχονται σε 113. 

Συγγράμματα 

Ο Βάγκνερ εκτός από τα μουσικά έργα έγραψε πολλά δοκίμια 

θεωρίας μουσικής, φιλοσοφίας, πολιτικής, διηγήματα κ.ά., μεταξύ 
των οποίων και τα ακόλουθα: 

Τέχνη και Επανάσταση (1849) 

Όπερα και Δράμα (1851) 

Το εβραϊκό στοιχείο στη Μουσική (1850) 

Η Τέχνη στο Μέλλον (1850) 

Beethoven: Μία συμβολή στη φιλοσοφία της μουσικής (σε ελλην. 

έκδοση: μετάφραση Ιωάννης Φούλιας, εισαγωγή-επιμ. Μ. 

Τσέτσος, εκδ. «Νεφέλη», Αθήνα 2013) 

Η Ζωή μου - Αυτοβιογραφία σε 16 τόμους 

 



ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ(γιος)  

 

O Γιόχαν Στράους (γιος) (Johann 
Strauss) ήταν συνθέτης, γιος του 
Γιόχαν Στράους. Καταγόταν από την 
Αυστρία από οικογένεια μουσικών 
που ασχολήθηκαν με τη μουσική 
χορού (βαλς) και την οπερέτα. Ο 
Γιόχαν Στράους ο πρεσβύτερος ήταν 
βιολονίστας και διηύθυνε μια 
ορχήστρα, που απέκτησε μεγάλη 
φήμη παίζοντας τα βαλς του. Όταν 
πέθανε, το 1849, τη διεύθυνση της 
ορχήστρας ανέλαβε ο γιος του, ο 
Γιόχαν ο νεότερος, που έγινε ο πιο 
φημισμένος Στράους. 

Γεννήθηκε στο Νάουμπαου στις 25 
Οκτωβρίου 1825. Ο πατέρας του δεν ήθελε να ασχοληθεί ο γιος του 
με τη μουσική, αλλά να γίνει τραπεζίτης. Ο Στράους όμως έκανε 
κρυφά μαθήματα βιολιού με τον πρώτο βιολονίστα της ορχήστρας 
του πατέρα του. Μόνο όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την 
οικογένειά του, ο Στράους μπόρεσε να αφιερωθεί στο έργο του και 
στις σπουδές του με την υποστήριξη της μητέρας του.  

 Έκανε περιοδείες σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και 
μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου γνώρισε 
μεγάλη επιτυχία. Εγκατέλειψε την ορχήστρα στα χέρια των 
νεώτερων αδελφών του, Γιόζεφ και Έντουαρτ, οι οποίοι συνέχισαν 

τη μουσική παράδοση της οικογένειας κι 
ο ίδιος στράφηκε στην οπερέτα. Έδωσε 
το θέαμα μιας μεγαλόπρεπης, αλλά και 
έτοιμης να γκρεμιστεί, αυτοκρατορίας, 
γεμάτης κατάφωτα σαλόνια, που τα 
διακατέχει όμως μια αίσθηση 
μελαγχολίας και θλίψης.  

Τα βαλς του νεότερου Στράους 
διακρίνονται για τη γοητευτική μελωδία 
τους και τον παιχνιδιάρικο ρυθμό τους, 
από τα οποία και του αποδόθηκε ο 
τίτλος «Βασιλιάς του Βαλς». Πράγματι 
αυτός, περισσότερο από τον πατέρα του, 

έκανε το βαλς δημοφιλές και κομψό. Του έδωσε τα 



χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μουσικού πολιτισμού της 
Αυστρίας, δηλαδή τη λικνιστική διάθεση, τη μελωδικότητα, την 
ξεχωριστή ευαισθησία στην ενορχήστρωση και στο ρυθμό. Ο Λιστ, 
ο Βάγκνερ, ο Μπραμς και άλλοι μουσικοί μελέτησαν με 
ενδιαφέρον και θαυμασμό τα γοητευτικά βαλς του. 

Πέθανε στη Βιέννη στις 3 
Ιουνίου 1899 από πνευμονία 
σε ηλικία 73 ετών και τάφηκε 
στο κοιμητήριο της πόλης 

Από τα 500 περίπου έργα 
του, βαλς, πόλκες και 
καντρίλιες,  ξεχωρίζουν: «Ο 
ωραίος γαλάζιος Δούναβης», 
«Το σπίτι μου», «Βιεννέζικο 
αίμα», «Μύθοι από το 

Βιεννέζικο Δάσος» κ.ά. Έγραψε επίσης οπερέτες όπως «Δαντέλα 
της βασίλισσας», «Ο αθίγγανος βαρόνος», «Ο δασάρχης», 
«Νυχτερίδα» κ.ά. 

 Le reine Indigo, opérette in 3 acts (1875) 
 La tzigane, opérette in 3 acts (1877) 

 Wiener Blut, Operette in 3 acts, arranged by Adolf Müller 
(1899) 

 Gräfin Pepi, Operette in 3 acts, arranged by E Reiterer (1902) 

 Tausend und eine nacht, Operette in a prelude and 2 acts, 
arranged by E Reiterer (1906) 

 Reiche Mädchen, Operette in 3 acts (1909) 
 Der blaue Held, Operette in 3 acts (1912) 

 Faschingshochzeit, Operette arranged by J Klein (1921) 
 Casanova, Operette in 7 scenes, arranged by Ralph 

Benatzky (1928) 
 Walzer aus Wien, Singspiel in 2 acts, arranged by J Bittner 

and Erich Wolfgang Korngold (1930) 

 

 

 

 

 



Γιοχάνες Μπραμς 

       Ο Γιοχάνες 

Μπραμς (Johannes Brahms) 

ήταν  Γερμανός συνθέτης και 

πιανίστας, ένας από τους πιο  

σημαντικούς  συνθέτες κλασικής 

μουσικής του 19ου αιώνα. Η 

μουσική του συνδυάζει 

τη δραματική δύναμη και τη 

λυρική ένταση μαζί με μία 

ανακουφιστική ζεστασιά.  Ο 

Μπραμς ήταν ριζοσπαστικός ως 

προς την αρμονική του τόλμη και 

την εκφραστική του δεινότητα, 

αλλά συντηρητικός στη χρήση των παραδοσιακών ή και αρχαϊκών 

ακόμη μουσικών δομών. 

Γεννήθηκε στο Αμβούργο στις 7 Μαΐου  1833 από φτωχή 

οικογένεια. Ο πατέρας του, κοντραμπασίστας στο επάγγελμα, 

διέκρινε από πολύ νωρίς το ταλέντο του και φρόντισε να λάβει την 

κατάλληλη μουσική παιδεία έγκαιρα. Όταν ο Μπραμς ήταν 20 

χρονών, ο Σούμαν, που ήταν 23 χρόνια μεγαλύτερός του, μελέτησε 

ορισμένες από τις συνθέσεις του και εξήγγειλε τη γέννηση μιας 

μεγαλοφυΐας.  

Το 1855 άρχισε τις εμφανίσεις 

του ως πιανίστας. Κατέλαβε τη 

θέση του διευθυντή ορχήστρας 

στην πριγκηπική αυλή 

του Ντέτμολντ και το 1859 

ίδρυσε και ανέλαβε τη διεύθυνση 

μιας γυναικείας χορωδίας 

στο Αμβούργο. Απογοητευμένος 

από την αδυναμία του να 

διοριστεί διευθυντής της 

Φιλαρμονικής του Αμβούργου, ο 

Μπραμς εγκαταστάθηκε 

το 1863 στη Βιέννη όπου πέρασε 

την υπόλοιπή του ζωή.  



Δεν έγραψε ποτέ όπερα, αλλά συνέθεσε αριστουργήματα σε όλα 

σχεδόν τα υπόλοιπα μουσικά είδη: τέσσερις συμφωνίες, 

τέσσερα κοντσέρτα, δύο σερενάτες  για ορχήστρα και 

δύο εισαγωγές.  

Συνέθεσε επίσης το «Γερμανικό Ρέκβιεμ» (έντονα προσωπικού 

ύφους) και άλλα χορωδιακά έργα με συνοδεία και a capella, 

τραγούδια, μεγάλο όγκο έργων για μουσική δωματίου, τις 

παραλλαγές  Χάυντν για ορχήστρα, τις παραλλαγές Χέντελ 

 και Παγκανίνι για πιάνο, δεκάδες έργα για πιάνο (ήταν το 

αγαπημένο του όργανο), αλλά και έργα για εκκλησιαστικό όργανο. 

Πρέπει επίσης να μνημονεύσουμε τους ιδιαίτερα δημοφιλείς 

"Ουγγρικούς Χορούς" για τέσσερα χέρια, που γνώρισαν μετά τον 

Μπραμς πολλές ενορχηστρώσεις. 

Ο Μπραμς αντιτάχθηκε στον ριζοσπαστισμό των πρωτοπόρων 
συνθετών Λίστ και Βάγκνερ και δέχτηκε επιθέσεις από τους 
οπαδούς τους. Προτού φτάσει στο τέλος της ζωής του, μεγάλο 
μέρος αυτής της πολεμικής είχε καταλαγιάσει. Μουσικοί και 
ακροατές είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι μπορεί κανείς να 
αγαπά τη μουσική που γεννήθηκε και στα δύο αντιμαχόμενα 
ιδεολογικά στρατόπεδα. 

Ο Μπραμς πέθανε από καρκίνο του ήπατος στη Βιέννη, στις 3 
Απριλίου 1897. Στην κηδεία του παρέστησαν χιλιάδες θαυμαστές 
του απ’ όλη την Ευρώπη και οι σημαίες κυμάτισαν μεσίστιες σε όλα 
τα πλεούμενα στο λιμάνι του Αμβούργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκτόρ Μπερλιόζ 

 

Ο Εκτόρ Μπερλιόζ 
 (Hector Berlioz) , αυτός ο 
τεραστίου φήμης Γάλλος 
μουσουργός, έζησε μια 
ζωή γεμάτη αντιξοότητες. 
Γεννήθηκε στις 11 
Δεκεμβρίου του 1803 σε 
μια κωμόπολη κοντά στην 
Γκρενόμπλ, όπου και 
τελείωσε το γυμνάσιο 

φοιτώντας παράλληλα στο Ωδείο. Ο πατέρας του ήταν γιατρός, 
που ονειρευόταν να φέρει στον ιατρείο του και τον γιο του 
Έκτορα. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως ο Μπερλιόζ 
γράφτηκε στην ιατρική σχολή στο Παρίσι, το 1821, εκπληρώνοντας 
τους πόθους του πατέρα του. Εκεί ουσιαστικά ο Μπερλιόζ 
σπατάλησε περισσότερο από δύο χρόνια, καθώς η ιατρική του 
ιδίου δεν του άρεσε, με αποτέλεσμα να καταβάλλει ιδιαίτερη 
προσπάθεια, προκειμένου να πείσει τον πατέρα του, ο οποίος 
όμως, όταν τελικώς διαπίστωσε την αγάπη του παιδιού του για την 
μουσική, έσπευσε να του κάνει δώρο μια κιθάρα και ένα φλάουτο. 
Την εποχή που ο 23χρονος Μπερλιόζ, βρισκόταν στο Ωδείο του 
Παρισιού, είχε ήδη αγαπήσει παθιασμένα την μουσική του Μπαχ 
και του Γκλουγκ, ενώ διάβαζε μανιασμένα κείμενα του Λόρδου 
Βύρωνα.  

Το 1825 ο Μπερλιόζ παρουσιάζεται για πρώτη φορά να διευθύνει 
ορχήστρα αποτελούμενη από 150 μουσικούς, μέσα σε εκκλησία, σε 
λειτουργία δικής του σύνθεσης. Εκεί θα προκαλέσει την προσοχή 
των πρώτων του θαυμαστών, αλλά και θα δημιουργήσει τους 
πρώτους φανατικούς εχθρούς του! Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται 
και ο διευθυντής του Ωδείου του Παρισιού και συνθέτης 
Κερουμπίνι ο οποίος έκτοτε θα σταθεί απέναντί του. Τότε αρχίζουν 
τα πραγματικά βάσανα για τον Μπερλιόζ.  Όταν ξεκινά τα 
μαθήματα στο Ωδείο του Παρισιού το 1826, οι δάσκαλοι εκεί, 
χαρακτηρίζουν την μουσική του «θορυβώδη» και ουδέποτε 
κατανοούν το ταλέντο του.  

Όταν το 1830 ο Μπερλιόζ θα παρουσιάσει την «Φανταστική 
Συμφωνία» του, ο Κερουμπίνι ερωτώμενος αν θα παραστεί στην 
συναυλία, απάντησε «Δεν χρειάζεται να μάθω, τι δεν πρέπει να 
κάνει κανείς.» 



Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της «Φανταστικής Συμφωνίας» ο 
Μπερλιόζ θα γνωρίσει και την Αγγλίδα ηθοποιό Χάριετ Σμίθσον 
την οποία θα παντρευτεί. Αργότερα θα καταλάβει ότι δεν 
αγαπούσε εκείνη πραγματικά, αλλά μια ασήμαντη τραγουδίστρια 
την Μαρία Ρέτσιο με την οποία είχε συνδεθεί κρυφά! Όταν 
αργότερα η Σμίθσον θα πεθάνει ο Μπερλιόζ θα σπεύσει να 
νομιμοποιήσει τον κρυφό αυτό δεσμό. Από τον πρώτο του γάμο ο 
Μπερλιόζ είχε αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος πέθανε το 1865! 

Οι δύο άτυχοι γάμοι του και ο χαμός του αγαπημένου του γιού, του 
τσακίζουν τα νεύρα και το ηθικό, σε σημείο να τον μεταβάλουν στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του σε έναν «μισάνθρωπο» όπως 
δείχνουν οι περιγραφές που διασώζονται σήμερα για το πρόσωπό 
του.   Ο Μπερλιόζ πέθανε στις 8 Μαρτίου 1869, σε ηλικία 66 ετών 

και τάφηκε στο κοιμητήριο της Μονμάρτης.  

Ο Μπερλιόζ υπήρξε απόλυτα ταυτισμένος με τις φιλελεύθερες 
ιδέες της εποχής του. Εκείνο τον καιρό ο ζωγράφος Ντελακρουά 
παρουσιάζει την «Σφαγή της Χίου» και τον «Θρήνο της Ελλάδας 
πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου». Έτσι και ο Μπερλιόζ βαθιά 
συγκινημένος με το δράμα της Ελληνικής Επανάστασης κι από τον 
θάνατο του φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα, συνθέτει το 1826 την 
«Ηρωική σκηνή από την Ελληνική Επανάσταση». Ο Μπερλιόζ δεν 
ήταν φιλέλληνας μόνο διακατεχόμενος από την επανάσταση του 
’21 και τις φιλελεύθερες αρχές του διαφωτισμού, αλλά εμπνέονταν 
και από την κλασική αρχαιότητα.  Συνέθεσε την όπερα «Τρώες», 
που  γράφτηκε σε δύο ανεξάρτητα μέρη. Το πρώτο ήταν η «Πτώση 
της Τροίας», ενώ το δεύτερο ήταν οι «Τρώες στην Καρχηδόνα». 
Παρόλα αυτά στην Ελλάδα ο Γάλλος Πατριάρχης του 
ρομαντισμού, δεν έγινε ποτέ ιδιαίτερα γνωστός παρότι υπήρξε 
εκτός από ένας τεράστιος μουσουργός και ένας φανατικά 
υπέρμαχος της ελληνικής ανεξαρτησίας. 

 

Το ταλέντο του όμως μόνο τελευταία εκτιμήθηκε και ο Μπερλιόζ 
μπήκε στη χορεία των μεγάλων μουσουργών. Ο Μπερλιόζ 
εκφράζει με το έργο του τα προσωπικά του αισθήματα, τον 
ενθουσιασμό της φλογερής του ιδιοσυγκρασίας και τις ρομαντικές 
του εξάρσεις. Θεωρείται ο δημιουργός της προγραμματικής 
μουσικής και το νεανικό του έργο Φανταστική Συμφωνία(1830) 
σημείωσε σταθμό στην ιστορία της μετά-Μπετόβεν συμφωνικής 
μουσικής. Το 1830 του απονεμήθηκε στην Ιταλία το 

https://el.wikipedia.org/wiki/1830


μεγάλο Βραβείο της Ρώμης (Prix de Rome), αλλά η παρουσία του 
έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Γαλλία και στη Ρωσία.  

Κάποτε είχε διατυπωθεί πως το πνεύμα του Ρομαντισμού 
εκφράζονταν από τον Ουγκώ στην λογοτεχνία, τον Ντελακρουά 
στην ζωγραφική και από τον Έκτορα Μπερλιόζ στην μουσική! 
Αναμφίβολα λοιπόν ο Λουί Έκτωρ Μπερλιόζ θεωρείται από τους 
περισσότερους ως ο «Πατριάρχης» της Γαλλικής Μουσικής Σχολής 
καθώς υπήρξε ένας μεγάλος συνθέτης που κληροδότησε στην 
γαλλική αλλά και στην παγκόσμια μουσική ανθολογία αθάνατα 
αριστουργήματα 

 

Έργα του:  

Μπενβενούτο Τσελίνι  
Τρώες 
 Καταδίκη του Φάουστ  
Η Παιδική Ηλικία του Χριστού  
Βεατρίκη και Βενέδικτος,  
 «Φανταστική Συμφωνία» (1828-1830) 
 «Μεγάλη Λειτουργία των Νεκρών» (Ρέκβιεμ 1837-1838) 
 «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (1839) 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νικκολό Παγκανίνι 

 

Ο Νικκολό Παγκανίνι 

(Niccolò Paganini) ήταν 

διάσημος Ιταλός βιολονίστας, 

κιθαρίστας και συνθέτης. Είναι 

ένας από τους διασημότερος 

βιρτουόζους του βιολιού που 

ξεχώρισε για την τεχνική του 

και τη δεξιοτεχνία του, 

ασκώντας επίδραση σε άλλους 

συνθέτες του ρομαντισμού 

όπως ο Φραντς Λιστ, ειδικότερα 

σε ό,τι αφορά την αναγνώριση 

της σπουδαιότητας του 

στοιχείου της δεξιοτεχνίας. Οι 

συνθέσεις του περιέχουν κυρίως 

έργα για βιολί και ορχήστρα και μουσικής δωματίου. Μεταξύ 

αυτών ξεχωρίζουν τα Εικοσιτέσσερα Καπρίτσια, που 

χαρακτηρίζονται από δυσκολίες που κατέπληξαν. Στη διάρκεια της 

ζωής του, ο Παγκανίνι γνώρισε το θαυμασμό αλλά και τη 

συκοφαντία, που οφειλόταν κυρίως σε φθόνο και στον ιδιόρρυθμο 

χαρακτήρα του. Οι εξαιρετικές ικανότητες του στο βιολί, η 

εντυπωσιακή δεξιοτεχνία και τεχνική του έλαβαν μυθικές 

διαστάσεις. Από το 1810 μέχρι το 1828 πραγματοποίησε μεγάλες 

περιοδείες σε πόλεις της Ευρώπης, αποτελώντας έναν από τους 

πρώτους μουσικούς που το επιχείρησε. 

Ο Παγκανίνι γεννήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας στις 27 Οκτωβρίου 

1782. Ήταν γιος του λιμενεργάτη Αντόνιο Παγκανίνι και της 

Τερέζας Μποκιάρντο. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα μουσικής από 

τον πατέρα του, ο οποίος ως ερασιτέχνης μουσικός του δίδαξε 

μαντολίνο και βιολί. Σε μεγαλύτερη ηλικία μαθήτευσε πιθανότατα 

στο πλευρό του επαγγελματία βιολιστή της θεατρικής ορχήστρας 

Τζιοβάνι Τσερβέτο (ή Σερβέτο), ενώ αργότερα παρακολούθησε 

μαθήματα βιολιού από τον Τζιάκομο Κόστα και μουσικής σύνθεσης 

από τον Φραντσέσκο Νιέκο. Ήδη από την ηλικία των δώδεκα ετών 



συνέθετε και παραχωρούσε συναυλίες σε εκκλησίες και ιδιωτικούς 

χώρους, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτες δεξιότητες. H πρώτη 

δημόσια εμφάνισή του καταγράφεται το περίπου το 1793, στη 

Γένοβα, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Δύο χρόνια αργότερα 

εγκαταστάθηκε στην Πάρμα, προκειμένου να συνεχίσει τις 

σπουδές του υπό την επίβλεψη του Αλεσάντρο Ρόλα, ο οποίος 

εντυπωσιασμένος από την τεχνική του Παγκανίνι θεώρησε ότι δεν 

ήταν σε θέση να του μεταδώσει περισσότερες γνώσεις και τον 

προέτρεψε να παρακολουθήσει μαθήματα σύνθεσης με τον 

Φερντινάντο Παέρ. 

Στα τέλη του 1796, ο 

Παγκανίνι επέστρεψε 

στη Γένοβα ως 

ολοκληρωμένος πλέον 

μουσικός και έχοντας 

διευρύνει σημαντικά 

τις γνώσεις του στους 

τομείς της σύνθεσης 

και της 

ενορχήστρωσης. 

Εξαιτίας της εισβολής των ναπολεόντειων στρατευμάτων στην 

Ιταλία, έζησε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Λιβόρνο, 

ακολουθώντας τον πατέρα του και οργανώνοντας εκεί μία σειρά 

συναυλιών. Το Σεπτέμβριο του 1801 εγκαταστάθηκε στη Λούκα, 

πόλη με σημαντική μουσική παράδοση όπου για πολλά χρόνια 

δέσποζε η παρουσία της οικογένειας Πουτσίνι. Ο Παγκανίνι έζησε 

εκεί τα επόμενα δέκα χρόνια, συνεχίζοντας να δίνει συναυλίες και 

επιδεικνύοντας ίσως για πρώτη φορά στοιχεία του «αναρχικού» 

χαρακτήρα του και της ανορθόδοξης συμπεριφοράς του. Σύντομα 

απέκτησε σημαντική φήμη ως βιρτουόζος του βιολιού και το 1805 

απέκτησε τη θέση του πρώτου βιολιστή στην ορχήστρα της 

Αυτοκρατορικής Αυλής. Αργότερα ανέλαβε διαφορετικά 

καθήκοντα, προσφέροντας μαθήματα μουσικής στον πρίγκιπα 

Φελίτσε Μπατσιόκι και διευθύνοντας τη νέα αυτοκρατορική 

ορχήστρα. Παράλληλα συνέχισε να συνθέτει, ολοκληρώνοντας 

αρκετές σονάτες για βιολί και κιθάρα, καθώς και το πρώτο 

σημαντικό έργο του για βιολί και ορχήστρα, το οποίο γράφτηκε για 



τον εορτασμό των γενεθλίων του Ναπολέοντα και πήρε το όνομά 

του. 

Από το 1810, ο Παγκανίνι ακολούθησε σταδιοδρομία αυτόνομου 

μουσικού εγκαταλείποντας την αυτοκρατορική Αυλή και 

πραγματοποιώντας περιοδείες, αρχικά στις Ιταλικές επαρχίες της 

Ρομάνια (σημερινή περιφέρεια Εμιλία-Ρομάνια) και της 

Λομβαρδίας. Παρέμεινε για ένα διάστημα στο Μιλάνο, όπου 

προσκλήθηκε από τον Αλεσάντρο Ρόλα να συμμετάσχει ως 

μουσικός στο θέατρο, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Γένοβα 

δίνοντας συναυλίες στην τοπική όπερα. Την ίδια περίοδο, σύναψε 

σχέσεις με την Αντζιολίνα Καβανά, με την οποία εγκαταστάθηκε 

στην Πάρμα. Μετά το τέλος του δεσμού τους, που διήρκεσε για 

λίγους μήνες, ο Παγκανίνι κατηγορήθηκε από τον πατέρα της για 

απαγωγή της κόρης του, γεγονός που οδήγησε τελικά σε 

ολιγοήμερη φυλάκισή του. Τον Ιανουάριο του 1825 ξεκίνησε ένα 

δεύτερο κύκλο περιοδειών στην κεντρική και νότια Ιταλία, 

επισκεπτόμενος τη Ρώμη, τη Νάπολι και το Παλέρμο, πόλεις όπου 

η φήμη του είχε ήδη εδραιωθεί. Την ίδια περίπου περίοδο 

ολοκλήρωσε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί (op. 7), γνωστό 

κυρίως για το τελευταίο μέρος του, ένα ροντό, που ονομάστηκε La 

campanella εξαιτίας της χρήσης ενός τριγώνου για τη μίμηση του 

ήχου μίας καμπάνας. Το έργο ενέπνευσε αργότερα τον Φραντς 

Λιστ στη σύνθεση της φαντασίας Grand fantasia de bravoure sur 

La clochette. Ακολούθησε το τρίτο κοντσέρτο για βιολί, που 

ολοκληρώθηκε το 1828, έργο που δεν συγκαταλέγεται στις 

σπουδαιότερες δημιουργίες του, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το 

adagio ως προς τη χρήση του pizzicato με τρόπο που τα έγχορδα 

της ορχήστρας να λειτουργούν ως μία κιθάρα. 

Από τις αρχές του 1828, ο Παγκανίνι περιόδευσε σε χώρες εκτός 

των συνόρων της Ιταλίας, με πρώτο σταθμό την Αυστρία. Κατά τη 

διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του στη Βιέννη, 

πραγματοποίησε πολυάριθμες συναυλίες σε διαφορετικά θέατρα 

της πόλης, ενώ σύμφωνα με την αλληλογραφία του, πρέπει να 

ενθουσιάστηκε από τη μουσική παιδεία του κοινού. Στο ίδιο 

διάστημα συνέθεσε τρία έργα για βιολί και ορχήστρα. Εγκατέλειψε 

τη Βιέννη το καλοκαίρι του ίδιου έτους και επόμενος σταθμός του 

υπήρξε η Πράγα. Η παραμονή του στην πρωτεύουσα της Τσεχίας 



αποδείχθηκε λιγότερη επιτυχημένη, καθώς οι συναυλίες του 

αντιμετωπίστηκαν από το κοινό με επιφύλαξη. Πιθανότερη αιτία 

για την κριτική που αντιμετώπισε αποτέλεσαν οι ριζικά 

διαφορετικές αντιλήψεις που ενσωμάτωνε η σχολή της Βοημίας, 

σύμφωνα με τις οποίες η τεχνική αποτελούσε περισσότερο μέσο 

προς την πραγμάτωση των μουσικών και εκφραστικών στόχων του 

ερμηνευτή και λιγότερο πεδίο επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Τον 

Ιανουάριο του 1829 και για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Παγκανίνι 

περιόδευσε στη Γερμανία και στην Πολωνία, οργανώνοντας 

περισσότερες από εκατό συναυλίες σε συνολικά σαράντα πόλεις 

και ολοκληρώνοντας 

παράλληλα το τέταρτο 

κοντσέρτο για βιολί σε ρε 

ελάσσονα. Παρά το 

γεγονός πως κατόρθωσε να 

κερδίσει σε μεγάλο βαθμό 

την αναγνώριση του 

Γερμανικού κοινού, 

ορισμένοι επαγγελματίες 

μουσικοί και κριτικοί 

εστίασαν με αρνητικό 

τρόπο στην εκκεντρικότητα 

των εκτελέσεών του. Το 

Φεβρουάριο του 1831 

ταξίδεψε στο Παρίσι όπου 

πραγματοποίησε την 

πρώτη συναυλία του επί 

γαλλικού εδάφους, 

παρουσιάζοντας το πρώτο 

του κοντσέρτο για βιολί και τη Στρατιωτική σονάτα. Η υποδοχή 

του στη Γαλλία υπήρξε θερμή, καθώς τόσο ο τύπος όσο και οι 

κριτικοί εξήραν την τεχνική και την ερμηνεία του, ωστόσο η 

παραμονή του διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα. Το Μάιο του 

ίδιου έτους, κατόπιν πρόσκλησης του διευθυντή τού Βασιλικού 

Θεάτρου του Λονδίνου, ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα 

προκειμένου να παραχωρήσει συναυλίες. Η πρώτη του εμφάνιση 

έλαβε χώρα στις 3 Ιουνίου και σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία 

αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Πραγματοποίησε επίσης 



συναυλίες στην Ιρλανδία και στη Σκωτία, πριν επιστρέψει 

αργότερα στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με μία επιστολή του, 

παραχώρησε 151 συναυλίες στη διάρκεια ενός έτους. 

Την περίοδο 1832-4, ο Παγκανίνι στράφηκε για πρώτη φορά στο 

όργανο της βιόλας, τόσο ως εκτελεστής όσο και ως συνθέτης. Ενώ 

βρισκόταν στο Παρίσι, ζήτησε από τον Μπερλιόζ να συνθέσει ένα 

κοντσέρτο για βιόλα, ωστόσο απέρριψε τα προσχέδια του έργου 

(αργότερα ο Μπερλιόζ βασίστηκε σε αυτά για τη συμφωνία «Ο 

Χάρολντ στην Ιταλία») και το 1834 ολοκλήρωσε ο ίδιος τη 

«Σονάτα για μεγάλη βιόλα» σε ντο μείζονα, προσαρμοσμένη στην 

εκτελεστική δεινότητα του ίδιου. Ο όρος «μεγάλη βιόλα» οφείλεται 

στον τύπο του οργάνου που χρησιμοποίησε ο Παγκανίνι, μία βιόλα 

μεγάλων διαστάσεων που δανείστηκε από φιλικό του πρόσωπο. Η 

σονάτα για βιόλα τού Παγκανίνι συγκαταλέγεται μεταξύ των 

σημαντικότερων συνεισφορών στο ρεπερτόριο για βιόλα του 19ου 

αιώνα. Στα τέλη του 1835 επέστρεψε στην Πάρμα, όπου 

διορίστηκε από τη Μαρία Λουίζα της Αυστρίας σύμβουλος της 

ορχήστρας του δούκα. Ο Παγκανίνι συνέβαλε στην αναμόρφωσή 

της, επωφελούμενος από τις επαφές του με τις κορυφαίες 

ορχήστρες της Ευρώπης, αύξησε τον αριθμό των μελών της και την 

κατέστησε μία από τις κορυφαίες ιταλικές ορχήστρες. Πιθανώς 

εξαιτίας της στάσης της Αυλής απέναντι στα σχέδιά του, ο 

Παγκανίνι εγκατέλειψε τη θέση του και το επόμενο διάστημα 

έζησε στο Τορίνο, στη Μασσαλία και στη Νίκαια, πριν επιστρέψει 

στη Γένοβα κατά τις αρχές του 1837. Τον ίδιο χρόνο, συμμετείχε ως 

μέτοχος ενός καζίνο που έφερε το όνομά του, στο Παρίσι, χώρο 

στον οποίο έδινε επίσης δύο συναυλίες την εβδομάδα. Η κακή 

κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε τελικά να είναι 

συνεπής στους αρχικούς του σχεδιασμούς και σύντομα η 

επιχείρηση αυτή απέτυχε οικονομικά. Ο Παγκανίνι αντιμετώπισε 

την κατηγορία της αθέτησης συμβολαίου, με αποτέλεσμα να 

υποχρεωθεί να καταβάλει τελικά ένα υψηλό χρηματικό πρόστιμο. 

Κατά την περίοδο αυτή, η σταδιοδρομία του ως εκτελεστή και 

βιρτουόζου του βιολιού είχε φθάσει στο τέλος της. Στα τελευταία 

χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με το εμπόριο έγχορδων 

οργάνων, τομέα στον οποίο φιλοδοξούσε να διακριθεί 

εκμεταλλευόμενος την αξιοπιστία τού ονόματός του. 



Παρά τις ιδιαιτερότητες της τεχνικής του, ο 

Παγκανίνι δεν διαμόρφωσε μία νέα σχολή 

στον τρόπο εκτέλεσης του βιολιού, ενώ δεν 

διέθετε κανένα μαθητή με ανάλογη φήμη. 

Μεγάλο μέρος των συνθέσεών του 

παρέμεινε αδημοσίευτο μέχρι το 1851, 

καθώς ο Παγκανίνι πίστευε πως ήταν ο 

μόνος που είχε την ικανότητα να τις 

ερμηνεύσει, όντας προσαρμοσμένες στις 

ιδιαίτερες δεξιότητες του ίδιου. Η 

δεξιοτεχνία του φαίνεται πως οφειλόταν σε 

ένα βαθμό στον ιδιαίτερο τρόπο με τον 

οποίο κρατούσε το βιολί, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί σε αρκετές 

λιθογραφίες ή σχέδια ζωγραφικής. Σε αντίθεση με τις σύγχρονες 

αντιλήψεις, ο Παγκανίνι διατηρούσε το πάνω μέρος των χεριών 

του κοντά στο υπόλοιπο σώμα, διατηρώντας το «λαιμό» του 

οργάνου με κλίση προς το έδαφος και προβάλλοντας ελαφρά το 

ένα πόδι μπροστά. Τα δάχτυλά του δεν ήταν ασυνήθιστου 

μεγέθους, διέθεταν ωστόσο μεγάλη ευλυγισία και δυνατότητα 

μεγάλων ανοιγμάτων που έφθαναν να καλύψουν τρεις οκτάβες του 

οργάνου. Έχει υποστηριχθεί πως οι δεξιότητες του οφείλονταν 

πιθανώς σε κάποιου τύπου διαταραχή του συνδετικού ιστού, αν 

και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται. Η τεχνική του 

αρτιότητα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία του εξηγήθηκε στην εποχή 

του μέσα από διάφορους μύθους, με τον πλέον διαδεδομένο να 

θεωρεί πως είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο προκειμένου 

να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες στην εκτέλεση του βιολιού. 

Υπερβολικές διαστάσεις όμως έλαβαν και ορισμένα στοιχεία της 

προσωπικής ζωής ή του χαρακτήρα του.  

Η μακάβρια εμφάνισή του περί το τέλος της ζωής του, με τα μάτια 

του χωμένα στο οστεώδες πρόσωπό του και με τα απίθανα 

επιμηκυμένα δάκτυλά του σε συνδυασμό με τη δεισιδαιμονία και 

το ρομαντικό πνεύμα της εποχής του, στάθηκαν ικανά να τον 

περιβάλει η φήμη διαβολικού όντος. Έτσι όταν πέθανε στις 27 

Μαΐου του 1840 η Εκκλησία αρνήθηκε τη ταφή του "δούλου του 

Σατανά"  



Μετά από απίστευτες 

ταλαιπωρίες και περισσότερο 

από 20 χρόνια αφότου είχε 

πεθάνει, ο γιος του Παγκανίνι 

Αχιλλίνος,  κληρονόμος της 

κολοσσιαίας κληρονομιάς του 

πατέρα του, ανήγειρε 

περισπούδαστο τάφο στο 

νεκροταφείο της Πάρμας 

όπου και αποτέθηκαν 

οριστικά τα πολύπαθα λείψανα. 

Έργα του: 

 Έργα για βιολί και ορχήστρα 

 Napoléon (Σονάτα του Ναπολέοντα) σε μι μείζονα, 1807 

 Polacca con variazioni, παρουσιάστηκε 28 Οκτ. 1810 

 Σονάτα Maria Luisa, σε μι μείζονα, 1813, op. 65 

 Le streghe, παραλλαγές σε ένα θέμα του Il noce di Benevento  

 Κοντσέρτο σε μι ελάσσονα, περ. 1815 

 Κοντσέρτο αρ.1 σε μι μείζονα, 1816, op.6 

 Εισαγωγή και Παραλλαγές στο Non più mesta από το έργο 

La Cenerentola του Ροσίνι, 1819, op.12 

 Στρατιωτική σονάτα (Sonata militare), παραλλαγές στο ‘Non 

più andrai’ από τους Γάμους του Φίγκαρο τού Μότσαρτ, 1825(;), το 

μέρος του βιολιού δεν διασώζεται 

 Κοντσέρτο αρ.2 σε σι ελάσσονα, 1826, op.7 

 Κοντσέρτο αρ.3 σε μι μείζονα, 1826 

 Καπρίτσιο βασισμένο στο ‘Là ci darem la mano’ από την 

όπερα Don Giovanni τού Μότσαρτ, παρουσιάστηκε στη Βιέννη 

στις 11 Μαΐου 1828, δεν διασώζεται 

 La tempesta, 1828, op. 36, παραλλαγές, σε συνεργασία με 

τον J. Panny 

 Maestosa suonata sentimentale, παραλλαγές στον εθνικό 

ύμνο της Αυστρίας, 1828 

 Παραλλαγές στον εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου, 

1829,  

 Παραλλαγές στο ‘O mamma, mamma cara’, 1829, op.10 



 Sonata Varsavia, παραλλαγές σε μαζούρκα του Elsner, 1829, 

op.32, διασώζεται μόνο το μέρος του βιολιού 

 Sonata appassionata σε μι ύφεση μείζονα 1829(;), το μέρος 

του βιολιού δεν διασώζεται 

 Κοντσέρτο αρ.4 σε ρε ελάσσονα, παρουσιάστηκε στις 26 

Απριλίου 1830 

 Κοντσέρτο αρ.5 σε λα ελάσσονα, 1830 

 Pot-pourri, 1831, op.21 

 Sonata amorosa galante σε σι ύφεση μείζονα, 1831, op.25, το 

μέρος του βιολιού δεν διασώζεται 

 St Patrick's Day, παραλλαγές σε παραδοσιακό τραγούδι της 

Ιρλανδίας, 1831, το μέρος του βιολιού δεν διασώζεται 

 Sonatina e polacchetta, με παραλλαγές, σε σι μείζονα, 1831 

 Concertino, 1831(;) 

 Moto perpetuo σε ντο μείζονα, περ. 1831–2 

 Σονάτα για μεγάλη βιόλα σε ντο μείζονα, 1834, 

 Σονάτα La primavera σε λα μείζονα, 1838(;), op.30, 

διασώζεται μόνο το μέρος του βιολιού 

 Balletto campestre, παραλλαγές, 1838, op.34 

 Tarantella σε λα ελάσσονα, op.33 

Μουσική δωματίου 

 Carmagnola, παραλλαγές, παρουσιάστηκε στις 31 Ιουλίου 

1795 

 Sonata concertata, 1804, op.61 

 6 Σονάτες, περ. 1805, op.2 

 6 Σονάτες, περ. 1805, op.3 

 45 σονάτες, 1805–9 

 Duetto amoroso, 1807(;) 

 Cantabile e Valtz, 1823, op.19 

 Centone di sonate, 18 σονάτες, μετά το 1828 

 [60] Παραλλαγές πάνω στο ‘Barucabà’, 1835, op.14 

 Grand Sonata σε λα μείζονα, op.39 

 Variazioni di bravura στο καπρίτσιο αρ.24 

 4 σονατίνες σε μι ελάσσονα, φα μείζονα, ρε ελάσσονα και 

σολ μείζονα 

 3 ritornelli, πριν το 1800 



 3 duetti, περ. 1802, op.16 

 Sonata a violino scordato, περ. 1802 

 Grande Sonata σε λα μείζονα, 1803, op.39 

 3 Κουαρτέτα [αρ.1–3] σε λα ελάσσονα, ντο μείζονα, λα 

μείζονα, 1806–16, op.4 

 3 Κουαρτέτα [αρ.4–6] σε ρε μείζονα, ντο μείζονα, ρε 

ελάσσονα, 1806–16, op.5 

 Σερενάτα σε ντο μείζονα, πριν το 1808, op.69 

 3 κουαρτέτα εγχόρδων σε ρε ελάσσονα, μι μείζονα και λα 

ελάσσονα, περ. 1815 

 9 Κουαρτέτεα [αρ.7–15], 1818–20 

 Cantabile σε ρε μείζονα, 1824(;), op.17 

 Σονάτα και παραλλαγές, 1824(;) 

 Tema napolitano, 1829 

 Sonata à mouvement perpétuel, σε σι μείζονα, μετά το 1830 

 Les charmes de Padoue, 1831 

 Caprice d'adieux, 1831 (;) 

 Terzetto, σε ρε μείζονα, 1833, op.66 

 Terzetto concertante, σε ρε μείζονα, 1833, op.68 

 4 notturni 

Έργα για βιολί 

 Fandango spagnolo, 1800, δεν διασώζεται 

 24 Καπρίτσια, περ. 1805, op.1 

 Due merveille, περ. 1808, op.20 

 Εισαγωγή και παραλλαγές του ‘Nel cor più non mi sento’, 

1820-21 

Έργα για κιθάρα 

 Sinfonia Lodovisca, 1800-01, op.58 

 Ghiribizzi, 43 σύντομα κομμάτια, 1820 

Χορωδιακά έργα και έργα για φωνή με συνοδεία οργάνου 

 È pur amabile, 1828 

 Quel jour heureux, 1830 

 Καντσονέτα σε ντο μείζονα 

 Ghiribizzo vocale, σε σι μείζονα, op.79 

 Sul margine di un rio 

 Romance de Beauplan, σε σι ύφεση μείζονα 



Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι 
 

Ο Πιότρ Ίλιτς 

Τσαϊκόφσκι (Pyotr 

Ilits Tchaikovsky)ήταν 

Ρώσος συνθέτης της 

ρομαντικής εποχής. O 

Τσαϊκόφσκι έγραψε 

μουσική σε ένα μεγάλο 

φάσμα ειδών, 

συμπεριλαμβανομένων 

συμφωνίας, όπερας, 

μπαλέτου, οργανικής 

μουσικής, μουσικής 

δωματίου, ορχηστρικά και θεατρικά μουσικά έργα.  

   Ο Τσαϊκόφσκι γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1840, σε μια 

μεσοαστική οικογένεια. Ο πατέρας του, Ίλυα Πέτροβιτς 

Τσαϊκόφσκι, ήταν κυβερνητικός μηχανικός 

ορυχείων ουκρανικής εθνικότητας, ο οποίος δούλευε ως 

διευθυντής εργοστασίων σε διάφορες ρώσικες πόλεις. Η μητέρα 

του συνθέτη, Αλεξάνδρα Αντρέγιεβνα ντ' Ασσιέ, είχε εν  

μέρει γαλλική καταγωγή. Η εκπαίδευση που έλαβε τον 

προετοίμασε για δημόσιο υπάλληλο παρά την πρώιμη μουσική 

ανάπτυξη που είχε επιδείξει. Ο Τσαϊκόφσκι ξεκίνησε μαθήματα 

πιάνου στην ηλικία των πέντε ετών. Ως ένας πολύ ταλαντούχος 

μαθητής μπορούσε να διαβάζει μουσική τόσο καλά όσο και ο 

δάσκαλος του μέσα σε τρία χρόνια. Οι γονείς του υποστήριζαν 

πάρα πολύ το μουσικό ταλέντο του, προσλαμβάνοντας για εκείνον 

έναν καθηγητή, αγοράζοντάς του ένα όργανο και ενθαρρύνοντας 

τις σπουδές του στο πιάνο. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός των γονιών 

του για το μουσικό ταλέντο του σύντομα υποχώρησε.  

Το 1850, η οικογένεια αποφάσισε να στείλει τον Τσαϊκόφσκι στην 

Αυτοκρατορική Νομική Σχολή στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό το 

ίδρυμα εξυπηρετούσε τους λιγότερο αριστοκράτες και 

μεγαλοαστούς, και θα τον προετοίμαζε για μια σταδιοδρομία 

δημοσίου υπαλλήλου. Καθώς η κατώτατη ηλικία αποδοχής σε αυτή 



τη σχολή ήταν τα δώδεκα, ο Τσαϊκόφσκι έπρεπε να περάσει δύο 

χρόνια εσώκλειστος στο προκαταρκτικό σχολείο της 

Αυτοκρατορικής Νομικής Σχολής. Μόλις πέρασαν αυτά τα δύο 

χρόνια, ο Τσαϊκόφσκι μεταφέρθηκε στην Αυτοκρατορική Νομική 

Σχολή για να ξεκινήσει έναν επταετή κύκλο μαθημάτων. 

Στις 25 Ιουνίου 1854 ο 

Τσαϊκόφσκι υπέστη το σοκ του 

πρόωρου θανάτου της μητέρας 

του Αλεξάνδρας. Μολαταύτα, 

μέσα σε ένα μήνα από το θάνατο 

της μητέρας του έκανε τις 

πρώτες του σοβαρές 

προσπάθειες στη σύνθεση, ένα 

βαλς στη μνήμη της. Η μουσική 

δεν εθεωρείτο προτεραιότητα 

στη Σχολή, αλλά ο Τσαϊκόφσκι 

παρακολουθούσε συχνά όπερα 

και θέατρο με άλλους φοιτητές. 

Αγαπούσε τα έργα τού Ροσσίνι, 

τού Μπελίνι, τού Βέρντι και τού 

Μότσαρτ. Ο κατασκευαστής 

πιάνων Φράντζ Μπέκερ 

επισκεπτόταν περιστασιακά τη σχολή ως δάσκαλος μουσικής. 

Αυτή ήταν η μόνη επίσημη μουσική εκπαίδευση που έλαβε ο 

Τσαϊκόφσκι εκεί. Από το 1855 ο Ίλυα Τσαϊκόφσκι χρηματοδότησε 

ιδιαίτερα μαθήματα με τον Ρούντολφ Κούντινγκερ, έναν 

πασίγνωστο δάσκαλο πιάνου από τη Νυρεμβέργη. Ο Ίλυα ρώτησε, 

επίσης, τον Κούντινγκερ σχετικά με τη μουσική σταδιοδρομία του 

γιου του. Ο Κούντινγκερ απάντησε πως τίποτα δεν υποδείκνυε 

έναν μελλοντικό συνθέτη ή έστω έναν καλό ερμηνευτή.  

Η εκπαίδευση που έλαβε τον προετοίμασε για δημόσιο υπάλληλο 

παρά την πρώιμη μουσική ανάπτυξη που είχε επιδείξει. Ενάντια 

στις επιθυμίες της οικογένειάς του αποφάσισε να ακολουθήσει 

σταδιοδρομία στη μουσική και το 1862 μπήκε στο Ωδείο της Αγίας 

Πετρούπολης, από όπου αποφοίτησε το 1865.  



Αυτή η τυπική εκπαίδευση με πολλές επιρροές από τη Δύση, τον 

ξεχώρισε από τη σύγχρονή του 

εθνικιστική κίνηση, υλοποιημένη από 

μια ομάδα νεαρών Ρώσων συνθετών 

γνωστοί ως Η Ομάδα των Πέντε, με τους 

οποίους ο Τσαϊκόφσκι είχε μία 

ανάμεικτη επαγγελματική σχέση καθ' 

όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. 

Αν και απόλαυσε πολλές επιτυχίες, δεν 

ήταν ποτέ συναισθηματικά ασφαλής και 

η ζωή του ήταν γεμάτη με προσωπικές 

κρίσεις και περιόδους κατάθλιψης. Εν 

μέσω προσωπικών αναταραχών η φήμη του Τσαϊκόφσκι μεγάλωνε. 

Τιμήθηκε από τον Τσάρο, του χορηγήθηκε ισόβια σύνταξη και 

εγκωμιαζόταν στα μουσικά μέγαρα όλου του κόσμου. Ο ξαφνικός 

του θάνατος στις 25 Απριλίου 1893  σε ηλικία 53 ετών αποδίδεται 

γενικά σε χολέρα αλλά κάποιοι τον αποδίδουν σε αυτοκτονία.  

Πολυγραφότατος και 

ακούραστος, ο Τσαϊκόφσκι 

έγραψε όπερες, μπαλέτα, 

χορωδιακά, συμφωνίες, 

κονσέρτα, κουαρτέτα και 

αναρίθμητα κομμάτια για 

πιάνο, μένοντας στην Ιστορία 

για την πλούσια και 

συγκινησιακά φορτισμένη 

μουσική του. 

Παρά το γεγονός ότι 

περιλαμβάνεται συμβατικά 

στη ρομαντική περίοδο, ο 

Τσαϊκόφσκι παραμένει εν 

πολλοίς ανένταχτος και 

ανεξάρτητος: επηρεασμένος 

από τη δυτική μουσική 



παράδοση, κράτησε τα ιδιαίτερα ρωσικά στοιχεία της κληρονομιάς 

του, χαρίζοντας στο παγκόσμιο κοινό γλυκιές μελωδίες και 

έντονους ρυθμούς. 

Ο Τσαϊκόφσκι πάντρεψε τη δυτική μουσική και την εθνική ρωσική 

σχολή, με τη δυτικότροπη τεχνοτροπία του να πατά ωστόσο και με 

τα δύο πόδια στη ρωσική μελωδία, φανερώνοντας τον δυναμισμό 

αλλά και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της πατρίδας του. Οι άλλοτε 

δυνατές, άλλοτε ευαίσθητες και συχνά μελαγχολικές μελωδίες του 

τον έχουν κάνει αναγνωρίσιμο στα μήκη και τα πλάτη της 

οικουμένης, μένοντας στην ιστορία της μουσικής ως ένας από τους 

διασημότερους συνθέτες όλων των εποχών. 
Το σύνολο της εργογραφίας του, που μετρά 169 έργα, αποτελείται 

από συμφωνίες, όπερες, μπαλέτα, κονσέρτα, καντάτες και 

τραγούδια, από τα οποία ξεχωρίζουν φυσικά τα μπαλέτα του «Η 

Ωραία Κοιμωμένη» , «Η Λίμνη των κύκνων» και «Ο   

Καρυοθραύστης»  

 Σημαντικότερα έργα: 

1. Η Λίμνη των Κύκνων 

2. Συμφωνία Νο. 6 σε Σι ελάσσονα ''Παθητική'' 

3. Ο Καρυοθραύστης,  

4. Η Ωραία Κοιμωμένη, 

5.  Η όπερα Ευγένιος Ονιέγκιν  

6.  1o Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα σε Σι ύφεση 

ελάσσονα 

7. Ουβερτούρα 1812 σε Μι ύφεση μείζονα 

8. Τρίο για Πιάνο, Βιολί και Τσέλο σε Λα ελάσσονα  

9. Ουβερτούρα-φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέττα σε Σι 

ελάσσονα 

 

 
                                             

 

 

 



Τζοακίνο Ροσσίνι 

 

Ο Τζοακίνο Αντόνιο Ροσσίνι ( Gioachino Antonio Rossini, ήταν 

Ιταλός συνθέτης, παγκοσμίως φημισμένος για τις όπερές του, με 

πιο γνωστές τον Κουρέα της Σεβίλλης, τον Γουλιέλμο Τέλλο και. 

τη Σταχτοπούτα Έγραψε ακόμη έργα θρησκευτικής μουσικής, 

τραγούδια, μουσική δωματίου και άλλα κομμάτια για πιάνο και 

μικρά σύνολα. Οι μελωδίες του αγαπήθηκαν από πολύ κόσμο, ενώ 

ενέπνευσε πλήθος συνθετών, χαρίζοντάς του το προσωνύμιο "Ο 

Ιταλός Μότσαρτ". 

Γόνος μιας μουσικής 
οικογένειας, ο Ροσσίνι 
γεννήθηκε στην πόλη Πεζάρο 
στις 29 Φεβρουαρίου 1792. 
Μέχρι τα δέκα του χρόνια έχει 
μάθει να διαβάζει μουσική, να 
παίζει πιάνο και κόρνο Ορισμένα 
έργα, όπως οι έξι σονάτες για 
έγχορδα, γράφτηκαν όταν ήταν 
περίπου δώδεκα ετών και ήδη 

αντανακλούν την επιρροή του Χάυντν και του Μότσαρτ. Το 1805 
κάνει την πρώτη και μοναδική του εμφάνιση ως τραγουδιστής στο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1


έργο "Camilla" του Φερντινάντο Παέρ. Της ιδίας εποχής είναι και 
η πρώτη του όπερα, "Demetrio e Polibio", την οποία θα δει επί 
σκηνής αρκετά αργότερα, έχοντας ήδη παρουσιάσει άλλες πέντε 
όπερές του. Τον επόμενο χρόνο εγγράφεται στο Ωδείο της 
Μπολόνια, όπου σπουδάζει βιολοντσέλο με τον Καβεντάνι 
και αντίστιξη με τον π. Στανισλάο Ματτέϊ. Οι αυστηροί κανόνες 
της αντίστιξης φαίνεται πως είχαν αρνητική επίδραση και τον 
ώθησαν προς ένα πιο ελεύθερο συνθετικό ύφος. Η δε ικανότητά 
του στην ενορχήστρωση προέκυψε από την ενασχόλησή του με τα 
κουαρτέτα και τις συμφωνίες του Χάυντν και του Μότσαρτ, τις 
οποίες ενορχήστρωνε για διάφορους οργανικούς συνδυασμούς. 

 Στα δεκαέξι του κερδίζει το πρώτο βραβείο του Ωδείου της 
Μπολόνια, για την καντάτα του "Il pianto d'Armonia sulla morte 
d’Orfeo", ενώ επιδίδεται στη σύνθεση όπερας. Οι πιο 
αξιοσημείωτες, "La pietra del paragone" και "Il signor Bruschino" 
παρουσιάζονται στη Ρώμη, τη Βενετία και το Μιλάνο, ενώ με τη 
μεσολάβηση του Μαρκησίου Καβάλλι, ή όπερα "La cambiale di 
matrimonio" ανεβαίνει με επιτυχία στη Βιέννη. Ακολουθούν οι 
όπερες "Τανκρέδος" ("Tancredi") και "Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι" 
("L'italiana in Algeri") που σημειώνουν ακόμη μεγαλύτερη 
επιτυχία και εκτοξεύουν τη φήμη του 20χρονου συνθέτη σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ένα από τα αξιοσημείωτα έργα αυτής της 
περιόδου είναι και η όπερα "Elisabetta, regina d'Inghilterra" 
("Ελισάβετ, Βασίλισσα της Αγγλίας"), στην οποία πρωταγωνίστησε 
η μέλλουσα σύζυγός του, Ιζαμπέλλα Κολμπράν. Η όπερα αυτή 
είναι η πρώτη στην οποία ο Ροσσίνι γράφει επακριβώς 
τους καλλωπισμούς των αριών, αποτρέποντας τον ελεύθερο 
αυτοσχεδιασμό τους από τους τραγουδιστές, ενώ αντικαθιστά το 
ασυνόδευτο ρετσιτατίβο (σέκκο) με τη συνοδεία ενός κουαρτέτου 
εγχόρδων. 

Μέχρι τα 21 του είχε εδραιωθεί στο φιλόμουσο κοινό της Ιταλίας 
και συνέχισε να γράφει όπερες, οι οποίες παρουσιάζονταν 
στο Μιλάνο και τη Βενετία· η αποδοχή τους δεν ήταν τόσο 
επιτυχής όσο με τον "Τανκρέδο" κι έτσι το 1815 ο Ροσσίνι 
αποσύρεται στο πατρικό του στη Μπολόνια. Μια πρόταση 
συνεργασίας έρχεται από τον ιμπρεσάριο του θεάτρου 
της Νάπολης, Ντομένικο Μπαρμπάϊα: θα γινόταν διευθυντής των 
Θεάτρων San Carlo και del Fondo. Τα καθήκοντά του 
περιλάμβαναν τη σύνθεση μιας όπερας το χρόνο για το καθένα 
από τα δύο θέατρα 

http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BE%CE%B7


Στις 20 Φεβρουαρίου 1816 ανεβαίνει στο Θέατρο Αρτζεντίνα 

της Ρώμης η πιο γνωστή όπερά του, ο "Κουρέας της Σεβίλλης" με 

μεγάλη επιτυχία. Ανάλογη επιτυχία με τον Κουρέα κάνει και η 

όπερα του 1817 "Σταχτοπούτα". 

Δέχεται μια επιστολή από τον 

Μπετόβεν για να τον συγχαρεί.   

Την περίοδο του Παρισιού (1824-

1829), ο Ροσσίνι γράφει την κωμική 

όπερα "Ο Κόμης του Ορύ" και τον 

"Γουλιέλμο Τέλο" που αποτέλεσε 

μοντέλο για πολλές άλλες εισαγωγές 

σε όπερες του 19ου αιώνα.  Όντας 

38 ετών και με 38 όπερες στο 

ενεργητικό του, λήγει την ιδιότητά 

ως συνθέτης όπερας. Κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ο Ροσσίνι 

χρημάτισε πρεσβευτής του Ιταλικού Ινστιτούτου και έλαβε 

αμέτρητες τιμές, με πιο σπουδαίο ίσως το παράσημο της Λεγεώνας 

της Τιμής. 

Τέλος, έχοντας αντιμετωπίσει για χρόνια μια φθίνουσα υγεία, στα 

76 του χρόνια πεθαίνει από 

πνευμονία στην εξοχική του κατοικία 

στο Πασσύ στις 13 Νοεμβρίου 1868 

ετάφη στο Κοιμητήριο Περ 

Λασαίζ και τον επόμενο χρόνο -κατά 

παράκληση της ιταλικής κυβέρνησης- 

η τέφρα του μεταφέρεται στη 

Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στη 

Φλωρεντία. 

Οι περισσότερες από τις όπερές του 

έπεσαν στη λήθη κατά τη διάρκεια 

της ζωής του· κάποιες ανασύρθηκαν 

στην επιφάνεια τα τελευταία 50 

χρόνια. χάρη στην αναβίωση του μπελ κάντο, του οποίου και 

θεωρείται ένας από τους κύριους εκφραστές. Η μεγάλη του 

περιουσία κληρονομήθηκε κατά ένα μέρος από τους συγγενείς του 



και το υπόλοιπο -σύμφωνα με τη διαθήκη του- παραχωρήθηκε 

στην Κοινότητα του Πεζάρο. Με το κληροδότημα ιδρύθηκε το 

Ωδείο της πόλης, το οποίο αργότερα μετετράπη στο Κρατικό Ωδείο 

Τζοακίνο Ροσσίνι. Το μετέπειτα Ίδρυμα Ροσσίνι έχει την επιμέλεια 

του Ωδείου και σκοπός του είναι η προώθηση του έργου και της 

προσωπικότητας του συνθέτη. Στους αδελφούς συνεργάτες του 

ιδρύματος περιλαμβάνεται και το Φεστιβάλ Όπερας Ροσσίνι. 

 

Έργα του: 

 Demetrio e Polibio (Δημήτριος και Πολύβιος), σύνθεση του 
1806, πρώτη παράσταση το 1812) 

 La cambiale di matrimonio (Υπόσχεση γάμου), 1810 

 L'equivoco stravagante (Παράξενη παρεξήγηση), 1811 

 L'inganno felice (Η ευτυχής απάτη), 1812 

 Ciro in Babilonia, ossia La caduta di Baldassare (Ο Κύρος στην 
Βαβυλωνία ή Η πτώση του Βαλτάσσαρ), 1812 

 La scala di seta (Η Μεταξένια σκάλα), 1812 

 La pietra del paragone (Η λυδία λίθος), 1812 

 L'occasione fa il ladro, ossia Il cambio della valigia (Η ευκαιρία 
κάνει τον κλέφτη ή Η αλλαγή της βαλίτσας),1812 

 Il signor Bruschino, ossia Il figlio per azzardo (Σινιόρ 
Μπρουσκίνο ή Ο κατά τύχην γιος), 1813 

 Tancredi, 1813 

 L'Italiana in Algeri (Η Ιταλίδα στο Αλγέρι), 1813 

 Aureliano in Palmira (Ο Αυρηλιανός στην Παλμύρα), 1813 

 Il Turco in Italia (Ο Τούρκος στην Ιταλία), 1814 

 Sigismondo, 1814 

 Elisabetta, regina d'Inghilterra (Ελισάβετ, βασίλισσα της 
Αγγλίας), 1815 

 Torvaldo e Dorliska, 1815 

 Il barbiere di Siviglia ossia L'inutile precauzione (Ο κουρέας της 
Σεβίλλης ή Οι ανώφελες προφυλάξεις), 1816 

 La gazzetta (Η εφημερίδα), 1816 

 Otello, ossia Il moro di Venezia (Οθέλλος ή Ο Μαυριτανός της 
Βενετίας), 1816 

 La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo (Η Σταχτοπούτα ή Ο 
θρίαμβος της καλοσύνης), 1817 



 La gazza ladra (Η κλέφτρα κίσσα), 1817 

 Armida, 1817 

 Adelaide di Borgogna, 1817 

 Mosè in Egitto (Ο Μωϋσής στην Αίγυπτο), 1818 

 Adina, 1818 

 Ricciardo e Zoraide, 1818 

 Ermione, 1819 

 Eduardo e Cristina, 1819 

 La donna del lago (Η Κυρά της Λίμνης), 1819 

 Bianca e Falliero, o sia Il consiglio dei Tre (Μπιάνκα και 
Φαλιέρο ή Το συμβούλιο των Τριών), 1819 

 Maometto secondo (Μωάμεθ Β΄), 1820 

 Matilde di Shabran, 1821 

 Zelmira, 1822 

 Semiramide, 1823 

 Ugo, Re d'Italia (Ούγκο, βασιλιάς της Ιταλίας), 1824 

 Il viaggio a Reims, ossia L'albergo del giglio d'oro (Το ταξίδι στη 
Ρεμς ή Το πανδοχείο του Χρυσού Κρίνου), 1825 

 Ivanhoé (Ιβανόης), 1826 

 Le siège de Corinthe (Η πολιορκία της Κορίνθου) 

 Moïse et Pharaon, ou Le passage de la Mer Rouge (Μωϋσής και 
Φαραώ ή Η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης) 

 Le Comte Ory (Ο κόμης Ορύ), 1828 

 Guillaume Tell (Γουλιέλμος Τέλλος), 1829 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τζουζέπε Βέρντι 

 

Ο Τζουζέπε Φορτουνίνο Φραντσέσκο Βέρντι (Giuseppe 
Fortunino Francesco Verdi),  ήταν Ιταλός μουσικοσυνθέτης, 
από τους διασημότερους στο είδος της όπερας.  

Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα έργα του ανήκουν οι 
όπερες Ριγκολέττο, Ναμπούκο, Τραβιάτα και Αΐντα, μέρη των 

οποίων ("La donna è mobile", "Va, 
pensiero", "Libiamo" και θριαμβικό 
εμβατήριο αντίστοιχα) είναι πασίγνωστα. 

Γεννήθηκε στη Ρονκόλα της 
τότε Γαλλικής Αυτοκρατορίας, 10 
Οκτωβρίου 1813 ένα χωριό κοντά 
στο Μπουσσέτο της Ιταλίας. Γονείς του 
ήταν ο πανδοχέας Κάρλο Τζουζέπε Βέρντι 
και η κλώστρια Λουίτζια Ουττίνι. Ενώ 
ακόμα ήταν παιδί, η οικογένεια 
μετακόμισε στο Μπουσσέτο, όπου η 
μόρφωση του μελλοντικού συνθέτη 
διευκολύνθηκε πολύ από τις επισκέψεις 
του στη μεγάλη βιβλιοθήκη της τοπικής 

σχολής των Ιησουιτών. Στο Μπουσσέτο ο Βέρντι πήρε τα πρώτα 
του μαθήματα στη μουσική σύνθεση. Πολύ νωρίς έδειξε 
καταπληκτική κλίση στη μουσική. Σε ηλικία 20 ετών πήγε 
στο Μιλάνο για να συνεχίσει τις σπουδές του και στα 23 του χρόνια 
πήρε τη θέση του διευθυντή της φιλαρμονικής του Μπουσσέτο. 
Το 1839 παρουσιάστηκε η πρώτη του όπερα, ο Ομπέρτο, 
στη Σκάλα του Μιλάνου, με πολύ καλές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο ο 
θάνατος της γυναίκας του και των δύο παιδιών του τον έφεραν σε 
απελπισία σε σημείο να μη θέλει πλέον άλλο ν' ασχοληθεί με τη 
μουσική.                     

Παρά ταύτα το 1840 παρουσιάστηκε η κωμική όπερα «Μια μέρα 
βασιλείας», η οποία όμως σημείωσε αποτυχία. Στενοχωρημένος ο 
Βέρντι αποσύρθηκε στο σπίτι του στο Μιλάνο. Έτσι δύο χρόνια 
μετά, με τον θρίαμβο της τέχνης πάνω στον πόνο του, το 1842, 
αποδέχθηκε την πρόταση να ξαναρχίσει να γράφει όπερες για τη 
Σκάλα του Μιλάνου. Η όπερά του Ναμπούκο ( Ναβουχοδονόσωρ) 
απέσπασε πολύ καλές κριτικές και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Από 
τότε ο Βέρντι αφοσιώθηκε στη σύνθεση όπερας. Ήταν η αρχή μιας 
θριαμβευτικής σταδιοδρομίας που συνδέθηκε πολύ στενά με τις 
προσπάθειες για την πολιτική ένωση (Risorgimento) της Ιταλίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%90%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1842


Μια τάση που ο ίδιος ο Βέρντι ενεθάρρυνε με τη θεματολογία των 
έργων του, τα οποία, εμπνεόμενα από το ιστορικό παρελθόν και 
επενδυμένα με εντυπωσιακά χορωδιακά, δημιουργούσαν εύκολα 
στο κοινό συνειρμούς με την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. 
Χαρακτηριστικό της ταύτισης του ονόματος του Βέρντι με το 
Risorgimento ήταν το σύνθημα που ακουγόταν τότε Viva VERDI 
(Viva Vittorio Emanuele Re D'Italia - Ζήτω ο Βίκτωρ Εμμανουήλ 
βασιλιάς της Ιταλίας). 

Με τις όπερες  «Οι Λομβαρδοί»  (1843),  «Ερνάνης»  (1844), 
 «Αττίλας»  (1846),  «Λουίζα Μίλλερ» (1847) «Μάκβεθ» (1849),  ο 
Βέρντι πέτυχε την αναγνώρισή του ως συνθέτης και εκτός Ιταλίας.  

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1850 τρεις όπερές του, 
 «Ριγκολέττο» , «Τροβατόρε» και «Τραβιάτα» , είχαν τεράστια 
επιτυχία, όπως και «Οι Σικελικοί Εσπερινοί» και «Ο Χορός 
Μεταμφιεσμένων». Η διεθνής του καταξίωση φαίνεται και από το 
γεγονός ότι οι επόμενες όπερές του πρωτοανέβηκαν σε λυρικά 
θέατρα εκτός Ιταλίας. Το 1862 «Η δύναμη του 
Πεπρωμένου» παρουσιάστηκε στην Αγία Πετρούπολη, ο «Δον 
Κάρλος» το 1867 στο Παρίσι και η «Αΐντα» το 1871 στο Κάιρο, για 
τα εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ. 

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα 
σιωπής, η γνωριμία του με τον κατά 
πολύ νεότερό του ποιητή και 
συνθέτη Αρίγκο Μπόιτο ανανέωσε 
το ενδιαφέρον του Βέρντι για την 
όπερα. Το 1887 παρουσιάστηκε 
ο Oθέλλος και τέλος το 1893 
ο Φάλσταφ και τα δύο σε λιμπρέτα 
του Μπόιτο βασισμένα σε έργα 
του Σαίξπηρ. Σε ηλικία 74 χρόνων 
συνέθεσε την τελευταία του όπερα, 
Φάλσταφ, που είναι βασισμένη σε 
ένα θέμα παρμένο από τον 
Σαίξπηρ. Η όπερα αυτή είναι η 
μόνη κωμική όπερα που έγραψε και 
θεωρείται ως ένα από τα πιο ώριμα 
έργα του. Στην όπερα Φάλσταφ η 
ορχήστρα χρησιμοποιείται με έναν 
ασυνήθιστο τρόπο, ο οποίος είναι 

πολύ απλός και θυμίζει μουσική δωματίου. 

 Ο Βέρντι πέθανε στις 27 Ιανουαρίου 1901 ύστερα από βαρύ 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην κηδεία του προσήλθαν 200.000 



άνθρωποι, τιμή που άρμοζε στον μεγάλο Ιταλό που τόσο 
αγαπήθηκε. Εκτός από τις 26 όπερες ο Βέρντι έγραψε 
και εκκλησιαστική μουσική. Κορυφαίο έργο του σε αυτό τον τομέα 
είναι το Ρέκβιεμ (1874), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα Τέσσερα ιερά κομμάτια (1898). Επίσης έγραψε 
αρκετές ρομάνς και ένα κουαρτέτο για έγχορδα σε μι ελάσσονα 
(1873). 

Εκτός μουσικής σκηνής διακρίθηκε για τον καλό χαρακτήρα του 
και τις αγαθοεργίες του. Μεταξύ άλλων χρηματοδότησε την 
ανέγερση και τη λειτουργία ενός νοσοκομείου και δημιούργησε 
έναν Οίκο Ανάπαυσης για τους αναξιοπαθούντες μουσικούς, σε μια 
κρύπτη του οποίου τάφηκε και ο ίδιος. 

Για τον Ιταλό αρχιμουσικό Ρικάρντο Μούτι, ο Βέρντι είναι ο 
μουσικός της Ζωής: 

«Είναι ένας συνθέτης απολύτως ικανός να απογυμνώσει 
και να μιλήσει για τα πάθη και τον πόνο μας, για τις ευχές 
και τα ελαττώματά μας κι αυτός είναι ένας από τους λόγους 
της παγκοσμιότητάς του: θα είναι για πάντα επίκαιρος. 
Όσο ο άνθρωπος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν 
μοιάζει με φιγούρα του "Σταρ Τρεκ", κάθε γενιά θα 
ανακαλύπτει στη μουσική του Βέρντι μία κουβέντα 
παρηγοριάς» 

 

Έργα του: 

 Oberto, 1839 
 Un giorno di regno (Μια μέρα βασιλιάς), 1840 

 Nabucco (Ναμπούκο), 1842 
 I Lombardi alla prima crociata (Οι Λομβαρδοί στην Πρώτη 

Σταυροφορία), 1843 

 Ernani (Ερνάνης), 1844 
 I due Foscari (Οι δύο Φόσκαρι), 1844 

 Giovanna d'Arco (Ζαν ντ’ Αρκ), 1845 
 Alzira, 1845 

 Attila (Αττίλας), 1846 
 Macbeth, 1847 

 I masnadieri, (Οι Ληστές),1847 
 Jérusalem (αναθεώρηση και απόδοση στα Γαλλικά 

των Λομβαρδών) 1847 

 Il corsaro, 1848 



 La battaglia di Legnano, (Η μάχη του Λενιάνο), 1849 

 Luisa Miller (Λουίζα Μίλλερ), 1849 
 Stiffelio, 1850 

 Rigoletto (Ριγκολέττο), 1851 
 Il trovatore (Τροβατόρε = «Ο τροβαδούρος»), 1853 

 La traviata (Τραβιάτα = «Η παραστρατημένη»), 1853 
 I vespri siciliani (Ο Σικελικός Εσπερινός), 1855 

 Simon Boccanegra (Σιμόν Μποκανέγκρα), 1857 
 Aroldo (αναθεώρηση του Stiffelio), 1857 

 Un ballo in maschera (Χορός μεταμφιεσμένων), 1859 

 La forza del destino (Η δύναμη του πεπρωμένου), 1862 
 Don Carlos (Δον Κάρλος), 1867 

 Aida (Αΐντα), 1871 
 Otello (Οθέλος), 1887 

 Falstaff, 1893 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τζιάκομο Πουτσίνι 
 

 
O Τζιάκομο Πουτσίνι, (Giacomo 
Antonio Domenico Michele 
Secondo Maria Puccini), ήταν 
Ιταλός συνθέτης όπερας, ο 
σημαντικότερος εκπρόσωπος του 
ιταλικού βερισμού, η αλλιώς 
ρεαλισμού. Γεννήθηκε στις 22 
Δεκεμβρίου του 1858 και  καταγόταν 
από οικογένεια μουσικών. Σπούδασε 
σύνθεση και εκκλησιαστικό όργανο, 
πρώτα στη γενέτειρα του, Λούκα και 
μετά στο Μιλάνο. 
Tα έργα του είναι τα πιο διάσημα και 
εκτελούνται πιο συχνά, σε σχέση με 
αλλά έργα όπερας. Ο Πουτσίνι λέγεται 
πως ήταν “ο καλύτερος συνθέτης 

ιταλικής όπερας μετά τον Verdi”. Ενώ τα πρώιμα έργα του είχαν 
τις ρίζες τους στην παραδοσιακή μουσική στα τέλη του 19ου 
αιώνα, και τη ρομαντική ιταλική όπερα, ο Πουτσίνι ανέπτυξε με 
επιτυχία το έργο του στο «ρεαλιστικό» ύφος ή Βερισμό, εκ των 
οποίων ο ίδιος έγινε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς του 
είδους. 
 
Ο Πουτσίνι έγραψε ένα ορχηστρικό κομμάτι που ονομάζεται 
“Capriccio Sinfonica”, μια σύνθεση διατριβής για το Ωδείο του 
Μιλάνου και οι δάσκαλοι του εντυπωσιάστηκαν από τη δουλειά 
του. Η “Capriccio Sinfonica” εκτελέστηκε σε μια συναυλία 
σπουδαστών του ωδείου, και το έργο του Πουτσίνι σχολιάστηκε 
θετικά. Έτσι ξεκίνησε να χτίζει τη φήμη του ως νεαρός και πολλά 
υποσχόμενος συνθέτης στους μουσικούς κύκλους του Μιλάνου. 
 
Μετά την πρεμιέρα του “Capriccio Sinfonica”, ο Ponchielli και ο 
Πουτσίνι συζήτησαν το ενδεχόμενο, ότι το επόμενο έργο του 
Πουτσίνι θα μπορούσε να είναι μια όπερα. Έτσι, ο Ponchielli 
κάλεσε τον Πουτσίνι να μείνει στη βίλα του, όπου εκεί ο συνθέτης 
γνώρισε τον Fernando Fontana. Ο Πουτσίνι και ο Fontana 
συμφώνησαν να συνεργαστούν για μια όπερα, για την οποία ο 
Fontana θα αναλάμβανε το λιμπρέτο. Το έργο τους, με τίτλο “Le 
villi”, συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε 
από την εταιρεία μουσικών εκδόσεων Sozogno το 1883 , στον ίδιο 



διαγωνισμό, στον οποίο το “Καβαλερία Ρουστικάνα” του Πιέτρο 
Μασκάνι νίκησε τελικά το 1889.  
 
Ο Giulio Ricordi, επικεφαλής των εκδόσεων G. Ricordi & Co, ήταν 
αρκετά εντυπωσιασμένος με τη “Le villi” του νεαρού συνθέτη, 
ώστε του παρήγγειλε μια δεύτερη όπερα, η οποία είχε τίτλο 
“Edgar”. Την όπερα αυτή ξεκίνησε να τη δουλεύει το 1884, με τον 
Fontana να έχει αναλάβει το λιμπρέτο. Ο Puccini ολοκλήρωσε την 
αρχική μορφή της σύνθεσης το 1887, και την ενορχήστρωση το 
1888. Το έργο του, “Edgar” έκανε πρεμιέρα στη Σκάλα του 
Μιλάνου στις 21 του Απρίλη το 1889. Όμως, εξαιτίας της όχι και 
τόσο καλής υποδοχής από το κοινό αποσύρθηκε για αναθεωρήσεις 
μετά την τρίτη εκτέλεση του. 
 
Στο επόμενο έργο του, μια όπερα με τίτλο “Μανόν Λεσκώ”, ο 
Πουτσίνι ανακοίνωσε ότι θα γράψει τη δική του λιμπρέτο. Ο 
Ricordi αρχικά τον έπεισε να δεχτεί την βοήθεια του Ruggero 
Leoncavallo ως λιμπρετίστα, αλλά σύντομα ο Πουτσίνι του ζήτησε 
να τον απομακρύνει από το έργο. Στη συνέχεια όμως, αλλάζοντας 
πάλι γνώμη τέσσερις λιμπρετιστές ασχολήθηκαν με την όπερα που 
ετοίμαζε, διότι ο Πουτσίνι άλλαζε συνεχώς τη γνώμη του σχετικά 

με τη δομή του κομματιού. 
Ήταν σχεδόν τυχαίο το 
γεγονός ότι το τελικό 
δίδυμο, Luigi Illica και 
Giuseppe Giacosa, 
ενώθηκαν μαζί του για να 
ολοκληρώσουν την όπερα. 
Έμειναν με τον Πουτσίνι 
βοηθώντας τον και στις 
επόμενες τρεις όπερες 
που συνέθεσε, “Μποέμ”, 
“Τόσκα” και ” Μαντάμα 
Μπατερφλάι” οι οποίες 
και αποτέλεσαν σταθμούς 
στην καριέρα του.  
Το επόμενο έργο του 
Πουτσίνι είχε τίτλο “La 
bohème”, αλλιώς Μποέμ, 
και ήταν βασισμένο στο 
βιβλίο του Henri Murger, 
με τίτλο “La Vie de 
Bohème” του 1851. Η 



Μποέμ έκανε πρεμιέρα στο Τορίνο το 1896, με τη βοήθεια του 
Arturo Toscanini και έγινε γρήγορα δημοφιλής σε όλη την Ιταλία 
και και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο. 
 
Επόμενο έργο του Πουτσίνι μετά την “Μποέμ” ήταν η “Τόσκα” το 
1900, που υπήρξε αναμφισβήτητα η είσοδος του Πουτσίνι σε μια 
πιο ρεαλιστική απεικόνιση πτυχών της πραγματικής ζωής. 
 
Η αρχική έκδοση της “Μαντάμα Μπατερφλάι”, έκανε πρεμιέρα 
στη Σκάλα του Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου του 1904. Το 1907, ο 
Puccini έκανε τις τελικές αναθεωρήσεις του για την όπερα, με την 
πέμπτη κατά σειρά να είναι πλέον γνωστή ως η “βασική έκδοση”. 
Σήμερα, η βασική έκδοση της όπερας είναι η πιο γνωστή σε όλο 
τον κόσμο.  
Μετά το 1904, οι συνθέσεις του Πουτσίνι ήταν λιγότερο συχνές. 
Ακολουθώντας το πάθος του για τη γρήγορη οδήγηση 
αυτοκινήτων, ο Πουτσίνι παραλίγο να σκοτωθεί σε ένα σοβαρό 
ατύχημα το 1903. Το 1906 έχασε τη ζωή του ο Giacosa, ενώ το 
1909, δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο από τη σύζυγό του Πουτσίνι, 
Ελβίρα, η οποία κατηγόρησε ψευδώς την υπηρέτριά τους Doria 
Manfredi για την υποτιθέμενη παράνομη σχέση της με τον 
Πουτσίνι. Τέλος, το 1912, ο θάνατος του Giulio Ricordi, του 
συντάκτη και εκδότη του Πουτσίνι, έφερε το τέλος σε μια 
παραγωγική περίοδο της καριέρας του. 
 
Το 1910 ο Πουτσίνι ολοκληρώνει την “La fanciulla del West”, η 
οποία βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο του David Belasco. 
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Όπερα Μετροπόλιταν της 
Νέας Υόρκης, στις 10 Δεκεμβρίου του 1910 με τον Enrico Caruso 
και την Emmy Destinn, για τους οποίους ο Πουτσίνι δημιούργησε 
τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Dick Johnson και της Minnie.  
Μία άρια από την όπερα, με τίτλο “Ch’ella mi creda”, έχει γίνει 
βάση σε συλλογές άλμπουμ με τενόρους όπερας. Λέγεται ότι κατά 
τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου, Ιταλοί στρατιώτες 
τραγουδούσαν τη συγκεκριμένη άρια για να διατηρήσουν το 
πνεύμα τους. 
Ο Πουτσίνι συνέθεσε την “La Rondine”, με λιμπρέτο του Giuseppe 
Adami το 1916 μετά από δύο χρόνια δουλειάς, και έκανε πρεμιέρα 
στο Grand Théâtre de Monte Carlo στις 27 Μαρτίου του 1917. Η 
όπερα αρχικά θα γινόταν στο Carltheater της Βιέννης, ωστόσο το 
ξέσπασμα του Α ‘Παγκοσμίου Πολέμου την εμπόδισε. Είναι η 
λιγότερο γνωστή από τις ώριμες όπερες του Πουτσίνι, την οποία ο 
συνθέτης συνέχισε να την δουλεύει μέχρι και το θάνατό του. 



 
Το 1918, το έργο του “Il Trittico” έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 
Το έργο αποτελείται από τρεις μονόπρακτες όπερες: ένα 
τρομακτικό επεισόδιο (Il tabarro), στο στυλ του παριζιάνικου 
Grand Guignol, μια συναισθηματική τραγωδία (Suor Angelica), και 
μια κωμωδία (Gianni Schicchi). Από τα τρία αυτά μέρη, το 
μονόπρακτο “Gianni Schicchi”, περιέχει τη δημοφιλή άρια “O mio 
babbino caro” 
 
Η τελευταία όπερα του Πουτσίνι, με τίτλο ” Τουραντό”, έμεινε 
ημιτελής, και οι δύο τελευταίες σκηνές ολοκληρώθηκαν από τον 
Φράνκο Αλφάνο με βάση τα σκίτσα του συνθέτη. Το λιμπρέτο για 
την όπερα βασίστηκε σε ένα θεατρικό έργο του Carlo Gozzi, που 
έχει τον ίδιο τίτλο με την όπερα. Η μουσική της είναι σε μεγάλο 
βαθμό επηρεασμένη από τα πεντατονικά μοτίβα, τα οποία 
προορίζονται να προσδώσουν μια ασιατική γεύση στη μουσική. Σε 
αντίθεση με την “La Fanciulla”, η ” Τουραντό” περιέχει μια σειρά 
από αξέχαστες μονόπρακτες άριες, μεταξύ των οποίων και η 
γνωστή και αγαπημένη “Nessun dorma “.  
Ο θάνατος βρήκε τον Τζιάκομο Πουτσίνι στο Βέλγιο στις 29 
Νοεμβρίου 1924 από καρκίνο στον λάρυγγα. Μη μπορώντας να 
μιλήσει το τελευταίο διάστημα επικοινωνούσε με γραπτά 
μηνύματα.  
 
Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του η όπερα ανέβηκε στην Σκάλα του 
Μιλάνου με μαέστρο τον φίλο του Αρτούρο Τοσκανίνι. Ο 
Τοσκανίνι αποφάσισε να διακόψει την παράσταση στο σημείο 
όπου είχε δουλευτεί από τον Πουτσίνι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή,  
γύρισε στο κοινό και είπε “Σε αυτό το σημείο τελειώνει το έργο 
αφού πεθαίνει ο συνθέτης. Δυστυχώς, ο θάνατος υπερβαίνει την 
τέχνη”. 
 Τα έργα του χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ενορχήστρωση, 
άμεσο λυρισμό και κυριαρχεί σε αυτά δραματική ατμόσφαιρα. 
Είναι από τα πιο δημοφιλή στο χώρο της όπερας. 
  
 
Έργα του: 
Le Villi, λιμπρέτο από τον Ferdinando Fontana 
Edgar, λιμπρέτο από τον Ferdinando Fontana 
Manon Lescaut, λιμπρέτο από τον Luigi Illica, Marco Praga και 
Domenico Oliva 
La bohème, λιμπρέτο από τον Luigi Illica και Giuseppe Giacosa 
Tosca, λιμπρέτο από τον Luigi Illica και Giuseppe Giacosa 



Madama Butterfly, λιμπρέτο από τον Luigi Illica και Giuseppe 
La fanciulla del West, λιμπρέτο από τον Guelfo Civinini και Carlo 
Zangarini 
La rondine, λιμπρέτο από τον Giuseppe Adami 
Il trittico 
Il tabarro, λιμπρέτο από τον Giuseppe Adami 
Suor Angelica, λιμπρέτο από τον Giovacchino Forzano 
Gianni Schicchi, λιμπρέτο από τον Giovacchino Forzano 
Turandot, λιμπρέτο από τον Renato Simoni και Giuseppe Adami  
A te  
Preludio a orchestra  
Plaudite populi  
Credo  
Vexilla Regis  
Messa a 4 voci con orchestra  
Adagio σε λα μείζονα  
Largo Adagetto σε Φα μείζονα  
Salve del ciel Regina  
Mentìa l’avviso  
Preludio Sinfonico σε λα μείζονα  
Fugues  
Scherzo  
Storiella d’amore  
Capriccio Sinfonico  
Sole ed amore  
Crisantemi  
Minuetto n.1 
Minuetto n.2 
Minuetto n.3 
Piccolo valzer  
Avanti Urania 
Scossa elettrica  
Inno a Diana  
E l’uccellino  
Terra e mare  
Canto d’anime  
Requiem  
Casa mia, casa mia  
Sogno d’or  
Pezzo per pianoforte  
Morire  
  
  



Φέλιξ Μέντελσον 

O Γιάκοπ Λούντβιχ Φέλιξ 

Μέντελσον - Μπαρτόλντι 

(Jakob Ludwig Felix Mendelssohn 

Bartholdy) ήταν Γερμανός 

συνθέτης, πιανίστας, αρχιμουσικός 

και μουσικοδιδάσκαλος, από τις 

κορυφαίες μουσικές φυσιογνωμίες 

του 19ου αιώνα. Παρότι ήταν 

σύγχρονος του Σοπέν, του Λιστ, 

του Βάγκνερ και του Βέρντι, το 

έργο του χαρακτηρίζεται κυρίως 

από κλασικά στοιχεία και λιγότερο 

από ρομαντικά. 

O Μέντελσον γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1809 στο Αμβούργο. 

Καταγόταν από πλούσια και καλλιεργημένη οικογένεια εβραίων 

της πόλης, η οποία ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό και συγκεκριμένα 

το Λουθηρανικό δόγμα, για να αποφύγει το αντισημιτικό πνεύμα 

της εποχής. Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν τραπεζίτης και ο 

παππούς του Μωυσής από την πλευρά της μητέρας του ποιητής 

και φιλόσοφος. Το δεύτερο επίθετο Μπαρτόλντι προέκυψε ως 

ένδειξη ευγνωμοσύνης για ένα θείο του, που τους κληροδότησε μία 

μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ο Φέλιξ είχε έναν αδελφό, τον Πάουλ, 

και δύο αδελφές, τη Ρεβέκα και τη Φάνυ, τη μετέπειτα γνωστή 

πιανίστρια και συνθέτρια. 

Το 1811 η οικογένεια μετακόμισε στο Βερολίνο, όπου ο νεαρός 

Φέλιξ άρχισε να μαθαίνει πιάνο μαζί με τη Φάνυ, παράλληλα με τα 

μαθήματα ζωγραφικής και λογοτεχνίας που λάμβανε. Έτσι, η 

προσωπικότητά του αναπτύχθηκε με βαθιά γνώση της τέχνης, με 

τη μελέτη και τη μάθηση. Συνέχισε τις σπουδές πιάνου στο Παρίσι, 

όπου άρχισε να συνθέτει. Οι γονείς του δεν βλέπουν θετικά την 

προοπτική να γίνει ο γιος τους μουσικός. Φαντάζονται για εκείνον 

μια καριέρα σύμφωνη με τις παραδόσεις της οικογένειας 

Μέντελσον. Αλλάζουν γνώμη, όταν ο μέγας εκείνη την εποχή 

Λουίτζι Κερουμπίνι διαβάζει προσεκτικά κάποιες συνθέσεις του 



Φέλιξ και αποφαίνεται: «Αυτό το αγόρι είναι πλούσιο, θα πάει 

καλά, ήδη πηγαίνει πολύ καλά». 

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μέντελσον έγινε στο Βερολίνο το 

1818, σε ηλικία 9 ετών. Το 1821 γνωρίστηκε με τον Γκαίτε και 

μεταξύ του γηραιού συγγραφέα και του νεαρού μουσικού 

αναπτύχθηκε μία δυνατή φιλία. «Ο Φέλιξ είναι ένα παιδί θαύμα. 

Διαθέτει μια ενήλικη γλώσσα και όχι τα μουρμουρίσματα ενός 

παιδιού. Μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον μικρό Μότσαρτ για 

όσα έχει ήδη καταφέρει» δηλώνει με θαυμασμό ο Γκαίτε. Ο νεαρός 

μουσικός αισθάνεται πολύ υπερήφανος για το ενδιαφέρον του 

Γκαίτε και του αφιερώνει το «Κουαρτέτο σε σι μινόρε». 

Το 1825 και σε ηλικία 16 ετών, οπότε έγραψε το «Οκτέτο για 

έγχορδα», εθεωρείτο ήδη ένας ολοκληρωμένος συνθέτης. Τον 

επόμενο χρόνο παρουσίασε την «Εισαγωγή στο “Όνειρο 

καλοκαιρινής νύχτας”», στο οποίο οι μουσικοκριτικοί ανακάλυψαν 

ένα πρωτοπόρο συνθέτη και μια μουσική γεμάτη κομψότητα και 

γοητεία. Δεκαέξι χρόνια αργότερα έγραψε μουσική για το έργο 

αυτό του Σαίξπηρ, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δημοφιλές 

Γαμήλιο Εμβατήριο, που δεν λείπει από κανένα γάμο σήμερα. 

Στις 11 Μαρτίου 1829 ο Μέντελσον διηύθυνε την πρώτη μετά τον 

θάνατο του Μπαχ εκτέλεση του αριστουργήματός του «Τα κατά 

Ματθαίον Πάθη», συμβάλλοντας, πρώτος αυτός, στην αναβίωση 

του Μπαχ, η μουσική του οποίου είχε περιπέσει σε λήθη μετά τον 

θάνατό του το 1750. Από τότε, ο Μπαχ τιμήθηκε, θαυμάστηκε και 

αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 

πυλώνες της Δυτικής Μουσικής. 

Ο Μέντελσον ήταν τέρας μνήμης. Όταν ήρθε η ώρα να διευθύνει 

για πρώτη φορά τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» ανακάλυψε ότι στο 

αναλόγιο είχε λάθος παρτιτούρα. Κανένα πρόβλημα. Σήκωσε τη 

μπαγκέτα του κι άρχισε να διευθύνει το έργο του Μπαχ, 

γυρίζοντας τις σελίδες της υποτιθέμενης παρτιτούρας, ώστε να μην 

ανησυχήσουν οι μουσικοί. Τα κατάφερε να διευθύνει ολόκληρα τα 

«Κατά Ματθαίον Πάθη», διάρκειας άνω των δύο ωρών, από 

μνήμης και χωρίς λάθη. 

 



Την άνοιξη του 1829 πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι του στη 

Μεγάλη Βρετανία, όπου διηύθυνε τη «Συμφωνία σε ντο 

Ελάσσονα». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς επέστρεψε και 

επισκέφθηκε τη Σκωτία, όπου εμπνεύστηκε την «Εισαγωγή: 

Εβρίδες» και τη «Συμφωνία αρ. 3», γνωστή και ως «Σκωτική ». 

Από το 1830 έως το 1832 

ταξίδεψε στη Γερμανία, την 

Αυστρία, την Ιταλία και την 

Ελβετία, για να καταλήξει και 

πάλι στο Λονδίνο, όπου ήταν 

ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκεί 

πρωτοπαρουσίασε τη 

«Συμφωνία αρ. 4», γνωστή 

και ως «Ιταλική», ένα από τα 

πιο δημοφιλή έργα του, και 

δημοσίευσε το πιανιστικό 

έργο «Τραγούδια χωρίς 

λόγια». 

Κατά την παραμονή του στη 

Ρώμη γνωρίζει τον Έκτωρα 

Μπερλιόζ, τη μουσική του 

οποίου δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα. «Ο Μπερλιόζ είναι μία 

καρικατούρα χωρίς ίχνος ταλέντου, που γράφει απαίσια μουσική» 

σχολιάζει δηκτικά σε μια ομήγυρη. Και σε κάποια άλλη περίπτωση: 

«Όταν πιάνεις μια παρτιτούρα του Μπερλιόζ οφείλεις να πλένεις 

τα χέρια σου μετά». Αισθήματα αντιπάθειας έτρεφε και για το 

έργο του Τζιάκομο Μαγερμπέερ, παρότι τους συνέδεε συγγένεια. 

Όταν κάποτε του είπε ότι έμοιαζε με τον Μαγερμπέερ, αυτός 

έσπευσε να κόψει τα μαλλιά του και να αλλάξει κόμμωση. 

Το 1835 ο Φέλιξ Μέντελσον ανέλαβε τη διεύθυνση της περίφημης 

ορχήστρας Γκεβαντχάους της Λειψίας, την οποία ανέδειξε σε μια 

πρώτης τάξεως ορχήστρα και την πόλη όπου μεγαλούργησε ο 

Μπαχ σε μουσικό κέντρο της Γερμανίας. Εκεί συνδέθηκε φιλικά με 

τους Σοπέν, Λιστ και Σούμαν. 

Το 1836 γνώρισε τη 16χρονη Σεσίλ Ζανρενό, κόρη προτεστάντη 

ιερωμένου, την οποία παντρεύτηκε στις 28 Μαρτίου 1837. Έζησαν 



μία ήσυχη και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τα πέντε παιδιά 

τους. Τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε το «Κοντσέρτο για βιολί», το 

οποίο τον απασχόλησε για έξι χρόνια, γεγονός ασυνήθιστο γι' 

αυτόν που ολοκλήρωνε με ευκολία τα έργα του. 

Το 1846 επέστρεψε στο Λονδίνο για να παρουσιάσει το ορατόριο 

«Ηλίας», που του χάρισε ένα ακόμη θρίαμβο. Όμως, ο θάνατος της 

αγαπημένης του αδελφής Φάνυ τον Μάιο του 1847 τον κατέβαλε 

ψυχικά. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν και στις 4 Νοεμβρίου 

1847 πέθανε στη Λειψία από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ο 

παππούς του, ο πατέρας του και η αδελφή του. 

Ο Μέντελσον υπήρξε ένας από τους ελάχιστους συνθέτες που 

απέκτησαν φήμη και περιουσία, χωρίς να χρειαστεί να πεθάνουν 

πρώτα. Η επιτυχία του και οι εβραϊκές του ρίζες ενόχλησαν τον 

Βάγκνερ, ο οποίος τρία χρόνια αργότερα δημοσίευσε την 

αντιεβραϊκή μπροσούρα «Η Εβραϊκότητα στη Μουσική». Ήταν η 

πρώτη προσπάθεια να μειωθεί η σημασία του έργου του 

Μέντελσον, που κορυφώθηκε με την απαγόρευση των έργων του 

στη Ναζιστική Γερμανία. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, το έργο 

του έχει επανεκτιμηθεί και επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, όχι 

μόνο για τις δημοφιλείς συνθέσεις του, όπως το «Κοντσέρτο για 

βιολί» και η «Ιταλική Συμφωνία», αλλά και για λιγότερο γνωστά, 

όπως το ορατόριο «Ηλίας». 

Έργα του: 

 «Τραγούδια χωρίς λόγια», πιανιστικές μινιατούρες σε οκτώ 

βιβλία. 

 «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», μουσική για το ομώνυμο 

θεατρικό του Σαίξπηρ. 

 Κοντσέρτο για βιολί 

 Εισαγωγή: «Εβρίδες» 

 Συμφωνία αρ. 3 «Σκωτική» 

 Συμφωνία αρ. 4 «Ιταλική» 

 Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 

 Οκτέτο για έγχορδα 

 Ορατόριο «Ηλίας» 

 



Φραντς Λιστ 
 

Ο Φραντς Λιστ (Franz ή Ferenc Liszt),  ήταν Ούγγρος ρομαντικός 
συνθέτης και πιανίστας. Μαζί με τον Φρεντερίκ Σοπέν, θεωρούνται 
οι σημαντικότεροι ρομαντικοί συνθέτες για πιάνο και δύο από τους 

σπουδαιότερους πιανίστες της εποχής. 

Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1811 
στο Ράιντινγκ της Ουγγαρίας, κοντά 
στα σύνορα με την Αυστρία. Οι γονείς 
του ήταν γερμανικής καταγωγής και ο 
συνθέτης μεγάλωσε με μητρική γλώσσα 
τα γερμανικά. Από μικρός έδειξε το 
ταλέντο του στο πιάνο και σύντομα η 
οικογένειά του μετακόμισε 
στη Βιέννη για να λάβει συστηματική 
διδασκαλία. Εκεί πήρε μαθήματα 
πιάνου από τον συνθέτη Καρλ 
Τσέρνυ και σύνθεσης από τον 
συνθέτη Αντόνιο Σαλιέρι. Το 1822 
έδωσε την πρώτη του συναυλία και 
εντυπωσίασε το κοινό. Στη δεύτερη 
συναυλία του, το 1823, ανάμεσα στους 
ενθουσιασμένους ακροατές ήταν και ο 
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. 

Τον Δεκέμβριο του 1823 η οικογένεια Λιστ μετακόμισε στο Παρίσι, 

επίκεντρο τότε της καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής. Εκεί ο 

Λιστ δεν μπόρεσε να σπουδάσει στο Κονσερβατουάρ, γιατί δεν 

ήταν δυνατή η εγγραφή αλλοδαπών, αυτό όμως δεν είχε τελικά 

αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευσή του: συνέχισε όμως να 

μελετά με δασκάλους ή ως αυτοδίδακτος. Παράλληλα με τις 

σπουδές του έκανε πολλές περιοδείες για ρεσιτάλ στη Γαλλία και 

την Αγγλία και έγινε σύντομα γνωστός και αγαπητός στα 

ευρωπαϊκά σαλόνια. 

Στο Παρίσι γνώρισε πολλές προσωπικότητες του πνευματικού και 

καλλιτεχνικού χώρου. Εκεί επίσης γνώρισε και δέχθηκε επίδραση 

από τις σοσιαλιστικές ιδέες του Σαιν-Σιμόν και του Λαμεναί. 

Το 1827, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας, ο πατέρας του πέθανε 

ξαφνικά έπειτα από σύντομη ασθένεια. Ο Λιστ έμεινε τότε χωρίς 

υποστήριξη και έπρεπε να φροντίσει μόνος για την συνέχιση των 
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σπουδών και της καριέρας του. Άρχισε να παραδίδει μαθήματα 

πιάνου και μάλιστα ερωτεύτηκε μια μαθήτριά του, αλλά η 

οικογένειά της απαγόρευσε τη συνέχιση της σχέσης τους. Λίγο 

καιρό μετά ο συνθέτης πέρασε μια φάση θρησκοληψίας. Για 

αρκετό καιρό διέκοψε τις δημόσιες εμφανίσεις και τα ίχνη του 

χάθηκαν. Λέγεται ότι ο ιερέας Λαμεναί, στενός φίλος της 

οικογένειας, τον βοήθησε να ξεπεράσει την κρίση. 

Το 1833 στο σπίτι του Φρεντερίκ Σοπέν γνωρίστηκε με την 
κόμισσα Μαρί ντ' Αγκούλτ, η οποία τον ερωτεύτηκε και 
εγκατέλειψε τον σύζυγό της για να τον ακολουθήσει. Μαζί έζησαν 
ως το 1844 στην Ελβετία και την Ιταλία και απέκτησαν τρία 
παιδιά. Εκείνη τη χρονιά το ζευγάρι χώρισε. Αργότερα η κόμισσα 
έγινε συγγραφέας με το ψευδώνυμο Daniel Stern. 

Ως το 1847 ο Λιστ είχε αποκτήσει τεράστια φήμη ως πιανίστας. 
Αυτός ήταν μάλιστα που καθιέρωσε τον όρο "ρεσιτάλ" και σε 
αυτόν οφείλεται η συνήθεια να ερμηνεύονται τα σολιστικά έργα 
χωρίς παρτιτούρα στις συναυλίες. Είχε την ικανότητα να 
συναρπάζει το κοινό με το εξαιρετικά δεξιοτεχνικό και 
εντυπωσιακό παίξιμό του, όπως έκανε στο βιολί το ίνδαλμά του, 
ο Νικολό Παγκανίνι. 

Από το 1848 ως το 1861 έζησε μόνιμα στη Βαϊμάρη (όπου είχε 
διοριστεί αρχιμουσικός το 1844), μαζί με τη νέα σύντροφό του 
Καρολίνα Ιβανόφσκα. Καθώς από το 1847 είχε εγκαταλείψει την 
καριέρα του πιανίστα για να αφοσιωθεί στη σύνθεση, 
δραστηριοποιήθηκε πλέον ως αρχιμουσικός δίνοντας πολλές 
συναυλίες και παράλληλα οργάνωσε την καλλιτεχνική ζωή της 
πόλης και προσέφερε υποστήριξη σε πολλούς νέους συνθέτες, ένας 
από τους οποίους ήταν ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, ο οποίος παντρεύτηκε 
την κόρη του Λιστ από την κόμισσα ντ΄ Αγκούλτ, Κόζιμα. Ο Λιστ 
διηύθυνε τις πρώτες εκτελέσεις έργων του Βάγκνερ, όπως 
τα Τανχόιζερ και Ιπτάμενος Ολλανδός. Άλλοι συνθέτες τους 
οποίους υποστήριξε ήταν οι Αλεξάντρ Μποροντίν, Καμίγ Σαιν-
Σανς, Μπέντριχ Σμέτανα. Εκείνη την περίοδο ολοκλήρωσε και 
κάποια από τα σπουδαιότερα έργα του όπως τα δύο κοντσέρτα για 
πιάνο και ορχήστρα και τη σονάτα για πιάνο. 

Το 1869 διορίστηκε σύμβουλος στη βασιλική αυλή 
της Ουγγαρίας και από τότε ζούσε εναλλάξ στη Ρώμη, 
στη Βαϊμάρη και τη Βουδαπέστη, ενώ παράλληλα έκανε 
περιοδείες. Το 1873 οι Ούγγροι τον ανακήρυξαν εθνικό ήρωα και 
το 1876 του ανέθεσαν τη διεύθυνση της Μουσικής Ακαδημίας της 
Βουδαπέστης. 
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Στις 21 Ιουλίου του 1886 έκανε την τελευταία του δημόσια 
εμφάνιση σε συναυλία στο Λουξεμβούργο. Έπειτα επισκέφθηκε 
όπως κάθε χρόνο το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ. Αντιμετώπιζε 
προβλήματα υγείας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και τελικά 
πέθανε λίγες μέρες μετά την άφιξή του στο Μπαϊρόιτ, στις 31 
Ιουλίου. 

Το έργο του 

Το έργο του είναι πλούσιο: περιλαμβάνει έργα για ορχήστρα και 
για πιάνο, χορωδιακά και έργα για σόλο πιάνο. Τα τελευταία είναι 
και τα πιο δεξιοτεχνικά, αφού ο ίδιος, με την εκπληκτική τεχνική 
του, εκμεταλλεύτηκε όλες τις δυνατότητες του οργάνου. Στα έργα 
του εναλλάσσονται στιγμές υπερβολικής δεξιοτεχνίας με στιγμές 
λυρισμού και ποιητικότητας και εμφανίζονται πολλές αρμονικές 
και μορφολογικές καινοτομίες. 

Καινοτομίες 

Ενδεικτικά παραδείγματα των μορφολογικών καινοτομιών του 
είναι τα 2 κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα και η σονάτα για 
πιάνο. Το πρώτο κοντσέρτο, σε μι ύφεση μείζονα, το 
επεξεργαζόταν από το 1830 αλλά παρουσίασε την τελική μορφή 
του το 1855. Δεν ακολουθεί την παραδοσιακή δομή του 
κοντσέρτου, αλλά τα μέρη του ουσιαστικά είναι ενιαία και 
επεξεργάζεται σ' αυτά το ίδιο θεματικό υλικό. Εξαιρετικά 
προκλητική για την εποχή ήταν η χρήση του τρίγωνου στο τρίτο 
μέρος. Το δεύτερο κοντσέρτο, σε λα μείζονα, το επεξεργαζόταν στο 
διάστημα 1839-1861. Ούτε αυτό ακολουθεί την παραδοσιακή δομή. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τη σονάτα για πιάνο σε σι μείζονα, που 
ολοκληρώθηκε το 1853 και παρουσιάστηκε στο κοινό το 1858. 
Αυτά τα έργα αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία από τους κριτικούς 
και μόνο τον 20ο αι. καθιερώθηκαν στο πιανιστικό ρεπερτόριο. 

Μια άλλη καινοτομία του είναι η επινόηση του "συμφωνικού 
ποιήματος", έργου "περιγραφικού" εμπνευσμένου από τη 
λογοτεχνία, τη ζωγραφική ή και προσωπικά βιώματα. Ο Λιστ 
συνέθεσε 13 συμφωνικά ποιήματα αλλά και σε άλλα έργα του 
θέλησε να αποδώσει εντυπώσεις και βιώματα. Το πιο 
χαρακτηριστικό από αυτά είναι το σύνολο έργων για πιάνο 
"Χρόνια Προσκυνήματος", που διαιρείται σε τρία βιβλία: Ελβετία, 
Βενετία-Νάπολη και Ρώμη. Σε αυτά περιγράφει μουσικά τις 
εντυπώσεις του από την παραμονή του σε αυτά τα μέρη, με 
χαρακτηριστικούς τίτλους όπως “Οι καμπάνες της Γενεύης”, “Τα 
συντριβάνια της Βίλα ντ' Έστε” κ.α. 
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Έμπνευση από τη λογοτεχνία 

Σε πολλές συνθέσεις του εμπνεύστηκε από λογοτεχνικά έργα. Τα 
πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι συμφωνίες του 
Φάουστ, της οποίας τα τρία μέρη έχουν τα ονόματα "Φάουστ", 
"Μαργαρίτα", "Μεφιστοφελής", από τους ήρωες του Γκαίτε 
και “Δάντη”, που είναι εμπνευσμένη από την Κόλαση του Δάντη, 
του αγαπημένου του συγγραφέα. Άλλα έργα εμπνευσμένα από την 
ποίηση είναι οι 6 Consolations για πιάνο, σε ποίηση του Saint- 
Beuve, οι Θρησκευτικές και ποιητικές αρμονίες για πιάνο, σε 
ποίηση του Λαμαρτίνου, τα 3 Όνειρα Αγάπης, σε στίχους των 
Ludwich Uhland και Ferdinand Freiligrath, τα Σονέτα 
του Πετράρχη από τη σειρά Χρόνια Προσκυνήματος. 

 

Έμπνευση από την ουγγρική τσιγγάνικη και λαϊκή μουσική 

 Ο Λιστ αγαπούσε πολύ τη μουσική των τσιγγάνων της Ουγγαρίας, 
τη θεωρούσε συνδεδεμένη με 
τις αναμνήσεις κάθε Ούγγρου 
και τις ένδοξες μνήμες της 
πατρίδας του και βάσισε 
πολλά έργα του σε μελωδίες 
από λαϊκά τραγούδια και 
χορούς. Τα πιο διάσημα απ' 
αυτά είναι οι 19 Ουγγρικές 
Ραψωδίες για πιάνο, 6 από τις 
οποίες μεταγράφηκαν 
αργότερα για ορχήστρα. Άλλα 
έργα στα οποία επεξεργάζεται 
υλικό από λαϊκά τραγούδια 
είναι τα :”Ιστορικά Ουγγρικά 
Πορτραίτα”, “5 Ουγγρικά 
Λαϊκά Τραγούδια” για πιάνο 
και το Ουγγρικό εμβατήριο 
επίθεσης. 

 

Οι Σπουδές για πιάνο 

Ο Λιστ θαύμαζε πολύ τον Νικολό Παγκανίνι για τη δεξιοτεχνία του 
μελετούσε πολύ (συχνά ως και 12 ώρες την ημέρα) για να 
βελτιώσει την τεχνική του και να μοιάσει στο ίνδαλμά του. Η 
εκπληκτική δεξιοτεχνία του αποτυπώνεται στις σπουδές για πιάνο 
που συνέθεσε, έργα πολύ πάρα πολύ απαιτητικά για τους 



πιανίστες της εποχής, ακόμα και στις δεύτερες, πιο απλοποιημένες 
εκδόσεις τους. Οι σπουδές για πιάνο που συνέθεσε είναι οι εξής: 

 3 σπουδές κοντσέρτου με τίτλο Lamento, La leggierezza, Un 
sospiro (1848) 

 2 σπουδές κοντσέρτου με τίτλο Waldesrauschen, 
Gnomenreigen (1863) 

 Μεγάλη σπουδή σε 12 ασκήσεις, 1826 και 1837. Εξαιρετικής 
δυσκολίας για τους πιανίστες της εποχής. 

 12 Σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας (1852) :Είναι η 
απλοποιημένη μορφή της Μεγάλης Σπουδής, αυτή που παίζεται 
από τους περισσότερους πιανίστες σήμερα. 

 6 Σπουδές Παγκανίνι, βασισμένες στα Καπρίτσια για βιολί 
του Νικολό Παγκανίνι (πλην της La Campanella η οποία είναι 
βασισμένη στο Δεύτερο Κονσέρτο για βιολί, σε σι ελάσσονα). 

Για ορχήστρα 
 Συμφωνία "Φάουστ" 
 Συμφωνία "Δάντης" 
 Συμφωνικά ποιήματα (Πρελούδια, Τάσσος, Ορφέας, 

Προμηθέας, Μαζέππα κ.α.) 
Για πιάνο και ορχήστρα 

 2 κοντσέρτα για πιάνο 

 Χορός των νεκρών 

 Φαντασία πάνω σε ουγγαρέζικους λαϊκούς σκοπούς 

Θρησκευτική Μουσική 
 Missa choralis 
 Missa solemnis 
 Ουγγρική λειτουργία της στέψης 
 Requiem 
 Ο θρύλος της Αγίας Ελισάβετ, ορατόριο 
 Χριστός, ορατόριο 
Για πιάνο 
 Χρόνια προσκυνήματος 
 Σπουδές Παγκανίνι 

 Υπερβατικές Σπουδές 
 Ουγγρικές Ραψωδίες 

 Σονάτα σε σι ελάσσονα 

Μεταγραφές έργων για πιάνο 

 οι 9 συμφωνίες του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν 
 η Φανταστική Συμφωνία του Εκτόρ Μπερλιόζ 
 Η Campanella του Νικολό Παγκανίνι 
 



Φρεντερίκ Σοπέν 
 

Ο Φρεντερίκ Σοπέν (Frédéric 
François Chopin) ήταν Γαλλο-
Πολωνός συνθέτης, ένας από τους 
μεγαλύτερους εκπροσώπους 
του ρομαντισμού στη μουσική και 
από τους μεγαλύτερους πιανίστες 
της εποχής του. Αρκετές συνθέσεις 
του συγκαταλέγονται στα 
σημαντικότερα έργα του 
πιανιστικού ρεπερτορίου. 
 

Γεννήθηκε στην Πολωνία το 1810. 
Οι πληροφορίες για την ημερομηνία 
γέννησής του δεν είναι ακριβείς: 
σύμφωνα με κάποιες γεννήθηκε 

στις 22 Φεβρουαρίου ή την 1η Μαρτίου, ενώ υπάρχει και η 
πληροφορία ότι είχε γεννηθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Ο ίδιος πάντως 
ανέφερε ως ημερομηνία γέννησης την 1η Μαρτίου. Ο πατέρας του, 
Νικολά Σοπέν, ήταν Γάλλος που ζούσε στην Πολωνία από το 1787. 
Είχε αποκτήσει μάλιστα την πολωνική υπηκοότητα και είχε πάρει 
μέρος στην εξέγερση του 1794. Στην Πολωνία παρέδιδε μαθήματα 
γαλλικής γλώσσας. Η μητέρα του συνθέτη, Justyna Krzyżanowska, 
ήταν Πολωνή. 
 

Ο Φρεντερίκ από μικρός έδειξε το 
ταλέντο που είχε στη μουσική. 
Παρακολουθούσε μαθήματα από 6 
ετών και όταν ήταν 7 ετών τυπώθηκε 
η πρώτη του σύνθεση, 
μια Πολωνέζα σε σολ ελάσσονα. Σε 
ηλικία 8 ετών εμφανίστηκε πρώτη 
φορά δημοσίως ως πιανίστας. Η 
φήμη του γρήγορα έγινε μεγάλη και 
στην Βαρσοβία τον θεωρούσαν 
δεύτερο Μότσαρτ. Ο δάσκαλός της 
σύνθεσης στο Ωδείο της Βαρσοβίας, 
Γιόζεφ Έλσνερ, μιλούσε για τις 
εξαιρετικές ικανότητές του και τη 
μουσική ιδιοφυΐα του. Το 1829 έδωσε 
τις πρώτες μεγάλες του συναυλίες 

στη Βιέννη, και εν τω μεταξύ είχε συνθέσει ήδη μερικά σημαντικά 



έργα, όπως το κοντσέρτο σε φα ελάσσονα (γνωστό ως 2ο 
κοντσέρτο), την πρώτη σονάτα για πιάνο (σε ντο ελάσσονα), και 
κάποιες από τις σπουδές για πιάνο. Το 1830 έφυγε από την 
Πολωνία για να συνεχίσει τις εμφανίσεις του στη Βιέννη. Μετά την 
αναχώρησή του ξέσπασε στη χώρα επανάσταση κατά της τσαρικής 
(ρωσικής) εξουσίας η οποία συνετρίβη και ο συνθέτης δεν μπόρεσε 
ποτέ να επιστρέψει στην πατρίδα του. 
 
 
Από το 1831 ζούσε στο Παρίσι, που τότε ήταν επίκεντρο της 
πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Εκεί ζούσαν πολλοί 
σπουδαίοι συνθέτες, όπως οι Τζοκινο 
Ροσσίνι, Φραντς Λιστ και Εκτόρ Μπερλιόζ. Λίγους μήνες μετά την 
άφιξή του έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ και σταδιακά η φήμη του 
εξαπλωνόταν. Σύντομα απέκτησε πολλούς μαθητές και τα 
μαθήματα του προσέφεραν οικονομική άνεση και ασφάλεια. Παρά 
τη μεγάλη φήμη του όμως απέφευγε τις εμφανίσεις σε μεγάλα 
ακροατήρια. (Ισχυριζόταν ότι φοβόταν πολύ το κοινό.) Έτσι, στα 
18 χρόνια παραμονής στο Παρίσι, έδωσε μόνο 19 ρεσιτάλ. Το 1837 
είχε ερωτευτεί μία μαθήτρια πιάνου, την Maria Wodzińska, και 
είχαν αρραβωνιαστεί, όμως η οικογένεια της κοπέλας διέλυσε τον 
αρραβώνα, πιθανότατα εξ αιτίας των προβλημάτων υγείας του 
συνθέτη. 

 
Από το 1847 η υγεία του 
επιδεινώθηκε. Το 1848 έζησε για 
μεγάλο διάστημα στην Αγγλία και 
τη Σκωτία για ρεσιτάλ, κατόπιν 
πρόσκλησης της μαθήτριάς του Τζέιν 
Στέρλινγκ. Όταν επέστρεψε στο 
Παρίσι η υγεία του ήταν σε πολύ 
χειρότερη κατάσταση και τα 
οικονομικά του μέσα περιορισμένα. 
Πέθανε στο Παρίσι το 1849, μετά από 
χρόνια φυματίωση. Ενδέχεται όμως ο 
θάνατός του να οφείλεται σε 
καρδιακό νόσημα. Κηδεύτηκε στο 
Παρίσι, στο Κοιμητήριο Περ Λασαίζ, 
όμως κατόπιν δικής του επιθυμίας η 

καρδιά του μεταφέρθηκε στην Πολωνία, όπου φυλάσσεται 
μέχρι και σήμερα. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pere-Lachaise_Chopin_grave.jpg


 
Έργα του: 
 

 4 Scherzi (1831, 1837, 1839, 1842) 
 3 Σονάτες (1828, 1839, 1844) 
 12 Σπουδές αφιερωμένες στον Φραντς Λιστ (1829-1832) και 

12 αφιερωμένες στην κόμησσα Ντ' Αγκού (1832-1836) 
 24 Πρελούδια, έργο 28 (1831-1839) 
 Πρελούδιο σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 45 (1841) 
 19 Νυχτερινά 
 4 Μπαλάντες 
 58 Μαζούρκες 
 16 Πολωνέζες 
 17 Βαλς 
 3 Impromptus 
 Fantaisie-Impromptu (1835) 
 Φαντασία σε φα ελάσσονα (1841) 
 Berceuse (1843) 
 Βαρκαρόλα (1846) 
 Πολωνέζα-Φαντασία (1846) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φραντς Σούμπερτ 

 

 Ο Φραντς Πέτερ Σούμπερτ (Franz 
Peter Schubert), ήταν Αυστριακός 
 συνθέτης. Εξαιρετικά παραγωγικός 
σε όλη τη διάρκεια της σύντομης ζωής 
του, συνέθεσε περισσότερα από 
εξακόσια Λήντερ (Lieder, ρομαντικά 
τραγούδια), σονάτες καθώς και 
πολλές συμφωνίες, έργα μουσικής  
δωματίου, θρησκευτικά έργα, 
μερικές όπερες και πολλά άλλα. 

 
Γεννήθηκε σε ένα προάστιο 
της Βιέννης στις 31 Ιανουαρίου του 
1797. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν 
δάσκαλος μουσικής σε σχολείο, του 

προσέφερε τις πρώτες γνώσεις μουσικής. Στα 11, επειδή ήταν 
καλλίφωνος, εισήχθη στην Παιδική Χορωδία του Βασιλικού 
Παρεκκλησίου κατόπιν διαγωνισμού. Εκεί παρέμεινε μέχρι τα 13, 
και έμαθε επίσης βιολί και πιάνο. Κατόπιν άρχισε να μελετά 
σύνθεση με δάσκαλο τον Αντόνιο Σαλιέρι και παράλληλα 
σπούδασε παιδαγωγός στην Ανωτέρα Σχολή. 

Από το 1814 ως το 1818 εργαζόταν ως δάσκαλος στο ίδιο σχολείο 
όπου δούλευε και ο πατέρας του. Το 
επάγγελμα αυτό βέβαια δεν τον 
ενδιέφερε καθόλου, ενώ αντίθετα είχε 
πάρει την απόφαση να ασχοληθεί με τη 
σύνθεση.  

 Τα χρόνια αυτά ήταν τα πιο 
παραγωγικά του. Συνέθεσε τότε 
πέντε συμφωνίες, τέσσερις λειτουργίες, 
σονάτες, όπερες και πολλά Λήντερ. 

Από το 1818, όταν εγκατέλειψε το 
διδασκαλικό επάγγελμα, αφοσιώθηκε 
στη μουσική και ζούσε κυρίως με τη 
βοήθεια φίλων, που ζούσαν και αυτοί 
με μποέμ τρόπο, χωρίς ουσιαστικά άλλη 
πηγή εσόδων, εκτός από κάποια 

ιδιωτικά μαθήματα. Ο κόμης Εστερχάζι τον προσέλαβε εκείνη τη 
χρονιά για να διδάξει μουσική στις κόρες του.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7


Από τότε ζούσε μόνιμα στη Βιέννη και από το 1820, όταν τα έργα 
του εκτελέστηκαν για πρώτη φορά δημόσια, είχε τις πρώτες 
επιτυχίες. Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν οι μουσικές βραδιές, γνωστές 
ως "σουμπερτιάδες", στις οποίες συνόδευε στο πιάνο τον βαρύτονο 
Μίκαελ Φογκλ, κύριο ερμηνευτή των λήντερ του. 

Οι συνθήκες ζωής του δυσκόλεψαν το 1823, όταν εκδήλωσε κάποιο 
αφροδίσιο νόσημα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι πάσχει από 
σύφιλη, ανίατη και θανατηφόρα ασθένεια εκείνη την εποχή. Αυτό 
το γεγονός του δημιούργησε κατάθλιψη και τον επηρέασε 
σημαντικά. 

Πιθανολογείται ότι ακριβώς, αυτή η άσχημη ψυχολογική του 
κατάσταση τον εμπόδισε να ολοκληρώσει την 8η συμφωνία του, 
που έμεινε για πάντα γνωστή με το όνομα Ημιτελής. 

Παράλληλα, για οικονομικούς λόγους αναγκάστηκε να 
ξαναεργαστεί ως δάσκαλος. Τα χρόνια περνούσαν με εναλλαγές 
ανάμεσα στην επιτυχία και τις δυσκολίες ως το 1828, όταν η ήδη 
κλονισμένη υγεία του επιδεινώθηκε από τυφοειδή πυρετό, που τον 
οδήγησε τελικά στο θάνατο, στις 19 Νοεμβρίου και σε ηλικία 31 
ετών. Τα τελευταία του λόγια ήταν: ''ιδού, ιδού το τέλος μου''. 

Για πολύ καιρό επικρατούσε η άποψη ότι, ενόσω ζούσε, το έργο 
του έτυχε περιορισμένης εκτίμησης από το κοινό περισσότερες 
από 100 συνθέσεις του είχαν ήδη εκδοθεί. Στη Βιέννη όμως τότε 
μεσουρανούσε ακόμα ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ο οποίος μάλλον 
επισκίασε το έργο του Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ πάντως ήταν 
θαυμαστής του Μπετόβεν από το 1814, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε 
ο "Φιντέλιο". Και ο Μπετόβεν όμως είχε εκτιμήσει το έργο του 
Σούμπερτ και μάλιστα οι δύο συνθέτες συναντήθηκαν για μία και 
μοναδική φορά στις 19 Μαρτίου 1827. Λίγο καιρό μετά ο 
Μπετόβεν πέθανε. 

Έως τα μέσα του 20ου αιώνα, η φήμη του εδραιωνόταν κυρίως στο 
ευφάνταστο, λυρικό και μελωδικό του στυλ, όπως αυτό εκφράζεται 
στα λήντερ του. Μια πληρέστερη εικόνα για τη σημασία του ως 
μείζονα δημιουργού του 19ου αιώνα διαμορφώθηκε μόνο στις 
τελευταίες δεκαετίες, όταν η οργανική του μουσική έγινε ευρύτερα 
γνωστή, χάρη στις εργασίες σημαντικών μουσικολόγων και στις 
ερμηνείες και ηχογραφήσεις των έργων του. 

Έργα του: 

 9 συμφωνίες 
 15 κουαρτέτα εγχόρδων 

 Κουιντέτο εγχόρδων "Η πέστροφα" 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82


 2 τρίο για πιάνο 

 Περίπου 20 σονάτες για πιάνο 
 6 Μουσικές στιγμές για πιάνο 

 8 Improptus για πιάνο 
 Φαντασία σε ντο μείζονα Ο Οδοιπόρος για πιάνο 

 πάνω από 600 Λήντερ, με σημαντικότερους τους κύκλους " Η 
Ωραία Μυλωνού" και "Χειμωνιάτικο ταξίδι" 

 4 λειτουργίες 
 Ορατόριο "Λάζαρος" 

 4 Όπερες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81


Γκούσταβ Μάλερ 

Ο Γκούσταβ Μάλερ (Gustav Mahler) ήταν Αυστριακός 
συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους 
κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του. Συνέθεσε 
κυρίως συμφωνίες και μελοποίησε τραγούδια. 

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους 
ύστερο - ρομαντικούς συνθέτες, αν και η μουσική του δεν έγινε 
ποτέ πλήρως αποδεκτή από το μουσικό καθεστώς της Βιέννης 
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τα έργα του χαρακτηρίστηκαν 
αρχικά ως «εκκεντρικά», ενώ κατά άλλους εξέφραζαν το 
γερμανικό μοντερνισμό, ωστόσο μόνο κατά την τελευταία 
δεκαετία της ζωής του γνώρισαν ευρύτερη απήχηση. Ο Μάλερ 
συνέθεσε κατά κύριο λόγο συμφωνίες και λήντερ 
(Lieder=τραγούδια), ωστόσο η προσέγγισή του στο τελευταίο αυτό 
είδος κατέστησε συχνά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των 
ορχηστρικών ειδών του Ληντ, της συμφωνίας και του συμφωνικού 
ποιήματος. 

Ο Μάλερ γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1860 στην πόλη Καλιτζέ 
της Βοημίας, τότε επαρχίας της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, 
και νυν περιοχή της Τσεχίας. Ήταν το δεύτερο από δώδεκα παιδιά, 
από τα οποία μόνο τα έξι επέζησαν. Οι γονείς του, έχοντας 
παρατηρήσει το ταλέντο του παιδιού τους από νεαρή ηλικία, 
φρόντισαν ώστε να ξεκινήσει μαθήματα πιάνου από έξι ετών. 

Το 1875, ο Μάλερ, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, έγινε δεκτός στο 
Ωδείο της Βιέννης, όπου σπούδασε πιάνο με διδάσκαλο 
τον Γιούλιους Έπσταϊν. Τρία χρόνια αργότερα, ο Μάλερ εισήχθη 
στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου σπούδασε Ιστορία, 



Φιλοσοφία καθώς και Μουσική. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
του εργάστηκε ως δάσκαλος, κι έκανε την πρώτη του σημαντική 
απόπειρα σύνθεσης με την καντάτα Το τραγούδι του παραπόνου. 
Με το έργο αυτό συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό, στου οποίου την 
επιτροπή ήταν επικεφαλής ο Γιοχάνες Μπραμς. Ωστόσο, δεν 
κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο. 

 Στα 1880, ο Μάλερ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως διευθυντή 
ορχήστρας, εργαζόμενος στο θερινό Θέατρο Μπαντ Χαλ. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν, ο μουσικός εργάστηκε σε ολοένα και 
σημαντικότερες Όπερες της Ευρώπης, όπως στην Όπερα της 
Λιουμπλιάνα το 1881, του Όλομουκ το 1882, της Βιέννης και του 
Κάσελ το 1883, της Πράγας το 1885, της Λειψίας το 1886 και της 
Βουδαπέστης το 1888. Το 1887, ανέλαβε επίσης να διευθύνει το 
έργο του Ρίχαρντ Βάγκνερ, «Το δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν» 
αντικαθιστώντας τον ασθενή αρχιμουσικό Άρτουρ Νίκις και 
εγκαθιδρύοντας έτσι την φήμη του μεταξύ τόσο των κριτικών όσο 
και του κοινού. Στην συνέχεια παρουσίασε μια εκδοχή ερμηνείας 
της ημιτελούς όπερας του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, «Οι Τρεις 
Πίντες». 

Η επιτυχία αυτού του έργου τού απέφερε οικονομικές απολαβές 
και συνέβαλε στην άνοδο της φήμης του. Ο Μπραμς 
εντυπωσιάστηκε επίσης από την διεύθυνσή του στο Ντον Τζιοβάνι 
του Μότσαρτ. Η πρώτη μακρόχρονη εργασία του Μάλερ ήταν στην 
Όπερα του Αμβούργου το 1891, όπου παρέμεινε έως το 1897. Το 
1895, κι ενώ ο Μάλερ βρισκόταν στο Αμβούργο, ο νεότερος 
αδελφός του Όθων, επίσης συνθέτης, αυτοκτόνησε σε ηλικία 21 
ετών. Κατά την περίοδο 1893 έως και 1896, ο Μάλερ παραθέριζε 

στην περιοχή Στάινμπαχ της Βόρειας 
Αυστρίας, όπου αναθεώρησε την 
Συμφωνία Νο. 1 (που είχε πρωτοακουστεί 
το 1899), συνέθεσε την Συμφωνία Νο. 2, 
σχεδίασε την Συμφωνία Νο. 3 και 
έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του 
από τον Κύκλο Τραγουδιών Το παιδί με 
το Μαγικό Κόρνο (Des Knaben 
Wunderhorn), βασισμένο στον περίφημο 
ομώνυμο κύκλο παραδοσιακών 
ποιημάτων.  

Το 1897, ο Μάλερ σε ηλικία τριάντα επτά 
ετών, δέχθηκε τη θέση του αρχιμουσικού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF


στην Όπερα της Βιέννης. Η θέση αυτή είχε το μεγαλύτερο κύρος 
σε ολόκληρη την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, καθώς το 
συγκεκριμένο αξίωμα θεωρείτο "αυτοκρατορικό" και τελούσε υπό 
την προστασία του Αυστροουγγρικού νόμου, κατά συνέπεια δεν 
προσφερόταν σε Εβραίους. Ο Μάλερ, ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ 
του ένθερμος Εβραίος, είχε εγκαίρως μεταστραφεί στον 
Ρωμαιοκαθολικισμό. Ως παιδί, είχε συμμετάσχει στην χορωδία της 
Καθολικής ενορίας του, όπου είχε λάβει και τα πρώτα μαθήματα 
πιάνου από τον χορωδιάρχη. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, ο 
Μάλερ ένιωθε μια αυξανόμενη έλξη προς τον Καθολικισμό. Οι 
επιρροές αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές σε κάποια έργα του, όπως 
για παράδειγμα στον ύμνο της Συμφωνίας Νο. 8, "Veni Creator 
Spiritus". Παρ' όλα αυτά, στην τρίτη πράξη της Συμφωνίας Νο. 1, 
μπορεί κανείς να βρει αρκετά εβραϊκά στοιχεία. Στα 1899 και 1910, 
διηύθυνε την αναθεωρημένη εκδοχή των Συμφωνιών Νο. 2 και Νο. 
4 του Ρόμπερτ Σούμαν. 

Κατά την δεκαετή παραμονή του στην Όπερα της Βιέννης, ο 
Μάλερ μεταμόρφωσε το σχετικά συντηρητικό ρεπερτόριο της και 
ανύψωσε κατά πολύ το επίπεδο των καλλιτεχνικών της κριτηρίων, 
"επιβάλλοντας" τις επιλογές του τόσο στους καλλιτεχνικούς 

συντελεστές, όσο 
και στο κοινό.  

Ύστερη περίοδος 

Το 1901, 
μετακόμισε σε 
μια καινούρια 
έπαυλη στην 
λίμνη του 
Μάιερνιγκ, στην 
Καρίνθια. Στις 9 
Μαρτίου 1902, ο 

Μάλερ νυμφεύθηκε την Άλμα Σίντλερ (1879 - 1964), νεότερή του 
κατά είκοσι χρόνια και θετή κόρη του φημισμένου Βιεννέζου 
ζωγράφου, Καρλ Μολλ. Η Άλμα ήταν επίσης μουσικός και 
συνθέτης, μαθήτρια του συνθέτη Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ, με 
τον οποίο διέκοψε τον δεσμό που διατηρούσε καθώς δεν ήταν 
αποδεκτός από την οικογένειά της, για να παντρευτεί τον Μάλερ 
που ήταν περισσότερο διάσημος. Μετά τον γάμο της ωστόσο, ο 
Μάλερ της απαγόρευσε να ασχολείται δημιουργικά με την 
μουσική, παρ' όλο που τον βοηθούσε καθαρογράφοντας τις 
χειρόγραφες παρτιτούρες του. Ο Μάλερ συνήψε δεσμούς με 



διάφορες γυναίκες, όπως η βιολονίστρια Νάταλι Μπάουερ Λέχτερ, 
κατά δύο χρόνια νεότερή του, με την οποία είχαν γνωριστεί κατά 
την διάρκεια των σπουδών του στη Βιέννη. Ο ρόλος της Άλμα 
σύμφωνα με τον Μάλερ ήταν να προσαρμόζεται στις δικές του 
ανάγκες κι απαιτήσεις. Μαζί της απέκτησε δύο κόρες την Μαρία 
Άννα, η οποία πέθανε από διφθερίτιδα σε ηλικία τεσσάρων ετών 
και την Άννα, η οποία αργότερα έγινε γλύπτρια. 

Ο θάνατος της κόρης του έκανε τον Μάλερ να καταρρεύσει 
ψυχολογικά. Ωστόσο τα χτυπήματα της μοίρας δεν σταμάτησαν 
εκεί. Τον ίδιο χρόνο ανακάλυψε ότι έπασχε από οξεία 
καρδιοπάθεια που τον ανάγκασε να μειώσει τις δραστηριότητές 
του.  

Στην Όπερα, η ισχυρογνωμοσύνη του σε σχέση με καλλιτεχνικά 
ζητήματα είχε δημιουργήσει εχθρούς, ενώ τον απασχολούσαν 
σοβαρά και οι επιθέσεις που δεχόταν από την αντισημιτική μερίδα 
του Τύπου. Η παραίτησή του από την Όπερα το 1907, δεν υπήρξε 
ιδιαίτερα απρόσμενη. 

Η μουσική του Μάλερ προκαλούσε αντιδράσεις στους κριτικούς, οι 
οποίοι έτειναν να θεωρούν τις συμφωνίες του ως συμπιλήματα στα 
οποία τα θέματα από ανομοιογενείς περιόδους και μουσικές 
παραδόσεις ήταν αδιακρίτως συνονθυλευμένα. Ο Μάλερ παρέθετε 
στα έργα του υλικό τόσο από "υψηλές" όσο και από "χαμηλές" 
κουλτούρες, ενώ αναμείγνυε διαφορετικές, από εθνοτικής 
πλευράς, μουσικές παραδόσεις, εξοργίζοντας τους συντηρητικούς 
κριτικούς σε μία εποχή που τα μαζικά εργατικά κινήματα 
αυξάνονταν ραγδαία, και οι τριβές μεταξύ Γερμανών, Τσέχων, 
Ούγγρων και Εβραίων δημιουργούσαν ανησυχία και αστάθεια. 
Παρ' όλα αυτά πάντοτε είχε ένθερμους θαυμαστές στο πλευρό του.  

Η τελική ώθηση προκειμένου να εγκαταλείψει ο Μάλερ την Όπερα 
της Βιέννης δόθηκε με μία σημαντική ευκαιρία να εργαστεί στην 
Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε ως 
διευθυντής ορχήστρας για μία και μοναδική σεζόν, το 1908, μόνο 
και μόνο για να παραμεριστεί στην συνέχεια προς χάριν του 
Αρτούρο Τοσκανίνι. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ιδιαίτερα 
δημοφιλής τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς, είχε πέσει στην 
δυσμένεια των Επιτρόπων του Συμβουλίου της Όπερας. Πίσω στην 
Ευρώπη, τον περίμεναν νέες δυσκολίες λόγω της κρίσης που είχε 
δημιουργηθεί στον γάμο του, καθώς είχε αποκαλυφθεί μια απιστία 
της Άλμα. Στα 1910 ο Μάλερ είχε μία και μοναδική (και μάλλον 
βοηθητική) συνεδρία με τον Σίγκμουντ Φρόυντ. 



Έχοντας υπογράψει πλέον πολυετές συμβόλαιο με την 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, ο Μάλερ μαζί με την 
οικογένειά του ταξίδεψαν ξανά για την Αμερική. Την εποχή εκείνη 
ολοκλήρωσε «Το Τραγούδι της Γης» και την Συμφωνία Νο. 9, η 
οποία υπήρξε το τελευταίο πλήρως ολοκληρωμένο έργο του. Τον 
Φεβρουάριο του 1911, κατά την διάρκεια μιας μακράς κι 
απαιτητικής σεζόν στην Νέα Υόρκη, ο Μάλερ ένιωσε σοβαρή 
αδιαθεσία. Έπασχε από στρεπτόκοκκο στο αίμα, πράγμα που είχε 
ως αποτέλεσμα να διευθύνει την τελευταία του συναυλία ενώ είχε 
πυρετό (στο πρόγραμμα συγκαταλεγόταν η παγκόσμια πρώτη 
παρουσίαση του έργου του Φερρούτσιο Μπουζόνι «Ελεγειακό 
Νανούρισμα». Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, μεταφέρθηκε στο 
Παρίσι, όπου πρόσφατα είχε εξελιχθεί μια νέα θεραπεία. Ωστόσο, 
δεν ανταποκρίθηκε κι ύστερα από επιθυμία του τον μετέφεραν 
στην Βιέννη. Πέθανε εκεί στις 18 Μαΐου 1911, σε ηλικία πενήντα 
ετών, αφήνοντας την Συμφωνία Νο. 10 ημιτελή. 

Η χήρα του Μάλερ ανέφερε ότι η τελευταία φράση του ήταν: 
"Μότσαρτλ!" (Βιενέζικο υποκοριστικό: "μικρούλη μου Μότσαρτ", 
"dear little Mozart!"). Θάφτηκε ύστερα από επιθυμία του δίπλα 
στην κόρη του στο Κοιμητήριο Γκρίντσινχ της Βιέννης. Η 
ταφόπλακα έγραφε όπως ο ίδιος ζήτησε, μόνο το όνομά του. Ο 
στενός του φίλος Μπρούνο Βάλτερ, περιέγραψε την κηδεία του ως 
εξής: "Στις 18 Μαΐου 1911, πέθανε. Το επόμενο απόγευμα, όταν 
μεταφέραμε το φέρετρο στο Κοιμητήριο Γκρίντσινχ, ξέσπασε τόσο 
δυνατή καταιγίδα που ήταν αδύνατον να προχωρήσουμε. Το 
πλήθος αν και πολυάριθμο, ακολουθούσε την πομπή σε νεκρική 
σιγή. Την στιγμή που τελικά το φέρετρο αποτέθηκε, ο ήλιος 
φάνηκε πίσω από τα σύννεφα" (Βάλτερ, 1957, 73) 

Η Άλμα έζησε πενήντα επιπλέον χρόνια ύστερα από τον θάνατο 
του Μάλερ, κι ανέλαβε ενεργό δράση, εκδίδοντας υλικό που 
αφορούσε τη ζωή και το έργο του αποθανόντος συζύγου της.  

Έργο 

Ο Μάλερ υπήρξε ο τελευταίος από μια σειρά Βιεννέζων συνθετών 
συμφωνικής μουσικής επεκτείνοντας την Πρώτη Βιεννέζικη Σχολή 
που αποτελείτο από τους Χάυντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Φραντς 
Σούμπερτ, και τον Κύκλο των Ρομαντικών μεταξύ των οποίων ο 
Άντον Μπρούκνερ και ο Γιοχάνες Μπραμς, ενώ ακόμη 
ενσωμάτωσε στοιχεία και μη Βιεννέζων ρομαντικών, όπως ο 
Ρόμπερτ Σούμαν και ο Φέλιξ Μέντελσον. Ωστόσο το έργο του έχει 
δεχθεί τεράστια επίδραση κυρίως από τον Ρίχαρντ Βάγκνερ, ο 



οποίος σύμφωνα με τον Μάλερ υπήρξε ο μοναδικός συνθέτης μετά 
τον Μπετόβεν που με το έργο του κατάφερε να επιφέρει κάποια 
μορφολογική εξέλιξη στην μουσική της εποχής του. (βλ. Σονάτα) 

Symphony No 1  
Symphony No 2  
Symphony No 3  
Symphony No 4  
Symphony No 5  
Symphony No 6  
Symphony No 7  
Symphony No 8  
Symphony No 9  
Symphony No 10    
Das Lied von der Erde  
Mahler Songs  
  
 

 

ΠΗΓΕΣ 

Παρασκήνιο, Αρχείο Αρφάνη: Η κιβωτός της μουσικής (Αρχείο ντοκιμαντέρ 

της ΕΡΤ) 

http://lexeismousikis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8784.html 

http://wiki.kithara.gr/Ρομαντική_Μουσική 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ρομαντική_μουσική 

http://odeforthesun.blogspot.gr/2013/10/2013.html 

http://el.cantorion.org/music/4163/Children%27s-Album-5.-March-of-the-

Wooden-Soldiers 

http://sapphiremistsheetmusic.ecrater.co.uk/p/19983329/russian-dance-

nutcracker-suite-tchaikovsky 

http://notesmuthoikaielpida.blogspot.gr/2015/02/blog-post_15.html 

http://imslp.org/wiki/Hungarian_Rhapsody_No.2,_S.244/2_(Liszt,_Franz) 

https://el.wikipedia.org/wiki/  

http://www.naftemporiki.gr/story/1177190/timi-rekor-gia-xeirografi-

partitoura-tou-gkoustab-maler 

http://www.musicalion.com/de/scores/noten/13756/hector-berlioz 

https://www.britannica.com/ 

http://listenclassicalmusiccs.blogspot.gr/2012/03/gioachino-antonio-

rossini_01.html 

http://www.thetoc.gr/politismos/article 

 

 

http://web.archive.org/web/20090219215133/http:/musicweb.uk.net/classrev/2001/Jan01/Mahler_Sets.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/Ρομαντική_μουσική
http://notesmuthoikaielpida.blogspot.gr/2015/02/blog-post_15.html
http://imslp.org/wiki/Hungarian_Rhapsody_No.2,_S.244/2_(Liszt,_Franz)

