Η Passacaglia για σόλο πιάνο
του Νίκου Σκαλκώτα:
Παράδοση και καινοτομία σε
ισορροπία1
Κώστας Τσούγκρας

Ό

1. Εισαγωγή

πως έχει διαπιστωθεί, τόσο από ιστορικούς όσο και από αναλυτές (βλ.
Sisman, Silbiger, Stein 1959, Kostka 1999: 147-148, Berry 1986: κεφ. 910), η εξέλιξη της μορφής παραλλαγών δεν έχει ανακοπεί ή περιοριστεί
στη διάρκεια του 20ού αιώνα λόγω των καινοτομιών που έλαβαν χώρα στους
τομείς της αρμονίας, της δομής και της μουσικής υφής. Ο λόγος, ενδεχομένως,
είναι ότι οι μορφές παραλλαγών και τα παράγωγά τους βασίζονται σε
περισσότερο γενικές και καθολικές δομικές αρχές από ό,τι άλλες παραδοσιακές
μουσικές μορφές (όπως, για παράδειγμα, η μορφή σονάτας, η οποία βασίζεται
κυρίως σε τονικές σχέσεις και φθογγικά κέντρα), έτσι ώστε να έχουν
προσαρμοστεί με επιτυχία στις νέες συνθήκες και να έχουν αναπτυχθεί μέσα σε
όλα σχεδόν τα μουσικά ρεύματα – κυρίαρχα ή πειραματικά – του 20 ού αιώνα.
Πολλοί σημαντικοί συνθέτες έχουν γράψει πασακάλιες ή άλλες μορφές συνεχούς
παραλλαγής που έχουν παραμείνει στον κορμό του ρεπερτορίου του
περασμένου αιώνα. Αξίζει να αναφερθούν μερικά αντιπροσωπευτικά
παραδείγματα από τη λεγόμενη Δεύτερη Σχολή της Βιέννης, με την οποία
συγγενεύει ο Νίκος Σκαλκώτας: Schoenberg: Nacht από το Pierrot Lunaire
(τρίφθογγο θέμα ostinato), Serenade, op. 24, 3ο μέρος (14φθογγο σειραϊκό θέμα)·
Berg: αρ. 5 από τα Altenberg Lieder (passacaglia), σκηνή 4 από την 1η πράξη του
Wozzeck· Webern: Passacaglia, op. 1, Συμφωνία, op. 21, 2ο μέρος.2
1

Η εργασία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στο 6 ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Μουσική
Ανάλυση (6th European Music Analysis Conference – 6th EMAC), το οποίο διεξήχθη στο
Freiburg στις 11-14 Οκτωβρίου του 2007, με τον τίτλο: “Nikos Skalkottas’ Passacaglia for solo
piano: Tradition and innovation in equilibrium”. Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί ελληνική
απόδοση και αναθεώρηση-επέκταση της ανακοίνωσης αυτής.

2

Για μια πληρέστερη αναφορά σε μορφές παραλλαγών του 20 ού αιώνα, βλ. το λήμμα
“Variations – 20th century” της E. Sisman στο Grove Music Online. Για την εξέλιξη της
πασακάλιας στον 20ό αιώνα και ειδικά παραδείγματα έργων, βλ. το λήμμα “Passacaglia –
After 1800” του A. Silbiger στο Grove Music Online και το άρθρο του L. Stein, “The Passacaglia
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Ο Νίκος Σκαλκώτας συνέθεσε την Passacaglia του για σόλο πιάνο το καλοκαίρι
του 1940, ως το αρ. 15 από τα 32 κομμάτια για πιάνο, στη διάρκεια μιας
ιδιαίτερα παραγωγικής και δημιουργικής περιόδου.3 Ο μουσικολόγος Γιάννης Γ.
Παπαϊωάννου, προσωπικός φίλος του Σκαλκώτα, αναφέρει (Παπαϊωάννου 1997,
τομ. Α, σ. 369-370) ότι ο συνθέτης συνέλαβε τον πλήρη κύκλο ως μια
αδιάσπαστη μουσική ενότητα (γεγονός που δηλώνεται και από τον συνθέτη σε
σημείωμά του) και ότι τον συνέθεσε (περίπου 100 λεπτά ιδιαίτερα πολύπλοκης
και απαιτητικής μουσικής για σόλο πιάνο) μέσα σε ένα μόνο μήνα κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού του 1940. Δεν έχουν βρεθεί καθόλου προσχέδια ή
σκίτσα της Πασακάλιας, καθώς ο Σκαλκώτας συνήθιζε να καταγράφει τη
μουσική του από μνήμης, έχοντας πρώτα ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες του
έργου στο μυαλό του, αλλά διασώζονται δύο σχεδόν πανομοιότυπα χειρόγραφα
του έργου στο Αρχείο Σκαλκώτα. Το έργο έχει εκδοθεί από την Universal Edition
το 1955 υπό την επιμέλεια του Walter Goehr και έχει δισκογραφηθεί ως σήμερα
από έξι διαφορετικούς πιανίστες: Μαρίκα Παπαϊωάννου (Philips 1954 και
Columbia 1964),4 Χριστόδουλο Γεωργιάδη (Sutton Sound 1980 και EMI 1981),
Γιώργο Χατζηνίκο (Πολιτιστικό Ίδρυμα Αγγελίνη 1988 και Εκδόσεις Νεφέλη
2006), Udo Falkner (f2o 1999), Νικόλαο Σαμαλτάνο (BIS 2001, πρώτη
ηχογράφηση του πλήρους κύκλου των 32 κομματιών)5 και Idith Meshulam (GM
Recordings 2004, πλήρης κύκλος των 32 κομματιών).6 Η Πασακάλια είναι ένα
από τα πιο γνωστά και δημοφιλή έργα του Νίκου Σκαλκώτα, παρά το ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο τεχνικής που απαιτεί η εκτέλεσή του.
Οι μελέτες ή τα κείμενα για τη μουσική του Νίκου Σκαλκώτα και τα 32
κομμάτια για πιάνο που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία περιέχουν αναφορές στην
Πασακάλια, αλλά όχι πλήρη ανάλυση του έργου. Συγκεκριμένα:
– Ο Κ. Δεμερτζής (1991) παραθέτει στοιχεία για τις εκτελέσεις και τις
ηχογραφήσεις του έργου, για τον κεντρικό ρόλο που έχει στον κύκλο των
32 κομματιών (ο οποίος καλύπτεται στις σ. 94-143) και για τη μορφολογία
in the Twentieth Century” (1959).
3

Για βιογραφικά στοιχεία του Ν. Σκαλκώτα, βλ. το κείμενο της Καίτης Ρωμανού (Romanou
2009, σ. 166-172) στο κεφάλαιο 8 του συλλογικού τόμου Serbian and Greek Art Music.

4

Η Μαρίκα Παπαϊωάννου – αδελφή του Γ. Γ. Παπαϊωάννου – έχει πραγματοποιήσει και την
πρώτη εκτέλεση του έργου το 1952 ή 1953, όπως αναφέρει ο Κ. Δεμερτζής (1991, σ. 97).
5

Η πρώτη συναυλιακή παρουσίαση του πλήρους κύκλου έγινε στις 19-9-1979 στην Αθήνα
από τον Geoffrey Douglas Madge, ο οποίος και ηχογράφησε τον κύκλο για μετάδοση από το
BBC (Δεμερτζής 1991, σ. 99).
6

Τα στοιχεία των ηχογραφημάτων προέρχονται από τους καταλόγους της Μεγάλης Μουσικής
Βιβλιοθήκης
της
Ελλάδος
«Λίλιαν
Βουδούρη»
(http://www.mmb.org.gr/page/
default.asp?idV2993&laV1) και του Αρχείου Ελλήνων Μουσουργών του Θωμά Ταμβάκου
(http://www.tamvakosarchive.blogspot.com).
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Η Passacaglia για σόλο πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα...
και το ύφος του θέματος και των παραλλαγών (σ. 116, 119).
– Ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου (1997) αναφέρεται στην εξέλιξη των δυναμικών του
έργου (σ. 323-325) και στην τεχνική δυσκολία του (σ. 329).
– Ο C. Sirodeau (2000) κάνει εκτενή αναφορά στον πλήρη κύκλο, τονίζοντας
τη συνοχή του και τον ευφυή σχεδιασμό του, ο οποίος βασίζεται στις
αναλογίες της χρυσής τομής. Επίσης, θεωρεί την Πασακάλια κεντρικό και
δραματικό σημείο κορύφωσης του κύκλου (σ. 10-11) και περιγράφει τις
μαθηματικές σχέσεις που διέπουν τις αλλαγές των tempi και τις
κορυφώσεις του.
– Ο Γ. Χατζηνίκος (2006, σ. 105) αναφέρεται στη συγγένεια της Πασακάλιας
για πιάνο με την πασακάλια των 10 σκίτσων για έγχορδα ως προς τη
χρήση του ρυθμού του τσάμικου σε αυτές.
– Η Κ. Ρωμανού (Romanou 2009, σ. 175) αναφέρεται στον ιδιόμορφο
σειραϊσμό του έργου, καθώς και στον αρμονικό και μορφολογικό του
σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της τελευταίας παραλλαγής σε
αυτόν.
– Επίσης, βρέθηκαν πέντε κριτικές που αφορούν την έκδοση του έργου ή την
εκτέλεσή του (Mason 1956, Rochberg 1956, Donat 1980, Cerny 1996,
Rickards 2002) και οι οποίες περιέχουν κάποια αναλυτικά σχόλια για το
έργο. Από αυτά, τα πιο ενδιαφέροντα είναι η παρατήρηση του Donat για
την λανθάνουσα τονικότητα του έργου (σ. 49) και η αντίστοιχη του
Rochberg για τον λανθάνοντα 12φθογγισμό του (σ. 59).
Η παρούσα εργασία, λοιπόν, επιχειρεί μια πλήρη δομική και υφολογική
ανάλυση του έργου, με έμφαση στην αρμονική και μορφολογική δομή, και
συνδέει τα προκύπτοντα χαρακτηριστικά με τα στοιχεία του ώριμου ύφους του
συνθέτη.

2. Ανάλυση
Η Πασακάλια είναι γραμμένη σε ατονικό ιδίωμα με σειραϊκά στοιχεία, πάνω
σε μια παραδοσιακή μορφή συνεχούς παραλλαγής, και περιλαμβάνει ένα
σύντομο δίμετρο θέμα (σε μετρικό οπλισμό 9/8), αποτελούμενο από μια
9φθογγη ή 11φθογγη γραμμή μπάσου (οστινάτο) με την πολυεπίπεδη αρμονική
συνοδεία της, και 20 σύντομες παραλλαγές (όλες τους – εκτός από την
τελευταία – επίσης των 2 μέτρων). Κάθε παραλλαγή δομείται πάνω σε
χαρακτηριστικά ρυθμικά σχήματα και στο ίδιο μη μεταφερόμενο οστινάτο με
την αρμονική του συνοδεία.
Η παρούσα ανάλυση εξετάζει αρχικά τα χαρακτηριστικά του οστινάτο και
του θέματος, κατόπιν τη μουσική υφή των 20 παραλλαγών και ολοκληρώνεται
με σχόλια πάνω στη συνολική μορφή και δομή του κομματιού.
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2.1. Θέμα

Εικ. 1: Το θέμα της Πασακάλιας και η κατάτμησή του σε φθογγικά σύνολα

Το θέμα της Πασακάλιας7 (βλ. εικ. 1), το οποίο ακούγεται στην αρχή του έργου
και ακολουθείται από τις 20 αριθμημένες παραλλαγές, αναπτύσσεται πάνω από
μια 11φθογγη γραμμή μπάσου, η οποία αποτελείται από τις εξής φθογγικές τάξεις
(pcs): σι – ντο – φα – μι – σι!!– λα – λα!!– (μι!!– ρε) – σολ – ντο".

Εικ. 2: Γραμμή μπάσου (ostinato) του θέματος

Αυτές οι 11 φθογγικές τάξεις χρησιμοποιούνται ως μια 11φθογγη σειρά8
(δηλαδή ως ένα διατεταγμένο σύνολο φθογγικών τάξεων), αποτελούμενη από
όλες τις φθογγικές τάξεις της χρωματικής κλίμακας εκτός από το φα", για την
7

Ως θέμα της Πασακάλιας θεωρείται στην παρούσα ανάλυση το σύνολο της πιανιστικής
μουσικής υφής και όχι μόνο η γραμμή του μπάσου. Φυσικά, η γραμμή αυτή (η οποία
αναφέρεται στο κείμενο και ως οστινάτο) αποτελεί το κυρίαρχο δομικό στοιχείο τόσο του
θέματος όσο και όλου του έργου.
8

Η χρήση 11φθογγων σειρών αποτελεί μία από τις ιδιαιτερότητες και ελευθερίες του
σειραϊκού ιδιώματος του Σκαλκώτα (βλ. και Ζερβός 2008, σ. 62-63). Για μια πλήρη μελέτη
του σκαλκωτικού δωδεκαφθογγισμού, βλ. το άρθρο της Ε. Μαντζουράνη (2008).
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κατασκευή της βασικής γραμμής μπάσου (ostinato) του θέματος. Όμως, λόγω
της ρυθμικής και μετρικής μορφολογίας του ostinato, δύο από τους φθόγγους –
το μι! και το ρε – χρησιμοποιούνται ως διπλή αποτζιατούρα για το σολ, τον
προτελευταίο φθόγγο της γραμμής του μπάσου. Επιπλέον, μόνο το θέμα και οι
μισές (δέκα) από τις παραλλαγές ενσωματώνουν τη διπλή αποτζιατούρα, ενώ
οι υπόλοιπες παραλλαγές βασίζονται στην 9φθογγη ακολουθία σι – ντο – φα –
μι – σι!!– λα – λα!!– σολ – ντο"#9 Η ακολουθία αυτή, λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί
μορφολογική και δομική βάση του έργου, καθώς οι δύο φθόγγοι που συνιστούν
τη διπλή αποτζιατούρα δεν αποκτούν ποτέ σημαντικό ρυθμικό ρόλο, ούτε
στηρίζουν κάποια δομική αρμονία.
Οι 9 αυτές φθογγικές τάξεις αποδίδουν το οστινάτο της Πασακάλιας μέσα
σε ένα μετρικό πλαίσιο δύο μέτρων με μετρικό οπλισμό 9/8, σε ένα πολύ αργό
τέμπο (Grave, με το όγδοο ως επίπεδο tactus) και με βάση το ακόλουθο
πρότυπο ρυθμικό σχήμα (αυτός ο πρότυπος ρυθμός χρησιμοποιείται αυτούσιος
μόνο στις παραλλαγές XIV και XVII, αλλά αποτελεί τη ρυθμική αφετηρία-βάση
όλων των παραλλαγών):

Εικ. 3: Πρότυπη μορφή του οστινάτο και η ομαδοποιητική της δομή

Το ρυθμικό αυτό σχήμα εμφανίζει μια συμμετρική κατανομή των 6 πρώτων
φθογγικών τάξεων στο πρώτο μέτρο – ομαδοποιημένες σε τρία ζεύγη τύπου $%&
[τέταρτο-όγδοο] – και των 3 υπολοίπων τάξεων στο δεύτερο μέτρο –
χωρίζοντάς το ισομερώς σε τρία $ %[παρεστιγμένα τέταρτα]. Η ρυθμική
οργάνωση υποδηλώνει ότι κάθε μέτρο λειτουργεί ως μια υπο-φράση, με το
δεύτερο μέτρο να δημιουργεί ένα φαινόμενο κατάληξης (closure), στο οποίο
δίνεται έμφαση από τις μεγαλύτερες ρυθμικές αξίες και το κατιόν πτωτικό
μελωδικό πήδημα (βλ. την αγκύλη πάνω από το πεντάγραμμο στην εικ. 3).
Το ρυθμικό υπο-σχήμα $ % & των 3/8, συμπληρωμένο από την πλήρη
πιανιστική μουσική υφή του θέματος (βλ. εικ. 1), αντιστοιχεί στον ελληνικό
παραδοσιακό ρυθμό του τσάμικου (βλ. εικ. 4, στην οποία ο ρυθμός
παρουσιάζεται στον κανονικό του μετρικό οπλισμό των 3/4), ενός πανελλαδικού
9

Εντούτοις, όταν η γραμμή του μπάσου δεν περιλαμβάνει τους δύο φθόγγους μι!! – ρε της
διπλής αποτζιατούρας, αυτοί ανιχνεύονται μέσα στην αρμονική δομή που αντιστοιχεί στο
μπάσο σολ (φθογγικό σύνολο b3).
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αντρικού παραδοσιακού χορού,10 που θεωρείται σαφές και αντιπροσωπευτικό
στοιχείο ελληνικού εθνικού χαρακτήρα.11 Το ρυθμικό αυτό στοιχείο είναι
ταυτοποιήσιμο με μετασχηματισμούς και σε αρκετές από τις παραλλαγές (στην
παραλλαγή 2 εμφανίζεται η περισσότερο πιστή στο χορευτικό ρυθμό μορφή).12

Εικ. 4: Ο χορευτικός ρυθμός του τσάμικου

Εκτός από τη μετρική και ρυθμική ομαδοποίηση, όμως, άλλη μια
ομαδοποιητική δομή προκύπτει με βάση τα μελωδικά διαστήματα και την
αρμονία που υποστηρίζουν οι φθόγγοι του μπάσου (βλ. τις αγκύλες κάτω από
το πεντάγραμμο στην εικ. 3). Οι 9 δομικοί φθόγγοι ομαδοποιούνται σε 4 ζεύγη
ημιτονιακής κίνησης, η οποία στο πρώτο ζεύγος είναι ανιούσα (σι – ντο) και
στα άλλα κατιούσα (φα – μι, σι!!– λα, λα!!– σολ), ενώ ο καταληκτικός φθόγγος
διαχωρίζεται από ένα κατιόν τρίτονο. Στο επόμενο ιεραρχικό επίπεδο, τα
γειτονικά ζεύγη ομαδοποιούνται σε δύο υπο-φράσεις (σι – ντο – φα – μι, σι!!–
λα – λα!!– σολ) και, στο βαθύτερο επίπεδο, οι 8 πρώτοι φθόγγοι του οστινάτο
ομαδοποιούνται απέναντι στον τελευταίο, προτείνοντας ότι οι 7 πρώτοι
προετοιμάζουν το σολ, το οποίο με τη σειρά του καταλήγει στο ντο".13
Με αυτήν την ομαδοποιητική δομή ως αφετηρία, προκύπτουν οι ακόλουθες
αρμονικές δομές, οι οποίες αποτελούνται από επτά συνηχήσεις (ή φθογγικά
σύνολα), υποστηριζόμενες από τη δομική γραμμή του μπάσου (εικ. 5):

10

Η ονομασία του χορού προέρχεται από την περιοχή Τσαμουριά του νομού Θεσπρωτίας,
ενός από τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου. Ο χορός θεωρείται πανελλαδικός, καθώς
απαντάται με παραλλαγές και προσαρμογές στα βήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
(π.χ. τσάμικος Ηπείρου, Ρούμελης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου).

11

Η ιδιότητα του εθνικού χαρακτήρα για το ρυθμό του τσάμικου ενισχύεται από το γεγονός
ότι και ο ελληνικός εθνικός ύμνος του Νικόλαου Μάντζαρου βασίζεται σε αυτόν.
12

Η σχέση της Πασακάλιας του Σκαλκώτα με το ρυθμό του τσάμικου έχει διαπιστωθεί και
σε άλλες μελέτες, όπως του Γ. Χατζηνίκου (2006, σ. 105) και του Κ. Τσούγκρα (2007, σ. 23).
13

Η πρώτη υπο-φράση θα μπορούσε να συμπεριλάβει και το λα! του οστινάτο, έτσι ώστε η
δεύτερη (πτωτική) υπο-φράση να περιλαμβάνει μόνο το κατιόν διάστημα σολ – ντο". Η
εναλλακτική αυτή ομαδοποίηση στηρίζεται από τo σύμβολο της αναπνοής (κόμμα) που έχει
τοποθετήσει ο συνθέτης στο θέμα και σε κάποιες από τις παραλλαγές μετά το λα!. Ωστόσο,
οι προτεινόμενες ομαδοποιητικές δομές της εικ. 3 είναι διαφορετικές και στηρίζονται στα
ημιτονιακά ζεύγη και στις ρυθμικές αξίες του οστινάτο, θεωρώντας την αναπνοή στοιχείο της
μουσικής επιφάνειας.
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Εικ. 5: Αρμονική δομή θέματος

Οι τρεις πρώτες συνηχήσεις αντιστοιχούν στα τρία ημιτονιακά ζεύγη του
πρώτου μέτρου (αναλογία 2:1), οι δύο επόμενες στα μέλη του επόμενου
ημιτονιακού ζεύγους (αναλογία 1:1) και οι δύο τελευταίες στον καταληκτικό
φθόγγο της γραμμής του μπάσου (αναλογία 1:2). Παρατηρείται μια σταδιακή
μετάβαση σε γρηγορότερο αρμονικό ρυθμό και σε πυκνότερες συνηχήσεις.
Οι αρμονικές υπο-ομάδες a1 και a2 είναι σχεδόν πανομοιότυπες, εκτός από
δύο εναλλασσόμενες φθογγικές τάξεις (λα!! – λα, ρε – ρε!). Οι δύο φθόγγοι που
σχηματίζουν το διάστημα μικρής 3ης φα"!– λα διαχωρίζονται μέσω της τοποθέτησης
σε ψηλότερο ρεζίστρο και είναι κοινοί στις δύο υπο-ομάδες. Οι αρμονικές υποομάδες b1, b2 και b3 έχουν επίσης κοινούς φθόγγους, με τους πιο
χαρακτηριστικούς να είναι οι σολ"! – σι (και πάλι μια μικρή 3 η τοποθετημένη σε
ψηλή περιοχή). Αυτές οι κοινές μικρές 3ες δημιουργούν ένα είδος προέκτασης
υποβάθρου στην ψηλή περιοχή, η οποία ενισχύει, μαζί με την εγγύτητα, την
παραλληλία και το διαστηματικό περιεχόμενο, την εγκυρότητα του επόμενου
ομαδοποιητικού επιπέδου. Η αρμονία που αντιστοιχεί στο καταληκτικό ντο" είναι
αρκετά διαφορετική, καθώς τα δύο μέλη της τονίζουν την προηγουμένως
υπαινισσόμενη διαστηματική οργάνωση σε μικρές 3ες (ντο – μι!, σολ – σι!· σι – ρε,
φα – λα!) και επίσης προβάλλει μια λανθάνουσα τονικοειδή συγχορδιακή δομή (με
το ντο ως φθογγικό κέντρο, η συνήχηση ντο – μι!! – σολ – σι! μπορεί να γίνει
αντιληπτή ως τονική και η σι – ρε – μι – φα – σολ!! – λα! ως μια αλλοιωμένη
δεσπόζουσα).
Στο παραπάνω αρμονικό υλικό επιχειρήθηκε μια κλασική ανάλυση μέσα στο
μεθοδολογικό πλαίσιο της θεωρίας συνόλων του Forte, αλλά δεν απέδωσε
ικανοποιητικά αποτελέσματα σχετικά με τον πιθανό δομικό αρμονικό σχεδιασμό.
Ο λόγος είναι το ότι αποδείχθηκε προβληματική και ανέφικτη η συναφής
κατάτμηση της αρμονίας σε μικρότερα φθογγικά σύνολα, καθώς ο συνθέτης
εφαρμόζει σε κάθε παραλλαγή διαφορετικές μικρής κλίμακας ομαδοποιήσεις,
διατηρώντας όμως σταθερή τη σύνθετη συνολική αρμονική δομή της εικ. 5. Ωστόσο,
μια απλούστερη μελέτη των μη μεταφερμένων φθογγικών συνόλων οδηγεί σε μια
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πιθανή εύλογη ερμηνεία. Ένας σημαντικός όρος για την εξαγωγή της προτεινόμενης
αναλυτικής ερμηνείας είναι η ενσωμάτωση των φθογγικών τάξεων του οστινάτο
στα φθογγικά σύνολα, καθώς πάντα αποτελούν μέρος της συνολικής μουσικής
υφής.
Η ένωση των συνόλων a1 και a2 αποδίδει το υπερσύνολο a (εικ. 6),14 το οποίο
περιέχει όλες τις φθογγικές τάξεις της υπο-φράσης που αντιστοιχεί στη γραμμή
μπάσου σι – ντο – φα – μι. Αυτό το σύνολο έχει 11 μέλη και είναι ένα σχεδόν
χρωματικό συνάθροισμα15 (λείπει μόνο το λα!).
a1(0,2,3,6,7,8,9,11) ! a2(1,2,3,4,5,6,9) V a(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)

[όπου CV0]

Εικ. 6: Φθογγικά σύνολα a1, a2, a

Ομοίως, η ένωση των συνόλων b1, b2 και b3 αποδίδει το υπερσύνολο b (εικ. 7),
το οποίο περιέχει τις φθογγικές τάξεις της δεύτερης υπο-φράσης, που αντιστοιχεί
στη γραμμή μπάσου σι""– λα – λα""– σολ και επίσης έχει 11 μέλη (λείπει μόνο το
φα!).
b1(0,3,4,7,8,9,10,11) ! b2(1,3,4,5,7,8,10,11) ! b3(1,2,3,5,7,8,9,10,11) V b(0,1,2,3,4,5,7,8,9,10,11) [CV0]

Εικ. 7: Φθογγικά σύνολα b1, b2, b3, b

Τέλος, το σύνολο όλων των φθογγικών τάξεων των δύο τελευταίων συνηχήσεων
(μαζί με το τελικό ντο! του μπάσου) αποδίδει το υπερσύνολο c (εικ. 8), το οποίο
έχει επίσης 11 μέλη (λείπει μόνο το λα).16

14

Στην παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιείται η ονοματολογία των φθογγικών συνόλων κατά
Forte. Προτιμώνται οι ονομασίες που προέρχονται από τη μορφολογική κατάτμηση σε σύνολα
φθογγικών τάξεων (π.χ. a1, a2, b κ.λπ.) και η περιγραφή του περιεχομένου τους με σύνολα
ακεραίων αριθμών (0-11, όπου 0VC) σε παρενθέσεις.
15

Ο όρος “χρωματικό συνάθροισμα” αποτελεί απόδοση του αγγλικού όρου “chromatic aggregate”.

16

Στην πράξη, η φθογγική τάξη λα υπάρχει στο θέμα πάνω από το τελικό ντο!, αλλά αυτό
θεωρείται φαινόμενο αλληλεπικάλυψης μεταξύ των συνόλων b και c και όχι σχηματισμός
χρωματικού συναθροίσματος. Η εξαίρεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτό δεν
συναντάται στις παραλλαγές, εκτός μόνο από τις αρ. 2 και 11, όπου το περιβάλλον
υποδεικνύει ότι και πάλι πρόκειται για αλληλεπικάλυψη.
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(1) ! c1(0,3,7,10) ! c2(2,4,5,6,8,11) V c(0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11)

[CV0]

Εικ. 8: Φθογγικό σύνολο c

Άρα, και τα τρία υπερσύνολα (a, b και c) έχουν τον ίδιο αριθμό μελών
(cardinality V 11 pcs). Αν αυτό συνδυαστεί με τη χρήση της 11φθογγης σειράς για
τη δομική γραμμή του μπάσου (οστινάτο) της Πασακάλιας (ανεξάρτητα από την
ουσιαστική χρήση της ως 9φθογγη σειρά λόγω της μετρικής δομής του οστινάτο),
γίνεται προφανής η σπουδαιότητα του αριθμού 11 στη φθογγική οργάνωση του
θέματος. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο ίδιος πληθάριθμος (cardinality)
αποδίδει τόσο διατεταγμένες (11φθογγη σειρά) όσο και μη διατεταγμένες (3
διαφορετικά 11φθογγα σύνολα) φθογγικές δομές, οι οποίες συνυπάρχουν στο έργο
και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κατά την ανάπτυξη των θέματος και των
παραλλαγών του.
2.2. Παραλλαγές
Οι 20 παραλλαγές του θέματος που ακολουθούν έχουν τα εξής κοινά
χαρακτηριστικά:
– τον ίδιο αριθμό μέτρων (2 μέτρα), με εξαίρεση την τελευταία παραλλαγή (4
μέτρα),
– την ίδια μη μεταφερόμενη γραμμή μπάσου (οστινάτο), η οποία ακολουθεί τον
ίδιο πρότυπο ρυθμό της εικ. 3 (εκτός από την τελευταία παραλλαγή, που
περιέχει έναν επιπλέον φθόγγο),
– την ίδια αρμονία, δηλαδή τα 7 φθογγικά σύνολα του θέματος, μη
μεταφερόμενα και πάντα με πλήρες το φθογγικό τους περιεχόμενο, αλλά με
ελευθερία ως προς την κατανομή του σε ρεζίστρα και επίπεδα μουσικής
υφής.
Επίσης, διαφέρουν ως προς τα εξής χαρακτηριστικά:
– τέμπο και χαρακτήρα,
– μετρικό οπλισμό,
– ρυθμικά σχήματα: κάθε παραλλαγή βασίζεται σε έναν μόνο πυρήνα ρυθμικών
μοτίβων και ιδεών, που χρησιμοποιούνται με μικρής έκτασης προσαρμογές
για την κατανομή των φθόγγων της γραμμής του μπάσου και της αρμονίας,
– μουσική υφή και αριθμό αντιστικτικών ή αρμονικών επιπέδων,
– δυναμικό επίπεδο,
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– ρεζίστρο, τόσο για τη βασική γραμμή του μπάσου, όσο και για τα στοιχεία
του αρμονικού επιπέδου.
Προκειμένου να δοθεί μια συνοπτική εικόνα του πλουραλισμού της μουσικής
υφής, έχει κατασκευαστεί ένας πίνακας-κολάζ αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων
(εικ. 9) από την αρχή της κάθε παραλλαγής (τους δύο πρώτους φθόγγους του
μπάσου και το σύνολο a1). Στον πίνακα αποκαλύπτονται τα περισσότερα κοινά
και διαφορετικά στοιχεία των παραλλαγών. Επιπλέον, οι πέντε σειρές του πίνακα
αντιστοιχούν στα πέντε μορφολογικά τμήματα που θα προταθούν στη συνέχεια της
παρούσας ανάλυσης.

Εικ. 9: Πίνακας-κολάζ του μοτιβικού υλικού των 20 παραλλαγών
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Η έκταση του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπει λεπτομερή περιγραφή της
μουσικής υφής όλων των παραλλαγών, όμως κρίνεται σκόπιμη η σύντομη
αναφορά σε τρεις ενδεικτικές παραλλαγές (αρ. 5, 7 και 15), έτσι ώστε να δοθεί
μια εικόνα της ευελιξίας και της ποικιλίας στη διαφοροποίηση των μουσικών
παραμέτρων (εκτός του τονικού ύψους, που παραμένει σταθερό).
Στην παραλλαγή αρ. 5 (βλ. εικ. 10), το οστινάτο βρίσκεται στο πρώτο μέτρο
σε δύο εσωτερικές φωνές (συμμετρικά διπλασιασμένο) και σε ασθενείς μετρικά
κτύπους, ενώ στο δεύτερο μέτρο μεταφέρεται σε ισχυρούς κτύπους και
διακόπτεται ο συμμετρικός διπλασιασμός του. Η μουσική υφή περιλαμβάνει
τρία επίπεδα (ψηλό με μικρές 3ες, μεσαίο με γραμμή οστινάτο και χαμηλό με
κάθετους αρπισμούς) και έξι ευδιάκριτα αρμονικά συμβάντα, τα οποία
διαχωρίζονται μέσω του κρατημένου πεντάλ. Ο ρυθμός του τσάμικου είναι
διακριτικά παρών.

Εικ. 10: Παραλλαγή αρ. 5

Στην παραλλαγή αρ. 7 (βλ. εικ. 11), η μελωδική γραμμή του οστινάτο έχει
διαχυθεί σε περισσότερες οκτάβες, με όλα τα διαστήματα ημιτονίων να έχουν
γίνει μεγάλες 7ες ή μικρές 9ες, αλλά ακολουθεί το μετρικό πρότυπο της εικ. 3. Η
υφή περιλαμβάνει και πάλι τρία επίπεδα, με το χαμηλότερο να έχει συνεχή ροή
32ων και τα άλλα δύο να βρίσκονται σε διάφορα ρεζίστρα και να διαχωρίζονται
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μεταξύ τους μέσω των ρυθμικών στοιχείων. Οι έξι διαφορετικές αρμονίες
διαχωρίζονται από τους χαμηλότερους φθόγγους της ροής των 32ων.

Εικ. 11: Παραλλαγή αρ. 7

Η παραλλαγή αρ. 15 (βλ. εικ. 12) είναι από τις πιο απλές ως προς τη
μουσική υφή, καθώς περιλαμβάνει δύο επίπεδα: ένα στα ισχυρά μέρη του
μέτρου, το οποίο περιλαμβάνει 6φωνες έως 10φωνες συνηχήσεις, και ένα στα
ασθενή μέρη του μέτρου, το οποίο περιλαμβάνει τους φθόγγους του οστινάτο.
Τα έξι αρμονικά συμβάντα διαχωρίζονται με το κρατημένο πεντάλ, ενώ το
οστινάτο βρίσκεται στην ψηλότερη περιοχή εμφάνισής του στο έργο.

Εικ. 12: Παραλλαγή αρ. 15

Μια ειδική μελέτη της τελευταίας παραλλαγής (αρ. 20, εικ. 13) κρίνεται
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απαραίτητη, καθώς αυτή ενσωματώνει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Εκτός
από το ότι αποτελεί την εντονότερη κορύφωση και ότι έχει ομοφωνική υφή,
αυτή η παραλλαγή έχει έκταση 4 μέτρων αντί για 2 και η βασική γραμμή του
μπάσου έχει έναν επιπλέον φθόγγο στο τέλος, ο οποίος υποστηρίζει
διαφορετικές καταληκτικές συνηχήσεις.

Εικ. 13: Παραλλαγή αρ. 20 (τελευταία)

Η αίσθηση της κατάληξης που δημιουργείται από τα 4 αυτά μέτρα
επιτυγχάνεται, εκτός από την επιβράδυνση του αρμονικού ρυθμού, από την
προέκταση της προτελευταίας συνήχησης μέχρι την ελευθέρωση του ντο! στο
μπάσο και την εισαγωγή του ντο αναίρεση ως καταληκτικού φθόγγου στο
μπάσο, μαζί με τη νέα σύνθετη συνήχηση που υποστηρίζει.

Εικ. 14: Αρμονική δομή της τελευταίας παραλλαγής

Όπως φαίνεται στις εικόνες 14 και 15, τα φθογγικά σύνολα της δεύτερης
υπο-φράσης είναι διαφορετικά. Η ένωση των συνόλων b΄1 και b΄2 τώρα
αποδίδει το b΄, το οποίο είναι πλήρες χρωματικό συνάθροισμα. Η καταληκτική
σύνθετη συνήχηση δημιουργείται από δύο 5φθογγες συνηχήσεις χωρίς κοινές
φθογγικές τάξεις, κατασκευασμένες από 3ες (d1 και d2), οι οποίες αποδίδουν
το 10μελές υπερσύνολο d με την ένωσή τους. Αυτή η τελική συνήχηση έχει
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επίσης τονικοειδή χαρακτηριστικά, παρόμοια με αυτά του υπερσυνόλου c.

Εικ. 15: Φθογγικά σύνολα της τελευταίας παραλλαγής

Ενδεχομένως να αναμενόταν ως τελικός φθόγγος του μπάσου η φθογγική
τάξη που είχε παραλειφθεί από την αρχική 11φθογγη σειρά (δηλαδή το φα!).
Εντούτοις, ο Σκαλκώτας χρησιμοποιεί το ντο φυσικό, δημιουργώντας έτσι ένα
είδος φθογγικού κέντρου και ένα σχεδόν τονικό υπόβαθρο για το σύνολο του
έργου (βλ. την επόμενη ενότητα του άρθρου). Θα μπορούσε ίσως κάποιος
έμπειρος και ενημερωμένος ακροατής να ακούσει τις 20 πρώτες αρχικές
εμφανίσεις του θέματος ως προετοιμασία της τελικής-καταληκτικής.
2.3. Συνολική μορφή και δομή
Διάφορες πιθανές ομαδοποιήσεις των παραλλαγών μπορούν να προταθούν,
ανάλογα με τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν. Στην παρούσα ανάλυση, έχουν
εκτιμηθεί και αποκτήσει βαρύτητα συγκεκριμένες μορφοποιητικές παράμετροι,
όπως η δυναμική, η δημιουργία κορυφώσεων, η οκτάβα τοποθέτησης της
γραμμής του μπάσου-οστινάτο, η παραλληλία-ομοιότητα, το τέμπο, οι αλλαγές
μετρικού οπλισμού, η μουσική υφή και ο εκφραστικός χαρακτήρας, κατά
τρόπον ώστε να προκύπτει η ακόλουθη προτεινόμενη μορφολογική δομή:
Α

Β

Γ

B΄

A΄

θέμα,

παραλλαγές

παραλλαγές

παραλλαγές

παραλλαγές

παραλλαγές

IV, V, VI, VII

VIII, IX, X, XI

XII, XIII, XIV,

XVI, XVII,

XV

XVIII, XIX, XX

I, II, III
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Μέρος A: Θέμα, Παραλλαγές I, II, III: θέμα και χτίσιμο της πρώτης
κορύφωσης, σταδιακή άνοδος του επιπέδου δυναμικής από p σε f, γραμμή
μπάσου στην αρχική οκτάβα (βλ. εικ. 16).

Εικ. 16: Οστινάτο και δυναμική στο μέρος Α (θέμα και παραλλαγές 1-3)

Μέρος Β: Παραλλαγές IV, V, VI: πρώτο τμήμα ηρεμίας-εκτόνωσης, δυναμικό
επίπεδο μεταξύ p και pp, γραμμή μπάσου μία οκτάβα ψηλότερα (βλ. εικ. 17).

Εικ. 17: Οστινάτο και δυναμική στο μέρος Β (παραλλαγές 4-6)

Μέρος Γ: Παραλλαγές VII, VIII, IX, X, XI: χτίσιμο δεύτερης κορύφωσης, το
επίπεδο δυναμικής ανεβαίνει σταδιακά από p σε f sempre, σταδιακή επιτάχυνση
που επιτυγχάνεται από μετρική μετατροπία σε μετρικό οπλισμό 3/4, σταδιακή
πύκνωση της υφής, η γραμμή του μπάσου διαχέεται σε πολλαπλά ρεζίστρα στην
παραλλαγή VII και κατόπιν σταθεροποιείται στη χαμηλή περιοχή (βλ. εικ. 18).
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Εικ. 18: Οστινάτο και δυναμική στο μέρος Γ (παραλλαγές 7-11)

Μέρος B΄: Παραλλαγές XII, XIII, XIV, XV: δεύτερο τμήμα ηρεμίαςεκτόνωσης, δυναμική μεταξύ p και pp, σταδιακή επιβράδυνση που
επιτυγχάνεται μέσω της μετρικής μετατροπίας αρχικά σε 6/4 και κατόπιν στα
αρχικά 9/8, αραίωση της υφής, η βασική γραμμή μεταφέρεται σε ψηλή περιοχή
του κλειδιού σολ στις δύο τελευταίες παραλλαγές του μέρους (βλ. εικ. 19).

Εικ. 19: Οστινάτο και δυναμική στο μέρος Β΄ (παραλλαγές 12-15)
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Μέρος A΄: Παραλλαγές XVI, XVII, XVIII, XIX, XX: επιστροφή του θέματος
και χτίσιμο της τελικής κορύφωσης, το επίπεδο δυναμικής αλλάζει απότομα
από p σε f και σταδιακά ανεβαίνει σε ff tutta forza, η υφή σταδιακά γίνεται
ομοφωνική και σχεδόν καθηλώνεται στην τελευταία παραλλαγή, η βασική
γραμμή κατεβαίνει στη χαμηλή περιοχή και ενισχύεται με οκτάβες (ο
διπλασιασμός του μπάσου αποτελεί και τη μοναδική χρήση διπλασιασμού με
οκτάβες σε όλο το έργο) (βλ. εικ. 20).

Εικ. 20: Οστινάτο και δυναμική στο μέρος A΄ (παραλλαγές 16-20)

Η συνολική προτεινόμενη μορφή A B Γ B΄ A΄ είναι συμμετρική και μπορεί
να θεωρηθεί μια πενταμερής αψιδωτή μορφή, με τα εξωτερικά μέρη Α και A΄
να ξεκινούν από το θέμα και να χτίζουν κορυφώσεις χωρίς επιτάχυνση, τα
εσωτερικά μέρη B και B΄ να αποτελούν χαλαρωτικά τμήματα ανάμεσα στις
κορυφώσεις και το κεντρικό μέρος Γ να χτίζει μια κορύφωση με επιτάχυνση
και πύκνωση της υφής. Κάθε μία από τις τρεις κορυφώσεις είναι εντονότερη
από την προηγούμενη, με την τελική να απαιτεί κάθε διαθέσιμο φυσικό
απόθεμα δύναμης από τον εκτελεστή (tutta forza).
Ο δομικός (αρμονικός) σχεδιασμός του έργου έχει δύο άξονες ή προοπτικές:
μία ατονική και μία τονική. Η ατονική δομή περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: την
11φθογγη σειρά που χρησιμοποιείται για τη βασική γραμμή του μπάσου, τα
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τρία 11μελή υπερσύνολα φθογγικών τάξεων, στα οποία οργανώνεται το
συνηχητικό υλικό, και τα 7 φθογγικά σύνολα που χρησιμοποιούνται ως
αρμονικό υλικό. Η τονική δομή υποβάθρου (βλ. εικ. 21) έχει ως κεντρικό
στοιχείο το καταληκτικό-πτωτικό φαινόμενο της τελευταίας παραλλαγής, το
οποίο προβάλλει το ντο ως φθογγικό κέντρο και τελικό δομικό στόχο.17 Στο
υπόβαθρο αυτό υπάρχουν δύο δομικά στοιχεία (σημειωμένα με άσπρες κεφαλές
στο διάγραμμα της εικ. 21): η φθογγική τάξη σολ, η οποία λειτουργεί ως
“δεσπόζουσα” που αναπτύσσεται μέσω της χρωματικής καθόδου σι – σι!!– λα –
λα!! – σολ και προεκτείνεται μέσω των “ατελών” πτώσεων στο ντο", και η
φθογγική τάξη ντο, η οποία λειτουργεί ως “τονική”, δηλαδή ως τελικός δομικός
στόχος. Πιθανότατα, βέβαια, το προτεινόμενο λανθάνον τονικό υπόβαθρο να μην
μπορεί να βιωθεί εμπειρικά από τον ακροατή του έργου, όμως η παρούσα
ανάλυση υποδεικνύει ότι αυτό λειτούργησε στο μυαλό του συνθέτη ως δομική
οργανωτική αρχή.

Εικ. 21: Προεκτασιακή δομή υποβάθρου του έργου

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο ρόλος της ακολουθίας Fibonacci (1, 2, 3, 5,
8, 13, 21…), δηλαδή των αναλογιών της χρυσής τομής, στη μορφή και δομή του
έργου.18 Το έργο έχει 21 τμήματα ίσης έκτασης (ως προς τα μουσικά μέτρα),
μετρώντας το θέμα ως πρώτο τμήμα και την παραλλαγή ΧΧ ως τελευταίο. Οι
παραλλαγές ξεκινούν από το τμήμα 2. Αμέσως μετά την πρώτη κορύφωση, η
οποία διαρκεί 3 τμήματα, ακολουθεί η παραλλαγή IV (δηλαδή το τμήμα 5). Το
χτίσιμο της δεύτερης κορύφωσης ξεκινά με την παραλλαγή VII (τμήμα 8), η
οποία επίσης είναι η μόνη στην οποία η γραμμή του μπάσου έχει διαχυθεί σε
πολλαπλά ρεζίστρα. Επίσης, η παραλλαγή XII (τμήμα 13) έρχεται αμέσως μετά
την δεύτερη κορύφωση, μετά από μια παύση που υποδεικνύεται με ένα διπλό
“κόμμα” στην παρτιτούρα (το σύμβολο της μουσικής “αναπνοής”). Επιπλέον, το
κομμάτι έχει δύο χρυσές τομές: το μέτρο 17 (μικρό προς μεγάλο τμήμα – το
17

Το τονικό κέντρο ντο, καθώς και η βηματική ανά ζεύγη μελωδική δομή της γραμμής του
μπάσου, παραπέμπουν ενδεχομένως στη γνωστή Πασακάλια σε ντο ελάσσονα για
εκκλησιαστικό όργανο του J. S. Bach.
18

Ως γνωστόν, η ακολουθία Fibonacci (στην ακολουθία αυτή κάθε επόμενο μέλος προκύπτει
από το άθροισμα των δύο προηγουμένων: FnVFn-1+Fn-2, με αρχικές τιμές F0V0 και F1V1) έχει
συγγένεια με τη μαθηματική αναλογία της χρυσής τομής (φ V 1,618…), καθώς οι λόγοι των
γειτονικών μελών της ακολουθίας τείνουν να προσεγγίσουν τη χρυσή αναλογία.
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κομμάτι εκτείνεται σε 44 μέτρα), το οποίο αντιστοιχεί στην πρώτη αλλαγή του
τέμπο στην αρχή της παραλλαγής VIII, και το μέτρο 27 (μεγάλο προς μικρό
τμήμα), το οποίο αντιστοιχεί στην μετρική μετατροπία που επαναφέρει το
αρχικό τέμπο και το αρχικό μέτρο στην αρχή της παραλλαγής XIII. Αυτές οι
μαθηματικές σχέσεις, μαζί με τη δομική χρήση του αριθμού 11, εφόσον βέβαια
αποτελούν συνειδητές επιλογές, ενδεχομένως συνδέονται με την τάση του
συνθέτη για αφηρημένη έμπνευση, ένα από τα χαρακτηριστικά του ύφους του.19

3. Συμπέρασμα
Η Πασακάλια του Σκαλκώτα σχετίζεται με τους παρακάτω τύπους μορφής
παραλλαγών:20
α) Μορφή οστινάτο: Το κομμάτι συγγενεύει ως προς το σχεδιασμό του με
το μοντέλο της Πασακάλιας σε ντο ελάσσονα του J. S. Bach, αλλά και με το
μοντέλο των συνεχών παραλλαγών της εποχής του μπαρόκ (όπως π.χ. ο
δημοφιλής Κανόνας σε Ρε του Pachelbel), στο οποίο η τονική εμφανίζεται μόνο
στην τελευταία παραλλαγή, η οποία λειτουργεί και ως δομική κατάληξη.
β) Μορφή παραλλαγών με σταθερή αρμονία: Αυτός ο τύπος αναφέρεται
στις μορφές chaconne του όψιμου μπαρόκ (αν βέβαια δεχθούμε ως
διαφοροποιητικό στοιχείο την μελωδική ή αρμονική βάση), όπως π.χ. οι
Παραλλαγές Goldberg του J. S. Bach, αλλά και σε μετέπειτα προκλασικές ή
κλασικές μορφές. Η Πασακάλια του Σκαλκώτα συγγενεύει με αυτόν τον τύπο
λόγω της σταθερής αρμονίας που συνοδεύει τη βασική μελωδία-οστινάτο, έτσι
ώστε το “θέμα” της Πασακάλιας να μην είναι μόνο το οστινάτο, αλλά η
συνολική αρμονική δομή.
γ) Παραλλαγές χαρακτήρα: Σε αυτόν τον τύπο, κάθε παραλλαγή χρησιμοποιεί
ένα συγκεκριμένο ρυθμικό ρεπερτόριο σχημάτων που προσδιορίζουν το στιλ του,
συχνά προκαλώντας συνειρμούς ανόμοιων μουσικών στιλ του παρελθόντος ή του
παρόντος. Η διαφοροποίηση της μουσικής υφής στις 20 παραλλαγές του θέματος
της Πασακάλιας παραπέμπει άμεσα σε αυτόν τον τύπο.

19

Διαπιστώσεις για τη χρήση της χρυσής τομής και της ακολουθίας Fibonacci υπάρχουν
επίσης στο κείμενο του Sirodeau (2000, σ. 8-10). Ο μελετητής επεκτείνει τη χρήση των
αναλογιών στη θεώρηση της δομής του πλήρους κύκλου των 32 κομματιών. Ο ίδιος, τέλος
(ό.π., σ. 8), επισημαίνει ότι το χειρόγραφο της Πασακάλιας έχει διαφορές με την έκδοση του
έργου από την Universal στις ενδείξεις των tempi και ότι η αποκατάσταση των αρχικών
ενδείξεων ενισχύει την υπόθεσή του σχετικά με τη χρήση της χρυσής τομής.

20

Οι κατηγορίες αναφέρονται στο λήμμα “Variations – 3. Variation Types” της E. Sisman από
το Grove Music Οnline.
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Επίσης, το έργο αυτό συγκεντρώνει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά
του ώριμου ύφους του Νίκου Σκαλκώτα:21
– νεοκλασικός χαρακτήρας,
αυστηρότητα της μορφής,

οικονομία

του

μουσικού

υλικού

και

– απόλυτος έλεγχος κάθε μουσικής παραμέτρου (μορφή, μέτρο, αρμονία,
έκφραση), αποφυγή κάθε περιττής υπερβολής,
– πολυεπίπεδη μουσική υφή και πολυσύνθετα ρυθμικά στοιχεία στη
μουσική επιφάνεια,
– δραματικά στοιχεία και ισχυρές εκφραστικές χειρονομίες,
– σειραϊκές φθογγικές δομές (διατεταγμένα σύνολα), συνδυασμένες με
ελεύθερες ατονικές φθογγικές δομές (μη διατεταγμένα σύνολα) και τονικά
υπόβαθρα ή συνηχήσεις από τρίτες,
– σταθερή μελωδική και αρμονική βάση, η οποία λειτουργεί ως οδηγητική
βασική μορφή ή ιδέα (Grundgestalt)22 σε όλο το έργο· η έννοια της
Grundgestalt μεταφέρεται και στο μοτιβικό επίπεδο του οστινάτο, καθώς
αυτό κατασκευάζεται από το μετασχηματισμό ενός στοιχειώδους μοτίβουιδέας (δύο φθόγγοι που συνδέονται με ημιτονιακή κίνηση),
– έμπνευση από αφηρημένες αριθμητικές δομές ή αναλογίες,
– στοιχεία ελληνικού χαρακτήρα (δηλαδή ρυθμικές αναφορές σε ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς).
Η Πασακάλια του Νίκου Σκαλκώτα ενσωματώνει λοιπόν μια κλασική αντίληψη
της μορφής παραλλαγών συνδυάζοντας τους παραπάνω τύπους, με το ελάχιστο
των αλλαγών στο δομικό υλικό και τη μέγιστη ανάπτυξη-διαφοροποίηση του
μοτιβικού, υφολογικού και εκφραστικού δυναμικού του. Αυτό το
χαρακτηριστικό συνδέει το κομμάτι τόσο με την παράδοση της μπαρόκ
passacaglia όσο και με αυτή του κλασικού θέματος με παραλλαγές, όπου το
θέμα είναι ουσιωδώς ένας διανθισμός μιας πιο αφηρημένης μουσικής δομής ή –
όπως εύστοχα περιγράφει ο Nicholas Cook (1996, σ. 89) – η παραλλαγή αρ. 0.
Από την άλλη πλευρά, η πολλαπλότητα των τρόπων με τους οποίους το
θεματικό υλικό πλέκεται μέσα στον ιστό της μουσικής υφής, η υπερχρωματικότητα της μελωδικής και αρμονικής δομής, η πυκνότητα και η ποικιλία
του μουσικού ήχου και οι σχεδόν ανυπέρβλητης δυσκολίας τεχνικές απαιτήσεις
21

Για μια ολοκληρωμένη αναφορά στον πλουραλισμό των τεχνικών που συναντάται στη
γραφή του Σκαλκώτα, και κυρίως προς αποσαφήνιση της νεοκλασικής αισθητικής του, βλ. το
άρθρο του Γ. Ζερβού στον συλλογικό τόμο Νίκος Σκαλκώτας: Ένας Έλληνας Ευρωπαίος
(2008).

22

Για την εφαρμογή της έννοιας της Grundgestalt στη μουσική του Σκαλκώτα, βλ. και τη
διατριβή του Π. Βούβαρη (2004).
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τοποθετούν το έργο στην πρώτη γραμμή των πρωτοποριακών πιανιστικών
συνθέσεων της εποχής του. Όπως επισημαίνει και ο Κ. Δεμερτζής (1991, σ. 119),
η Πασακάλια αυτή ενσωματώνει όλη την ιστορία και εξέλιξη της μορφής
παραλλαγών, από τον Handel ώς τον Brahms, ενώ παράλληλα διατηρεί την
υπόστασή της ως ένα μοντερνιστικό αντιπροσωπευτικό έργο του 20ού αιώνα.
Αυτή ακριβώς η εύθραυστη συμμετρία, αυτή η τέλεια ισορροπία ανάμεσα
στην παράδοση και την καινοτομία, πολύ σπάνια εμφανίζεται στην πορεία της
ιστορίας της μουσικής και, όταν αυτό συμβαίνει, τότε συνδέεται με τα έργα
μιας μουσικής ιδιοφυΐας.
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