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 Ο ΜΕΓΆ ΛΟΣ ΡΏΣΟΣ ΒΙΟΛΟΝ- 
ΤΣΕΛΙΣΤΆΣ ΜΣΤΙΣΛΆΒ ΡΟΣΤΡΟΠΟΒΙΤΣ 
ΚΆΠΟΤΕ ΆΝΆΚΆΛΕΣΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΆ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΆΤΆ 
ΤΆ ΠΡΏΤΆ ΧΡΟΝΙΆ ΤΗΣ ΓΝΏΡΙΜΙΆΣ ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΣΤΆΚΟΒΙΤΣ, Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΝΆ 
ΓΡΆΨΕΙ ΓΙΆ ΕΚΕΙΝΟΝ ΕΝΆ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ 
ΓΙΆ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ.
  
 Όταν ζήτησε τη συμβουλή της γυ-
ναίκας του Σοστακόβιτς για τον ενδεδειγμένο 
τρόπο χειρισμού του αιτήματος, εκείνη του είπε 
χαρακτηριστικά: «Αν θες ο Ντμίτρι Ντμιτρίεβιτς 
να γράψει κάτι για σένα, η μόνη συμβουλή που 
μπορώ να σου δώσω είναι, ποτέ μην του το 
ζητήσεις ούτε καν να του το συζητήσεις.» 
Ο Ροστροπόβιτς ακολούθησε αυτή τη συμβουλή 
και η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε το κα-
λοκαίρι του 1959, όταν ο συνθέτης έγραψε για 
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αυτόν το Πρώτο Κοντσέρτο για βιολοντσέλο.
 Οι επιρροές του έργου είναι αρκετά 
προφανείς. Αφενός πηγή έμπνευσης αποτέ-
λεσε η Συμφωνία κοντσερτάντε για βιολοντσέ-
λο και ορχήστρα του Προκόφιεφ που επίσης 
είχε αφιερωθεί στον Ροστροπόβιτς, αφετέ-
ρου ο Σοστακόβιτς δομικά ακολούθησε σε ένα 
μεγάλο βαθμό το μοντέλο του Πρώτου Κον- 
τσέρτου για βιολί. Και τα δύο αυτά κοντσέρτα 
παρουσιάζουν παρεμφερή δομική πρωτοτυπία, 
ιδίως λόγω της τοποθέτησης και του ιδιαίτερου 
μουσικού βάθους της καντέντσας τους, ενώ 
παράλληλα τα αργά μέρη τους και τα φινάλε 
έχουν αντίστοιχα συναφή χαρακτήρα.
 Ο Σοστακόβιτς παρουσίασε στον 
Ροστροπόβιτς τη χειρόγραφη παρτιτούρα του 
κοντσέρτου στις 2 Αυγούστου 1959. Τέσσερις 
μόνο μέρες μετά ο τσελίστας ήταν σε θέση να 
παίξει στον συνθέτη το σολιστικό μέρος και 
μάλιστα από μνήμης, κάτι που έγινε -σύμφω-
να με μαρτυρία του τσελίστα- μέσα σε μία κα-
τάσταση διάχυτης ευθυμίας ενισχυμένης από 
την κατανάλωση σεβαστών ποσοτήτων βότκας. 
Η πρεμιέρα του Κοντσέρτου δόθηκε με επιτυ-
χία στις 4 Οκτωβρίου 1959 στην Αγ. Πετρού-
πολη (τότε Λένινγκραντ) με τον Ροστροπόβιτς 
στο ρόλο του σολίστα και τη Φιλαρμονική της 
πόλης υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού 
Γιεβγκένι Μραβίνσκι.
 Όσον αφορά στην ενορχήστρωση 
του κοντσέρτου ο συνθέτης πρωτοτυπεί περι-
λαμβάνοντας μόνο ένα χάλκινο πνευστό, και 
συγκεκριμένα ένα κόρνο, στο οποίο αναθέτει 
προβεβλημένο ρόλο. Σε κάποια σημεία, ιδίως 
στα εξωτερικά μέρη, το κόρνο έχει ρόλο οιο-

 ΤΆ ΠΡΏΤΆ ΔΕΚΆ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΆ 
ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆΣ ΤΟΥ ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ ΣΟΥΜΆΝ ΆΦΙΕΡΏΘΗΚΆΝ ΣΧΕΔΟΝ 
ΆΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΏΝ ΓΙΆ 
ΠΙΆΝΟ, ΠΟΥ ΦΆΝΕΡΏΝΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΆΝΆ 
ΤΟ ΜΕΓΆΛΕΙΏΔΕΣ ΤΆΛΕΝΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕ-
ΤΗ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΝΕΆΝΙΚΗ ΤΟΥ ΆΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΕΠΆΝΆΣΤΆΤΙΚΟΤΗΤΆ ΚΆΙ ΒΕΒΆΙΆ ΤΟΝ ΠΆ-
ΡΆΦΟΡΟ ΕΡΏΤΆ ΤΟΥ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΛΆΡΆ ΒΗΚ. 
  
 Το 1840 έμελλε να είναι για τον 
Σούμαν μία δημιουργική χρονιά αφιερωμέ-
νη κυρίως στη σύνθεση τραγουδιών, που 
ξεπέρασαν τα 160. Και αυτά ήταν έκφραση 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΆΛΙΚΗ ΦΙΔΕΤΖΗ

ΣΥΝΤΆΞΗ ΚΕΙΜΕΝΏΝ 
ΤΙΤΟΣ ΓΟΥΒΕΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΆΣΜΟΣ
 G DESIGN STUDIO

Η ΚΡΆΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΆ ΆΘΗΝΏΝ  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΆΙ ΆΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΆΙ AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΆΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΆΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΜΕΤΆΚΙΝΗΣΕΏΝ

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Άγγελος 
Λιακάκης ξεκίνησε μαθήματα βιολοντσέλου 
με τον Χρήστο Σφέτσα και συνέχισε τις σπου-
δές του ως υπότροφος των ιδρυμάτων Ι.Κ.Υ. 
και Ωνάση με τους Csaba Onczay, Leonid 
Gorokhov και Kim Bak Dinitzen. Εμφανίζεται 
τακτικά, τόσο ως σολίστ με σημαντικές ορχή-
στρες, όσο και ως μέλος συνόλων μουσικής 
δωματίου, έχοντας δώσει ρεσιτάλ και συναυ-
λίες σε μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Έχει διατελέσει μέλος του Νέου 
Ελληνικού Κουαρτέτου, με το οποίο έχει εμ-
φανιστεί σε πολυάριθμες συναυλίες και έχει 
σημειώσει σημαντική δισκογραφία για τις 
εταιρίες BIS, EMI Classics, Naxos, Legend 
κ.ά. Το ρεπερτόριο του καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα της μουσικής φιλολογίας, από το μπαρόκ 
μέχρι την avant-garde, ενώ διατηρεί ιδιαίτε-
ρους δεσμούς με τους Έλληνες δημιουργούς, 
με το ενεργητικό του να περιλαμβάνει πολλές 
πρώτες εκτελέσεις έργων τους. Ο Άγγελος 
Λιακάκης είναι Κορυφαίος βιολοντσελίστας 

Καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρα-
τικής Ορχήστρας Αθηνών από τον Οκτώβριο 
του 2020. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδα-
σε Μουσική και Νομικά, στο Ωδείο Αθηνών 
και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αντίστοιχα, και 
διεύθυνση ορχήστρας στο Πανεπιστήμιο Τε-
χνών του Δ. Βερολίνου και στο Μοτσαρτέουμ 
του Σάλτσμπουργκ. Από το 1981 έως το 1985 
εργάστηκε στην Γερμανία και από το 1985 
κατέχει θέση τακτικού αρχιμουσικού στην 
Ε.Λ.Σ., στην οποία έγινε μουσικός διευθυ-
ντής (1992) και καλλιτεχνικός διευθυντής 
(1999-2005). Στο Βερολίνο υπήρξε μουσικός 
διευθυντής της ορχήστρας δωματίου Σαρ-
λότενμπουργκ και καλλιτεχνικός διευθυντής 
του Πίκολο Τεάτρο Μπερολίνο. Από το 1997 
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και απόρροια του έρωτά του για την Κλά-
ρα, ο οποίος σφραγίστηκε και επίσημα με το 
γάμο τους στις 12 Σεπτεμβρίου 1840. Το 1841 
αποτέλεσε μία «συμφωνική» χρονιά για τον 
συνθέτη, υπό την έννοια ότι επικεντρώθηκε 
-για πρώτη φορά τόσο επιμελώς- στη σύνθεση 
συμφωνικών έργων· η Φαντασία για πιάνο και 
ορχήστρα (που έμελλε να αποτελέσει το πρώ-
το μέρος του Κοντσέρτου για πιάνο), το έργο 
«Εισαγωγή, σκέρτσο και φινάλε» καθώς και 
δύο συμφωνίες (γνωστές σήμερα ως Πρώ-
τη και Τέταρτη) γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά. 
Η πρεμιέρα της Πρώτης Συμφωνίας στις 31 
Μαρτίου 1841 ήταν άκρως επιτυχημένη· λίγο 
μετά ο συνθέτης εμπνεύστηκε μία νέα συμ-
φωνία, που σχεδιάστηκε ως τις αρχές Ιουνί-
ου, ενώ η ενορχήστρωσή της ολοκληρώθηκε 
τον Σεπτέμβριο. Ο συνθέτης την αποκαλούσε 
«Συμφωνία της Κλάρας», χαρακτηρισμός που 
σπάνια συνοδεύει το έργο σήμερα. Η πρεμιέρα 
της συμφωνίας αυτής στη Λειψία τον Δεκέμβριο 
της ίδιας χρονιάς υπό τη διεύθυνση του Φέρντι-
ναντ Ντάβιντ ήταν μία παταγώδης αποτυχία, 
γεγονός που έκανε τον Σούμαν να αποσύρει 
το έργο.
 Δέκα χρόνια αργότερα, ενώ ζούσε 
πλέον στο Ντίσελντορφ ως μουσικός διευθυ-
ντής της πόλης, ο Σούμαν καταπιάστηκε με το 
να ολοκληρώσει το τρίτο μέρος της ημιτελούς 
Δεύτερης Συμφωνίας του Γερμανού συνθέ-
τη Νόρμπερτ Μπουργκμύλερ, που είχε φύγει 
πολύ πρόωρα από τη ζωή (1836) σε ηλικία μόλις 
είκοσι έξι ετών. Τότε φαίνεται ότι γεννήθηκε 
μέσα του η επιθυμία επιστροφής στη δική του 
«Συμφωνία της Κλάρα». Αναθεώρησε σε με-

γάλο βαθμό την ενορχήστρωσή της επιστρα-
τεύοντας περισσότερα όργανα στη στήριξη των 
μελωδικών γραμμών αλλά και τροποποίησε 
τμήματα του έργου σε μία απόπειρα να ενι-
σχύσει τη θεματική σχέση των μερών μεταξύ 
τους. Με τη νέα αυτή μορφή η Συμφωνία πα-
ρουσιάστηκε δημόσια τον Μάιο του 1853 στο 
Ντίσελντορφ υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, 
ενώ εκδόθηκε ως Τέταρτη, μιας και στο μεταξύ 
ο Σούμαν είχε ήδη παρουσιάσει και εκδώσει 
τρεις συμφωνίες. Η Τέταρτη Συμφωνία παίζε-
ται κατά κανόνα στην αναθεωρημένη της εκδο-
χή, η οποία έχαιρε εξαρχής και της «έγκρισης» 
της Κλάρας Σούμαν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
μέχρι σήμερα θερμοί υποστηρικτές της αξίας 
της αρχικής ενορχήστρωσης – ανάμεσά τους 
ξεχωρίζει η μορφή του Γιοχάνες Μπραμς.
 Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της Τέ-
ταρτης Συμφωνίας είναι η σύλληψή της ως μίας 
μονομερούς στην ουσία συμφωνίας. Μπορεί 
βέβαια να διακρίνονται ξεκάθαρα τέσσερα 
μέρη, αυτά όμως ακούγονται χωρίς διακοπή 
και είναι σαφές ότι στη σκέψη του συνθέτη 
νοούνται ως επιμέρους σταθμοί ενός απο-
λύτως ενιαίου ταξιδιού. Ακριβώς γι’ αυτό και 
μοιράζονται κοινό θεματικό υλικό, που μετα-
μορφώνεται εύπλαστα ανάλογα με τις επιτα-
γές κάθε μουσικής στιγμής. Στο πνεύμα αυτό, η 
πρώτη έκδοση της Συμφωνίας την περιγράφει 
ως «Εισαγωγή, Allegro, Ρομάντσα, Σκέρτσο 
και Φινάλε σε ένα μέρος». Με το άνοιγμα της 
αρχικής αργής εισαγωγής, φαγκότα, δεύτερα 
βιολιά και βιόλες παρουσιάζουν ένα μελωδι-
κό μοτίβο που αποτελεί τον θεματικό πυρήνα 
όλου του έργου. Από αυτό το μοτίβο γεννιέται 
το κύριο θέμα του ακόλουθου γρήγορου τμή-
ματος, ενώ η μεσαία ενότητα της αισθαντικής 
ρομάντσας βασίζεται ξεκάθαρα στο ίδιο μοτίβο. 
Αντεστραμμένο και με εντελώς διαφορετικό 
πια χαρακτήρα το μοτίβο μεταμορφώνεται στο 
κύριο θέμα του ακόλουθου σκέρτσου. Η αργή, 
μεγαλοπρεπής εισαγωγή του φινάλε επαναφέ-
ρει στο προσκήνιο ψήγματα του πρώτου μέρους 
στα πρώτα βιολιά, ως παρεμβολές στο στιβα-
ρό θέμα των χάλκινων πνευστών. Το φινάλε 
λειτουργεί ως αντίποδας του πρώτου μέρους, 
μετακινούμενο ξεκάθαρα από τη δραματική και 
αγωνιώδη ατμόσφαιρα της αρχής προς μία δι-
άθεση πηγαίας αισιοδοξίας και ευθυμίας.
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νεί ανταγωνιστικό προς το βιολοντσέλο, ενώ 
άλλοτε προλειαίνει ή επιβεβαιώνει τις εισό-
δους του λειτουργώντας συμπληρωματικά. 
Γενικά, η ελαφριά ενορχήστρωση αφήνει 
μεγάλα περιθώρια αβίαστης εκτύλιξης της 
σολιστικής γραμμής, σίγουρα περισσότερα από 
ότι σε άλλα μεγάλα κοντσέρτα του ρεπερτορίου 
του βιολοντσέλου.
 Το πρώτο μέρος οικοδομείται πάνω 
σε ένα μοτίβο τεσσάρων νοτών, που θυμίζουν 
κάπως το χαρακτηριστικό μοτίβο ρε- μι ύφεση- 
ντο- σι, που προκύπτει από τη μουσική απο-
τύπωση των αρχικών DSCH της γερμανικής 
γραφής του ονόματος του συνθέτη και βρίσκε-
ται διάσπαρτο στα έργα του ως μία άτυπη μου-
σική «υπογραφή». Σε όλο το μέρος κυριαρχεί 
ένα σκοτεινό, γκροτέσκο και καυστικό χιούμορ 
με τη μορφή παιγνιώδους εμβατηρίου. Το δεύ-
τερο μέρος ανοίγει με μία σύντομη ορχηστρική 
εισαγωγή, μετά την οποία το βιολοντσέλο πα-
ρουσιάζει ένα αισθαντικό, ραψωδικού χαρα-
κτήρα θέμα υπό τη συνοδεία με διαρκή σχολι-
αστική κίνηση από τις βιόλες. Χαρακτηριστικός 
είναι και ένας ανάλογου χαρακτήρα διάλογος 
μεταξύ τσέλου (με αρμονικούς), τσελέστας και 
πρώτων βιολιών, που κλείνει αιθέρια το μέρος. 
Χωρίς διακοπή ακούγεται μία εκτενέστατη 
καντέντσα του βιολοντσέλου. Ο Σοστακόβιτς 
επαναφέρει και αναπτύσσει περαιτέρω στο 
δραματικό αυτό μονόλογο το μοτίβο του πρώ-
του μέρους και το βασικό θέμα του δεύτερου 
προετοιμάζοντας παράλληλα την έλευση του 
φινάλε, που έρχεται ως φυσική κατάληξη 
της καντέντσας. Ένα χορευτικό ροντό, άγριο, 
άκρως δεξιοτεχνικό για το τσέλο και έντονα 

ρυθμικό, επαναφέρει την ατμόσφαιρα του 
πρώτου μέρους προσδίδοντας επιπλέον μία 
αίσθηση απεγνωσμένης κραυγής και ενίοτε 
σκληρότητας, με αποκορύφωμα στη μανιώδη 
coda, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο το 
αρχικό μοτίβο του έργου.
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της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Παράλλη-
λα, είναι καθηγητής βιολοντσέλου και μουσι-
κής δωματίου στο Ωδείο Αθηνών και το Ωδείο 
Kodály, ενώ παραδίδει τακτικά σεμινάρια βιο-
λοντσέλου στο Φεστιβάλ Πηλίου. Μαζί με τον 
πιανίστα Τίτο Γουβέλη, με τον οποίο συνεργά-
ζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, διδάσκει 
στο Διαρκές Σεμινάριο Μουσικής Δωματίου, 
υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Α.

είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής 
της συμφωνικής ορχήστρας Εναρμόνια. Έχει 
επανειλημμένα διευθύνει όλες τις σημαντικές 
ελληνικές ορχήστρες και μεγάλες ορχήστρες 
του εξωτερικού, όπως είναι η Philharmonia 
του Λονδίνου, RSO, Suisse Romande, WDR, 
Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βουδαπέστης 
κ.ά. Έχει διευθύνει σε θέατρα όπερας, όπως η 
Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, το Λισέου της 
Βαρκελώνης, η Κρατική Όπερα της Κολωνίας, 
κ.ά. Έχει διευθύνει στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης, σε Κορέα, Η.Π.Α., Αυστραλία, 
Τουρκία, Αίγυπτο, Τυνησία κ.α. και έχει ηχο-
γραφήσει για τις εταιρείες BMG, WEA, CBS, 
ETERNA και DYNAMIC.




