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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προσφερόμενου 

υποχρεωτικού μαθήματος της Β’ Λυκείου «ερευνητικές εργασίες-project», κατά την 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014, στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου με Λυκειακές 

τάξεις. Οι ώρες που προσφέρθηκαν από το σχολείο ήταν δύο ώρες εβδομαδιαίως 

στη διάρκεια δύο συνεχόμενων τετραμήνων.  

Για την ορθή μελέτη, έρευνα, ανάλυση και καταγραφή της παρούσας εργασίας 

κρίθηκε απαραίτητη η επίσκεψη της μαθητικής ομάδας στη Βιβλιοθήκη του 

Μουσικού Σχολείου Ιλίου και κυρίως στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» 

του Μεγάρου της Μουσικής Αθηνών.  

Η βιβλιογραφία με την οποία εργάστηκαν οι μαθητές ήταν πρωτίστως στη Γαλλική 

γλώσσα, κατά δεύτερον στην Γερμανική και ελάχιστη στην Αγγλική. Για την ποιητική 

και μουσική ανάλυση των τραγουδιών στην εποχή της Αναγέννησης 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι γνώσεις των μαθητών που είχαν αφομοιώσει από τα 

γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων του Σχολείου, όπως είναι η Ιστορία Μουσικής και 

Γενικής Παιδείας, Αρμονία, Αντίστιξη, Χορωδία και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές ήταν κυρίως στη κατανόηση της 

γαλλικής γλώσσας  πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο περισσότερος όγκος των 

βιβλιογραφικών πηγών. Εξάλλου η ιδιαιτερότητα της γαλλικής γλώσσας, πλούσιας 

σε εκφραστικά στοιχεία, είναι ένα πεδίο δύσκολης αναζήτησης που προβάλλεται 

και ερευνάται από μαθητές που δεν  αποτελεί πρώτη επιλογή εκμάθησης και 

επισκιάζεται από την αγγλική. 

Η δημιουργία ενός «τεχνήματος» της ερευνητικής εργασίας πήρε τη μορφή μικρού 

φωνητικού συνόλου στο οποίο έγινε η εκμάθηση και απόδοση “A capella” του 

γαλλικού chanson “Plus ne suys” του συνθέτη Clement Janequin. Το τέχνημα αυτό 

προβλήθηκε  από τους μαθητές της ομάδας στη τελική παρουσίαση της εργασίας  

στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. 

Ως υπεύθυνη καθηγήτρια υποστήριξης και συντονισμού της παρούσας εργασίας-

project, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους μαθητές της ομάδας, οι 

οποίοι εργάστηκαν μεθοδικά και συστηματικά, πετυχαίνοντας να ολοκληρώσουν 

την εργασία που τους ανατέθηκε, ξεπερνώντας τυχόν προβλήματα που συνάντησαν 

κατά την διάρκεια αυτής της προσπάθειάς τους. 

Η υπεύθυνη καθηγήτρια 

Λουκάκη Ευαγγελία 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, με κοσμικά 

τραγούδια χαρακτηριστικών Γάλλων συνθετών, όπως του Claudin de Sermisy, του 

Thomas Crecquillon και του Clement Janequin στην εποχή της Αναγέννησης. 

 

Κύριος σκοπός της είναι η « διερεύνηση της αντιστοιχίας ποίησης και μουσικής στα 
τραγούδια αυτά». Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η εργασία αποτελείται από 
τέσσερα στάδια ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Στο πρώτο στάδιο, αναφέρονται μερικά εισαγωγικά βιογραφικά στοιχεία για τους 
παραπάνω συνθέτες, τα οποία δίνουν μία σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων και 
γενικότερα του τρόπου ζωής τους. 
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β) Στο δεύτερο στάδιο ανάλυσης, μελετάται το "chanson" ως είδος μουσικής 

σύνθεσης στα χρόνια της Αναγέννησης. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η ποικίλη 

θεματολογία του, η οποία είναι εμπνευσμένη από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις 

της καθημερινής ζωής: 

 

 
 
Επιπλέον, αναφέρονται τα μουσικά στοιχεία που το σηματοδοτούν και το 
χαρακτηρίζουν. Επίσης, γίνεται αναφορά στον ρόλο της τυπογραφίας, τόσο ως 
μέσου ανάπτυξης, όσο και μέσου γρήγορης γνωστοποίησης και μετάδοσης του: 
 

 
 
 

γ) Στο τρίτο στάδιο, παρουσιάζονται τα τραγούδια αποκλειστικά του Clement 
Janequin, ως κυριότερου εκπροσώπου του γαλλικού “chanson”. Γίνεται 
διαχωρισμός αυτών των τραγουδιών ως προς τη θεματολογία τους. 
 
 Ένα τραγούδι του Clement  Janequin αναλύεται και μελετάται, που αποτελεί 
έκφραση μιας  αντιπροσωπευτικής τάσης (στυλ) ποιητικής και φωνητικής μουσικής 
δημιουργίας του 16ου αιώνα: 
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• "Plus ne suys"(μετάφρ.: «Ποτέ δεν ήμουν»)= "chanson" που εξυμνεί με 
μεγαλοπρέπεια, θέματα όπως τα νιάτα, η αγάπη, ο θάνατος και η ζωή. 
 

δ) Στο τέταρτο στάδιο, το οποίο είναι το σημαντικότερο και το εκτενέστερο, 
καθορίζονται τέσσερα βασικά στάδια διερεύνησης αυτού του τραγουδιού: 
 

i. Η ανάλυση του ποιητικού κειμένου. 
 

ii. Η ανάλυση της μουσικής υφής του. 
 

iii. Η σχέση μουσικής και κειμένου, στο τραγούδι αυτό. 
 

iv. Στο τέταρτο (και τελευταίο) μέρος της ανάλυσης, αναφέρονται τα γενικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν, υπό μορφή επιλόγου. 
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2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ CHANSON 16OY AI. 

 

 

 

 

 

2.1. Claudin de Sermisy 

  

2.1.1. Βιογραφία 

Ο Claudin de Sermisy (περίπου 1490 - 13 Οκτωβρίου  1562) ήταν Γάλλος συνθέτης της 

εποχής της Αναγέννησης. Μαζί με τον Clément  Janequin ήταν από τους πιο γνωστούς 

συνθέτες του γαλλικού chanson στις αρχές του 16ου αιώνα. Επιπλέον ήταν  συνθέτης 

θρησκευτικής μουσικής.  
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Ο Claudin de Sermisy  πιθανότατα γεννήθηκε ή στην Πικαρδία  ή στη Βουργουνδία  ή  στη 

περιοχή Île - de – France της βορειοδυτικής Γαλλίας.   

Κάποια στιγμή στις αρχές της ζωής του, μπορεί να μελέτησε το έργο του  Josquin des Prez, 

αλλά πολλοί μουσικολόγοι θεωρούν το αίτημα αναξιόπιστο. Η τύχη του Sermisy πριν το 

1508 δεν είναι γνωστή, αλλά η παρουσία του στο Βασιλικό Παρεκκλήσι ήταν σίγουρα 

αληθής από το γεγονός ότι το 1508 ο νεαρός Sermisy διορίστηκε ως τραγουδιστής στο 

Βασιλικό Παρεκκλήσι του Λουδοβίκου ΧΙΙ, όπου ήταν και κληρικός. Η ημερομηνία  γέννησής 

του συνάγεται από την ημερομηνία που εντάχθηκε στο Βασιλικό Παρεκκλήσι  η οποία ήταν, 

η σωστή για εκείνη την εποχή,  τα  18 έτη. Το 1515 πήγε στην Ιταλία με τον γάλλο βασιλιά  

Francis I  και το 1520 έλαβε μέρος  σε μουσικές εκδηλώσεις  που διοργανώθηκαν από τον 

Francis I και Henry VIII της Αγγλίας ως τραγουδιστής και συνθέτης. Το 1532 συμμετείχε 

επίσης σε παρόμοια συνάντηση μεταξύ των βασιλιάδων στην περιοχή της Boulogne, για την 

οποία έγραψε ένα τελετουργικό motetο. 

Για ένα διάστημα στις αρχές της δεκαετίας  του 1520 ο  Sermisy ήταν διάκονος στον ναό 

Notre - Dame - de - la - Rotonde στη πόλη Ρουέν, αλλά έφυγε από εκεί το 1524 για να λάβει 

μια παρόμοια θέση στην Αμιένη. Από το 1532 διετέλεσε μουσικός διευθυντής της Βασιλικό 

Παρεκκλήσι, ακόμη υπό Φραγκίσκου Α΄, ο οποίος βασίλεψε μέχρι το 1547. Σε αυτό το 

πόστο ήταν αναμενόμενο να διδάξει και να έχει τη φροντίδα χορωδίας αγοριών, καθώς και 

να προσλάβει  ταλαντούχους χορωδούς  Το 1533, εκτός από τη θέση του στο Βασιλικό 

Παρεκκλήσι, έγινε διάκονος του ναού Sainte - Chapelle, θέση που απαιτούσε  να ζει στο 

Παρίσι όπου και απέκτησε ένα μεγάλο σπίτι εκεί. Λίγα βιογραφικά στοιχεία είναι διαθέσιμα 

σχετικά με τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αλλά φαίνεται να είχε δραστηριοποιηθεί ως 

συνθέτης, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης των έργων του. Θάφτηκε στο Sainte - 

Chapelle . 

2.1.2. Μουσικά έργα 

� Ιερή-θρησκευτική μουσική 

Ο Claudin de Sermisy  έγραψε ιερή-θρησκευτική  και κοσμική μουσική, φωνητικού 

χαρακτήρα. Ως προς την   ιερή-θρησκευτική μουσική του, 12 πλήρεις σειρές έχουν 

διασωθεί, περιλαμβάνοντας μία σειρά Requiem, καθώς και περίπου 100 μοτέτα, κάποια 

Magnificants  και μια σειρά από Θρήνους. Φάνηκε να παρέμεινε πιστός καθολικός  σ’όλη 

του τη ζωή. 

Το ενδιαφέρον του για την ιερή φωνητική μουσική αυξήθηκε σταθερά σε όλη τη ζωή του, 

που αντιστοιχεί σε μείωση του ενδιαφέροντος για κοσμικές μορφές, χρησιμοποιώντας τις 

ημερομηνίες δημοσίευσης ως οδηγούς (πραγματικές ημερομηνίες δημιουργίας  στις 

συνθέσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί για τους συνθέτες αυτής της περιόδου, 

εκτός αν ένα έργο τύχαινε να συνθεθεί για μια συγκεκριμένη περίσταση). Κατά τα τέλη της 

καριέρας του, δεδομένου ότι το στυλ της επικρατούσας  πολυφωνίας μεταξύ των 

σύγχρονων συνθετών ήταν πυκνό,  με διάχυτη αντιστικτική μίμηση όπως χαρακτηρίζεται 

στη μουσική του Mouton και Gombert, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Sermisy είχε την 

τάση να αποφύγει αυτό το στυλ, προτιμώντας σαφέστερη υφή και σύντομες φράσεις: ένα 

στυλ που μοιάζει περισσότερο με τα chansons  που έγραψε νωρίτερα στην καριέρα του. 
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Επιπλέον, μετέτρεπε την υφή στην σύνθεσή του από εναλλασσόμενα πολυφωνικά 

περάσματα σε ομορυθμικά, συγχορδιακά στοιχεία, όμοιας υφής με αυτά  που βρέθηκαν 

στην κοσμική μουσική του.. 

Ο Sermisy έγραψε ένα από τα λίγα πολυφωνικά Πάθη που βρέθηκαν στη γαλλική 

μουσική αυτής της περιόδου. Το μουσικό σκηνικό είναι απλό, σε σύγκριση με τα 

μοτέτα του και ο ίδιος προσπάθησε να κάνει το κείμενο σαφές και  κατανοητό. Το 

ευαγγέλιο που έχει επιλεγεί είναι Ματθαίον . 

� Chansons 

 Η πιο διάσημη συμβολή του Sermisy στην μουσική φιλολογία είναι  τα chansons, εκ των 

οποίων διασώζονται περίπου 175 σε αριθμό. Είναι παρόμοια με εκείνα του Janequin, αν και 

λιγότερο προγραμματικά (=περιγραφικά). Το ύφος του σε αυτά τα έργα έχει επίσης 

περιγραφεί ως πιο χαριτωμένο και λαμπερό από εκείνο του αντίπαλου συνθέτη.  Συνήθως 

τα chansons  του Sermisy είναι συγχορδιακού-ομοφωνικού  χαρακτήρα, αποφεύγοντας την 

επιδεικτική αντιστικτική πολυφωνία. Ο Sermisy ήταν λάτρης των γρήγορων 

επαναλαμβανόμενων φράσεων, οι οποίες δίνουν στην μουσική υφή μια συνολική 

ελαφρότητα. 

Τα ποιητικά κείμενα που ο Sermisy επέλεξε ήταν συνήθως από σύγχρονους ποιητές, 

όπως ο Clément Marot (χρησιμοποιήθηκε  περισσότερο  από οποιονδήποτε άλλον 

συνθέτη). Τυπικά θέματα ήταν η ανεκπλήρωτη αγάπη, η φύση, και το ποτό.Τα 

περισσότερα  chansons του είναι για τέσσερις φωνές, αν και έγραψε και  μερικά για 

τρεις φωνές. Τα chansons αυτά έχουν επίδραση από ένα είδος κοσμικής μουσικής, 

την ιταλική frottola, αλλά  και ο ίδιος ο Sermisy επηρέασε  Ιταλούς  συνθέτες, αφού 

η μουσική του ανατυπώθηκε πολλές φορές τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλα μέρη 

της Ευρώπης . 

Ο Sermisy ήταν γνωστός  σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και τα αντίγραφα της μουσικής 

του βρίσκονται στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και αλλού. Ο 

Rabelais τον ανέφερε στο Γαργαντούας και Pantagruel (Βιβλίο 4) μαζί με αρκετούς 

άλλους σύγχρονους συνθέτες. Η μουσική του Sermisy είχε μεταγραφεί πολλές 

φορές για  λαούτο, καθώς και άλλα μουσικά όργανα με πλήκτρα, με καλλιτέχνες 

από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Πολωνία εκτός από την Γαλλία. Ακόμα κι αν ο 

Sermisy ήταν καθολικός, πολλά από τα τραγούδια του, διατέθηκαν από  

Προτεσταντικούς μουσικούς στην επόμενη γενιά. 
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2.2. Clément Janequin 

 

2.2.1. Βιογραφία 

Ο Clément Janequin (περ. 1485-1558) ήταν Γάλλος συνθέτης της Αναγέννησης. Ήταν ένας 

από τους πιο διάσημους συνθέτες του κοσμικού chanson ολόκληρης της Αναγέννησης  και 

μαζί με τον Claudin de Sermisy  είχε τεράστια επιρροή στην ανάπτυξη του παρισινού 

chanson  και  ειδικά του  προγραμματικού chanson. Η ευρεία διάδοση της φήμης του 

κατέστη δυνατή με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της εκτύπωσης  της μουσικής . 

Ο Janequin γεννήθηκε στο Châtellerault της ευρύτερης γαλλικής περιοχής της Vienne, κοντά 

στο Πουατιέ(Poitiers). Από το έτος 1505, ο Janequin βρισκόταν στην πόλη Bordeaux και 

ήταν οπαδός του Lancelot Du Fau. Ο Lancelot Du Fau ήταν ισχυρό πρόσωπο με μεγάλη 

επιρροή στην πόλη Bordeaux. Ήταν ο παιδαγωγός-διδάσκαλος και προστάτης του Janequin. 

Διετέλεσε επίτροπος επισκόπου (γαλλ : "vicaire-generaI: γενικός βικάριος") της πόλης 

Bordeaux και ιερεύς των παρακάτω ενοριών Saint-Andre και Saint-Seurin. Γνωστός 

ουμανιστής, γνώστης του κανονικού δικαίου και μελετητής του Εράσμου και του 

Λούθηρου, κατείχε μια αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη. Διατήρησε τη θέση αυτή μέχρι το 

θάνατό du Fau το 1523, οπότε ο  Janequin  χάρη στον αρχιεπίσκοπο της πόλης Jean de Foix 

έγινε  το έτος 1525 ιερεύς σε διάφορες ενορίες(του Saint-Emilion, το έτος 1530 ιερεύς 

επικεφαλής της ενορίας Saint-Michel της πόλης Rieufret, καθώς επίσης και της ενορίας 

Saint-Jean της πόλης Mezon). Κατόπιν δετέλεσε πρεσβύτερος της πόλης Garosse του νομού 

Landes της Ν.Δ. Γαλλίας. Ο C. Janequin δεν διέμενε σε καμία από τις παραπάνω 

εκκλησιαστικές ενορίες, αντιθέτως επεδίωκε την ενοικίαση τους, όπως συνηθιζόταν εκείνη 

την εποχή, για να καρπούται τα χρηματικά οφέλη, το ύψος των οποίων όμως ήταν αρκετά 

χαμηλό. 

Το έτος 1528, ο C. Janequin συναντήθηκε με τον παριζιάνο τυπογράφο Pierre 

Attaingnant, ο οποίος διέθεσε έργα του σε όλη την Ευρώπη. To έτος 1529 πέθανε ο 

αρχιεπίσκοπος του Bordeaux, Jean de Foix. Ο Janequin εγκαταστάθηκε στην πόλη 

Angers το έτος 1531, όπου κατοικούσε ο αδερφός του και διέμεινε σ' αυτόν τον 

τόπο για δέκα χρόνια. Το έτος 1526 ήταν ήδη επικεφαλής ιερεύς στην πόλη Brossay 
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και το έτος 1527 εφημέριος του καθεδρικού ναού της πόλης Angers. Σ' αυτή την 

πόλη, το έτος 1534 ο Janequin διηύθυνε την εκκλησιαστική χορωδία του 

καθεδρικού της ναού. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο τυπογράφος 

Attaingnant  δημοσίευσε περίπου 125 τραγούδια ("chansons") του C.  Janequin και 

κυρίως καινούργιες εκδόσεις των σπουδαιότερων περιγραφικών του τραγουδιών 

του έτους 1528 καθώς και έναν όγκο από μοτέτα. 

Στην πόλη Angers, ο συνθέτης απέκτησε δύο φίλους-προστάτες, τον Jean Daniel και 

τον Francois de Gondi. Παρ' όλη την βοήθεια τους όμως, οι οικονομικοί πόροι του 

μουσικού δεν επαρκούσαν ώστε να του εξασφάλιζαν μία ευκατάστατη και άνετη 

διαβίωση. Το έτος 1548 μάλιστα, σε ηλικία πενήντα πέντε ετών, ξεκίνησε σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο της πόλης με την ελπίδα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

μία πιο επικερδή εργασία, αφού εκείνη την εποχή, υψηλές χρηματικές αμοιβές 

δικαιούνταν, στο μεγαλύτερο ποσοστό, κάτοχοι πανεπιστημιακών διπλωμάτων ή 

έστω άτομα που βρίσκονταν στο στάδιο αξιόλογων σπουδών. Η κίνησή του αυτή, 

πρόσφερε μια ευπρόσδεκτη ώθηση στην καριέρα του  και  το 1548-49 με την 

πρόσθετη βοήθεια του Charles de Ronsard (αδελφός του ποιητή Pierre de Ronsard), 

έγινε αρχιεφημέριος στην  πόλη  Unverre. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

έζησε στο Παρίσι αφού εκείνη την περίοδο εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του 

Παρισιού. 

Προς το τέλος των σπουδών του ο Janequin τέθηκε υπό την προστασία του Δούκα 

Francois de Guise και αυτή τη φορά προσέλκυσε την προσοχή του Clement Marot 

και του Rabelais. Μερικά μάλιστα καινούρια περιγραφικά του τραγούδια 

εγκωμίαζαν τις πολεμικές νίκες του προστάτη του στις πόλεις Metz και Renty. Αυτή 

την περίοδο, ειδικότερα πριν το έτος 1555, προσλαμβάνεται ως τακτικός ψάλτης 

(γαλλ: "chantre ordinaire") στο Βασιλικό Παρεκκλήσι. Εγκαθιστάμενος στην 

εκκλησία των Παρισίων St-Germain-des-Pres εμφάνισε κατά τα έτη 1555 και 1558 

μουσικές συνθέσεις για ηθικοπλαστικά αναγνώσματα (γαλλ: "textes edifiants"), για 

ψαλμούς του Δαυίδ και για θρησκευτικά τραγούδια.  

Ο Janequin, κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε την ικανοποίηση να του 

απονεμηθεί ο τίτλος "τακτικός συνθέτης του βασιλιά". Αυτήν την περίοδο συνέθεσε 

τη μουσική του διαθήκη "Ογδόντα δύο ψαλμούς του Δαυίδ", τους οποίους 

αφιέρωσε στην Βασίλισσα. Εκείνη την εποχή ο Janequin διέμενε στην περιοχή 

Quartier Latin, rue de la Sorbonne, μαζί με την οικιακή του βοηθό. Δεδομένου ότι 

δεν υπάρχει κανένα έγγραφο  ως αποδεικτικό στοιχείο, το ζήτημα του αν 

ενσωματώθηκε με τους Προτεστάντες παραμένει αναπάντητο. 

Πριν τον θάνατο του, ο μουσικός διόρθωσε το έργο "Περιβόλι Μουσικής" ("Verger 

de Musique") που εμφανίστηκε την επόμενη χρονιά -1559- πάνω σε ποιητικά 

κείμενα που πρόσφερε ο γνωστός ποιητής της εποχής ο J.A. de Baif. 
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Στη διαθήκη του, με συμβολαιογράφο τον Chappelain  και ημερομηνία 18 

Ιανουαρίου του 1558, ο Janequin υπαγόρευσε τις τελευταίες του επιθυμίες και 

άφησε μια μικρή περιουσία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πέθανε μερικές μέρες 

αργότερα  στο Παρίσι. 

2.2.2. Μουσικά έργα και επιρροή 

 Ο Clement Janequin αγαπούσε το chanson ως είδος μουσικής σύνθεσης, το οποίο 

τραγουδιόταν ευρέως. Στο Παρίσι, ο τυπογράφος  Pierre Attaingnant εξέδωσε τα 

chansons του Janequin τυπωμένα σε πέντε τόμους. Το γνωστό chanson « La 

Bataille», το οποίο απεικονίζει έντονα τους ήχους και τη δραστηριότητα μιας μάχης, 

είναι ένα αγαπημένο ακόμη και στην παρούσα ημέρα, a cappella  τραγούδι. 

O Janequin  έγραψε πολύ λίγη λειτουργική μουσική.  Λιγοστά μοτέτα, 2 

λειτουργίες(messes),250 κοσμικά chansons  και πάνω από 80 επεξεργασίες ψαλμών 

καθώς και chansons spirituelles - το γαλλικό αντίστοιχο του ιταλικού Madrigale 

Spirituale - ήταν η κύρια κληρονομιά του. 

Τα προγραμματικά chansons για τα οποία είναι διάσημος ο  Janequin ήταν συνήθως 
έξυπνες μιμήσεις φυσικών ή ανθρωπογενών ήχων :  

� Στο chanson “Le chant des oiseaux” (το τραγούδι των πουλιών) μιμείται  
ήχους πουλιών  με ήχους ανθρώπινης ομιλίας (ήχος από ανθρώπινη 
φλυαρία ή κραυγή). 

�  Στο chanson “ La Chasse” μιμείται τους ήχους από τη διαδικασία ενός 
κυνηγιού.  

� Στο chanson “La Bataille” (Escoutez tous gentilz), ίσως το πιο διάσημο, και 
σχεδόν σίγουρα γραμμένο για να γιορτάσει τη γαλλική νίκη επί των 
ελβετικών συμμάχων στη μάχη του Marignano το 1515, μιμείται ήχους 
μάχης και χαρακτηρίζεται από ήχους απότομους και τραχείς,  
συμπεριλαμβάνοντας ήχους  πολεμικής τρομπέτας, κανόνια και  κραυγές 
τραυματιών.  

 
Όλοι αυτοί οι ήχοι αποδίδονται με σαφήνεια με τη χρήση ειδικών εκφραστικών 
μέσων, γνωστά ως  «ονοματοποιητικά στοιχεία» που έγιναν κοινός τόπος στη 
μετέπειτα μουσική του 16ου αιώνα, και μεταφέρθηκαν στην εποχή του Μπαρόκ, με 
πρωτοπόρο  τον  Janequin. Εκτός από τα προγραμματικά chansons για τα οποία 
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είναι πιο γνωστός, ο Janequin έγραψε επίσης, σύντομες  και εκλεπτυσμένες  
συνθέσεις περισσότερο στο στυλ του Claudin de Sermisy. Για αυτά τα chansons 
έβαλε ποιητικά κείμενα από μερικούς εξέχοντες ποιητές της εποχής, 
συμπεριλαμβανομένου του Clément Marot,  ενός  νεαρού ποιητή που προσπάθησε 
να αλλάξει τις παραδοσιακές μορφές της γαλλικής ποίησης και εξέδωσε μια 
ποιητική, σε στυλ παρόμοιο με αυτό των λαϊκών και δημοτικών κειμένων. 
 
Εργογραφία σε Χειρόγραφα 

    2 chansons σε ms. 125-123, Bibliothèque Municipale , Cambrai, Γαλλία 

    3 chansons σε ms. 204 ? 1508 ? 1516 , Bayerische Staatsbibliothek, Μόναχο, 

Γερμανία 

    La Bataille στα αρχεία της Puebla Cathedral, Puebla, Μεξικό 

    Ένα chanson σε ms. 74 Η. 7, Koninklijke Bibliotheek, Χάγη, Ολλανδία 

    3 chansons σε ms. Ashb . 1058 Biblioteca Laurenziana, Φλωρεντία (Το μέρος του 

τενόρου είναι σε ms. Cons . Rés . 255, Bibliothèque nationale de France, Παρίσι) 

    5 chansons σε ms. Bourdeney - Pasche , Bibliothèque nationale de France , Παρίσι, 

vers 1605 

    2 chansons στην κα AR 940/41, Proske - Bibliothek, Ρέγκενσμπουργκ, Γερμανία. 

 

Παλαιό ιστορικό εκδόσεων 

    Τα περιγραφικά τραγούδια του Clement Janequin είναι πολυάριθμα. Δίνεται μία 
λεπτομερής λίστα αυτών των τραγουδιών: 
 

 
 

� 1528: Τραγούδια διορθωμένα και τυπωμένα εκ νέου του διακεκριμένου C. 
Janequin, από τον γάλλο τυπογράφο P. Attaingnant: 
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- Reveillez-vous (chant des oiseaux). 
- Escoutez vous gentils Gallois (La Bataille) 
- Gentils veneurs (la chasse au cerf) 
- Or sus vous dormez trop (Ie chant de l’ alouette) 
- Las povre coeur 
 

� 1529: 6 gaillardes και 6 pavanes μαζί με 13 τετράφωνα chansons τυπωμένα 
από τον Attaingnant καθώς και το περιγραφικό τραγούδι: 

- Voulez-vous ouir les cris de Paris 
 

 
 

 
� 1530: 36 chansons τετράφωνα, τυπωμένα από τον Attaingnant καθώς και το 

περιγραφικό τραγούδι: 
- Chansons sonnons trompetes 

� 1545: Ο τυπογράφος Gardane εκδίδει τα ίδια καθώς και το περιγραφικό 
τραγούδι: 
- Le chant du Rossignol 
 

� 1545: Ο τυπογράφος Susato εκδίδει τα ίδια καθώς και το περιγραφικό 
τραγούδι: 
- I a chasse au Lievre 
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� 1551: Ο τυπογράφος De Chemin Susato εκδίδει τα ίδια καθώς και τα 
περιγραφικά τραγούδια: 
- 2 chansons faites sur la prise et reduction de Boulogne» 
- La Meuriere de Vernon 
 

� 1555: Ο ίδιος τυπογράφος εκδίδει τα ίδια καθώς και τα περιγραφικά 
τραγούδια: 
- La Bataille de Metz 
- La jalousie 
 

� 1555: Ο ίδιος τυπογράφος εκδίδει επίσης το περιγραφικό τραγούδι: 
- Le caquet des Dames: 
 

 
 
 

� 1559: Οι τυπογράφοι Α. leRoy και Ballard εκδίδουν σχεδόν όλη τη συλλογή 
των τραγουδιών του Janequin, καθώς επίσης και τα περιγραφικά τραγούδια: 

- Ia Bataille de Renfy 
-  la Bataille de Marignan: 
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Σύγχρονες εκδόσεις 

• Bordes Charles (1863-1909), Chansonnier du XVIe siècle, Paris 1905 [4 

chansons]. 

• Brennecke Wilfried (1926, EDITEUR), Carmina germanica et gallica (Ι). 

• Bärenreiter - Verlag Kassel 1956 [1 chanson]. 

• Cauchie Maurice (1882-1963, EDITEUR), Clément Janequin, 30 chansons για 

τρεις και τέσσερις φωνές, Rouart, Παρίσι 1928. 

• Le Caquet des femmes, Rouart, Paris 1925.  

• 15 chansons du XVIe siècle, 1926 .  

• Un psaume για 4 φωνές. Dans "Cauchie Maurice, Mélanges de musicologie 

offerts à M. Lionel de La Laurencie", Droz, Παρίσι 1933. 

• Eitner Robert (1832-1905, EDITEUR), 60 chansons ZU 4 Stimme, 

Publikationen der Gesellschaft für Musikforschung, herausgegeben (23) 1899 

[2 chansons]. 

• Norbert - Henry (1863-1952, EDITEUR), Extraits des Maîtres musiciens de la 

Renaissance française (18-21, 23, 28-30). 1905 [8 chansons]. 

• Chansons (Attaingnant 1528), dans " Maîtres musiciens de la Renaissance 

française" (VII) 1898 - 31 chansons d' Attaingnant . Dans " Maîtres musiciens 

de la Renaissance française "(V), Παρίσι 1894 [5 chansons]. La Fleur des 

musiciens de P. de Ronsard, Paris 1923 [chansons 3 ? Edite και par Jean 

Tiersot dans " Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft (IV) 

1902/1903, σ. 119-128]. L' Alouette (avec les 5 voix de Claude Le Jeune) 

Leduc, Paris 1900. Répertoire Populaire de la musique de Renaissance 

Senart, Παρίσι 1914 [mon dieu Héla ], Messe La Bataille Salabert, Παρίσι 

1947. Florilège de la Renaissance (1) 1928 (4 chansons). 

• Indy Vincent d '(arrangeur), La guerre de Renty (ajout d' une voix). Rouart , 

Παρίσι 1916. 

• Lesure François (1923-2001, EDITEUR), Motet Congregati sunt, Éditions de l' 

Oiseau - Λύρα, Μονακό 1950. 

• Anthologie de la chansons parisienne au XVIe, Éditions de l' Oiseau - Λύρα ? 

Μονακό 1952[5 chansons]. 

• Merritt Arthur Tillman (1902-1998), έκδοση monumantale des chansons 

polyphoniques de Clémant Janequin [Σε συνεργασία με FRANCOIS  

Lesure],1971. 

• Motet Congregati sunt dans " 16ου αιώνα Motet " (14) 1995. 
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2.3. Thomas Crecquillon   

 

  
 

2.3.1. Βιογραφία 

Ο Thomas Crecquillon (περ. 1505 - πιθανώς στις αρχές του 1557) συνθέτης της Αναγέννησης 

από τις Κάτω Χώρες (σημερινή Ολλανδία). Θεωρείται ότι είναι οπαδός της γαλλο- 

φλαμανδικής μουσικής σχολής . Ενώ ο τόπος γέννησής του είναι άγνωστος, ήταν πιθανώς 

εντός της ευρύτερης περιοχής των Κάτω Χωρών, και πιθανότατα πέθανε στη πόλη  Béthune.  

Πολύ λίγα στοιχεία είναι γνωστά για τη σύντομη ζωή του. Ήταν μέλος του παρεκκλησίου 

του αυτοκράτορα Καρόλου Ε΄, αλλά αν ήταν κληρικός  ή απλώς ένας μουσικός εξακολουθεί 

να είναι ασαφές  αφού άλλωστε τα σωζόμενα έγγραφα αναφέρονται σε αντιφατικές 

μαρτυρίες. Αργότερα φαίνεται να κατείχε θέσεις σε Dendermonde, Béthune, Leuven, και 

Ναμούρ. 

 Σε αντίθεση με πολλούς από τους συνθέτες της εποχής, ποτέ δεν φαίνεται να εγκατέλειψε 

το τόπο καταγωγής του  για την Ιταλία ή για άλλα μέρη της Ευρώπης. 

 Πιθανό είναι να πέθανε το έτος 1557, πιθανώς ως ένα θύμα της σοβαρής επιδημίας της 

πανούκλας στην πόλη Béthune εκείνο το έτος. 

2.3.2. Μουσικά έργα και επιρροή 

Η μουσική του Crecquillon  θεωρήθηκε ιδιαίτερη από τους συγχρόνους του  και 

δείχνει μια αρμονική και μελωδική ομαλότητα που προϊδεάζει το αποκορύφωμα 

του πολυφωνικού ύφους του Palestrina. Έγραψε δώδεκα λειτουργίες(misses), πάνω 

από 100 μοτέτα και σχεδόν 200 chansons . Στυλιστικά χρησιμοποιεί στοιχεία 

μίμησης, όχι με τον τρόπο του Josquin des Prez,αλλά σε όλα σχεδόν τα ιερά-

θρησκευτικά έργα του(misses και motets), ακολουθεί τη σύγχρονη τάση  να 

διεισδύει στο στοιχείο της  αντιστικτικής μίμησης και στο γενικότερο στοιχείο της 

πολυφωνικής πολυπλοκότητας. Σε αντίθεση με τον Josquin, ο Crecquillon ποικίλλει 

σπάνια την μουσική υφή του με δραματικές αλλαγές στην πολυφωνική ροή, 
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προτιμώντας την ομαλότητα και τη συνέπεια σ’αυτό που αρχικά έχει επιλέξει. Στα 

κοσμικά του chansons, σε αντίθεση με τους περισσότερους  συνθέτες της εποχής 

του, κάνει χρήση μιας  εκτεταμένης  επανάληψης φράσεων (για παράδειγμα της 

τελευταίας φράσης). Τα chansons του Crecquillon δημιουργούν μια μουσική 

πραγματικότητα, η οποία προβλέπει μερικά από τα καλύτερα μοντέλα για την 

μετέπειτα ανάπτυξη του μουσικού είδους πολυφωνικής μουσικής σύνθεσης, της 

«Canzona», δηλ. την οργανική μουσική μορφή που αναπτύσσεται άμεσα μετά  το 

chanson. Επίσης, πολλά από τα chansons του συνοδευόντουσαν  από όργανα, 

ιδιαίτερα από λαούτο. 

 

 

Οι τυπογράφοι  Pierre Phalèse (από τη περιοχή Leuven) και Tielman Susato (από τη 

περιοχή Αμβέρσας), δημοσίευσαν τη μουσική του Crecquillon περισσότερο από 

αυτήν οποιουδήποτε άλλου συνθέτη, γεγονός το οποίο δείχνει την έκταση της 

φήμης του στο χρόνο, αν και η μουσική του δεν εκτελείται τόσο συχνά σήμερα. 
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3. ΕΙΔΗ ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΛΕΙ ΤΗ  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ “CHANSON” 

 

Le blason (σύμβολο): Είναι ένα είδος ποίησης, το οποίο αναφέρεται στα φυσικά 

χαρακτηριστικά της γυναίκας. Είναι περιγραφικό και συμβολικό (Shakespeare). 

Le complaint (θρηνωδία): Σε αυτό το είδος ποίησης, ο ποιητής θρηνεί είτε την 

σκληρότητα ενός άπιστου εραστή, είτε την άφιξη κάποιων δυστυχιών, όπως η 

φτώχια και η εξορία. Περιγράφει επίσης την βαθιά θλίψη ή το πένθoς- λύπη για τον 

χαμό κάποιου ανθρώπου ή  άλλου είδους δυστυχίες (Chaucer, Villon, Surrey, 

Spenser). 

Le débat (έριδα): Είναι ένα είδος ποίησης στο στυλ μιας  λογομαχίας μεταξύ δύο 

ανθρώπων (διάλογος) που αναπαριστούν, συνήθως μία αντίθεση. Π.χ.: χειμώνας-

καλοκαίρι, νερό-κρασί, σώμα-ψυχή κ.α. (12ος-13ος αι. Στην Ευρώπη, Villon). 

L’églogue (ειδύλλιο): Είναι ένα είδος ποιμενικής-βουκολικής  ποίησης, το οποίο 

αναφέρεται είτε στον θάνατο ενός φίλου ή κάποιου κοσμικού προσώπου, είτε 

αντικατοπτρίζει σοβαρά ένα πανηγυρικό θέμα και δημιουργεί μία αντίθεση (Gray, 

Whitman, Sicilian). 

L’embléme (έμβλημα):  Είναι ένα είδος συμβολικής  ποίησης, το οποίο ασχολείται 

κυρίως με κάποιο  οικόσημο-έμβλημα  και έχει συμβολική σημασία (Francis  

Quarles). 

L’épigramme  (επίγραμμα): Είναι ένα είδος ποίησης, το οποίο αποτελείται, είτε από 

σύντομα ποιήματα με μία πνευματώδη στροφή της σκέψης, είτε από έξυπνα 

συμπυκνωμένες φράσεις της πεζογραφίας (17ος-18ος αι., Voltaire). 

L’épitre  (επιστολή): Είναι ένα είδος ποίησης στο οποίο τα ποιήματα έχουν την 

μορφή ενός γράμματος σ’έναν φίλο ή στο αφεντικό και είναι γραμμένα σε γνώριμο, 

ομιλητικό ύφος (Pope,1715). 

L’hymne  (ύμνος): Είναι ένα είδος λυρικής ποίησης, το οποίο μελοποιείται, και τα 

ποιήματά του είναι προς τιμήν κάποιων θεοτήτων (Shelley). 

La pastorale  (ποιμενικό δράμα):  Είναι ένα είδος ποίησης, του οποίου τα ποιήματα 

έχουν έναν αρκετά συμβατικό τρόπο γραφής, και εκθειάζει την αθωότητα της ζωής 

των βοσκών (Marlow). 

La satire  (σάτιρα): Είναι ένα είδος ποίησης, μέσω του οποίου αποκαλύπτονται οι 

αδυναμίες κάποιων ανθρώπων ακόμη και μίας ολόκληρης κοινωνίας, με σκοπό  να 

γελοιοποιηθούν και να περιφρονηθούν (Moliére, Chaucer, Byron). 
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Από τη παραπάνω λίστα ειδών ποίησης  προκύπτει ότι το γαλλικό "chanson" στο 
τέλος του 15ου αιώνα δεν αποτελεί απλή φόρμα τέχνης αλλά και απόδειξη μιας 
γενικότερης κουλτούρας, που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια επηρεασμού της από τις 
δραστηριότητες της γαλλικής αυλής. Χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

o Τη θεματολογία του την αντλεί, ως επί το πλείστον από θέματα όπως είναι 
οι είσοδοι ηγεμόνων στις πόλεις, τα βασιλικά βαπτίσματα και οι βασιλικοί 
γάμοι και γενικότερα οι γιορτές, οι λιτανείες, τα συμπόσια, οι συνεστιάσεις, 
οι χοροί. Οι δημιουργοί-ποιητές των στίχων των παραπάνω τραγουδιών που 
είναι στην πλειοψηφία τους ανώνυμοι, δημιουργούν χαρούμενα ποιητικά 
κείμενα, εμπνευσμένα αλλά και προορισμένα να συνοδεύουν διάφορες 
κοινωνικές εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής, όπως τραγούδια που 
ακούγονται κατά την διάρκεια πόσης -"chansons a boire", καθώς και 
χορευτικά τραγούδια -"chansons a danser".  Διακρίνεται λοιπόν, η ύπαρξη 
"chansons" σε λαϊκή γλώσσα ως φορέας μιας κοσμικής μουσικής με 
ελεύθερη φόρμα, όπου ο στίχος είναι συχνά "boiteaux" (ετυμ. = κουτσός) 
και με παραμελημένη φόρμα ομοιοκαταληξίας. Πολλά από τα ποιητικά 
κείμενα αποτελούν παραδείγματα παλαιών σταθερών ποιητικών μορφών 
όπως είναι "το rondeau, το virelai, η bergerette". Αρκετά χαρακτηρίζονται 
ήδη από τις φόρμες των στροφικών τραγουδιών και των τραγουδιών με 
refrain. Σ' αυτά τα τελευταία συναντούνται συχνά και ονοματοποιητικά 
στοιχεία (γαλλ.=onomatopees"), όπου η ποίηση συνδυάζει μικρότερα 
τμήματα λέξεων (ονοματοποιητικά στοιχεία). Έτσι, η κατά μίμηση του ήχου 
δημιουργία λέξεων, πετυχαίνει τον σχηματισμό μιας σαφούς ακουστικής 
εντύπωσης. Στην συνέχεια, κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα, σε σύντομα 
τετράστιχα ή δεκάστιχα "chansons", συνεχίζεται να τραγουδιέται ο 
απολαυστικός χαρακτήρας του "ανθρώπινου ζειν", που γίνεται πλέον 
αντιληπτός μέσα από τον περίτεχνο συνδυασμό ενός λεπτού λυρισμού και 
άμεσου ερωτισμού. Με τα ποιητικά αυτά χαρακτηριστικά σηματοδοτείται η 
περίοδος άνθησης του παρισινού τραγουδιού -chanson parisienne-. 
 

o Με την γέννηση της τυπογραφίας στις αρχές του 16ου αιώνα, το γαλλικό 
τραγούδι γίνεται ευρύτατα γνωστό, με την ταχύτατη διάθεση πολλών 
μουσικών έργων, υπό μορφή τυπογραφημένης παρτιτούρας στο εμπόριο. 
Πιθανότατα, το έτος 1528 εκδόθηκε στο Παρίσι η πρώτη συλλογή 
τετράφωνων μουσικών συνθέσεων από τον γάλλο τυπογράφο Pierre 
Attaingnant : "les Chansons nouvelles en musique a quatre parties". Έως το 
έτος 1552, ο ίδιος τυπογράφος εξέδωσε περισσότερους από 50 τόμους του 
ίδιου είδους τραγουδιών -συνολικά 1500 περίπου τετράφωνα chansons. 

 

 
o Η αρχή της Αναγέννησης σηματοδοτείται από τη δημιουργία μιας 

καινούργιας μουσικής αισθητικής: To "chanson" αποδεσμεύεται σταδιακά, 
ως προς τη μουσική, από τις θρησκευτικές επιρροές του μοτέτου. Στηρίζεται 
σε μία ελεύθερη αντίστιξη που την χαρακτηρίζει ποικιλία και εναλλαγή, με 
φανερή ανεξαρτητοποίηση των φωνών που την συνθέτουν. Σε όλα τα 
παραπάνω τραγούδια, συναντούνται τα παρακάτω μουσικά 
χαρακτηριστικά: Η συλλαβική απαγγελία των στίχων, διαμορφωμένες 
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μουσικές φράσεις σε συμφωνία με τις ποιητικές, σύντομες μιμήσεις μεταξύ 
των φωνών. Από εδώ και στο εξής, το ποιητικό κείμενο υπαγορεύει το είδος 
και την φόρμα της μουσικής σύνθεσης. Το νόημα των στίχων λοιπόν, 
επηρεάζει τον συνθέτη, ο οποίος γράφει μουσική, φροντίζοντας για την 
καλύτερη μουσική έκφραση και την πληρέστερη απόδοση του ποιητικού 
κειμένου. Η ποιητική φόρμα εξάλλου, μαρτυρά το είδος της στο αν 
πρόκειται για chansons ενός επιγράμματος, ενός rondeau ή απόσπασμα 
ελεγείας.  
Στο γαλλικό chanson των αρχών του 16ου αιώνα, ο όρος "έκφραση" δεν 
φανερώνει κάποιον "μαντριγκαλισμό" -φροντίδα για μουσική έκφραση 
τμημάτων του κειμένου ή μεμονωμένων λέξεων-, αλλά κατά κύριο λόγο τον 
ρυθμό, και έπειτα την επινόηση της μελωδίας: Το παρισινό chanson 
χαρακτηρίζεται από κίνηση και από ρυθμό, στοιχεία που με τον κατάλληλο 
χειρισμό τους προσδίδουν το στοιχείο της ηρεμίας ή της γοργότητας στη 
μουσική. 
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4. ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TOY CLEMENT JANEQUIN 

 
 
Είναι δύσκολο, στην πληθώρα του λογοτεχνικού chanson να προσδιοριστούν τόσο η 
θέση όσο και ο ρόλος του κάθε μουσικοσυνθέτη. Στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας, αποδεικνύεται, όσο είναι δυνατόν, η προβολή της παρουσίας του 
Clement Janequin ως λαμπρού άστρου του παρισινού chanson. 
 

Ειδικότερα, παρουσιάζεται τραγούδι που το θέμα του ποιητικού του κειμένου 
εξυμνεί τον έρωτα με τρόπο ευγενικό και μεγαλόπρεπο ("chanson noble"): 
 
 

 
 
 
Επιπλέον,  ο Clement Janequin  συνέθεσε τραγούδια που το θέμα των ποιητικών 
τους κειμένων είναι μεν ερωτικό αλλά τολμηρού και άσεμνου χαρακτήρα ("chanson 

grivois"): 
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Ο Clement Janequin συνέθεσε όχι μόνο "chansons nobles" και"chansons grivois", 
αλλά και ένα είδος τραγουδιών με προγραμματικά στοιχεία (chansons descriptives).  
Ένα από τα περίφημα περιγραφικά τραγούδια του C. Janequin, αποτελεί το "Le 
Chant des oiseaux", με το οποίο έγινε ευρύτατα γνωστός.  
 
 

 
 
 
Περιγραφικά τραγούδια όπως "La Bataille de Marignan" ή "La Guerre", "La Chasse", 
προκάλεσαν τον διαρκή θαυμασμό  πολλών συνθετών της εποχής (Φλαμανδών, 
Ιταλών και Γερμανών), οι οποίοι μέχρι τον 17ο αιώνα συνέθεταν περιγραφικά 
τραγούδια κατά το περίτεχνο πρότυπο συνθέσεων του C. Janequin. Μεγάλοι 
συνθέτες περιγραφικών τραγουδιών της γενιάς του Janequin είναι επίσης ο Claude 
de Sermisy, ο P. Certon, καθώς  και ο Ν. Combert,  ο P. de Manchicourt, ο 
Τ.Crequillon, ο J.Clemens non Papa, ο Α. Willaert, ο J. Arcadelt. 
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5. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ CLEMENT JANEQUIN 

 

5.1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΕΡΩΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Με τον όρο Αναγεννησιακός Ουμανισμός ("Ουμανισμός": μεταφορά από το 

νεολατινικό "Humanismus"/"Ανθρωπισμός") αναφερόμαστε στην πνευματική 

κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δυτική Ευρώπη, κατά το τέλος του Ύστερου Μεσαίωνα, 

συγκεκριμένα από το 1400 έως και το 1650, με την αρχή της περιόδου της 

Αναγέννησης.  

Είναι ρεύμα πνευματικό, που στόχευε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του Θεοφοβικού μοντέλου που επικρατούσε ως τότε. 

Χαρακτηρίζεται από την επιστροφή στην αρχαία κείμενα, ως ένα μοντέλο ζωής, 

γραφής και σκέψης. Γενικότερα ο όρος Humanitas /Ανθρωπιστής νοείται ως ο 

πολιτισμός που ολοκληρώνοντας τις φυσικές ιδιότητες του ανθρώπου, τον κάνει 

άξιο του ονόματός του.  

Οι Ανθρωπιστές της Αναγέννησης χαρακτηρίζονται από την βούληση τους να 

ερευνήσουν αρχαία κείμενα και να αφομοιώσουν τις αξίες του κλασικού κόσμου σε 

όλα τα επίπεδα, από την τέχνη μέχρι και την μελέτη πρακτικών και φυσικών 

επιστημών. Στους Ανθρωπιστές της Αναγέννησης επικρατεί η έντονη αίσθηση του 

ατόμου να κατανοήσει και να αλλάξει τόσο τον εαυτό του όσο και τον κόσμο, 

αναζητώντας ορθολογικές απαντήσεις και όχι θρησκευτικές. Ως κίνημα αποτελεί την 

εκβάθυνση ή και την απάντηση που προσέφερε η περίοδος της Αναγέννησης στο 

ρεύμα του Σχολαστικισμού του Μεσαίωνα. Έδινε έμφαση στον λόγο και στην 

έρευνα και αμφισβητούσε την θεολογική παράδοση που εξύψωνε το θείο και 

υποβίβαζε καθετί γήινο ως αμαρτωλό και διεφθαρμένο. Οι καλλιτέχνες 

αναπαριστούσαν το θείο χρησιμοποιώντας ως μοντέλα καθημερινούς ανθρώπους. 

 Ο Ουμανισμός λέγεται και Ανθρωπισμός, αλλά για να μην δημιουργηθεί σύγχυση 

με τον όρο «ανθρωπιστής» που εννοεί και τον άνθρωπο που αγαπά και βοηθά τον 

συνάνθρωπό του, καλύτερα να διατηρήσουμε τον όρο «Ουμανισμός». Ο 

Ουμανισμός λοιπόν, είναι κοσμική φιλοσοφία που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος και 

μόνο ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την ζωή του και την πορεία της. 

Ο Κλεμάν Μαρό (Clément Marot, 1496 - 10 Σεπτεμβρίου 1544) ήταν ο 
αντιπροσωπευτικός Γάλλος ποιητής της εποχής και ιστοριογράφος. To φιλολογικό 
οδοιπορικό του Clement Marot περνά μέσα από την εποχή της Μεγάλης Ρητορικής 
(La Grande Rhetorique) στο προσωπικό στυλ της αφέλειας και της γλαφυρότητας 
του ποιητή (μαροτισμός=marotisme). Έζησε στην αυλή του βασιλιά Φραγκίσκου Α΄ 
του οποίου ήταν ο ιστοριογράφος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι σατίριζε στα 
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ποιήματά του τον κλήρο, κατηγορήθηκε ως αιρετικός και φυλακίστηκε 
επανειλημμένα. Προκειμένου να αποφύγει τις διώξεις, κατέφυγε για ένα διάστημα 
στη Φεράρα της Ιταλίας. Ο Clement Marot κάτω από την ιταλική επίδραση, 
ασχολείται με την ποιητική έκφραση της αγάπης. Αφοσιώνεται σ' αυτό το είδος και 
γράφει το δεύτερο βιβλίο επιγραμμάτων του ("Second Livre d' epigrammes"), τα 
οποία μιμούνται την ιταλική τέχνη του strambotto και του concetto (λογοπαίγνια). 
Το ποιητικό έργο του Marot εκφράζει την διεκδίκηση για αυθεντικότητα και 
φυσικότητα. Σημαντικότερα έργα του είναι: Η κόλαση, Ο ναός του έρωτα, Διάλογος 
των ερωτευμένων, Κήρυγμα του καλού και του κακού ποιμένα, κ.ά.  
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 'Plus ne suys‘ 

 

Plus ne suys ce que j' ay este 

Et si ne le puys jamais estre 

Mon beau printemps et mon este 

Ont faict le sault par la fenestre 

Amour tu as este mon maistre 

Je t' ay servy sur tous les dieux 

Ο si je pouvoys deux fois naistre 

Comme je te serviroys mieulx. 

 

 

[C. MAROT] 
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5.1.1. ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Δημιουργός του ποιήματος είναι ο Γάλλος ποιητής του 16ου αιώνα Clement Marot. 

Το ποίημα αποτελείται από 8 στίχους. Η σειρά διάταξης των στίχων ακολουθεί τον 

τύπο αβαβ β’γ β’γ και είναι εναλλάξ ομοιοκατάληκτοι. Όλοι οι στίχοι του ποιήματος 

είναι  οκτασύλλαβοι, όσο αφορά τον αριθμό των συλλαβών ανά στίχο. Π.x: 

1ος στίχος                 este    α 

2ος στίχος                 estre   β 

3ος στίχος                 este    α   

4ος στίχος                 fenestre  β 

5ος στίχος                 maistre    β’ 

6ος στίχος                 dieux      γ 

7ος στίχος                 naistre   β΄ 

8ος στίχος                 mieulx   γ 

Εξυμνεί τον έρωτα με μεγαλόπρεπο και ευγενικό τρόπο. Το πρώτο μέρος του 
ποιήματος έχει μελαγχολικό χαρακτήρα. Εκφράζεται η θλίψη για την περασμένη 
νεότητα και τις χαμένες ευκαιρίες αγάπης: 

Plus ne suys ce que j ' ay este 

Et si ne le puys jamais estre 
 
 O Clement Marot  αναπτύσσει μια αλληγορία χρησιμοποιώντας  την 
προσωποποίηση ως εκφραστικό μέσο της ιταλικής ποιητικής τέχνης του 
Μανιερισμού. Έτσι λοιπόν, οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις μετατρέπουν τον  
βαρύ χαρακτήρα των ανεκπλήρωτων ανθρώπινων προσδοκιών  σε κομψές 
ευφυολογίες υπό μορφή έξυπνων και ελαφρών  παρατηρήσεων. Συγχρόνως, μέσα 
από την επεξεργασία αυτών των στιλιστικών ευρημάτων (μεταφορές και 
παρομοιώσεις), εκφράζονται στοιχεία του ρεαλιστικού πνεύματος, δημιουργώντας 
έναν βαθύ διαλογισμό για την ανθρώπινη ζωή. 

Στο πρώτο ποιητικό μέρος υπάρχουν δύο στίχοι που αποτελούν προσωποποίηση 
της νεότητας με την άνοιξη και το καλοκαίρι, που όμως χάθηκαν  με χάρη από το 
«παράθυρο» της ζωής:   

«Mon beau printemps et mon este 

ont faict le sault par la fenestre» 
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Στο δεύτερο ποιητικό μέρος  ο ποιητής εγκωμιάζει την μεγαλοπρέπεια του έρωτα 
προσφωνώντας τον «Κύριο –αφέντη» με τρόπο ρητορικό και αρκετά θεατρικό. O 
Clement Marot χρησιμοποιεί μια γραφή επηρεασμένη από το ιδεολογικό πνεύμα 
του Ουμανισμού όπου είναι χαρακτηριστικό οι στίχοι να φέρουν θρησκευτικούς 
όρους όπως του "Θεού" (Dieu), του "κυρίου-αφέντη" (maistre), κ.α: 
 

«Amour tu as este mon maistre 
 

je t’ ay servy sur tous les dieux» 
 
Στη συνέχεια, οι δύο τελευταίοι στίχοι του ποιήματος είναι μια τελική προσευχή, 
ένα τραγούδι ελπίδας που τονίζει την ματαιοδοξία στην ελπίδα μιας καινούργιας 
νεότητας,  από την οποία θα προκύψει ένας ηθικότερος έρωτας, που βέβαια δεν 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, το ποιητικό κείμενο 
αποκτά δραματικό χαρακτήρα: 

Ο si je pouvoys deux fois naistre 

Comme je te serviroys mieulx. 
 
Κλείνοντας την ανάλυση του ποιήματος, πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Clement  
Marot παρόλο που καλλιεργεί τις δυνατότητες της ποιητικής τέχνης του μέσα σε 
δύο μέρη και μόνο, καταφέρνει να δημιουργήσει περίτεχνα, με χρήση 
συγκεκριμένων λέξεων, ένα ποίημα  με καθαρότητα στην έκφραση αλλά και με 
μεταφορική, αλληγορική, σημασία. π.χ. η πλήρης ομοιοκαταληξία μεταξύ των 
λέξεων "J' ay este" και "mon este" αφορά μία συλλαβική επανάληψη από ακριβώς 
όμοια φωνήματα, που όμως φέρουν διαφορετική νοηματική και γραμματική 
σημασία το καθένα. Πρόκειται λοιπόν, για ένα "παιχνίδισμα" των λέξεων, από το 
οποίο παράγεται το διφορούμενο στοιχείο των λέξεων, θεμελιωμένο μέσα από την 
υπερ-επιβολή ομόφωνων λέξεων ίδιας προφοράς, αλλά διαφορετικής 
ορθογραφίας.  
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5.1.2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Ο Clement Janequin αρχίζει την σύνθεση στο τραγούδι “Plus ne suys”, με απλή 

κάθετη κίνηση μεταξύ των φωνών που κινούνται ήσυχα και με βηματικό τρόπο. 

Αυτό το πρώτο μέρος που φτάνει ως το δέκατο όγδοο μουσικό μέτρο, στηρίζεται 

στις χρονικές αξίες των μισών και των τετάρτων. Μουσικά, η αρχή των τεσσάρων 

πρώτων στίχων του ποιήματος πραγματοποιείται με έναρξη μιας μουσικής φράσης 

που μοιράζεται αντιστικτικά με διαδοχική μίμηση στις τέσσερεις φωνές της 

σύνθεσης: 

 

 

 Αντίθετα, στο δέκατο όγδοο μέτρο συναντάται ομοφωνική (κάθετη) υφή 

συγχορδιακού χαρακτήρα, η οποία αναγγέλλει την άφιξη μιας αντιστικτικά 

διαφορετικής θεματικής επεξεργασίας: 
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Από το εικοστό μέτρο και μετά ακολουθεί μια περισσότερο αντιστικτική υφή με 

κύριες αξίες τα όγδοα που επαναφέρει το μοντέλο της διαδοχικής μίμησης ανάμεσα 

στις φωνές: 
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Κατά τη  διάρκεια της  σύνθεσης όμως συναντούνται προσωρινά περάσματα σε 

άλλες τροπικές περιοχές μέσω πτωτικών σχημάτων που δημιουργούν κάτι το 

ασυνήθιστο. Ο χειρισμός των διαστημάτων αποφεύγει τη χρωματικότητα και κάθε 

«διάφωνο» πήδημα (διάφωνα διαστήματα). Προπάντων κυριαρχεί η κίνηση κατά 

βήματα (διαστήματα δευτέρας).  Από τα μεγαλύτερα διαστήματα συναντούνται η 

ανιούσα και κατιούσα έκτη, πέμπτη, τέταρτη, τρίτη  καθώς δύο έβδομες ανιούσες 

στο δέκατο όγδοο και εικοστό δεύτερο μέτρο. Με την χρήση όλων αυτών των 

διαστημάτων πετυχαίνεται ακατάπαυστα η μελωδική ποικιλία και εναλλαγή. 

5.1.3. ΣΧΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το τραγούδι “Plus ne suys” έχει συνθεθεί στο ύφος του Δώριου Τρόπου ρε 

μεταφερμένου στον βασικό σολ. 

 Η μουσική σύνθεση όμως αναπτύσσεται, περνώντας μέσα από άλλες τροπικές 

περιοχές σε αντιστοιχία με το ποιητικό κείμενο και το νόημα του. Το πέρασμα αυτό 

πραγματοποιείται με τα πτωτικά σχήματα, τα οποία είναι τα σημεία στίξης στην 

μουσική. Λειτουργούν ως τεχνικο-εκφραστικά μέσα στον μουσικό λόγο, ο οποίος 

βρίσκεται σε στενή αλληλεξάρτηση με τον ποιητικό λόγο. Ειδικότερα, με την εκφορά 

του κάθε ποιητικού στίχου ξεδιπλώνεται και μια διαφορετική έννοια, της οποίας η 

έναρξη και το τέλος γίνεται αντιληπτό στη μουσική με πτώσεις-καταλήξεις στη βάση 

του τρόπου σολ, στην Τρίτη βαθμίδα σι ύφεση, στην δεσπόζουσα ρε ή με ημίπτωση 

στον φθόγγο έντασης ρε του έργου, πάντα σύμφωνα με τον τύπο της 

ομοιοκαταληξίας που υπαγορεύουν οι στίχοι: 

 Όσο αφορά την πρώτη στροφή του ποιήματος, στο τέλος του πρώτου και του 

τρίτου στίχου της ομοιοκαταληξίας «este»  συναντάται η ίδια ημίπτωση στο φθόγγο 

ρε: 

«Plus ne suys ce que j ' ay este»  ημίπτωση στο φθόγγο ρε: 
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«Mon beau printemps et mon este» ημίπτωση στο φθόγγο ρε: 

Επίσης στην πρώτη στροφή και στο τέλος του δεύτερου και του τέταρτου στίχου της 

ομοιοκαταληξίας «estre» συναντάται η ίδια τελεία πτώση στην βάση του τρόπου 

σολ:«Et si ne le puys jamais estre»    τελεία πτώση στη σολ: 

«Ont faict le sault par la fenestre»   τελεία πτώση στη σολ: 
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Από μια προσεκτικότερη μουσική μελέτη λοιπόν αυτής της πρώτης ποιητικής 

στροφής, συμπεραίνεται η οικοδόμηση μιας στροφικής μελωδίας σύμφωνα με το 

σχήμα της διασταυρούμενης ομοιοκαταληξίας, η οποία ακολουθεί το σχήμα ΑΒ 

Α΄Β’. Εδώ, ποίηση και μουσική διαμορφώνουν έντονη στροφικότητητα:    

 

1ος  στίχος: Μελωδία Α-ομοιοκαταληξία α este  ημίπτωση στον φθόγγο ρε 

2ος  στίχος: Μελωδία Β-ομοιοκαταληξία  β estre τελεία πτώση στην βάση σολ 

3ος στίχος: Μελωδία Α΄- ομοιοκαταληξία α  este ημίπτωση στον φθόγγο ρε 

4ος στίχος: Μελωδία Β΄- ομοιοκαταληξία  β estre  τέλεια πτώση στην βάση σολ 

 

Στην συνέχεια, οι στίχοι της  δεύτερης στροφής είναι περισσότερο περιγραφικοί και 

γενικά διαφορετικού ύφους από αυτούς της πρώτης στροφής. Αμέσως γίνεται 

αντιληπτό ότι στο τέλος του πέμπτου στίχου διαμορφώνεται σχήμα 

ομοιοκαταληξίας με τον έβδομο στίχο της δεύτερης στροφής: «maistre-naistre». Ως 

προς την μουσική απόδοση αυτής της ομοιοκαταληξίας που φέρουν όμως 

διαφορετικό νόημα ο καθένας τους, συνθέτονται τέλειες πτώσεις που καταλήγουν 

σε διαφορετικές Τροπικές περιοχές η καθεμία:  

«Amour tu as este mon maistre  τέλεια πτώση στη δεσπόζουσα ρε:   
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« Ο si je pouvoys deux fois naistre» τέλεια πτώση στον φθόγγο τρίτης σιb: 

 

Το τέλος του έκτου στίχου, ο οποίος αποτελεί έκφραση του Ουμανιστικού 

πνεύματος, αντιστοιχεί με τον όγδοο στίχο, διαμορφώνοντας όμοιο σχήμα 

ομοιοκαταληξίας «dieux-myeulx». Οι πτώσεις όμως που συνθέτονται δεν 

ταυτίζονται παρόλο που φέρουν την ίδια ομοιοκαταληξία επειδή με τον 

προτελευταίο στίχο εκφράζεται η αφηρημένη έννοια που προκύπτει από τη λέξη 

«dieux=θεός» συνθέτοντας ημίπτωση στη δεσπόζουσα ρε και όχι τέλεια πτώση:  

«je t’ ay servy sur tous les dieux»  ημίπτωση στη δεσπόζουσα ρε: 

 

 
 
Με τον τελευταίο στίχο δίνεται ένα οριστικό τέλος στην σύνθεση παρουσιάζοντας 
τέλεια πτώση στην βάση του τρόπου σολ με όξυνση της έβδομης βαθμίδας που 
βαδίζει στην όγδοη: 
 
«Comme je te serviroys mieulx»   τέλεια πτώση στην βάση σολ: 
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Η μουσική επανάληψη των τελευταίων στίχων προσδίδει μια επιπλέον 

επιβλητικότητα του τέλους στο έργο.  

Έτσι, ενώ οι στίχοι της δεύτερης ποιητικής στροφής καταλήγουν σε μια  

διασταυρούμενη ομοιοκαταληξία, η μουσική δεν οικοδομεί τον ίδιο τύπο πτώσεων 

αφού τα νοήματα που εκφράζουν οι στίχοι είναι διαφορετικά:    

 

5ος στίχος: Μελωδία Γ-ομοιοκαταληξία β΄maistre τέλεια πτώση στη δεσπόζουσα ρε 

6ος  στίχος: Μελωδία Δ-ομοιοκαταληξία γ dieux  ημίπτωση στη δεσπόζουσα  ρε 

7ος στίχος: Μελωδία Ε- ομοιοκαταληξία β΄ naistre τέλεια πτώση στη Τρίτη σιb 

8ος στίχος: Μελωδία Ζ- ομοιοκαταληξία  γ  mieulx   τέλεια πτώση στην βάση σολ 
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5.2.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 Η σύνθεση του “Plus ne suys” είναι απλή κάθετη κίνηση μεταξύ των φωνών. Οι 

φωνές λοιπόν κινούνται ήσυχα και κατά βήματα γιατί στο πρώτο μέρος της 

σύνθεσης εκφράζεται η νοσταλγία και η λυπηρή ανάμνηση της περασμένης 

νεότητας. Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί στην ανάλυση του έργου, το πέρασμα 

ενός στίχου στον επόμενο εκφράζεται στην μουσική πάντα με πτωτικό σχηματισμό.  

Η αντιστοιχία μουσικού και ποιητικού κειμένου δεν πραγματοποιείται μόνο από τις 

πτώσεις αλλά και από την χρησιμοποίηση και άλλων μουσικοτεχνικών μέσων όπως 

είναι οι μιμήσεις, το μοτίβο επαναλαμβανόμενων νοτών, το σχέδιο της μελωδικής 

γραμμής και το ρυθμικό στοιχείο. Για παράδειγμα, στο δέκατο έως το ενδέκατο 

μέτρο της σύνθεσης, συναντάται η μίμηση.  Τα λόγια του ποιητικού κειμένου πάνω 

στο οποίο οικοδομείται μίμηση, προσωποποιούν την νεότητα ως φιγούρα 

ομορφιάς: «Mon beau printemps”. Τα όγδοα που συνθέτονται έχουν σκοπό να 

υπογραμμίσουν και να λαμπρύνουν τον χαρακτήρα της άνοιξης. Η ανιούσα φορά 

του μελίσματος αντικατοπτρίζει το στοιχείο της ανθοφορίας και γενικά την 

αναπτυξιακή ορμή αυτής της εποχής:   

 

 

Στο δεύτερο ποιητικό μέρος προσωποποιείται η δύναμη της αγάπης με θεατρικό 

τρόπο. Η μουσική που ακολουθεί είναι ομοφωνικού χαρακτήρα που σκοπό έχει να 

λαμπρύνει τον στίχο ο οποίος εντάσσεται στη Μεγάλη Ρητορική ποίηση της εποχής. 

Το μέλισμα των ογδόων στο εικοστό πρώτο έως το εικοστό τρίτο μέτρο εκφράζουν 

τη κεντρική ιδέα του έργου που κορυφώνεται με τη χρήση του φθόγγου σολ ως 

ψηλότερου άκρου της φωνής του τενόρου αποτελώντας το ισχυρότερο σημείο της 

έντασης του έργου: 
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Η μίμηση που συναντάται κατά την διάρκεια του εικοστού έβδομου έως του 

εικοστού ένατου μέτρου λειτουργεί ως μέσο έναρξης προς ένα άλλο μουσικό μέρος. 

 Έτσι λοιπόν εισάγει τον ακροατή ομαλά στο τρίτο και τελευταίο μέρος του 

τραγουδιού όπου ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά ο ποιητικός λόγος μιας προσευχής για μια 

νεότητα που μπορεί να ξαναγεννηθεί. Η απλή αντιστικτική υφή βασισμένη σε αξίες 

των μισών και των τέταρτων αποδίδει τη βαριά ατμόσφαιρα που προκύπτει από την 

ματαιότητα αυτής της ελπίδας, αυτής της προσευχής: 
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Στο τραγούδι “Plus ne suys” υπάρχει εκφραστική αντιστοιχία ποιητικών/γλωσσικών 

και μουσικών τονισμών και ρυθμών.  Ο γλωσσικός ρυθμός που προκύπτει από την 

ανάλυση του πρώτου στίχου του τραγουδιού, βασίζεται σε δύο είδη: ο ένας είναι 

δυαδικός και γεννιέται μέσα από την διαδοχή άτονων και τονισμένων συλλαβών 

(ιαμβικός ρυθμός u _’ ). Ο άλλος είναι τριαδικός και σχηματίζεται από την διαδοχή 

δύο άτονων συλλαβών που ακολουθούνται από μία και μόνη τονισμένη συλλαβή 

(αναπαιστικός ρυθμός u u _’ ): 

 

Ρυθμός ανάμικτος: 

 

u         u       _’        u    u       _’     u _’ 

«Plus   ne   suys     ce  que   j’ai    este» 

 

Έτσι, μουσικός και ποιητικός ρυθμός συνυπάρχουν ομοιόμορφα αφού όλο το έργο 

έχει συνθεθεί  με βάση τις χρονικές αξίες μισών που επιβάλλει το μέτρο των 2/2. Με 

αυτόν τον τρόπο, τα τονισμένα μέρη αντιστοιχούν σε τονισμένες συλλαβές λέξεων 

και τα άτονα μουσικά μέρη σε άτονες συλλαβές.  

 

Συμπερασματικά, οι αναλύσεις του τραγουδιού “Plus ne suys” που 

πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύουν την αρμονική συνύπαρξη ποίησης και μουσικής 

αποδεικνύοντας ότι το νόημα των στίχων είναι δυνατόν να εκφραστεί μέσα από τις 

δυνατότητες της μουσικής αντιστικτικής πολυφωνίας του 16ου αιώνα.  
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Οι παραπάνω διαπιστώσεις,   της σχέσης ποίησης και μουσικής, μπορούν να αποτυπωθούν 

στο παρακάτω  σχήμα: 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα ερευνητική εργασία σχετίστηκε  άμεσα με τη μελέτη της γαλλικής 

γλώσσας, την κατανόηση της γαλλικής κουλτούρας και του τρόπου έκφρασης του 

λαού αυτού. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ποιητική κληρονομιά ενός λαού 

που από τα τέλη του Μεσαίωνα αναπτύσσει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό είδος 

μουσικοποιητικού λόγου το ‘chanson’, το οποίο κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης 

διαδίδεται ταχύτατα μέσω της τυπογραφίας σ’όλη την Ευρώπη.  

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της αντιστοιχίας ποίησης και μουσικής στα 

τραγούδια αντιπροσωπευτικών συνθετών της εποχής. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού αναφέρθηκαν στην αρχή μερικά βιογραφικά στοιχεία για την ζωή και τις 

δραστηριότητες τριών συνθετών της Αναγέννησης και στην συνέχεια η εργασία 

πήρε τη μορφή μουσικοποιητικής αναφοράς και ανάλυσης στο τραγούδι ‘chanson’ 

του Clement Janequin, ‘Plus ne suys’. 

Από την μουσικοποιητική αυτή αναφορά γίνεται αντιληπτό ότι το γαλλικό ‘chanson’ 

του 16ου αιώνα αποτελεί έκφραση της ανθρώπινης αποδοχής στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις της ζωής. Στην εποχή αυτή, η θρησκευτική επιρροή εξασθενεί τόσο στην 

ποιητική όσο και στην μουσική δημιουργία. Αντίθετα ο άνθρωπος παρατηρεί το 

φυσικό του περιβάλλον, προσπαθεί να το κατανοήσει με τρόπο ορθολογικό 

προάγοντας τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος 

χαίρεται την ζωή αλλά δεν ξεχνά να εκφράζει την έντονη λύπη που νιώθει από τον 

εφήμερο χαρακτήρα της.  

Ο ερωτικός λυρισμός στο ποίημα του Clement Marot ‘Plus ne suys’ γνωρίζει στην 

τέχνη του ‘chanson’ του Clement Janequin μια άριστη ανάπτυξη. Το νόημα των 

στίχων επηρεάζει τον συνθέτη, ο οποίος γράφει μουσική, φροντίζοντας για την 

πληρέστερη απόδοση του ποιητικού κειμένου. Το στοιχείο της ομοφωνικής ή 

αντιστικτικής μουσικής, η μελωδική γραμμή και το ρυθμικό στοιχείο συντελούνται 

μέσα από την επήρεια της νοηματικής διάρθρωσης του ποιητικού κειμένου. Για 

παράδειγμα, βραδύτεροι και βαθύτεροι φθόγγοι αντιστοιχούν σε λέξεις στάσιμου 

και υποβλητικού χαρακτήρα. Οξύτεροι και γοργότεροι φθόγγοι αντιστοιχούν σε 

λέξεις ρευστού και εύθυμου χαρακτήρα. Προσωρινά περάσματα πτωτικού 

χαρακτήρα είναι τα σημεία στίξης στη μουσική, με τα οποία ο μουσικός λόγος 

περνά από τη μια έννοια στην άλλη ή σφραγίζει το τέλος ενός νοήματος. Έτσι, το 

τέλος μιας κύριας ποιητικής ιδέας γίνεται μουσικά αντιληπτό με τέλεια πτώση στη 

βάση του αρχικού τρόπου, το σημείο της γρήγορης αλλαγής μιας ιδέας στην 

επόμενη με πτώση στην τρίτη βαθμίδα, ενώ το σημείο της έντασης μιας ιδέας με 

ημίπτωση στον φθόγγο έντασης του αρχικού τρόπου. Επιπλέον, μουσικός και 

ποιητικός ρυθμός ταυτίζονται αφού τα τονισμένα μουσικά μέρη αντιστοιχούν σε 

τονισμένες συλλαβές λέξεων του ποιήματος και το αντίθετο.  
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Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση του 

τραγουδιού ‘Plus ne suys’ καταξιώνουν το αναγεννησιακό ‘chanson’ ως ιδιαίτερο 

είδος γαλλικής κοσμικής μουσικής σύνθεσης.  

Η απόδοση του τραγουδιού σε μικρό φωνητικό σύνολο, αποτελούμενο από τις 

ομάδες των μαθητών της ερευνητικής εργασίας προσφέρει πολλαπλά μαθησιακά 

οφέλη: Καλλιεργεί τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ομάδων. Προάγει την 

κατανόηση όλων των τεχνικών δυσκολιών για την μουσική απόδοση – ερμηνεία 

αυτού του τραγουδιού εξάροντας την φαντασία τους για την υπέρβαση των 

δυνατοτήτων τους, αφού η ορθότερη ερμηνεία απαιτεί ακριβέστερη απόδοση.  
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