
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 

«ΠΥΡΙΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

του φοιτητή 

Γρηγόριου Εμφιετζή 

Α.Μ.: 7/00

Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Ζέρβας

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  

- Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 4 -



Περιεχόμενα

Εισαγωγή iii

Μ ΕΡΟΣ Α': Γιάννης Χρήστου

Κεφάλαιο 1: Βιογραφικά στοιχεία 1

Κεφάλαιο 2: Κατάλογος έργων & διαχωρισμός ανά περιόδους 7

Κεφάλαιο 3: Γενικά στοιχεία για την δράση, τη φιλοσοφία & την
αντίληψη του Γ. Χρήστου. 13

Κεφάλαιο 4: Ένα «Πιστεύω» για τη μουσική 23

Μ ΕΡΟΣ Β': «Πύρινες Γλώσσες»

Κεφάλαιο 5: Εισαγωγικά - Γενικά στοιχεία 26

Κεφάλαιο 6: Περίοδος σύνθεσης - Χαρακτηριστικά -
Ορισμοί μουσικών εννοιών 31

Κεφάλαιο 7: Υπόθεση έργου 39

Κεφάλαιο 8: Λιμπρέτο 42

Κεφάλαιο 9: Δομή - Φωνητικό & Οργανικό σύνολο 52

Κεφάλαιο 9: Κορυφώσεις 63

Επίλογος 77

Πηγές (Αρχείο Γιάννη Χρήστου) -  Βιβλιογραφία 83

Παράρτημα 86



Εισαγωγή

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος 

μελέτης είναι «σχετικά απλοί» αν αναλογιστεί κανείς το συνθετικό αλλά και 

στοχαστικό -  φιλοσοφικό μεγαλείο που χαρακτήρισε την ζωή και το έργο του 

Γιάννη Χρήστου. Το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι το ίδιο 

που είχε κάνει πολλούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό -όταν χάθηκε (μόλις 

44 ετών)- να τον θαυμάζουν και να τον θεωρούν ως ένα από τους 

σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του. Ίσως σε αυτό το ενδιαφέρον 

μπορούμε να προσθέσουμε και την αινιγματικά ελάχιστη προβολή που 

τυγχάνει το έργο ενός τόσο υψηλά αξιολογημένου συνθέτη, ιδίως στην Ελλάδα 

(παράπονο που ίσως αφήνεται να εννοηθεί στην εισαγωγή της διατριβής της 

A.M. Lucciano1 αλλά και στα λόγια του Γ. Λεωτσάκου11).

Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί (κυρίως στο εξωτερικό) που συνεχίζουν να 

εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν την αξία του έργου και το μέγεθος της 

προσωπικότητας του Γ. Χρήστου. Προφανώς κάτι τέτοιο συνέβη και με τον 

ρωσοαμερικάνο μουσικολόγο και διευθυντή ορχήστρας Nicholas Slonimsky, ο 

οποίος έγραψε ότι ανακάλυψε στον Χρήστου μία «αυθεντική μεγαλοφυΐα» 

καθώς και ότι θεωρεί τις Πύρινες Γλίοσσες «ως ένα αναμφίβολο αριστούργημα 

του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα».111 Μία ανάλογη θεώρηση από μέρους 

μας για την αξία αλλά και την κομβική θέση που κατέχει η συγκεκριμένη 

σύνθεση μέσα στο συνολικό έργο του συνθέτη οδήγησε ξεκάθαρα στην 

επιλογή του ως η ιδανική για μελέτη.

Κατ’ αναλογία με τις παραπάνω αναφορές, το κείμενο είναι χωρισμένο 

σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο ασχολείται γενικότερα με την ζωή, το έργο, την 

προσωπικότητα, τα σχέδια κλπ. του Γιάννη Χρήστου ενώ το δεύτερο 

ειδικεύεται στην μελέτη του ορατόριου Πύρινες Γλώσσες και σε ότι έχει σχέση 

με αυτό. Το κάθε μέρος υποδιαιρείται σε μικρότερες ενότητες από τα 

κεφάλαια, τα οποία έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και η ακολουθία τους



επιλέχθηκε έτσι ώστε η μετάβαση από το ένα κεφάλαιο στο άλλο να γίνετε 

ομαλά και χώρίς να δημιουργούνται χάσματα πληροφοριών στον αναγνώστη.

Η εξεύρεση πηγών πληροφοριών συνεχίζει να είναι δύσκολη ακόμη και 

σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα βιβλιογραφικά στοιχεία σχεδόν 

εξολοκλήρου αντλήθηκαν:

■ α) από το «Πληροφοριακό Σημείωμα» με τίτλο «Ο Γιάννης Χρήστου και η 

Μεταφυσική της Μουσικής» (Αθήνα, 1970) του Γ. Γ. Παπαϊωάννου,ν 

(καθώς και τα συμπληρώματα -  διορθώσεις του), το οποίο είχε εκδώσει 

επανειλημμένα (σε διάφορες γλώσσες) ο Ελληνικός Σύνδεσμος Σύγχρονης 

Μουσικής και τώρα πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Αρχείου του Γιάννη 

Χρήστου.

■ β) από την έκδοση (Αθήνα, 1987) της διδακτορικής διατριβής της Anna -  

Martine Lucciano (1983, Πανεπιστήμιο I της Προβηγκίας (Universite I de 

Provence), Αιξ - Μασσαλία) με τίτλο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Έργο και 

προσωπικότητα ενός Έλληνα συνθέτη της εποχής μας» σε μετάφραση του 

Γιώργου Λεωτσάκου (φίλου του συνθέτη), που είναι και τα μοναδικά 

δημοσιοποιημένα έγγραφα μεγάλης έκτασης.

■ γ) έναν αρκετά μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων άρθρων του Γιώργου 

Λεωτσάκου σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. και τα οποία θα πρέπει 

οπωσδήποτε να προσθέσουμε στα παραπάνω -παρόλο που δεν αποτελούν 

μία συγκεντρωμένη βιβλιογραφική πηγή- καθώς η προσωπική σχέση του 

(Γ. Λεωτσάκου) με τον Γιάννη Χρήστου αλλά και οπτική του -που διαφέρει 

κατά πολύ από αυτή των συναδέλφων του μουσικολόγων- συνεισέφερε 

καταλυτικά στην ολοκληρωμένη μελέτη του ερευνητικού μας αντικειμένου.



Αρχικός στόχος του παρόντος εγχειρήματος ήταν η όσο το δυνατόν 

πληρέστερη μελέτη του ορατόριου Πύρινες Γλώσσες και των παραμέτρων που 

έχουν σχέση με αυτό, σε μία εμπλουτισμένη μορφή που θα περιελάμβανε και 

την παρουσίαση της ζωής και του έργου του ανθρώπου και συνθέτη Γιάννη 

Χρήστου. Μέσα, όμως, στα πολύ στενά χρονικά πλαίσια που τίθενται για μία 

τέτοιου επιπέδου ερευνητική και συγγραφική προσπάθεια, ήταν απαραίτητη η 

συγκεκριμενοποίηση και απόλυτη εστίαση σε μερικά μόνο από τα ζητήματα 

που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να ερευνηθούν. Τα πεδία που 

επιλέχθηκαν -και τελικά καθορίζουν και τους σκοπούς του παρόντος κειμένου- 

προέκυψαν μέσα από τη συνεχή μελέτη όλων των στοιχείων που αφορούν το 

συγκεκριμένο έργο αλλά και τον συνθέτη του. Κι αυτό γιατί η μελέτη μας 

οδήγησε στην κατανόηση της επιβεβλημένης ανάγκης για επιπλέον έρευνα και 

μελέτη σχετικά με τη ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου. Οι τελικοί στόχοι 

του κειμένου -έτσι όπως προέκυψαν- θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως 

ακολούθως: Συγκέντρωση όλων των υπαρχόντων πληροφοριών για τη ζωή και 

το έργο του Γιάννη Χρήστου και συμπλήρωση τους με νέες που προέκυψαν 

από τη έρευνά μας. Παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων φιλοσοφικών -  

μουσικών εννοιών που απασχόλησαν το συνθέτη κατά τη διάρκεια της ζωής 

του. Μελέτη των γενικών χαρακτηριστικών του ορατόριου Πύρινες Γλώσσες 

καθώς και της χρονικής -  δημιουργικής περιόδου στην οποία εντάσσεται.

Τέλος, ανάλυση των πρωτοποριακών στοιχείοον που εισάγονται με το 

συγκεκριμένο έργο και ιδιαίτερα των τρόπων χρήσης της φωνής καθώς και

των κορυφώσεων του.
(

Πριν προχωρήσουμε στο κυρίως μέρος της εργασίας, είναι απαραίτητο 

να εκφραστούν οι ευχαριστίες μας προς όλα τα πρόσωπα που συνέβαλλαν με 

κάθε τρόπο, υλικά και ηθικά στην πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ζέρβα 

Αθανάσιο που παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση και 

διαμόρφωση του υλικού καθώς και για την μελέτη και ανάλυση του ορατόριου. 

Επίσης στον υπεύθυνο του Αρχείου του Γιάννη Χρήστου κ. Μαρίνο Χρήστο
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καθώς και την κόρη του συνθέτη κα. Χρήστου Σάντρα, οι οποίοι μας παρείχαν 

ανοιχτοχέρα όλες τις γνώσεις τους καθώς και πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα 

του αρχείου. Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημανθεί η ανεκτίμητη βοήθεια 

των «ξεχωριστών» ανθρώπων (Folke Rabe, Michael Stewart) που δέχθηκαν να 

απαντήσουν στις ερίοτήσεις μας. Χωρίς την βοήθεια τους, το τελικό 

αποτέλεσμα θα ήταν κατά πολύ φτωχότερο.

Μένουμε με την ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει 

μελλοντικά το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και μελέτη σχετικά με τον 

Γιάννη Χρήστου και τα έργα του, καθώς και μία σπουδαία βιβλιογραφική πηγή 

πληροφοριών για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Κλείνοντας, ευχόμαστε η 

παρούσα εργασία να βοηθήσει ως κάποιο βαθμό στην «επαναφορά» του 

συνθέτη στην θέση που πραγματικά του αρμόζει.

' (Lucciano, 1987: 16,21)
11 Μουσικολόγος, στενός φίλος του συνθέτη.
m (Los Angeles Times, 8.11.1964)
1V Μουσικολόγος, στενός φίλος του συνθέτη, ιδρυτής του Ελληνικού Συνδέσμου Σύγχρονης Μουσικής.



Μέρος Α': Γιάννης Χρήστου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Βιογραφίκά στοιγεία

Το χρονολόγιο που ακολουθεί, αποτελεί μία συνολική διατύπωση των 

πληροφοριών που έχουν σχέση με τη ζωή και τη δράση του Γιάννη Χρήστου. 

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από διάφορες εκδόσεις, δημοσιεύσεις και 

έγγραφα, των οποίων η εγκυρότητα τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Επίσης 

προστέθηκαν όσα καινούργια στοιχεία προέκυψαν από την έρευνά μας.

1926 Ο Γιάννης Χρήστου γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, στην

Ηλιούπολη (βορειοανατολικά του Κάί'ρου) της Αιγύπτου.1 

Ήταν ο δεύτερος γιος του Ελευθέριου Χρήστου 

(βιομήχανος, ιδιοκτήτης σοκαλατοποιίας) και της Λιλίκας
r 2Ταβερνάρη (ποιήτρια, κυπριακής καταγο^γής).

1930-1938 Οι σπουδές του ξεκίνη σαν σε αγγλικό δη μοτικό σχολείο

της Αλεξάνδρειας. Παράλληλα (1931) παίρνει τα πρώτα 

μαθήματα πιάνου από έναν Ρώσο μουσικό (ονόματι 

Πλότνικωφ).

1938 -1944 Μεταπηδάει στο αγγλικό κολέγιο Victoria της(
Αλεξάνδρειας ενώ ξεκινάει μαθήματα πιάνου και 

θεωρητικών με την διάσημη πιανίστρια (και οικογενειακή 

φίλη) Gina Bachauer.

1945 -1948 Συνεχίζει τις σπουδές του στην Αγγλία, στο King’s

College του Cambridge. Εκεί μελετάει φιλοσοφία δίπλα 

στους Ludwig Wittgenstein (γλωσσολογική λογική) και
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1949

1951

1956

Bertrand Russell (συμβολική λογική) και αποφοιτεί με 

τον τίτλο Bachelor of Arts Cantabriensis φιλοσοφίας το 

1948.' Παράλληλα -εκτός από κάποιες στοιχειώδεις 

σπουδές οικονομικών επιστημών (κατ' απαίτηση του 

πατέρα του)- σπουδάζει αρμονία, αντίστιξη και σύνθεση 

στο Letchworth δίπλα στον Kans Ferdinard Redlich, 

μαθητή και μελετητή του Alban Berg.4

1950 Μετά από κάποια ταξίδια εγκαθίσταται στη Ρώμη όπου

γνωρίζει τον Francesko Lavagnino με τον οποίο κάνει 

ιδιωτικά μαθήματα ανάλυσης και ενορχήστρωσης. 

Συνεχίζουν τα μαθήματα στο Gavi κοντά στη Γένοβα, 

ενώ τακαλοκαίρια(’49, ’51, ’53)παρακολουθεί 

μαθήματα σύνθεσης (με τον Vito Frazzi) και μουσικής για 

κινηματογράφο (με τον Francesko Lavagnino) στην 

Accademia Chigiana της Σιένα.

1955 Επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και οργανώνει ένα

στούντιο που του επιτρέπει να αφιερώνει όλο του το 

χρόνο στη σύνθεση. Εντωμεταξύ περνάει σύντομο 

χρονικό διάστημα στην Ζυρίχη κοντά στον μεγάλο 

ψυχολόγο Carl Jung όπου και παρακολουθεί (ως 

ακροατής) κάποιες διαλέξεις του.5 Διατηρεί πάντως 

ζωντανή την επαφή του με την Ιταλία ενώ ταξιδεύει 

συχνά στο εξωτερικό.

Στις 6 Φεβρουάριου παντρεύεται την παιδική του φίλη 

Θηρεσία Χωρέμη (από τη Χίο).7 Το καλοκαίρι του ίδιου 

έτους (30/6), ο αδερφός του Ευάγγελος σκοτώνεται σε 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα.8



1956 -1960 Ζούνε εναλλάξ στην Αλεξάνδρεια και στη Χίο. Στο

διάστημα αυτό αποκτούν τρία παιδιά (την Μαρίνα, την 

Αλεξάνδρα και τον Ευάγγελο).

1960 Μετακομίζουν μόνιμα στο Κοντάρι της Χίου (δύο

χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας του νησιού).9

1960 -1970 Ταξιδεύει συχνά και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζει

στην Αθήνα10 -λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει- 

εγκαταλείποντας σταδιακά τη Χίο, ιδιαίτερα μετά την 

απαλλοτρίωση του μισού κτήματός του για την 

κατασκευή αεροδρομίου (ένα χρόνο πριν το θάνατο 

του).11

1970 Τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου σκοτώνεται σε φοβερό
r r  12 r  rαυτοκινητιστικό δυστύχημα , καθώς επέστρεφε με τη 

γυναίκα του από τη γιορτή που είχε οργανώσει για τα 

γενέθλια του.1-3 Η γυναίκα του υπέκυψε τελικά μερικές 

μέρες αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου.

Σημειώσεις:

1. Μεγάλωσε στο εύπορο, καλλιεργημένο και αριστοκρατικό περιβάλλον 

της ακμάζουσας ελληνικής παροικίας στην κοσμοπολίτικη 

Αλεξάνδρεια. Βρισκόταν έτσι σε συνεχή επαφή με τις ευρωπαϊκές 

χώρες, ιδιαίτερα την Αγγλία και την Γαλλία από τις οποίες 

επηρεάστηκε και εμπνεύστηκε. Σημαντική πάντως επίδραση στον 

πνευματικό του κόσμο και ιδιαίτερα στην συνεχή αναζήτηση του για 

το «μετά-θάνατον» φαίνεται ότι έπαιξε ο πολιτισμός της αρχαίας 

Αιγύπτου.
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2. Ο Ελευθέριος Χρήστου είχε την επιθυμία για τον γιο του να 

ακολουθήσει τον δρόμο του (επιχειρηματικό κλάδο) σε αντίθεση με 

την Αιλίκα Ταβερνάρη -την οποία μνημονεύει ως σπουδαία ποιήτρια 

ο Νίκος Καζαντζάκης- που στάθηκε πάντα δίπλα στις πνευματικές 

αναζητήσεις και στην εκπλήρωση των καλλιτεχνικών σχεδίων του 

γιου της. Χωρίς να είναι εξακριβωμένο αν αυτό αναιρεί ή ενισχύει τα 

παραπάνω, ο Γ. Λεωτσάκος σημειώνει ότι: «η προβληματική 

προσωπικότητα της μητέρας του, υπήρξε καθοριστικά τραυματική για 

τον ψυχισμό του Γιάννη Χρήστου».

3. Η ενασχόληση του με την φιλοσοφία δεν ήταν καθόλου «τυχαία». 

Αποτελούσε ουσιαστικά τον πυρήνα, γύρω από τον οποίο στράφηκε η 

δράση που ακολούθησε. Σύμφωνα με τον Γ. Γ. Παπαϊωάννου ο 

Γιάννης Χρήστου πίστευε ακράδαντα πως η προσπάθεια κάποιου να 

δημιουργήσει τέχνη είχε νόημα μόνο αν προερχόταν από ακατανίκητη 

εσωτερική αναγκαιότητα θεμελιωμένη σε φιλοσοφικές -  μεταφυσικές 

βάσεις.

4. Ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου σημειώνει ότι από την συγκεκριμένη «επαφή» 

προήλθε ο χαρακτηρισμός του Χρήστου ως πνευματικός «εγγονός» 

του Alban Berg, καθώς παρατηρούνται «αρκετές αντιστοιχίες ύφους 

και μουσικής αντίληψης» (κυρίως στα πρώτα έργα του).

5. Στον Carl Jung τον οδήγησε ο αδελφός του Ευάγγελος, ο οποίος 

μελετούσε συστηματικά τον μεγάλο ψυχολόγο. Ο Γιάννης Χρήστου -  

σύμφωνα με τον Γ. Γ. Παπαϊωάννου- έβλεπε τον αδελφό του σαν 

«πνευματικό οδηγό του στους κόσμους αυτούς», παίζοντας έτσι 

καθοριστικό ρόλο στη ζωή του.

1 (ΤΑ ΝΕΑ, 22/12/1999: Ν16)



5

6. Σε κάποιο από τα ταξίδια στην Κύπρο, γνωρίζει τον Μανόλη 

Καλομοίρη. Η πρώτη τους αυτή συνάντηση έγινε σε κάποιο από τα 

καλοκαίρια των ετών 1950-1952 (υπάρχει διχογνωμία για το ποια 

ήταν η ακριβής χρονιά). Πάντως η φιλία τους κράτησε μέχρι και το 

θάνατο του Καλομοίρη (1962). Μάλιστα φαίνεται ότι ο τελευταίος 

θεωρούσε τον Γ. Χρήστου (αλλά και τον Μ. Χατζηδάκι) «ως τους
r 2πλέον ταλαντούχους και ελπιδοφόρους νέους Έλληνες συνθέτες».

7. Η Θηρεσία Χωρέμη -νεαρή αξιόλογη ζωγράφος- στήριξε με όλη της 

τη δύναμη τον Χρήστου στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις και 

φιλοδοξίες του καθώς και στις δύσκολες στιγμές του.

8. Μετά τον θάνατο του εκδόθηκε στα αγγλικά το βιβλίο του Ευάγγελου 

Χρήστου “The Logos of the Soul” (Βιέννη -  Ζυρίχη, 1963) με τις 

ιδιαίτερες φροντίδες του αδελφού του Γιάννη.

9. Σύμφωνα με τα λόγια του Folke Rabe στον συγγραφέα, το 1960 ήταν 

η χρόνια που άφησαν οριστικά την Αίγυπτο, πιθανότατα λόγω των 

μεταρρυθμίσεων που επέβαλε ο πρόεδρος Nasser και αφορούσαν την 

ιδιωτική βιομηχανία της χώρας, οι οποίες φαίνεται ότι επηρέασαν 

σημαντικά την οικονομική κατάσταση του Χρήστου.

10. Από τον θησαυρό των πληροφοριών που περιέχονται στα άρθρα του 

Γιώργου Λεωτσάκου, έχει ιδιαίτερη σημασία το εξής απόσπασμα: 

«Καίτοι κρατούσε αποστάσεις από τους κρατικούς μουσικούς θεσμούς 

και από τον κόσμο των ωδείων, ασκούσε ανυπολόγιστην επιρροή 

στους ελληνικούς πρωτοποριακούς μουσικούς κύκλους της εποχής και 

στις πρώτες θεσμικές τους εκφράσεις, όπως το Εργαστήρι Σύγχρονης

2 (Τσαλαχούρης, 1997: 213)
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Μουσικής του Ινστιτούτου «Γκαίτε» (1962) και ο Ελληνικός 

Σύνδεσμος Σύγχρονης Μουσικής (1965)».'

11. Με την απαλλοτρίωση αυτή αγοράζει μεγάλο κτήμα στη θέση 

«Σπαρόζα» Αττικής με σκοπό να μεταφέρει εκεί το σπίτι και το 

μουσικό του εργαστήριο. Τα σχέδια είχαν ετοιμαστεί ενώ είχε 

προγραμματιστεί και το ξεκίνημα της οικοδόμησης αλλά λίγες μέρες 

νωρίτερα συνέβη το δυστύχημα.

12. «Επιστρέφοντας το βράδυ από συνοικιακή ταβέρνα, όπου “το είχε 

γιορτάσει” με επιστήθιους φίλους, έτυχε να επιβιβαστεί στο μοιραίο 

αυτοκίνητο, που με οδηγό τη γυναίκα του συντρίφτηκε σε κολώνα».4

13. Κατά περίεργη (και τραγική) σύμπτωση, ο θάνατος του συνέβη την 

ημέρα των γενεθλίων του και την επομένη της γιορτής του. Την 

κηδεμονία των παιδιών ανέλαβε η μητέρα του Γιάννη Χρήστου μέχρι 

το θάνατο της (Ιούλιος 1978).

■"Βλ. Υποσημείωση 1 
(Καλογερόπουλος, 1998-1999: 599)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κατάλογος έργων & διαχωρισμός ανά περιόδους

Η συνθετική προσφορά του Γ. Χρήστου (αφαιρώντας τα «χαμένα» έργα 

και τα έργα πριν από τη «Μουσική του Φοίνικος») χωρίζεται στις εξής 

περιόδους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται σε 

αυτά:

1η Περίοδος (1948-1953):

• Μουσική του Φοίνικος για ορχήστρα

• IJpdm'i Συμφωνία για mezzo-soprano και ορχήστρα

• Λατινική Λειτουργία για μεικτή χορωδία, χάλκινα πνευστά και κρουστά

2η Περίοδος (1953-1958):

• 6 Τραγούδια σε ποίηση Τ. S. Eliot για mezzo-soprano και πιάνο (και 

ενορχη στρωμένα)

• Δεύτερη Συμφωνία για μεικτή χορωδία και ορχήστρα

3η Περίοδος (1959-1964):

• Μετατροπές (πρωτότυπος τίτλος Πρότυπα και Μετασχηματισμοί) για 

ορχήστρα

• Τοκκάτα για πιάνο και ορχήστρα

• ΠρομηΘεύς Δεσμώτης για ηθοποιούς, ορχήστρα και μαγνητοταινίες

• Ελλάς: Ο Έσω Κόσμος (μουσική για τηλεοπτική εκπομπή)

• Πύρινες Γλώσσες για mezzo-soprano, τενόρο, βαρύτονο, χορωδία και 

ορχήστρα

• Αγαμέμνων για ηθοποιούς, ορχήστρα και μαγνητοταινίες
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4η Περίοδος (1965-1966):

• Πέρσαι για ηθοποιούς, ορχήστρα και μαγνητοταινίες

• Μυστήριον για αφηγητή, ορχήστρα, 3 χορωδίες, μαγνητοταινίες και 

ηθοποιούς

• Βάτραχοι για ηθοποιούς και ορχήστρα

• Πράξις για 12 για 11 έγχορδα και 1 μαέστρο/πιανίστα

5η Περίοδος (1966-1968):

• Οιδίπους Τύραννος για ηθοποιούς, ορχήστρα και μαγνητοταινίες

• Η Κυρία με ν'} Στρυχνίνη για μία σολίστ βιόλας, 5 ηθοποιούς, ενόργανο 

σύνολο, μαγνητοταινίες, ένα κόκκινο ύφασμα και διάφορα ηχογόνα 

αντικείμενα

• Αναπαράστασις I  «Ο Βαρύτονος» για βαρύτονο, βιόλα και ενόργανο σύνολο

• Αναπαράστασις 111 «Ο Πιανίστας» για ηθοποιό, ενόργανο σύνολο και 

μαγνητοταινίες

• Επίκυκλος για μεταβλητό σύνολο

6η Περίοδος (1968-1970):

• Εναντιοδρομία για ορχήστρα

• Οιδίπους Τύραννος (ηλεκτρονικό)

• Ορέστεια (ημιτελής)

Σύμφωνα με το «Συμπλήρωμα»5 του σημειώματος με τίτλο «Ο Γιάννης 

Χρήστου και η Μεταφυσική της Μουσικής» του Γ. Γ. Παπαϊωάννου που 

εξέδωσε ο Ελληνικός Σύλλογος Σύγχρονης Μουσικής, ο διαχωρισμός του 

συνθετικού έργου του Γιάννη Χρήστου σε 6 περιόδους ανήκει στον ίδιο τον 

συνθέτη και έγινε με βάση τα εξής κριτήρια: το σύστημα συνθέσεως, το είδος 

σημειογραφίας και τις κεντρικές φιλοσοφικές έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν.

5 (Παπαϊωάννου, 1980)
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Συνοψίζοντας τα στάδια εξέλιξης των κριτηρίων αυτών, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι:

• Στις δύο πρώτες περιόδους κυριαρχούν σειράίκές τεχνικές, ενώ από την 

τρίτη κάνουν την εμφάνιση τους ο «υπερ-σειραϊσμός>>6 και κατ’ επέκταση 

τα πρότυπα (patterns).7 Η συμβατική σημειογραφία επικρατεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια των τριών περιόδων, και μόνο προς το τέλος της τρίτης εισάγονται 

για πρώτη φορά νέα σύμβολα. Από πλευράς φιλοσοφικών εννοιών 

κυριαρχούν «η Αρχή (ή ο κύκλος) του Φοίνικα»8, ο μυστικισμός και η 

έννοια των «κοντίνουουμ» (continuum, χαρακτηριστικό του υπέρ- 

σειραϊσμού).

• Κατά τις τρεις τελευταίες περιόδους τα πρότυπα (patterns) παίζουν 

καταλυτικό ρόλο σε ότι αφορά το σύστημα σύνθεσης. Παρουσιάζονται σε 

διάφορες μορφές ενώ παράλληλα συνδυάζονται με την βασικότερη ίσως 

έννοια (των περιόδων αυτών), την έννοια της Μετάπραξης. Έτσι προκύπτει 

η σύνθετη έννοια της «Αναπαράστασης». Τέλος, σε αντιδιαστολή με τον 

«Κύκλο του Φοίνικα» παρουσιάζεται ο «Σεληνιακός Κύκλος», ενώ πρέπει 

να υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως η εισαγωγή της «συνθετικής σημειογραφίας» - 

που όπως θα δούμε- θα αποτελέσει το μέσο καταγραφής τοον περισσοτέρων 

από τα τελευταία έργα του συνθέτη.

6 Σύμφωνα με τα λόγια του Χρήστου Μαρίνου (υπεύθυνου του Αρχείου Γιάννη Χρήστου) στον 
συγγραφέα, ο όρος δεν ανήκει στον συνθέτη αλλά δόθηκε από τον Γ. Γ. Παπαϊωάννου για να εκφράσει 
αυτό ακριβώς που εννοούσε ο Χρήστου. Περαιτέρω λόγος για τη έννοια και τη χρήση του 
συγκεκριμένου όρου (αλλά και αυτών που συνδέονται άμεσα μαζί του π.χ. patterns, continuum, κλπ.) 
γίνεται στο 6° κεφάλαιο: Περίοδος Σύνθεσης -  Χαρακτηριστικά -  Ορισμοί μουσικών εννοιών.
' Για την περιγραφή του όρου pattern 0α δανειστούμε μερικές προτάσεις του Klaus Angermann σε 
μετάφραση Πάνου Βλαγκόπουλου: «Για τον Χρήστου, το pattern δηλώνει μία ανώτερη φιλοσοφική 
αρχή, σύμφοονα με την οποία διαδικασίες επαναλαμβάνονται πάντα κατά όμοιο δομικά τρόπο. [... ] 
Από τεχνικής -  συνθετικής πλευράς το pattern δηλώνει ένα ηχητικό πρότυπο με εντελώς ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι προσδιορισμένο ως προς κάθε λεπτομέρεια. 
Σημειωτέσν ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά (είναι) δυνατόν να αφορούν όχι μόνο τον ίδιο τον ήχο 
αλλά και τη μορφή εξέλιξης και αλλαγής του».
8 Οι όροι που βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά (π.χ. Αρχή του Φοίνικα, Μετάπραξη, κλπ.) εξηγούνται 
στο 3° κεφάλαιο: Γενικά στοιχεία για την δράση, την φιλοσοφία και την αντίληψη του Γ. Χρήστου.
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Από τα παραπάνω γίνεται εμφανέστατος και ο λόγος για τον οποίο 

τονίζεται (στο «Συμπλήρωμα») η χρησιμότητα στην σημερινή εποχή να 

ομαδοποιηθούν μουσικά τα έργα του Γιάννη Χρήστου σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: α) των τριών πρώτων περιόδων όπου χρησιμοποιούνται κυρίως 

σειραϊκές τεχνικές (από το δωδεκάφθογγο ως τον «υπέρ-σειραϊσμό») και β) 

των τριών τελευταίων περιόδων όπου γίνεται χρήση «Συνθετικής 

Σημειογραφίας» και έντονων μεταπρακτικών στοιχείων.

Τα «χαμένα» έργα

Στην αρχή του κεφαλαίου έγινε λόγος για τα «χαμένα» έργα του 

συνθέτη. Από τα λεγόμενα του συνθέτη σχετικά με τα έργα του καθώς και από 

κάποια έγγραφα στοιχεία, ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου είχε δημιουργήσει έναν 

ακριβές κατάλογο με τις δημιουργίες του Χρήστου. Ανάλογους καταλόγους 

είχε δημιουργήσει και δώσει σε διάφορους ενδιαφερόμενους ο ίδιος ο 

συνθέτης. Μετά τον θάνατο του και αφού συγκεντρώθηκε όλο το μουσικό 

υλικό που βρέθηκε στις κατοικίες του, διαπιστώθηκε ότι έλλειπαν πολλά από 

τα έργα που υπήρχαν στους καταλόγους.

Παρόλο που ακόμη βρισκόμαστε μπροστά στο ερωτηματικό της 

ύπαρξης των έργων αυτών, καθώς επίσης και της αμυδρής πιθανότητας να μην 

έχουν ακόμη βρεθεί παραθέτουμε τις απόψεις δύο πολύ «κοντινών» -στον 

Γιάννη Χρήστου- ανθρώπων: του Γ. Λεωτσάκου9 και του Γ. Γ. 

Παπαϊωάννου.10

Την πεποίθησή του -καθώς και άλλων μελετητών του συνθέτη- ότι τα 

έργα αποκλείεται να καταστράφηκαν από τον ίδιο το δημιουργό τους εκφράζει 

ο Γιώργος Λεωτσάκος. Η άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Χρήστου που 

κρατούσε επιμελέστατες χρονολογημένες σημειώσεις σε όλα τα έγγραφά του

9 Βλ. Υποσημείωση 1
10 Βλ. Υποση μείωση 2
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και τα οποία φύλασσε με πολύ προσοχή, δεν θα προέβαινε ποτέ σε μία τέτοια 

ενέργεια. Πολύ δε περισσότερο, η αίσθηση του Γ. Λεωτσάκου ότι στις μεταξύ 

τους συνομιλίες είχε αφήσει επανειλημμένα την εντύπωση ότι τα έργα αυτά 

υπήρχαν και ότι κάποτε θα τα «ξανάπιανε», ενισχύει την παραπάνω άποψη.

Ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου -από την άλλη- δίνει κάποιες ακόμα πιθανές 

εξηγήσεις για την έλλειψη αυτή. Η πιο πιθανή εκδοχή από αυτές -σύμφωνα 

και με τον συγγραφέα του παρόντος κείμενου- είναι η εξής: Ο Χρήστου δεν 

μετέφερε ποτέ στο χαρτί τα έργα αυτά. Κατά την διαδικασία σύνθεσης που 

ακολουθούσε ο συνθέτης -και η οποία περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενο 

κεφάλαιο- δηλ. από την αρχική σύλληψη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα (την 

καταγραφή της παρτιτούρας), ενυπάρχουν διάφορα στάδια. Γίνεται εμφανές 

λοιπόν, ότι το τελευταίο αυτό στάδιο δεν ήταν τίποτα παραπάνω από την 

μηχανιστική μεταφορά του ήδη ολοκληρωμένου έργου από το μυαλό του 

συνθέτη στην παρτιτούρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Χρήστου θεωρούσε -και 

όχι άδικα- ένα έργο τελειωμένο, όταν αυτό έφτανε στο προτελευταίο στάδιο 

της διαδικασίας, δηλαδή στην ολοκλήρωσή του έργου στο μυαλό του, παρόλο 

που αυτό δεν ήταν ακόμη αποτυπωμένο σε χαρτί. Εξάλλου τα ογκώδη βιβλία 

και τετράδια τα οποία σώζονται με λεπτομερής και εξαιρετικά ενδιαφέροντες 

σκέψεις, σχόλια και περιγραφές για πολλά από τα έργα του 

(συμπεριλαμβανομένων και αρκετών από τα «χαμένα») μαρτυρούν την ύπαρξη 

των έργων αυτών, έστω και με αυτό τον «ιδιόμορφο» τρόπο.

Ο Άγγλος μουσικολόγος Michael Stewart έχει δημοσιεύσει (σε 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο αφιερωμένη στον Γιάννη Χρήστου) έναν 

ολοκληρωμένο χρονολογικό κατάλογο των έργων του συνθέτη 

(συμπεριλαμβανομένων και των «χαμένων»), ο οποίος παραθέτεται στο 

παράρτημα του παρόντος κειμένου. Συμπεριλάβαμε τον κατάλογο αυτό όπως 

ακριβώς αυτός εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Ο Michael Stewart -σε 

επικοινωνία που είχαμε μαζί του- δήλωσε ότι οι πληροφορίες που εκθέτονται 

στον συγκεκριμένο κατάλογο προέρχονται κυρίους από τον Γ.Γ. Παπαϊωάννου.
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Εκδόσεις και Εκτελέσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Χρήστος Μαρίνος 

(υπεύθυνος του Αρχείου του Γιάννη Χρήστου) από τα σωζόμενα έργα του 

Γιάννη Χρήστου έχουν εκδοθεί τα εξής:

■ Πρε/.ούόιο και Φούγκα -  Μουσικός & Εκδοτικός Οίκος «Φίλλιπος 

Νάκας», Αθήνα

■ Μουσική του Φοίνικος -  Ricordi, Μιλάνο (1950)

■ Πρώτη Συμφωνία -  De Sanctis, Ρώμη (1953)

■ Έξι τραγούδια -  Impero Verlag, Βησμπάντεν

■ Μυστήριον -  J. & W. Chester, Λονδίνο

■ Πράξη για 12 - J. & W. Chester, Λονδίνο (1970)

■ Η  Κυρία με τη Στρυχνίνη -  J. & W. Chester, Λονδίνο

■ Αναπαράστασις I  -  J. & W. Chester, Λονδίνο (1971)

■ Αναπαράσταση I II  - J. & W. Chester, Λονδίνο (1971)

■ Επίκυκλος -  J. & W. Chester, Λονδίνο (1970)

■ Εναντιοδρομία -  J. & W. Chester, Λονδίνο (1970)

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εφτά τελευταία έργα καθώς και το πρώτο 

εκδόθηκαν μετά το θάνατο του συνθέτη.

Επίσης, από τα λεγόμενα του Χρήστου Μαρίνου προκύπτει ότι το 

μοναδικό -από τα σωζόμενα- έργο που δεν έχει εκτελεστεί στην 

ολοκληρωμένη του μορφή είναι το Μυστήριον (δηλ. με τις μαγνητοταινίες και 

τους ηθοποιούς). Και στις δύο ηχογραφημένες εκτελέσεις του συγκεκριμένου 

έργου (μετά τον θάνατο του συνθέτη), προστέθηκαν τα ηλεκτρονικά (σύμφωνα 

με την παρτιτούρα) πριν κυκλοφορήσουν στο εμπόριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γ ενικά στοιγεία για την δράση, τη φιλοσοφία & την αντίληψη του 

Γ. Χρήστου

Ως μία άκρως συνειδητοποιημένη και ολοκληρο^μένη προσωπικότητα, ο 

Γιάννης Χρήστου ασχολήθηκε με διάφορα φιλοσοφικά ζητήματα τα οποία 

κυριάρχησαν στη ζωή του και τελικά τον ώθησαν στην έκφραση -των 

προβληματισμών και των συμπερασμάτων του- μέσω της μουσικής, δίνοντας 

το έναυσμα και δείχνοντας παράλληλα το «δρόμο» (λειτουργώντας σαν 

πρότυπο) σε πολλούς σύγχρονους ή νεώτερούς του. Η δράση του αυτή, δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να περιγράφει σε μερικές σελίδες της παρούσης 

εργασίας, αλλά ούτε και σε μία (απλά) πιο επεκταμένη μορφή. Κι’ αυτό γιατί 

απαιτεί βαθιά μελέτη σε θέματα που απαιτούν αυστηρά συγκροτημένη νόηση 

σε συνδυασμό βέβαια με αόριστα χρονικά περιθώρια για την πλήρη κατανόηση 

των πολλών και πολύ-σύνθετων εννοιών. Έτσι στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα 

προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε (όσο αυτό είναι 

δυνατόν), κάποια επιλεγμένα μόνο σημεία. Στα επιλεγμένα αυτά σημεία 

συμπεριλήφθηκαν οι κυριότερες έννοιες ή δράσεις καθώς και κάποιες που 

θεωρήθηκαν απαραίτητες για την κατανόηση των επόμενων θεματικών 

ενοτήτων.

Η Σύνθεση των Έργων

Όπως προαναφέραμε οι φιλοσοφικές αναζητήσεις του συνθέτη 

αποτέλεσαν το κυρίαρχο στοιχείο της ζωής του. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. 

Παπαϊωάννου, η σύνθεση τοον έργων του θεμελιώνεται πάνω σε φιλοσοφικές 

και μεταφυσικές βάσεις, σ’ έναν κόσμο μύθου, έκστασης και μυστικισμού, με 

πλαισίωση της μουσικής σε μία τελετουργία και ιεροτελεστία, όπου 

μεταφέρονται και τα πιο συνηθισμένα γεγονότα της καθημερινής ζωής.
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Στηριζόμενος στα πιο σύγχρονα πρότυπα της δυτικής μουσικής -χωρίς 

όμως σε κανένα σημείο να κρύβει ή να αλλοιώνει τον προσωπικό του 

χαρακτήρα-, στην φιλοσοφία των μεγαλύτερων πολιτισμών (από τους 

προσωκρατικούς και τον Αισχύλο ως τους αρχαίους πολιτισμούς της 

Ανατολής) αλλά και στο μέλλον όπως ο ίδιος το οραματίζεται, κατάφερε (σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) να δημιουργήσει ένα αξιοθαύμαστο έργο, 

προκαλώντας έτσι την εκτίμηση και τον θαυμασμό προς το πρόσωπό του από 

σύγχρονους αλλά και μεταγενέστερους ανθρώπους της μουσικής.

Εξηγώντας τα παραπάνω θα ήταν χρήσιμη μία περιγραφή της 

«διαδικασίας» την οποία ακολουθούσε ο Χρήστου για τη σύνθεση -λίγο έως 

πολύ- όλων των έργων του. Η δημιουργία του κάθε έργου ξεκινούσε πάντα 

από την φιλοσοφική αναζήτηση, για την οποία απαιτούνταν εντατικότατη 

εργασία και απόλυτη απομόνωση.11 Όταν η αναζήτηση έφτανε στο ποθητό 

αποτέλεσμα -στάδιο που χρονικά κατελάμβανε το μεγαλύτερο διάστημα της 

όλης διαδικασίας12- ακολουθούσε η μουσική σύνθεση του έργου έως και την 

τελευταία λεπτομέρεια εξ ολοκλήρου μέσα στο μυαλό του. Εφόσον είχαν 

ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα στάδια το έργο μπορούσε να θεωρείται απόλυτα 

συμπληρωμένο και έτσι προχωρούσε στο τρίτο και συντομότερο στάδιο της 

καταγραφής του έργου σε παρτιτούρα.

Σημειογραφία

Για την καταγραφή των συνθέσεων του -ξεκινώντας από το Μυστήριον 

(ίσως σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο και στις Πύρινες Γλώσσες) αλλά κυρίως 

από την Πράξη yia 12 και έπειτα- ο Χρήστου χρησιμοποίησε τρεις χωριστούς 

τύπους σημειογραφίας: Συνθετική, Αναλογική και Μετρημένη 

σημειογραφία. Η μεγάλη διαφοροποίηση έγκειται στην Συνθετική

11 Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο υπήρχε ειδική διαμόρφωση στο σπίτι του στη Χίο. Κάτι ανάλογο σκόπευε 
να κάνει και στο μελλοντικό του σπίτι στην Αττική.
12 Σύμφωνα με τον Γ. Γ. Παπαϊωάννου το πρώτο αυτό στάδιο μπορεί να απαιτούσε τα 3/4 ή τα 4/5 της 
όλης διαδικασίας. Επίσης στο στάδιο αυτό ο Χρήστου κατέγραφε λεπτομερέστατα τις σκέψεις του σε 
αντίστοιχο τετράδιο (στα αγγλικά και κατά έναν τρόπο «λεκτικής στενογραφίας», στοιχείο που τις 
κάνει πολύ δυσανάγνωστες σε οποιονδήποτε μη εξοικειωμένο).
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σημειογραφία καθώς στην παρτιτούρα πλέον σημειώνονται προκαθορισμένοι 

σχηματισμοί οι οποίοι αναφέρονται στα διάφορα πρότυπα (patterns) αλλά και 

άλλοι σχηματισμοί που υποδηλώνουν το νόημα τους γραφικά αφήνοντας 

αρκετά περιθώρια αυτοσχεδιασμού στον εκτελεστή. Ουσιαστικά πρόκειται για 

συμβολισμούς νέων τεχνικών πρόκλησης ηχητικών συμβάντων και οδηγίες 

απεικόνισης θεατρικής έκφρασης.1"3 Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύμπλεγμα 

οπτικών συμβόλων, που όμως ορίζουν σαφέστατα τι επιδιώκει ο συνθέτης. 

Αυτή είναι και η πρώτη ιδιαιτερότητα που εισάγεται στον Μυστήριον και θα 

χρησιμοποιηθεί πολύ από τον συνθέτη στη συνέχεια.

Δυστυχώς η μεγάλη έκταση που θα απαιτούσε η παραπέρα αναφορά 

και μόνο σε καθένα από τους τύπους σημειογραφίας μας αναγκάζει να 

αναφερθούμε τελείως επιγραμματικά σε καθέναν από αυτούς, παραθέτοντας 

την σύντομη περιγραφή του συνθέτη από τα Παραρτήματα (Appendixes) της 

παρτιτούρας του έργου Πράξη για 12,14

- Συνθετική σημειογραφία

Η συνθετική σημειογραφία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει οπτικά τα 
πρότυπα. Στοιχεία ενός σημειογραφικού υλικού λίγο-πολύ ''γνώριμου που 
εκφράζει τις συνιστώσες ενός προτύπου συγκεντρώνεται σε μία 
εικονογραφική σύνθεση με διαφορά σημαδιών που υποβάλλουν τ?/ φύση του 
τελικού αποτελέσματος.

- Αναλογική σημειογραφία

Αντίθετα με τη συνθετική σημειογραφία, η αναλογική σημειογραφία είναι 
αναλυτική με την έννοια ότι ο σχεδιασμός της πράγματι καθρεφτίζει τις 
μεμονωμένες συνιστώσες μία προς μία κάθε φορά, δείχνοντας δηλαδή το 
πώς ξετυλίγονται μέσα στο χρόνο σε σχέση η μία με την άλλη.

13 (Χουλιαράς, 2000: 110)
14 Από την έκδοση του έργου (1970) από τον αγγλικό οίκο J. & W. Chester Ltd, Λονδίνο. Για την 
ευκολότερη κατανόηση των όρων το αυθεντικό, ολοκληρωμένο κείμενο παρατίθεται αυτούσιο στο 
παράρτημα. Η αυθεντικότητα έγκειται στην γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσε για να γράψει όλα του 
τα επίσημα κείμενα ο συνθέτης και είναι η Αγγλική, η οποία πρέπει να θεωρείται και η μητρική του. Η 
ελληνική μετάφραση των συγκεκριμένων αποσπασμάτων καθώς και όλων των υπολοίπων που 
ακολουθούν ανήκει στον Γιώργο Αεωτσάκο και έχουν αντληθεί από την ελληνική έκδοση της 
διατριβής της Anna -  Martine Lucciano (1987).
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- Μετρημένη σημειογραφία

Όπως και η αναλογική σημειογραφία, έτσι και η μετρημένη είναι αναλυτική 
(διαβάζεται κανονικά). Ενώ, όμως η αναλογική σημειογραφία μπορεί να 
επισημάνει χρονικές αξίες μόνο κατά προσέγγιση, η μετρημένη δίνει σε κάθε 
συνιστώσα μίαν αξία σαφή και συγκεκριμένη, ανεξάρτητα από την όλη 
διάταξη.

Πράξη - Μετάπραξη

Η συνθετική σημειογραφία που αναφέρθηκε παραπάνω εμφανίζεται 

κατά την τέταρτη δημιουργική περίοδο και έχει άμεση σχέση με την εισαγωγή 

των πρώτων στοιχείων της νέας αντίληψης του Χρήστου, της Μετάπραξης. 

Μοιάζει σαν μία φυσική αλλά και αναγκαία εξέλιξη στον τρόπο έκφρασης του 

συνθέτη, μιας και πλέον δημιουργούνται ασυγκρίτως μεγαλύτερες ανάγκες 

αλλά και δυνατότητες έκφρασης που ο Χρήστου αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό.

Η εισαγωγή της Μετάπραξης -ως αντίληψης- γίνεται βαθμιαία στο 

Μυστήριον αλλά «εδραιώνεται μ’ έναν τρόπο πολύ πιο ξεκάθαρο» στην Πράξη 

για 12. Η σχέση Πράξης και Μετάπραξης ορίζεται ως εξής από τον ίδιο τον 

συνθέτη.15

«Κάθε φορά που μία δράση εκτελείται σκόπιμα, για να εναρμονίζεται με την 
τρέχουσα καθολική λογική που χαρακτηρίζει την τέχνη, η δράση αυτί) είναι 
μία πράξη, δηλαδή μία δράση σκόπιμη και χαρακτηρισΉκή. Κάθε φορά όμως 
που μία δράση εκτελείται (επίσης) σκόπιμα αλλά για να προχωρήσει πέρα 
από την τρέχουσα: καθολική λογική που χαρακτηρίζει την τέχνη, η δράση 
αυτή είναι μία μετάπραξη ή μία δράση σκόπιμα μη -  χαρακτηριστική: μία 
μετά-δραση.
Για παράδειγμα: ένας αρχιμουσικός που διευθύνει σε μία συναυλία, είναι μία 
πράξη. Αν όμως του ζητηθεί επίσης να περπατά γύρω-γύρω, να μιλά, να 
φωνάζει, να ουρλιάζει, να χειρονομεί ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δράση 
που δεν συνδέεται αυστηρά με τη δουλειά του ως αρχιμουσικού, αυτό θα 
μπορούσε να είναι μία μετάπραξη. [...]
Από την ά)1η πλευρά, αν από ένα ηθοποιό ή χορευτή που παίρνει μέρος σε 
ένα έργο «μικτών μέσων» ζητηθεί να ουρλιάζει, να γελάσει, να κινηθεί ένα

*' Το κείμενο συντάχΟηκε από τον συνθέτη και προστέθηκε στο τέλος της παρτιτούρας της Πράξης για 
12, ενταγμένο σε ένα επεξηγηματικό επίμετρο. Ολοκληρωμένο το κείμενο παρατίθεται στο 
Παράρτημα.
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γύρο, να χορέψει, να κάνει χειρονομίες ή οτιδήποτε άλλο, τότε ο ηθοποιός 
αυτός θα μπορούσε απλώς να εκτελεί μία πράξη, οάλά όχι μία μετάπραξη.»

Αξίζει πάντως να τονιστούν τα τρία σημεία που επισημαίνει ο Χρήστου 

στο τέλος του επιμέτρου:

■ «Μια μετάπραξη είναι μία επίθεση ενάντια στη λογική τ?/ς σχέσης του 
εκτελεστή με το ίδιο του το εκφραστικό μέσω. Παραβίαση εκ των έσω μίας 
απλής κατάστασης πραγμάτων.»

■ «Εφόσον η λογική του μέσου εξακολουθεί να αλλάζει σύμφωνα με τις 
δυναμικές των παγκοσμίων ιστορικών παραμέτρων, οι τρόποι με τους 
οποίους η μετάπραξη θα μπορούσε να εκφράζεται πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται αδιάλειπτα.»

■ «Η μετάπραξη έχει νόημα μόνο και μόνο σε συνάρτΐ]ση με το «αντίθετό» της, 
την πράξη.»

Με την σύλληψη της συγκεκριμένης έννοιας -της δεύτερης σημαντικής 

που εισάγεται με τον Μυστήριον- ο συνθέτης καταφέρνει να κάνει τη μουσική 

το μέσο για την υπέρβαση σε ένα μετά (υπέρ) -  μουσικό επίπεδο με καθαρά 

λυτρωτικό χαρακτήρα. Μας παραπέμπει έτσι στις εποχές των πρωτόγονων και 

των αρχαίων πολιτισμών όπου οι τελετουργίες οδηγούσαν σε ανάλογες 

καταστάσεις εντάσεως. Ο Γ. Γ. Παπαϊο:>άννου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 

ίσως ο Χρήστου είναι ο πρώτος συνθέτης που επιχειρεί και πετυχαίνει να 

ξαναφέρει στην εποχή μας καταστάσεις τέτοιας εντάσεως, αποδεικνύοντας ότι 

ο σύγχρονος άνθρωπος διατηρεί ακόμη αποθέματα «εξωλογικών» δυνάμεων 

που δεν υποψιαζόμαστε την έκταση τους.

Αναπαραστάσεις

Οι Αναπαραστάσεις ή ϋρωτο-εκτελεσεις όπως τις ονόμαζε ο 

Χρήστου, είναι τα τελευταία έργα του -αφού και το Μυστήριον (όπου 

εισάγεται πρώτη φορά ο όρος) χαρακτηρίζεται στον υπότιτλο του έργου ως μία 

αναπαράσταση σε μορφή συναυλίας- αν εξαιρέσουμε τα ηλεκτρονικά έργα και 

τις μουσικές για το θέατρο. Στα έργα αυτά μπορούμε να εντοπίσουμε την 

έννοια της Μετάπραξης στο αποκορύφωμα της. Πρόκειται για άλλη μία
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σύνθετη φιλοσοφική έννοια που χαρακτηρίζει τις δύο τελευταίες περιόδους του 

συνθετικού έργου του συνθέτη.

Πρόκειται για μία σειρά έργων μικρής (συνήθως αλλά όχι απαραίτητα) 

διάρκειας στα οποία γίνεται σκηνική «αναπαράσταση» τελετουργιών που 

ανήκουν σε παλαιότερες εποχές μέσα στις οποίες όμως ενσωματώνονται οι πιο 

καθημερινές δράσεις της ζωής μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας όλες αυτές οι 

κοινότυπες δράσεις αποκτούν μία τελείως διαφορετική οντότητα, 

μετουσιώνονται σε πράξεις με ιερό (θρησκευτικό)-μαγικό αντίκτυπο. Όπως 

πολύ εύστοχα υπογραμμίζει και ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου «το ιερατικό και 

συμβολικό στοιχείο ξαναμπαίνει στη ζωή μας» μέσα από την αποθεωτική 

χρήση των εννοιών της αναπαράστασης και της ιεροτελεστίας.

Παράλληλα, με τα παραπάνω συντελείται μία ακόμη πολύ σημαντική 

αλλαγή. Διαφοροποιείται -ουσιαστικά διευρύνεται- η έννοια της συναυλίας 

και γενικότερα της εκτέλεσης των έργων. Παραθέτουμε σχετικά, τα λόγια του 

Γ. Γ. Παπαϊωάννου που περιγράφουν με ακρίβεια το μέγεθος και την εξέχουσα 

σημασία της αλλαγής αυτής:

«Ξεφεύγουμε από ώ] συμβατικότητα n/ς «συναυλίας» και της αίθουσας 

συναυλιών, της επισημότητας του κοσμικού γεγονότος και του επίσημου 

ενδύματος του αμέτοχου ακροατηρίου, την τακτι) ημέρα και ώρα της 

παράστασης ή της εκτέλεσης. Έτσι (σε ορισμένα τουλάχιστον από τα έργα) η 

παράσταση γίνεται και στο δρόμο, στο ύπαιθρο ή σε άλλο ασυνήθιστο για 

συναυλίες χώρο. Ή γίνεται με κινούμενες ομάδες, στους δρόμους, στην εξοχή 

ή σε μεταβαλλόμενο γενικά τόπο. Η παράσταση μπορεί να γίνεται σε 

οποίον δήποτε χρόνο ή να επαναλαμβάνεται σε κανονικά ή ακανόνιστα 

χρονικά διαστίψατα. Ή να γίνεται υπό ειδικές συνθήκες που τις ορίζει η 

παρτιτούρα.»16

16 (Παπαϊωάννου, 1970: 11)
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Οι αναπαραστάσεις δεν έχουν σταθερή οργανική σύνθεση ενώ στην 

καταγραφής τους χρησιμοποιείται συνθετική σημειογραφία (με μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ακρίβεια). Στην ουσία πρόκειται για μία ακολουθία συμβόλων που 

αφήνουν περιθώρια αυτοσχεδιασμού στους εκτελεστές, σε συνάρτηση (ίσως) 

με κάποιες οδηγίες προς καθέναν από αυτούς.

Η όλη σειρά των έργων αυτών, περιέχει συνολικά 130 αναπαραστάσεις 

των οποίων οι περιγραφές υπάρχουν συγκεντρωμένες σε ένα βιβλίο με γενικό 

τίτλο “The Project” («Το Σχέδιο»). Το μεγαλειώδες αυτό εγχείρημα του 

Χρήστου είχε ως εξής: Κάθε καλοκαίρι θα διοργανωνόταν ένα μεγάλων 

διαστάσεων φεστιβάλ με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων και σημαντικότερων 

ξένων προσωπικοτήτων στην Χίο. Εκεί, στη θέση «Φανά» είχε αγοράσει 

μεγάλη έκταση στην οποία προβλεπόταν (από επίσημη μελέτη οικονομικής 

σκοπιμότητας) μεγάλη τουριστική ανάπτυξη με υπαίθρια θέατρα κλπ. (ενώ 

είχαν βρεθεί και οι χρηματοδότες). Οι αναπαραστάσεις λοιπόν, θα 

εκτελούνταν παντού (ακτή, θέατρο, λόφο κλπ.) με συμμετοχή οποιουδήποτε 

ενδιαφερόμενού. Δυστυχώς το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε μετά τον θάνατο του 

συνθέτη καθώς θεωρήθηκε αδύνατη η επιτυχία του χωρίς την παρουσία του 

ίδιου του Χρήστου.

Από το σύνολο των αναπαραστάσεων που περιγράφονται στο βιβλίο 

που προαναφέρθηκε (“The Project”) σώζονται σε εκτελέσιμη μορφή μόνο δύο. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σκοπός του συνθέτη ήταν να ενσωματώσει 

κάποιες από αυτές στην όπερα του «Ορέστεια» η οποία τελικά έμεινε 

ημιτελής.

Η «Αρχή του Φοίνικα» και το «Σεληνιακό Πρότυπο»

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, η Αρχή του Φοίνικα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με το έργο η Μουσική του Φοίνικος. Πρόκειται για τη μορφή -  

πρότυπο που ακολουθεί το συγκεκριμένο έργο δηλ.: αρχή -  εξέλιξη προς το
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δράμα (κορύφωση) -  επάνοδος στο τέλος / αρχή και είναι φανερό ότι 

προέρχεται από τον μύθο του Φοίνικα, ο οποίος αναγεννάτε από τις στάχτες 

του. Ακριβώς αυτό το στοιχείο υποδηλώνεται ιδιαίτερα από το τελευταίο 

τμήμα «επάνοδος στο τέλος / αρχή», όπου το τέλος αποτελεί την αρχή ενός 

νέου κύκλου κ.ο.κ. Σύμφωνα με τον Χρήστο Μαρίνο, η παραπάνω ακολουθία 

θα μπορούσε να εκφραστεί αναλυτικότερα (στηριζόμενος στα πέντε αδιάκοπα 

μέρη του έργου) με την εξής μορφή: γέννηση -  εξέλιξη -  δράμα (δραματικό 

κορύφωμα) -  τέλος (θάνατος) -  νέα αρχή (αναγέννηση). Η Αρχή του Φοίνικα 

πέρα από την άμεση σχέση της με την Μουσική του Φοίνικος αφορά -λίγο έως 

πολύ- και τα επόμενα έργα του συνθέτη μέχρι και τις Πύρινες Γλώσσες. Είναι 

ένα το κυρίαρχο στοιχείο των τριών πρώτων δημιουργικών περιόδων του 

Γιάννη Χρήστου, ο οποίος το συσχετίζει ιστορικά με την προσέγγιση της 

Πράξης. Συνοψίζοντας δηλαδή μέχρι αυτό το σημείο, ο συνθέτης συνδέει την 

περίοδο κατά την οποία (όπως θα δούμε και παρακάτ(θ) ο ίδιος προσαρμόζεται 

στις αρχές της επικρατούσης μουσικής αισθητικής και πράξης 

(συμπεριλαμβανομένης και της σημειογραφίας), με την Αρχή του Φοίνικα και 

την έννοια της Πράξης.

Σαν αντίθεση (ή εξέλιξη) της παραπάνω αρχής, στα τελευταία έργα του 

συνθέτη παρουσιάζεται το Σεληνιακό Πρότυπο. Πρόκειται για μία αντίστοιχη 

με την παραπάνω αντίληψη του Χρήστου (κυκλική κι αυτή) που όμως αυτή τη 

φορά συνδέεται με την σελήνη και ιδιαίτερα με το ρόλο που πιθανολογεί ο 

συνθέτης ότι έπαιζε στις πρωτόγονες φυλές των ανθρώπων («Σεληνιακή 

Εμπειρία» όπως την ονομάζει).17 Η σημαντικότερη διαφορά εντοπίζεται στο 

φαινόμενο της έκλειψης της σελήνης (διακοπής του προτύπου), η οποία ως ένα 

ακατανόητο, μεγαλειώδες και -βέβαια- τυχαίο συμβάν συνδέεται άμεσα με την 

εμφάνιση αντίστοιχων -ελεγχόμενα-τυχαίων (μη απόλυτα προκαθορισμένων, 

αδύνατων να προβλεφθούνε ακρίβεια) στοιχείων, δηλαδή αλεατορικών

1' Το ολοκληρωμένο κείμενο που αναφέρεται στις συγκεκριμένες έννοιες παραθέτεται στο 
Παράρτημα.
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στοιχείων. Στο παρακάτω απόσπασμα ο συνθέτης ορίζει την έννοια του 

«Σεληνιακού Προτύπου»:

«... μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (αγγλ. 
lunar pattern) για να περιγράφουμε τούτο το φαινόμενο, δηλαδή το πρότυπο τ?/ς 
ανανέωσης: την γένεση ακολουθούν διαδοχικά η ανάπτυξη, η καταστροφή και η 
διακοπή και η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται αέναα. Ή, σε εικόνες σεληνιακές:

I Ι Ο Ι ·
νουμηνία ή Νέα Σελήνη, Πανσέληνος, φθίνουσα Σελήνη και Σελήνη που την 
καταπίνει το σκοτάδι, σε μία κανονική διαδοχή που επαναλαμβάνεται αέναα».

Κατ’ αντιστοιχία με αυτά που αναφέραμε για την Αρχή του Φοίνικα, το 

Σεληνιακό Πρότυπο συνδέεται άμεσα με τις τρεις τελευταίες δημιουργικές 

περιόδους του συνθέτη και ιδιαίτερα με την έννοια της Μετάπραξης -κατ’ 

επέκταση βέβαια και με αυτήν της Αναπαράστασης-, Σε αντίθεση με την 

προσέγγιση της Πράξης λοιπόν, η προσέγγιση της Μετάπραξης αρχίζει (όπως 

προαναφέραμε) με το Μυστήριον και αφορά τις επόμενες περιόδους κατά τις 

οποίες ο Γιάννης Χρήστου δημιουργεί απαλλαγμένος από κάθε είδους 

επίδραση της δυτικής μουσικής αισθητικής και πράξης.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των φιλοσοφικών -  μουσικών 

εννοιών που απασχόλησαν τον Γιάννη Χρήστου και χαρακτηρίζουν τα έργα 

του, θα θέλαμε να τονίσουμε το εξής: Σε πολλές από τις διατυπώσεις που 

προηγήθηκαν, το ορατόριο Πύρινες Γλώσσες εμφανίζεται ως το «σύνορο» 

μεταξύ δύο ή περισσότερων περιόδων. Συνήθως δε, κατατάσσεται στην 

περίοδο που προηγήθηκε των σπουδαίων μουσικών τομών που σημειώθηκαν. 

Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο, κατέχοντας 

ακριβώς αυτή τη ακραία θέση ενσωματώνει τα περισσότερα από τα στοιχεία

' } Το σήμα της πρωτοσυνέχειας (Σημείωση που έχει προσθέσει ο Χρήστου με το χέρι πάνω από το 
δακτυλογραφημένο κείμενο).



που ακολούθησαν -σε ένα αρχικό στάδιο ίσως-, στοιχείο που δίνει πολύ 

μεγάλη αξία στο έργο αυτό.

22
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

«Ένα Πιστεύω για τη μουσική»

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την επίσημη έκθεση των από\|/εων 

του Γιάννη Χρήστου σε σχέση με τη μουσική. Η δημοσίευσή του έγινε -μετά 

από παράκληση του Γ. Λεωτσάκου- στην επιθεώρηση Εποχές18. Παρόλα αυτά 

δεν είναι ξεκαθαρισμένο το πώς έφτασε το κείμενο στην συγκεκριμένη τελική 

του μορφή. Σύμφωνα με την Anne-Martine Lucciano ο μοναδικός ο οποίος 

γνώριζε τα σχέδια του Χρήστου ήταν ο Θόδωρος Αντωνίου. Μάλιστα σε 

σχετική επιστολή φαίνεται πως ο Χρήστου ζήτησε από τον Αντωνίου 

συνεργασία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ενώ συμπεριέλαβε και ένα 

προσχέδιο του κειμένου δομημένο σε δέκα σημεία το οποίο όμως -σύμφωνα 

πάντα με την Α.-Μ. Lucciano- διαφέρει εντελώς από το δημοσιευμένο. Τα 

βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δημοσιευμένο κείμενο παραμένουν «η 

ολοκληρωτική απόρριψη κάθε αισθητικής αξίας της μουσικής καθώς και ο 

προσδιορισμός του λυτρωτικού της ρόλου». Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν 

απόλυτα την πνευματική κατάσταση του Χρήστου το διάστημα 1965-66 και 

αφορούν κατά κύριο λόγο τα έργα που ακολούθησαν της δημοσίευσης. Είναι 

όμως εμφανές ότι πολλά από αυτά αποτελούν σημαντικές αξίες για τον 

συνθέτη από την αρχή του συνθετικού του έργου.

ΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ19

Παραθέτοντας ορισμένες σκέψεις για τη μουσική, που αποτελούν ήδη 
πεποιθήσεις μου βαθειές, θα επιχειρήσω να είμαι όσο το δυνατό σύντομος και 
πυκνός. Στις γραμμές που θ ’ ακολουθήσουν, θα ιδήτε να γίνεται συχνά λόγος για 
« μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η »  - και η έννοια αυτή θα μπορούσε πολύ αόριστα να 
εκληφθεί ως ταυτόσημη με την εξέλιξη, ή τουλάχιστο σχετική. Πιστεύουμε 
ωστόσο ότι χρειάζεται μια διευκρίνιση πολύ μεγαλύτερη:

18 {Εποχές, 1966 (τεύχος 34): σελ. 146).
19 Η μετάφραση του κειμένου από το αγγλικό πρωτότυπο ανήκει στον Γ. Λεοοτσάκο και μεταφέρθηκε 
αυτούσια από το βιβλίο της Α.-Μ. Lucciano. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ο μεταφραστής σημειώνει 
πως σε ενδεχόμενη νέα μετάφραση του κειμένου θα υιοθετούσε διαφορετική γλώσσα («άλλο λεκτικό 
ύφος»). Παρόλα αυτά διατηρήθηκε η δημοσιευμένη μορφή του κειμένου.
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Η λογική της μεταμόρφωσης δεν μπορεί να εξηγηΟή με όρους άλλους από 
εκείνους που ανήκουν στην ίδια. Είναι πολύ δύσκολο, επειδή το κύρος τέτοιων 
περιγραφών ή ερμηνειών, εξαρτάται από το κατά πόσο μιλούμε ή ακούμε, από 
την εμπειρία μας. Μια εικόνα όμως μπορεί να βοηθήσει. Ας πάρουμε τη βασική 
αντίληψη χώρου - χρόνου. Ένα αντικείμενο μπορεί να θεωρηθή ότι ανήκει σ' ένα 
συνηθισμένο χώρο-χρόνο, τον χώρο-χρόνο της καθημερινής εμπειρίας. Το ίδιο 
όμως αυτό αντικείμενο μπορεί να θεωρηθή όχι από τη σκοπιάν αυτή, αλλά υπό 
μίαν ευρύτερην έννοια χώρου-χρόνου, λ.χ. του ηλιακού χώρου-χρόνου.
Μπορούμε να προχωρήσωμε ακόμη περισσότερο και να θεωρήσω με το 
αντικείμενο ότι κατέχει ένα συγκεκριμένο χώρο-χρόνο μέσα σ' έναν άλλο χώρο - 
χρόνο, ώσπου να φθάσωμε σε γαλαξιακές - θα μπορούσαμε να πούμε - χωρο- 
χρονικές διαστάσεις. Μπορούμε μάλιστα να συνεχίσωμε ακόμη και σε δια- 
γα/.αξιακές, θα λέγαμε διαστάσεις.

Το ίδιο αυτό αντικείμενο αποκτά σημασίες απίθανα διάφορες, και όμως 
παραμένει πάντα το ίδιο αντικείμενο. Αν τώρα σκεφθούμε όχι πια αντικείμενα, 
αλλά α κ ο υ σ τ ι κ ά  αντικείμενα ή συμβάντα, ανά/.ογα, θα μπορέσωμε ίσως να 
ιδούμε το πώς τα. ίδια αυτάι συμβάντα αποκτούν βάθος όλο και μεγαλύτερο.

Οι μεταμορφώσεις στη μουσική, κάνουν ακριβώς αυτό. Η απουσία 
μεταμορφωτριών δυνάμεων, διατίΊρεί τα ακουστικά συμβάντα σ' ένα και μόνον 
επίπεδο, ικανοποιώντας έτσι μόνο το διακοσμητικό μας αισθητήριο. Η  τέχνη που 
δεν εξαίρεται πάνω από το επίπεδο αυτό, πιθανόν να είναι έντεχνη, αλλά δεν έχει 
πια κανένα νόημα. Πιστεύω πως έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον μια τέχνη με 
υπόσταση λ υ τ ρ ω τ ι κ ή ,  από μια τέχνη διακοσμητικής φύσεως. Λυτρωτική, με 
την έννοια του ότι μας απελευθερώνει από τ?/ν κοινή χωροχρονική συνέχεια και 
μας προσανατολίζει σε άλλες περιοχές εμπειρίας.

Θα επιχειρήσω να παραθέσω εδώ τις απόψεις μου, σε δέκα παραγράφους:

1) Με απασχολεί η μεταμόρφωση των ακουστικών ενεργειών σε μουσικές.
2) Βασικά, το νόημα ΐ7/ς μουσικής αποτελεί συνάρτηση των δυνατοτήτων μας 
στο να έχομε την εμπειρία τέτοιων μεταμορφώσεων. Μουσική δίχως νοήματα για 
ένα πρόσωπο, ενδέχεται όχι μόνον να είναι έγκυρη για ένα άλλο αλλά μπορεί να 
το πλήξει με τη δύναμη μιας αποκάλυψης. (Λ.χ. μπορεί ένα άτομο ν' ακούει μια 
μουσική και να μη μπορεί να τη συνδέσει με τίποτε απ’ όλα όσα του είναι ως 
τώρα ’'γνωστά. Ωστόσο έχει τη διαίσθηση πως κάτι τον εθίζει).
3) Τα σημεία ενδιαφέροντος σε μια σύνθεση είναι εκείνα ακριβώς στα οποία 
επέρχονται αυτές οι μεταμορφώσεις, αν και η διαχωριστική γραμμή δεν είναι 
ποτέ καθορισμένη.
4) Τόσο για τον ακροατή όσο και για τους συνθέτες, υπάρχει ο κίνδυνος του να 
ξελογιαστούν από την πόρνη της διακόσμησης ή της αισθητικής.
5) Μέγα μέρος της μουσικής που γράφηκε κατά τη διάρκεια της ιστορικής 
περιόδου της τέχνης τούτης, υπέκυψε στους πειρασμούς αυτούς, σε βαθμούς 
ποικίλους. Και τούτο περιλαμβάνει και την περίοδο που εκτείνεται από τις αρχές 
τ?/ς πολυφωνίας, με τα γνωστά τεχνάσματα της γραφής, ως τη σημερινή εποχή
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του «σεφαϊσμού», των σχολών του «τυχαίου στη μουσική» (αλεατορική 
μουσική) καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
6) Η διακοσμητική και η αισθητική αποτέλεσαν και αποτελούν ρωμαλέα 
αρνητικούς παράγοντες στη μουσική.
7) Ένας χειρισμός των ακουστικόν συ μ βάλτο) ν που δεν κατορθώνει να γεννήσει 
μεταμορψωτικές δραστηριότητες δεν επιτυγχάνει περίπου τίποτε άλλο από τον 
κατά το μάλλον ή ήττον αισθητικό και διακοσμητικό κορεσμό ενός ακουστικού 
χοίρου. Ακόμη και η «ωραία» μουσική, μπορεί ν' αποβεί αηδιαστική.
8) Αντίθετα προς ό,τι συνηθίζουν να υποστιψίζουν κατά της μουσικής των 
καιρών μας, οι συχνά εκρηκτικές μέθοδοί της που σκανδαλίζουν, μπορεί να είναι 
συμπτώματα της ανάγκης για απελευθέρωση από μια κληρονομημένη αισθητική 
και εφθαρμένα πρότυπα σκέψης.
9) Κάθε εποχή δοκιμάζει αυτές τις μεταμορφώσεις μέσα στα πλαίσια ενός 
αισθητικού χαρακτηριστικού αυτής ΐ7/ς συγκεκριμένης εποχι)ς.
10) Η πεισματική μεταφύτευση της αισθητικής μιας εποχής σε μια άλλη ή της 
μιας γενεάς σε μιαν άλλη γενεά, όχι μόνο είναι μάταιη και δίχως κύρος, ολλ’ 
αποτελεί και μια δήλωση πνευματικής χρεωκοπίας.

V
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B r Μέρος: «Πύρινες Γλώσσες»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Εισαγωγικά στοιγεία

Το ορατόριο της Πεντηκοστής Πύρινες Γλώσσες ήταν ειδική παραγγελία 

της Λίνας Λαλάντη, διευθύντριας του Αγγλικού Φεστιβάλ Bach. Το έργο είναι 

γραμμένο για τρεις σολίστ (μεσόφωνο, τενόρο και βαρύτονο), χορωδία και 

ορχήστρα σε δύο μέρη και έχει διάρκεια περίπου 23 λεπτά. Τα κείμεναζ0 του 

έργου έχει επεξεργαστεί ο ίδιος ο συνθέτης και προέρχονται από το Ευαγγέλιο, 

τους Προφήτες και την ορθόδοξη ακολουθία (της Πεντηκοστής) με την 

προσθήκη μερικών συνδετικών φράσεων που εισήγαγε ο συνθέτης για να 

δώσει ενότητα στο έργο.

Ορατόριο - Καντάτα

Το ορατόριο ως μουσική μορφή, πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 17ου 

αιώνα. Ο όρος περιγράφει μία δραματική μουσική θρησκευτικού συνήθως 

περιεχομένου χωρίς σκηνική δράση. Παρόλα αυτά το ορατόριο είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με την όπερα, συχνά μάλιστα χαρακτηρίζεται ως μία 

«θρησκευτική όπερα». Η επίδραση της όπερας στο ορατόριο είναι ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική καθώς η εξέλιξή του ακολουθεί με ακρίβεια τις συνεχείς 

ανανεώσεις της όπερας.

Το ορατόριο αναπτύχθηκε κυρίως σε δύο μουσικές μορφές: την καντάτα 

και το πάθος (αν και μερικοί μουσικολόγοι εκφράζουν την αβεβαιότητα τους 

για την σύνδεση αυτή του ορατόριου με το πάθος) . Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, ο συνθέτης χρησιμοποιεί και τους δύο όρους (ορατόριο, καντάτα) για
'  § r 21 '  rνα χαρακτηρίσει τις Πύρινες Γλώσσες. Την μορφή της καντάτα την

"c Βλ. Κεφάλαιο 8: Λιμπρέτο
21 Σε επιστολή του προς τον Folke Rabe (18.6.1964)
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συναντούμαι με θρησκευτικό ή μη περιεχόμενο τον 17° και 18° αιώνα σε 

μεγάλη άνθηση. Προς τα τέλη του 18ου αιώνα όμως παρακμάζει -όπως και το 

ορατόριο- και χάνει τα τυπικά χαρακτηριστικά της. Μετατρέπεται έτσι σε μία 

γενική φωνητική, ενόργανη και χορωδιακή σύνθεση μεγάλων διαστάσεων 

χωρίς σκηνική δράση.

Μία τέτοια μορφή φαίνεται να υιοθετεί και ο Χρήστου στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Επιλέγει τον όρο ορατόριο (καντάτα) με την μορφή 

που αυτό κατέληξε, σε αντίθεση με το επόμενο ορατόριο του, το Μυστήριον, 

όπου χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο είδος για να κινηθεί με κάθε άνεση στο 

χώρο της θεατρικότητας. Εκεί ρυθμίζει με κάθε λεπτομέρεια την παρουσίαση 

του συνόλου ενώ φιλοτεχνεί ακόμα και το σχέδιο των κουστουμιών και των 

προσωπείων των μουσικών.22

Η σύνθεση του έργου

Όπως φαίνεται από το γράμμα του συνθέτη προς τον Folke Rabe, η 

σύνθεση του έργου Πύρινες Γλώσσες πρέπει να ξεκίνησε προς το τέλος του 

1963, ύστερα από την ολοκλήρωση της μουσικής για μία αμερικάνικη 

εκπομπή.

“Μου έχει ανατεθεί να γράψω τη μουσική για μία αμερικάνικη 
τηλεοπτική παρουσίαση επιλεγμένων σημείων (selections) από 
τρεις ελληνικές τραγωδίες. [...] Και όλο αυτό πρέπει να είναι 
έτοιμο σε έναν μήνα, ελπίζω να τα καταφέρω. Επίσης μου έχει 
ανατεθεί να γράψω μία Λειτουργία για το Αγγλικό Bach 
ΓβεϋναΙτου 1964 στην Οξφόρδη -  πρόκειται φυσικά για κάτι πολύ 
πιο ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω ακόμα συλλογιστεί αρκετά σχετικά.

> '  y ?  23μ αυτο.

22 Βλ. Παράρτημα
2~ Απόσπασμα από γράμμα προς τον Follce Rabe με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 1963. Η μετάφραση 
του αποσπάσματος ανήκει στον συγγραφέα του παρόντος κειμένου. Το αυθεντικό κείμενο έχει ως 
εξής: "I have now been commissioned to write the music for an American television show o f selections 
o f three Greek tragedies: Prometheus, Hecuba and Oedipus Rex, with Robert Graves as narrator, and 
the National Greek theater protagonists. And all this to be ready in a month, I hope I manage. I have
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Επιβεβαιώνεται έτσι η παρατήρηση της Anne-Martine Lucciano για τον 

ιδιαίτερα γοργό ρυθμό σύνθεσης που ακολουθούσε ο Χρήστου -μόλις 

κατάφερνε να βρει τις λύσεις στα φιλοσοφικά ζητήματα που τον 

απασχολούσαν-, καθώς οι πρόβες για την πρώτη εκτέλεση του έργου Πύρινες 

Γλώσσες άρχισαν τον Ιούνιο του 1964.

Εκτελέσεις

Η παγκόσμια πρώτη εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια του Αγγλικού Φεστιβάλ Bach -όπως ήταν προγραμματισμένη- στις 27 

Ιουνίου του 1964. Η συναυλία δόθηκε στην Πανεπιστημιακή Εκκλησία της 

Παρθένου Μαρίας, στην Οξφόρδη της Αγγλίας, με σολίστ την Ίρμα Κολάση 

(μεσόφωνος), τον Gerald English (τενόρος) και τον Κώστα Πασχάλη 

(βαρύτονος), την ορχήστρα και τη μικτή χορωδία του Αγγλικού Φεστιβάλ 

Bach και διευθυντή ορχήστρας τον Piero Guarino24. Όπως φαίνεται από το 

απόσπασμα που ακολουθεί, ο ίδιος ο Χρήστου έμεινε πολύ ευχαριστημένος 

από την εκτέλεση του έργου παρά τα προβλήματα25 που είχαν προκύψει κατά 

τη διάρκεια τοον δοκιμών:

“Το έργο μου «Πύρινες Γλώσσες» (ορατόριο) πήγε πολύ καλά 
-τώρα (το Μάρτιο) πρόκειται να εκτελεστεί στην Ιταλική 
Τηλεόραση — και έπειτα στο Φεστιβάλ της Οξφόρδης ξανά τον 
επόμενο Ιούνιο... ” 2

also been commissioned to write a Mass for the Oxford English Bach Festival 1964 - this is naturally a 
more challenging thing, but I  haven't thought much a bout it yet. ”

24 Η ηχογράφηση της συναυλίας κυκλοφορεί στο εμπόριο από την εταιρία «Σείριος»
25 Σε γράμμα του προς τον Folke Rabe (18.6.1964), ο Χρήστου επισημαίνει τα εξής:
“Στην αρχή εττιθυμούσαν να το εκτελέσουν με το Ε/λ.ηνικό (Βιβλικό κείμενο) και με Αγγλική χορωδία, 

μετά αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα με μία Ελληνική χορωδία, κι έτσι οι πάρτες γύρισαν πίσω (όλα 
αυτά κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα), έπειτα αποφάσισαν ξανά ότι οι χορωδοί του Covent Garden θα 
ήταν κσλ.οί, αφού το έργο είναι πραγματικά θεατρικό στην σί)λληψη του, οπότε οι πάρτες σταλ.θηκαν και 
πόλι σήμερα, μένοντας έτσι με μία μίσο-δοκιμασμένη (προβαρισμέχη) Ε)~ληνική χορωδία, μία καβάλου 
δοκιμασμένη Αγγλική χορωδία που πρέπει να τραγουδήσει γρήγορα (πολλά κείμενα) ασυνάρτητα ...ενώ 
απομένουν λ.ίγες πριν την εκτέλεση. ”
20 Απόσπασμα από γράμμα προς τον Folke Rabe (Χριστούγεννα 1964). Η μετάφραση του 
αποσπάσματος ανήκει στον συγγραφέα του παρόντος κειμένου. Το αυθεντικό κείμενο έχει ως εξής:
“My "Tongues o f Fire” (oratorio) went very well — now (this March) it is to be performed on Italian 
Television — then at the Oxford Festival again next June... ”
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Χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους αυτής της καθυστέρησης, φαίνεται 

ότι τελικά οι «Πύρινες Γλώσσες» εκτελέστηκαν στην ιταλική τηλεόραση το 

Σάββατο 8 Ιανουαρίου του 1966. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των 

ελληνικών εφημερίδων της εποχής, η εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε 

στη Ρώμη, σε δημόσια συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας της ιταλικής 

ραδιοτηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Ιταλού συνθέτη και αρχιμουσικού 

Μπρούνο Μαντέρνα. Σολίστ ήταν οι επίσης Ιταλοί: Τζένια Λας (μεσόφωνος), 

Άλντο Μπερτότσι (τενόρος) και Βάλτερ Αλμπέρτι (βαρύτονος). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ιταλική ραδιοτηλεόραση κάλεσε ειδικά για την εκτέλεση του 

έργου την χορωδία των «Αμβροσιανών Τραγουδιστών» από την Αγγλία. Η 

μετάδοση της συναυλίας -στην οποία επίσης εκτελέστηκαν έργα των Μπρούνο 

Μαντέρνα και Μπέλα Μπάρτοκ- σημείωσε εξαιρετική επιτυχία ενώ -σύμφωνα 

πάντα με τα άρθρα των ελληνικών εφημερίδων- υπήρχαν άλλες δύο 

προγραμματισμένες εκτελέσεις του έργου, η πρώτη στον καθεδρικό ναό της 

Στοκχόλμης και η δεύτερη στις Βρυξέλλες για την τύχη των οποίων δεν 

υπάρχουν πληροφορίες. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν, ιδιαίτερα αυτή στην Στοκχόλμη (σύμφωνα και με τα 

λόγια του Folke Rabe στον συγγραφέα). Επίσης —χο^ρίς να υπάρχουν γραπτές 

αποδεικτικές πληροφορίες- ο Χρήστος Μαρίνος μας ανέφερε ότι το έργο 

εκτελέστηκε ξανά στην Οξφόρδη, το 1966 (όπως αναφέρει στο γράμμα του κι 

ο ίδιος ο συνθέτης). Οι πιο πρόσφατες εκτελέσεις του έργου για τις οποίες 

υπάρχουν στοιχεία είναι οι εξής:

■ Τρίτη 9 Ιουλίου 2002 - Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (Αθήνα)

Ελληνικό Φεστιβάλ, αφιέρώμα στον Γιάννη Χρήστου.

Συμμετείχαν: Μαίρη-Έλεν Νέζη (μεσόφωνος)

Δημήτρης Ναλμπάντης (τενόρος)

Τάσης Χριστογιαννόπουλος (βαρύτονος)

Χορωδία του Μουσικού Τμήματος του Ιονίου 

Πανεπιστημίου
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Ορχήστρα των Χρωμάτων 

Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Στην ίδια συναυλία παίχθηκαν επίσης:

- Τοκάτα για πιάνο και ορχήστρα (σολίστ: Νέλλη Σεμιτέκολο)

- Πρώτη Συμφωνία για μεσόφοονο και ορχήστρα (σολίστ: Μαίρη-Έλεν 

Νέζη)

■ Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2003 -  Wien Konzerthaus (Βιέννη)

Wien Modern , Christou: feuerzungen (Χρήστου: Πύρινες Γλώσσες)

Συμμετείχαν: Stella Doufexis (μεσόφωνος)

Alexander Yudenkov (τενόρος)

Romain Bischoff (βαρύτονος)

SWR Vokalensemble Stuttgart 

Klangforum Wien
27Μουσική διεύθυνση: Rupert Huber"

Στην ίδια συναυλία παίχθηκαν επίσης δύο έργα του Giacinto Scelsi:

- Pranam I (1972)

«Στη μνήμη του τραγικού θανάτου του Γιάννη και της Σίας Χρήστου»

- I Presagi (1958)

2' Ο Rupert Huber έχει διευθύνει μία από τις δύο ηχογραφήσεις του έργου που δεν έχουν 
κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Στην (άλλη διευθύνει ο Μιχάλης Αδάμης και είναι πιθανότατα αυτή της 
Οξφόρδης (1966).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Περίοδος Σύνθεσης -  Χαρακτηριστικά -  Ορισιιοί μουσικών εννοιών

Οι Πύρινες Γλώσσες κλείνουν την τρίτη δημιουργική περίοδο28 της 

συνθετικής πορείας του Γιάννη Χρήστου με τρόπο θαυμαστό. Η περίοδος αυτή 

που έχει τις αρχές της στο 1960 και ξεκινάει με το έργο Patterns and 

Permutations (Μετατροπές ή Πρότυπα και Μετασχηματισμοί)29 έχει ένα πολύ 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αποτελεί το σημείο απ’ όπου αρχίζει να φαίνεται 

καθαρά ότι ο συνθέτης καταφεύγει σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο 

έκφρασης. Η διαφοροποίηση οφείλεται πρωταρχικά στην δημιουργία και 

χρησιμοποίηση μίας εντελώς νέας «γλώσσας». Αυτή ακριβώς είναι και η 

διαφορά που κάνει πολλούς μελετητές να θεωρούν ότι όλα τα έργα πριν από τις 

Μετατροπές πρέπει να αποτελούν μία ενιαία ενότητα καθώς ο συνθέτης μην 

έχοντας δημιουργήσει ακόμη το δικό του σύστημα σύνθεσης, περιορίζεται στο 

να εντάξει σε υπάρχουσες μουσικές μορφές το προσωπικό του ηχητικό 

περιβάλλον.

Ο Χρήστου διαλέγοντας μία γλώσσα όντως προσωπική, απαλλαγμένος 

πλέον από κάθε είδους επιρροές, συνεχίζοντας να αποστρέφεται την ελεύθερη 

τονικότητα αλλά και ξεπερνώντας τα όρια του δωδεκαφθογγισμού και του 

σειραϊσμού οδηγείται σε ένα τρόπο μουσικής οργάνωσης που αποκαλεί «υπερ- 

σειραϊσμό». Η σημασία του όρου αυτού είναι κατά λέξη πέρα από το

28 Βλ. Κεφάλαιο 2: Κατάλογος έργων & διαχωρισμός ανά περιόδους
" Για την ελληνική μετάφραση του τίτλου, μεταφέρουμε αυτούσια την σημείωση του μεταφραστή 
Γ. Λεωτσάκου από το βιβλίο της Luciano, A.M. (1987), σελ. 104:
«Τον πρωτότυπο τίτλο του έργου, στα αγγλικά Patterns and Permutations, απόδοσα έτσι στα ε)1ηνικά 
από την πρώτη στιγμή (βλ. κριτική μου, Καθημερινή, 14.3.1963). Η συγγραφέας στο κείμενό της (εννοεί 
την Α. Μ. Luciano) τον αποδίδει γαλλικά με το Modeles et Permutations. Το έρτγο, προφανώς με την 
έγκριση του συνθέτη (που κάποτε δεν είχε την αίσθηση τουλάχιστον ορισμένων αποχρώσεων της 
ελληνικής - η αγγλική ήταν πάντα η γλώσσα όπου διατύπωνε το στοχασμό του) παίχτηκε στις 11.3.1963 
από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον τίτλ,ο Μετατροπές που, φυσικά, ελάχιστα υπαινίσσεται για τι 
ακριβώς πρόκειται. Ίσως επικράτησε η σκέψη ότι οποιαδήποτε απόπειρα μετάφρασης του τίτλου στα 
ελληνικά θα κατάληγε ίσως σε κάτι υπερβολικά «λόγιο» που κινδύνευε να ξενίσει το τότε ελληνικό κοινό 
τόσο, όσο και το ίδιο το έργο: Αόριστα, χωρίς να μτζορά) σήμερα, μετά 24 (;) χρόνια, να ορίσω και πότε 
έγινε ή π ακριβώς ειπώθηκε, θυμάμαι κάποια συζήτησή μου με το συνθέτη όπου το θέμα του τίτλου 
θίγηκε και δόθηκε ίσως κάποια εξήγηση γι' αυτό το Μετατροπές. Όμως καλώς ή κακώς, ο τίτλος 
καθιερώθηκε. Α υτόν λοιπόν χρησιμοποιώ κι εγώ αναγκαστικά.»
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σειραϊσμό και είναι αυτό ακριβώς το νόημα του όρου που ήθελε να πετύχει ο 

συνθέτης. Όπως έχουμε προαναφέρει (σύμφωνα πάντα με τα λόγια του 

Χρήστου Μαρίνου στον συγγραφέα του παρόντος κειμένου) ο συγκεκριμένος 

όρος δεν έχει βρεθεί (μέχρι στιγμής) σε κανένα από τα κείμενα του Χρήστου. 

Το πιθανότερο είναι ότι δημιουργός του είναι ο Γ.Γ. Παπαϊωάννου. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι αντανακλά το ακριβές νόημα 

που είχε στο μυαλό του ο συνθέτης, αν και δεν έχει ακόμη αποδειχθεί αν ο 

Χρήστου γνώριζε και αποδεχόταν τον όρο αυτό.

Ο «υπερ-σειραϊσμός» είναι μία -προσωπική- «τάση» που γεννήθηκε 

από τον ολοκληρωτικό σειραϊσμό χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι πρόκειται 

για κάποια συνέχεια του. Αποτελεί έναν τρόπο, ο οποίος εξυπηρετούσε τον 

Χρήστου στη σύνθεση (έκφραση) των έργων του. Είναι ένα σύστημα που 

μπορεί να πλάθεται και να προσαρμόζετε στις μεταβαλλόμενες εκφραστικές 

ανάγκες του συνθέτη και βέβαια δεν έχει σε καμία περίπτωση ως στόχο του 

την δημιουργία κάποιου «ρεύματος». Αυτή είναι και η διαφορά του με άλλα 

«ρεύματα» που προέκυψαν -είτε ως συνέχεια είτε ως αντίδραση είτε ως 

συνδυασμός- περίπου την ίδια εποχή από τον ολοκληροηικό σειραϊσμό όπως 

π.χ. ο μετα-σειραϊσμός. Πρόκειται ουσιαστικά για το σύστημα που ο Χρήστου 

επέλεξε για να πραγματοποιήσει την αισθητική του μεταστροφή. Και αυτή την 

αλλαγή την πετυχαίνει μέσα από το έργο του Μετατροπές.

Οι αρχές του υπερ-σειραϊσμού ως ένα σύστημα μουσικής οργάνωσης 

δεν έχουν την μορφή απαράβατων νόμων-κανόνων αλλά εμφανίζονται κυρίως 

«ως μία γενική καταγραφή και ένα σημείο στοχασμού πάνω στα ηχητικά 

φαινόμενα (ξεκινώντας από τις δυναμικές τους ιδιαιτερότητες) και πάνω στις 

δομικές δυνατότητες που προσφέρουν».'0 Για την καταγραφή των αρχών 

αυτών ο Χρήστου χρησιμοποιεί εξίσου γνωστούς όρους αλλά δημιουργεί και 

καινούργιους όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για την σωστή κατανόηση τους,

30 (Lucciano, 1987: 105)
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είναι απαραίτητη η παράθεση του κειμένου με τους ορισμούς που ο ίδιος ο 

συνθέτης έχει διατυπώσει.

Ακολουθεί αυτούσιο το αχρονολόγητο κείμενο του συνθέτη με τους 

ορισμούς των εννοιών"51, ενταγμένο στο υλικό του έργου Patterns and 

Permutations. Η σημασία του συγκεκριμένου κειμένου είναι μεγάλη, καθώς οι 

έννοιες που περιέχονται αποτελούν τη βάση του συστήματος που (στην εξέλιξη 

του) θα στηρίξει ο Γιάννης Χρήστου όλη την μουσική του δημιουργία.

Ο όρος ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (αγγλ. Permutation) αναφέρεται σπ/ν εν γένει 
διαδικασία του πολλαπλασιασμού της μουσικής ύλης μέσα από την ανα
διοργάνωση (αγγλ. re-organization) ενός δεδομένου αριθμού παραγόντων σε 
διαφορετικούς ηχητικούς και δομικούς συνδυασμούς.

Ο όρος ΠΡΟΤΥΠΟ (αγγλ. Pattern) αναφέρεται στη συνεχή ανακατάταξη (αγγλ. 
re-grouping) των ίδιων συνιστωσών ενός μουσικού εκθέματος, υπό τις ίδιες ή 
διαφορετικές μορφές (αγγλ. aspects) . Αλληλουχίες μετασχηματισμών 
καθορίζουν την ανακατάταξη των συνιστωσών αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε δύο 
εκφράσεις του βασικού εκθέματος να μην είναι ποτέ ίδιες.

Οι συνιστώσες του βασικού εκθέματος ενός προτύπου που υποβάλλονται σε 
μετασχηματισμό σκορπίζονται συνήθως ανάμεσα σε μία ομάδα οργάνων τα 
οποία συνεργάζονται στην εκφορά ομαδικών εκθεμάτων (αγγλ. group- 
statements). Εκθέματα του είδους αυτού μπορεί να εμφανίζονται μόνο σε 
διαδοχή (το ένα μετά το άλλο) ή, ανάλογα με την περίσταση, μπορεί να 
επικα/.ύπτουν το ένα το άλλο, λιγάκι με τον τρόπο ενός στρέτο (ιτολ. stretto) σε 
μία φούγκα, οπότε γίνεται χρήση «ομαδικών εισόδων» (αγγλ. group-entries). 
Αλλες στιγμές πάλι, διαφορετικά πρότυπα μπορούν να αναπτύσσομαι 
ταυτόχρονα - οπότε το ένα πρότυπο λειτουργεί ως «αντι-πρότυπο» (αγγλ. 
counter-model) σε σχέση με ένα άλλο.

31 Μετάφραση του κειμένου από τον Γ. Λεωτσάκο. Με το σύμβολο * παρατίθενται αυτούσιες οι 
υποσημειώσεις του ίδιου του μεταφραστή, έτσι όπως διατυπώνονται στο βιβλίο της Α.-Μ. Lucciano.
Για το αυθεντικό (αγγλικό) κείμενο βλ. Παράρτημα 

Ο (αγγλικός) όρος “Patterns” αποδόθηκε από τη συγγραφέα (εννοεί την Α.-Μ. Lucciano) στα 
γαλλικά με το “modeles” και από τον Έλληνα μεταφραστή του βιβλίου με το «πρότυπα». [...]
Η λέξη «έκθεμα» (γαλλ. expose) είναι μετάφραση του αγγλικού “statemeincnt”. Την' προτιμήσαμε από 
τον υπερβολικά αόριστο όρο «σύνολο» ή «ομάδα» (γαλλ. ensemble) και από τον όρο «πρόταση»
(γαλλ. proposition): η συντακτική σημασία του τελευταίου αυτού όρου, υπερβολικά περιορισμένη, δεν 
μπορούσε να αποδώσει ένα μουσικό συμβάν που μπορεί, αδιάκριτα, να καλύπτει δύο μέτρα ή μία 
ολόκληρη σελίδα.
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ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (αγγλ. Complex pattern)
Ένα μουσικό έκθεμα ενδέχεται να εκλύει ενέργεια απλή ή σύνΟετί]. Η  αντίληψή 
μου για τη σύνθετί] ενέργεια (αγγλ. complex-pattern) προέρχεται από το γεγονός 
ότι μια ηχητική ροή που συνήθως θεωρείται ακατέργαστη ύλη, μπορεί παρόλα 
ταύτα να εμπεριέχει δικούς της εσωτερικούς ρυθμούς - κατά ένα τρόπο πολύ 
παρόμοιο με την ακατάπαυστη δρο.στίΊριότητα των ατόμων μέσα στην ίδια τη 
φυσική ύλη από την οποία αποτελούνται τα συνηθισμένα, αντικείμενα,Ένα 
έκθεμα λοιπόν αποτελείται από μία σειρά δομικών συνιστωσών με καθορισμένα 
«περιγράμματα» (αγγλ. outward shapes).
Όταν οι δομικές αυτές συνιστώσες εκφράζονται ως ακατέργαστι/ ύλη που έχει 
τους δικούς της, ανεξάρτητους ρυθμούς - μ' άλλα λόγια ως «ζωντανή» 
ακατέργαστη ύλη - τότε είναι σα να παρακολουθούμε την εξωτερική εμφάνιση 
μιας ομάδας αντικειμένων, αποκτώντας όμως ταυτόχρονα συνείδηση και των 
απειράριθμων «δραστηριοτήτων» των ατομικών σωματιδίων που γεννούν και 
την ύλη από την οποία αποτελούνται τα αντικείμενα αυτά. Θα λέγαμε ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε δομές και δραστηριότητες ορατές και αόρατες: η 
σύνθετη ενέργεια εκλύεται από αυτήν ακριβώς τη δισυπόστατη δραστηριοποίηση, 
σε κατηγορίες διαφορετικές. Ο όρος ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ αναφέρεται λοιπόν 
στο πρότυπο εκείνο που γεννιέται από τους μετασχηματισμούς των συνιστωσών 
ενός προτύπου, όταν εκφράζονται ως «ζωντανή ύλη».

ΙΣΟΧΡΟΝΑ
Μία «ζωντανή ύλη» είναι λοιπόν σειραϊκό υλικό που το αντικρίζουμε όχι μόνο 
από τ7/ σκοπιά του τονικού vy/ους αλλά. και από τη σκοπιά, των αναλογικών 
χρονικών αξιών (αγγλ. proportionate time-values). Έτσι μια βασική σειρά 
δώδεκα φθόγγων εκφράζει επίσης και μια βασική διαδοχή δώδεκα χρονικών 
αξιών και κάθε χρονική αξία αντιμετωπίζεται ως ενδογενής ιδιότητα κάθε 
βαθμίδας της σειράς. Οι μετασχηματισμοί των βαθμιδών (ενν. της 
δωδεκάφθογγης σειράς) θα οδηγήσουν επίσης και σε μετασχηματισμούς των 
χρονικών αξιών. Έτσι, κάθε παραλλαγή στη διάταξη των φθόγγων της 
δωδεκάφθογγης σειράς θα μας δίνει κάθε φορά και μία διαφορετική ρυθμική 
δομή. Η οριζόντια ενέργεια είναι έτσι ένας παράγων εγγενής που οδηγεί σε νέους 
δομικούς συνδυασμούς, με τον κάθε μετασχηματισμό της βασικής σειράς. Άρα 
κάθε σειρά που προκύπτει από προηγούμενες, όσο και αν σε κάθε 
μετασχηματισμό βγάζει νέους ρυθμικούς συνδυασμούς, εντούτοις θα έχει ένα 
κοινό γνώρισμα με όλες τις άλλες - την ίδια πάντοτε συνολική διό.ρκεια, αφού θα 
αντιπροσωπεύει πάντα το άθροισμα των ίδιων δώδεκα χρονικών αξιών, 
ανεξάρτητα από το πώς είναι διατεταγμένες κάθε φορά.. Χρησιμοποίησα λοιπόν 
τον όρο ΙΣΟΧΡΟΝΑ (αγγλ. isochrones), για. να προσδιορίσω μια οποιαδήποτε 
ομάδα ρυθμικών αξιών σαν κι αυτήν. [...]  ~'2

32 Στο κείμενο του ο συνθέτης συχνά παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα από το έργο Patterns and 
Permutations για την κατανόηση των όρων που χρησιμοποιεί. Τα παραδείγματα αυτά έχουν 
παραληφθεί καθώς δεν παρουσιάζουν κάποια λειτουργικότητα στο παρών κείμενο
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ΑΠΛΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Όταν ένα έκθεμα χρησιμοποιεί υλικό ακατέργαστο, χωρίς δική του, ανεξάρτιμη 
ρυθμική ζωή, οι δομικές συνιστώσες εκφράζουν μόνο τα «περιγράμματα» και η 
ενέργεια που εκλύεται είναι απλή, επειδή Οα μπορούσαμε να πούμε ότι η δομική 
δραστηριότητα παρατηρείται μόνο σε μία κατηγορία αντίληψης (αγγλ. category 
o f perception). Κατά συνέπεια ένα πρότυπο το οποίο προκύπτει από 
μετασχηματισμούς συνιστωσών όπως αυτές είναι ένα ΑΠΛΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. Και 
παραμένει απλό ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας πολλαπλής μετασχηματιστικής 
δραστηριότητας, όπως π.χ. όταν τόσο οι οριζόντιες όσο και οι κάθετες θέσεις 
αυτών των δομικών συνιστωσών μετασχηματίζονται σε αεικίνητες διατάξεις 
ευρύτερων μετασχηματισμών που επενεργούν στη σύνθεση των φθογγικών 
αλληλουχιών. Οι τελειπαίες, με τΐ] σειρά τους, υπόκεινται σε κύκλους από 
«τρανσπόρτα» (αγγλ. transposition cycles), που προσδιορίζονται σειραϊκά.. Και 
τούτα επειδή όλοι αυτοί οι ταυτόχρονοι μετασχηματισμοί δεν είναι παρά 
διαφορετικές εκφράσεις μιας δεδομένης σειράς «περιγραμμάτων», διαφορετικές 
«όψεις», Οα λέγαμε, αντικειμένων που υπάρχουν σε μία (μόνο) κατηγορία 
αντίληψης. Είναι κάτι σαν τα έπιπλα ενός δωματίου να ταχτοποιούνταν ολοένα 
σε συνδυασμούς απίθανα διαφορετικούς μεταξύ τους, ενώ παράλληλα 
χρησιμοποιούνται και απίθανα φωτιστικά εφέ για να φωτίσουν κάθε φορά το 
κάθε αντικείμενο με άλλο τρόπο. Έτσι, στον ένα συνδυασμό ο καναπές είναι 
μπλε, η διπλανή πολυθρόνα κόκκινη και το πιάνο μαύρο, ενώ στον επόμενο 
συνδυασμό ο καναπές, που τώρα έχει αλλάξει θέση με το πιάνο, είναι κόκκινος 
ενώ το πιάνο έχει γίνει μπλε και η πολυθρόνα, που τώρα κρέμεται από το ταβάνι, 
φαίνεται να είναι κόκκινη κ. ο.κ. Για να γίνει σύνθετο το πρότυπο που προκύπτει, 
θα πρέπει επιπλέον να φανταστούμε ότι τα υλικά από τα οποία, είναι 
κατασκευασμένα ο καναπές, η πολυθρόνα και το πιάνο φωτίζονται εκ των έσω 
μ ’ ένα τρόπο μαγικό, δίνοντάςμας τ?/ δυνατότητα να παρακολουθούμε 
ταυτόχρονα και τις ανεξάρτητες πολλαπλές δραστηριότητες καθώς και τους 
συνδυασμούς των χρωμάτων στους οποίους υπόκειται μία ολόκληρη σειρά από 
μικρο-δομές «στο εσωτερικό» των αντικειμένων αυτών.

ΜΕΓΛ - ΕΚΘΕΜΑ.
Στο έργο αυτό το ένα πρότυπο ακολουθεί το άλλο με ένταση ολοένα μεγαλύτερη, 
αλλά το δράμα που είναι εγγενές μέσα στη σύνθεση φανερώνεται σε όλη του την 
πληρότητα μόνο με την εμφάνιση του ενός και μοναδικού μεγα-εκθέματος της 
μητρικής σειράς I, στο οποίο κάθε φορά δεν εκφέρονται πάρα πολύ λίγοι φθόγγοι 
τ7/ς. Τα μέρη αυτά του μεγα-εκθέματος -που είναι σκορπισμένα, σ' ολόκληρο το 
τελευταίο μέρος του έργου- είναι ουσιαστικά ένα αντι-πρότυπο (αγγλ. anti
pattern), (ή μία διαμαρτυρία). Η λειτουργία τους συνίσταται στο να σταματήσουν 
προς στιγμή (αλλά και μ ’ ένα τρόπο δραματικό να αποπροσανατολίσουν την 
προσοχή απ' αυτόν) τον αμείλικτο μηχανισμό του σχηματισμού των προτύπων, 
προς τον οποίο κατευθύνονται και οι πολλαπλές δραστηριότητες των ισοχρόνων 
που προκύπτουν. Και το δράμα αυτό ολοκληρώνεται περί το τέλος, όταν τα 
πρότυπα των ισοχρόνων και οι απλοί φθόγγοι του μεγα-εκθέματος μαζί, 
κατακλύζονται βαθμιαία από την πλημμυρίδα του «κο\τίνουουμ».
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TO «KONTINOYOYM»: ΚΡΑΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ - «KONTINOYOYM 
KA ΤΑ ΙΣΟΧΡΟΝΑ» - «ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑ - KONTINOYOYM»
Οι ΚΡΑΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (αγγλ. sustained series) είναι οριζόντιες εκφράσεις 
μιας σειράς σκορπισμένης σε ένα αριθμό από «φωνές» - μέρη, που το καθένα 
τους εκτελεί και κρατά ένα φθόγγο. Ο κορεσμός ολοκληρώνεται όταν δώδεκα 
διαφορετικές φωνές κρατά καθεμία τον αντίστοιχο φθόγγο τιγς κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε μία «συσσώρευση» των δώδεκα φθόγγων της σειράς να αποτελεί 
μία δωδεκάφθογγη «συγχορδία». Αυτό το εκφράζω με το σύμβολο S-12.(*) (Ο 
κορεσμός [S] μπορεί να είναι λιγότερο από καθολικός, οπότε ο αριθμός των 
διαφορετικών φθόγγων που παραμένουν κρατημένοι μία οποιαδήποτε στιγμή 
σημειώνεται με το αριθμητικό: S-6, S-4, κ.τ.λ.).
Κρατ/Υμένες σειρές χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία σε όλη τη διάρκεια του 
έργου και εδώ η λειτουργία τους συνίσταται στο να παραστήσουν ένα ηχητικό 
«κοντίνουουμ» όπου «μέσα» του μπορεί να συμβεί ή και να μη συμβεί η δράση. 
Εννοείται ότι το «κοντίνουουμ» δεν ακούγεται συνεχώς: όταν εμφανίζεται είναι 
σαν να έχει αναδυθεί μέσα από το χώρο του μη-ακροάσιμου (αγγλ. inaudible) 
στο χώρο του ακροάσιμου (αγγλ. audible), πράγμα που συμβαίνει κατάι ποικίλες 
διαβαθμίσεις έντασης. [...] Η, πάλι, να εκφράζεται σαν μία αργή αλλά επίμονη 
ανάδυση μέσα από τα βάθη της ορχήστρας, όπως και να κατατροπώνει βαθμιαία 
κάθε (ύλη δραστηριότητα - παρασύροντας όλα τα ά)λα στοιχεία πίσω στο 
«κοντίνουουμ». [...]
Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στις κρατημένες σειρές και σε μία ομάδα 
ισοχρόνων. Μία τέτοια ομάδα μπορεί να ερμηνευτεί ως μία άλλη έκφανση του 
ηχητικού «κοντίνουουμ», μία έκφανση πιο πολυσύνθετη και η ερμηνεία αυτί) 
δικαιολογείται κατεξοχήν όταν στα ισόχρονα δεν παρεμβαίνει η δράση ενός 
δομικού στοιχείου που εκφράζεται σε συνάρτηση με αυτά. [...] Τον τύπο αυτό 
του «κοντίνουουμ» ονομάζω «κοντίνουουμ κατά ισόχρονα».
Το «κοντίνουουμ» μπορεί επίσης να αντιπροσωπευτεί και από άλλα μέσα, όπως 
ένα ισοκράτ)}μα σε ένα ή περισσότερα όργανα και για μια υποβλητική (*) 
χρονική διάρκεια. Τέτοια ισοκρατήματα μπορούν να μας δώσουν ένα ή 
περισσότερα τονικά ύψη (SI, S2 κ. τ  .λ.) [...] ή, μπορεί να δήμιουρ''γηθούν από 
κρουστά όργανα, που αναδίδουν ήχους ακαθόριστου τονικού ύψους. Τον τύπο 
αυτό του «κοντίνουουμ» ονομάζω «ισοκράτημα - κοντίνουουμ». [...]

Το επόμενο στοιχείο που συμβάλει στην διαφοροποίηση της «γλώσσας» 

του συνθέτη, είναι η αντιμετώπιση της ανθρώπινης φωνής. Ξεφεύγόντας από 

τα «συνηθισμένα πλαίσια χρήσης», ο Χρήστου οδηγεί την φωνή (του σολίστ 

(ηθοποιού) ή του φωνητικού συνόλου γενικότερα) σε πολύ ενδιαφέρουσες, 

ανεξερεύνητες, ακόμη και ακραίες εκφάνσεις της. Καταστάσεις όπως κραυγές, 

στριγκλιές, ομιλία, μουρμούρισμα, ψίθυροι κλπ. (των οποίων το αρχικό τους 

στάδιο μόνο, θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, στην αναφορά μας στις Πύρινες 

Γλώσσες) αποτελούν για τον συνθέτη ένα πρώτης τάξεως ακατέργαστο



37

«υλικό», το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα από τα κυριότερα εκφραστικά 

«εργαλεία» των έργων που θα ακολουθήσουν στις επόμενες περιόδους/0 Και 

βέβαια γίνεται για ακόμη μία φορά φανερή η επιδίωξη του συνθέτη να 

δημιουργήσει «δραματικά -με ην αρχέτυπη έννοια- στοιχεία» απορρίπτοντας 

την «ωραιοποίηση» των προηγούμενων εποχών.

Άμεσα συνδεδεμένη με τα παραπάνω είναι και η διαφαινόμενη -ακόμη 

σε αυτή την περίοδο- αλλαγή στο τρόπο μουσικής σημειογραφίας (στην οποία 

ήδη αναφερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο). Οι νέες εκφραστικές 

δυνατότητες που εφευρίσκει ο συνθέτης και που ολοένα και πληθαίνουν, 

χρειάζονται νέους τρόπους συμβολισμού, οι οποίοι σταδιακά εισάγονται στα 

έργα που ακολουθούν της τρίτης περιόδου κάνοντας όμως δειλά την πρώτη 

τους εμφάνιση στα τελευταία έργα της περιόδου αυτής. Περισσότερος λόγος 

για το θέμα αυτό θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο.

Τελειώνοντας με τις «πρωτοπορίες» της συγκεκριμένης περιόδου, θα 

πρέπει να αναφέρουμε επίσης την -για πρώτη φορά- χρήση ηλεκτρονικής 

μουσικής. Αν και η χρησιμοποίηση της αφορά θεατρικά έργα, εν τούτοις 

αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση το πρώτο στάδιο που αργότερα θα 

οδηγήσει τον συνθέτη στην εκτεταμένη χρήση της σε πολλά από τα έργα του.

Οα κλείσουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο με τα λόγια του Γ.Γ. 

Παπαϊωάννου:

«Έτσι η Τρίτη Περίοδος, μεταβατική σε αντίληψη και τοποθετήσεις γύρω από 

τη μουσική του, βρίσκει τον συνθέτη σε μία ριζική ανανέωση πάνω σε πολλά 

επίπεδα. Τα έργα που παρήγαγε, εν τούτοις, δεν είναι λιγότερο σίγουρα κι 

ολοκληρωμένα, αντίθετα, απαντούμε εδώ μερικές από τις κορυφαίες

33 Από τις συγκεκριμένες αναζητήσεις δημιουργήθηκε η φιλία του Γιάννη Χρήστου με τον σουηδό 
συνθέτη Folke Rabe, ο οποίος είχε παρόμοιες αναζητήσεις σχετικά με την χρήση της φωνής. Η 
γνωριμία τους έγινε το Μάρτιο του 1963 στην Αθήνα και συνεχίστηκε (μέσω αδιάκοπης 
αλληλογραφίας) μέχρι την στιγμή που επιβλήθηκε η έκρυθμη κατάσταση της δικτατορίας στην 
Ελλάδα, το Απρίλιο του 1967.
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δημιουργίες του, από τις “Μετατροπές” ως τις “Πύρινες Γλώσσες” . Η τεχνική 

του κατακτά την οριστική της ωρίμανση κι άνθηση, ο εκφραστικός του κόσμος 

προχωρεί σε βάθος και δύναμη»/'4

3/1 (Παπαϊωάννου. 1970: 8)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Υπόθεση

Παρουσιάζοντας γενικά την «υπόθεση» του έργου -και κυρίως μέσα 

από την οπτική που φαίνεται ότι την έβλεπε ο συνθέτης-, θα λέγαμε ότι 

αναφέρεται «στους πρώτους χριστιανούς που σαν μάζα λαϊκή, προσμένουν με 

αγωνία και κάποιαν αβεβαιότητα το θαύμα της Πεντηκοστής»'"3 - που αποτελεί 

κορύφωμα και τέλος του έργου' . Ωστόσο η εξιστόρηση της υπόθεσης που 

ακολουθεί έγινε με βάση την Βίβλο37, κι αυτό διότι καθ’ όλη την διάρκεια του 

έργου: α) η παρουσίαση των γεγονότων (σκόπιμα) δεν ακολουθεί μία 

συγκεκριμένη χρονική σειρά, και β) άλλοτε τονίζονται και άλλοτε 

παραλείπονται γεγονότα. Επιπλέον θεωρούμε πολύ χρήσιμη την απόδοση του 

κειμένου στη δημοτική (όπως αυτό υπάρχει στη συγκεκριμένη έκδοση της 

Βίβλου) για την καλύτερη κατανόηση του (καθώς το αυθεντικό κείμενο του 

έργου παρατίθεται στο επόμενο κεφάλαιο: Λιμπρέτο2). Τέλος πρέπει να 

σημειωθεί ότι αναλυτικά περιγράφονται μόνο τα σημεία που περιέχονται και 

στο έργο, ενώ οι υπόλοιπες «σκηνές» παρουσιάζονται περιληπτικά.

Το έργο ξεκινάει αμέσως μετά το Θαύμα της Ανάστασης του Κυρίου. 

Την μέρα εκείνη η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία πήραν αρώματα και 

κατευθύνθηκαν προς τον τάφο. Όταν όμως έφτασαν εκεί βρήκαν τον τάφο 

ανοιχτό και την πέτρα που έκλεινε την είσοδό του κυλισμένη μακριά. 

Μπαίνοντας μέσα είδαν έναν άγγελο να κάθετε και φοβήθηκαν. Εκείνος όμως 

τις καθησύχασε λέγοντάς τους ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που ψάχνουνε 

αναστήθηκε όπως είχε πει και τις προέτρεψε να ειδοποιήσουν τους μαθητές. 

Φεύγοντας από τον τάφο τους φανερώνεται ο Ιησούς.

3' (Lucciano. 1987: 116Ί 
° βλ. Κεφάλαιο 8: Λιμπρέτο 

Ιδιαίτερα οι διάλογοι έχουν μεταφερθεί επακριβώς
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Την ίδια μέρα δύο από τους μαθητές βάδιζαν προς το χωριό Εμμαούς. 

Κατά τη διάρκεια του δρόμου τους, κι ενώ συζητούσαν μεγαλόφωνα για τα 

όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες μέρες, του πλησιάζει ο Ιησούς. Οι μαθητές 

δεν τον αναγνώρισαν («τα μάτια τους έμεναν κλειστά») και συνέχισαν να 

μιλούν μεταξύ τους. Τότε ο Ιησούς τους ρωτάει: «Ποια είναι τα ζητήματα που 

συζητούσατε μεταξύ σας, τώρα που περπατούσατε και ήσαστε τόσο πολύ 

στενάχωρημένορ>. Ο Κλεόπας (ένας από τους μαθητές) αποκρίθηκε: « Συ 

μόνος μένεις στα Ιεροσόλυμα που δεν έμαθες όσα έγιναν εκεί αυτές τις 

ημέρες;». Και ο Ιησούς ρώτησε πάλι: «Ποια συνέβη σαν;». Και οι μαθητές 

απάντησαν: «Αυτά που έγιναν με τον Ιησού τον Ναζωραίο, που ήταν 

άνθρωπος προφήτης, μεγάλος στα λόγια και στα έργα, αναγνωρισμένος και 

από το Θεό και από τους ανθρώπους. Δεν έμαθες ότι οι ιερείς και οι άρχοντες 

τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν; Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός 

είναι εκείνος που θα σώσει τον Ισραήλ. Αλλά παρ’ όλα αυτά σήμερα είναι η 

τρίτη μέρα από τη σταύρωση και τίποτα δεν έγινε. Μερικές γυναίκες , από την 

συντροφιά που πιστεύαμε, μας έκαναν να πάρουμε κάποια ελπίδα. Γιατί πήγαν 

το πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Και ήρθαν και είπαν ότι είδαν 

αγγέλους και ότι ο Ιησούς ζει».

Τότε ο Ιησούς τους απάντησε: «Πόσο ανόητη και πόσο δυσκίνητη είναι 

η καρδιά σας στο να πιστέψετε όλα εκείνα που οι προφήτες είχαν προφητέψει! 

Δεν ήταν γραμμένο ότι ο Χριστός έπρεπε να τα πάθει όλ’ αυτά, για να 

δοξαστεί;». Και ξεκινώντας από τον Μωυσή τους εξήγησε όλες τις προφητείες 

που μιλούσαν γι’ Αυτόν. Φτάνοντας στο χωριό Εμμαούς οι μαθητές 

παρακάλεσαν τον Ιησού να μείνει μαζί τους καθώς ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει 

και τότε Εκείνος μπήκε στο σπίτι μαζί τους.

Όταν κάθισαν να φάνε και ο Ιησούς ευλόγησε το ψωμί και το μοίρασε 

σ' αυτούς, «ανοίχτηκαν τα μάτια τους» και τον αναγνώρισαν αμέσως. Εκείνος 

όμως έγινε άφαντος αφήνοντας τους μαθητές να λένε μεταξύ τους: «Δεν 

καιγόταν η καρδιά μας, όση ώρα μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις
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Γραφές;». Και αμέσως σηκώθηκαν και γύρισαν πάλι στα Ιεροσόλυμα όπου 

βρήκαν τους έντεκα μαθητές να λένε ότι ο Κύριος αναστήθηκε και 

φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τότε διηγήθηκαν και κείνοι όλα όσα συνέβησαν.

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις του Ιησού στους μαθητές για τις επόμενες 

σαράντα ημέρες. Κι ενώ συναναστρεφόταν μαζί τους και «μιλούσε για τη 

βασιλεία του Θεού», «τους παράγγειλε να μην απομακρυνθούν από την 

Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν εκεί να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του 

Θεού, που είχαν ακούσει από τον Κύριο». Οι μαθητές χαρούμενοι 

δοξολογούσαν διαρκώς το Θεό περιμένοντας το θαύμα, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε τη μέρα της Πεντηκοστής.

Ξαφνικά «ήρθε βοή από τον ουρανό, που έμοιαζε σαν βοή ανέμου, που 

έρχεται με μεγάλη ορμή». Η βοή κατέκλυσε το χώρο που κάθονταν οι μαθητές 

και οι απόστολοι. «Και τότε είδαν με τα μάτια τους να εμφανίζονται φωτιές, 

που το σχήμα τους έμοιαζε με γλώσσα και στον καθέναν απ’ αυτούς κάθισε 

μία τέτοια φωτιά».



42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Λιμπρέτο

Όπως έχουμε αναφέρει και πρωτύτερα τα κείμενα που χρησιμοποίησε ο 

συνθέτης προέρχονται κυρίως από τα ευαγγέλια, τα κείμενα των Προφητών 

και την ακολουθία της Ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας. Όπως σημειώνει ο 

Χρήστου, σκοπός του ήταν να εισάγει τα μη ακροάσιμα μέρη της ελληνικής 

λειτουργίας σε ένα λιμπρέτο με κορυφαία στιγμή «το raison d ’ etre (ο λόγος 

ύπαρξης) της λειτουργίας, δηλ. η μετουσίωση του άρτου και του οίνου στο 

σώμα και το αίμα του Χριστού! Αυτή είναι η ύψιστη μυστηριακή στιγμή»/8

Ακολουθεί η παρουσίαση του λιμπρέτου σε συνδυασμό με τα σχόλια - 

σημειώσεις του συνθέτη. Για τα σημεία του έργου όπου παρουσιάζονται 

ταυτόχρονα παραπάνω από ένα «γεγονότα» επιλέχθηκε μία σταδιακή 

παρουσίαση τους, στηριγμένη στην χρονολογική σειρά με την οποία 

συνέβησαν.

Α ' Μέρος

Αμέσως μετά την Ανάσταση, μέσα σε αυξανόμενη σύγχυση και αίσθηση χάους 

-καθώς οι μελλοντικές εξελίξεις δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες- το Θείο Πάθος 

έρχεται στην μνήμη των μαθητών (χορωδία) σαν ένα όραμα όλο και 

ζωντανότερο. Ανακαλούν ένα ένα τα κύρια δραματικά γεγονότα/9

«Ο δε Πιλάτος συγκσλέσας τους αρχιερείς και τους άρχοντες και τον 

λαόν είπε προς αυτούς:

- Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον ως στασιάζοντα του λαού 

και ιδού εγώ ενώπιον σας ανακρίνας δεν εύρον εν τω άνθρωπω 

τούτω ουδέν έγκλημα εξ όσων κατηγορείτε κα τ’ αυτού, αλλ ’ ούδε ο

38 Από τις προσωπικές σημειώσεις του συνθέτη για τις Πύρινες Γλώσσες.
39 Από το σημείωμα του Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου για το πρόγραμμα της πρώτης παγκόσμιας 
εκτέλεσης του έργου (27.6.1964) στα πλαίσια του Αγγλικού Φεστιβάλ Bach
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Ηρώδης διότι σας έπεμψα προς αυτόν και ιδού ουδέν άξιον Θανάτου 

είναι πεπραγμένον υπ ’ αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θέλω 

απολύσει.

Έπρεπε δε αναγκαίως να απολύη εις αυτούς ένα εν τη εορτή, πάντες 

δε ομού ανέκραξαν λέγοντες:

- Σήκωσαν τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν όστις 

διάστασιν τι να γενωμένην εν τη πόλει και δια φόνον ήτο βεβλημένος 

εις φυλακήν

- Εσιώπας δε Χρίστε εσιώπας, εσιώπας. Τι μαρτυρούσιν ούτοι κατά 

σου; Δεν αποκρίνεσαι; Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπης 

προς ημάς αν συ ήσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Συ είπας.»

“Ο Ιησούς (βαρύτονος) εμφανίζεται σε δύο μαθητές του στο δρόμο40, οι οποίοι 

όμως δεν τον αναγνωρίζουν...”41

«- Τίνες είναι οι λόγοι ούτοι τους οποίους συνομιλείτε προς αλ.λήλους 

περιπατόντες και είσθε σκυθρωποί;

- Σύ μόνος παροικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν 

αυτί/ εν ταις ημέρες τσάπες;

- Ποια;

- Τα περί Ιησού του Ναζαραίου, όστις εστάθη ανήρ προφήτης, 

δυνατός εν έργω και λόγω, ενώπιον του Θεού και πολτός του λαού.

Και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις 

καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ηλπίζομεν ότι 

αυτός είναι ο μέλλων να λυτρώση τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτοις 

πάσι, τρίτη ημέρα είναι σήμερον αύτη αφού έγειναν ταύτα, α)λα και 

γυναίκες τίνες εξ ημών εξέπληξαν ημάς αίτινες ύπηγον την αυγήν εις 

το μνημείον και μη ευρούσαι το σώμα αυτού ήλΟον λέγουσαι ότι είδον

40 στο δρόμο προς Εμμαούς (βλ. Κεφάλαιο 7: Υπόθεση)
4ι Όλα τα λόγια που βρίσκονται σε εισαγωγικά (“ ... ”) ανήκουν στον συνθέτη
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και οπτασίαν αγγέλων οίτινες λέγουσιν ότι αυτός ζη. Και τινές των 

ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και εύραν ούτω καθώς και αι 

γυναίκες είπον, αυτόν όμως δεν είδον.»

Ενώ η χορωδία συνεχίζει:

«Πόύ.ιν λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς θέλων να απολύση τον 

Ιησού. Οι δε εφώναζον:

- Σταύρωσον, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Απόλυσον δε εις ημάς 

τον Βαραβάν.

- Και τι κακόν έπραξε ούτος; Ουδεμίαν αιτίαν θανάτου εύρον εν 

αυτό.

Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς ουδέμίαν αιτία Θανάτου 

εύρον εν αυτόν.

- Σταύρωσον, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν.

- Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπης προς ημάς αν συ ήσαι ο 

Χριστός ο Υιός του Θεού. Συ είπας.»

“ ... Αισθάνεται θλίψη και θυμό για ότι φαίνεται να έχουν λησμονήσει τα λόγια 

του ...”

«Ω, ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύητε εις πάντα 

όσα ελάλησαν οι προφήται. Δεν έπρεπε να πάθη τα αυτά ο Χριστός 

και να εισέλθει εις ζ7/ν δόξαν αυτού;»

Η χορωδία αρχίζει να μεταφέρει τμήματα από τις γραφές του Ησαΐα:

«Με την Οίκοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντας 

θέλετε ιδεί και δεν θέλετε καταλάβει, επαχύνθει η καρδία του λαού 

τούτου, και έγιναν βαρέα τα ώτα. Έκλεισαν τους οφθαλμούς δια να
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μην βλέπωσι (με τους οφθαλμούς) και ακούσωσι με τα ώτα και 

νοήσωσι με την καρδίαν. Κύριε έως πότε;»

Προετοιμάζει έτσι το έδαφος για τον Ιησού: 5 7.. .Προσπαθεί να τους ανοίξει τα 

μάτια αναφέροντας τους αποσπάσματα από τις γραφές (του Ησαΐα κυρίως)..

«Αυτών (τα μάτια)42, αυτών (την καρδιά)4 και επιστρέψωσι κ ο λ  

θεραπευΟώσι. Εως πότε Κύριε, εως πότε;»

Ακολουθεί η χορωδία, εισάγόντας τμήμα από τις προφητείες του Ησαΐα για τον 

«Υιό του Θεού»:

«Ιδού η  Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν κ ο λ  θέλει 

καλ.εσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ.»

Ο Ιησούς συνεχίζει την παράθεση των γραφών. 15.. .Καθώς μιλά, η 

ατμόσφαιρα φορτίζεται με την επίμονα ανθρώπινη πλευρά του Θείου 

δράματος...”

«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδώθη εις ημάς και η εξουσία 

θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού και το όνομα αυτού θέλει κα/.εσθή 

Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πα.τήρ του μέλλοντος αιώνος,

Άρχον ειρήνης.»

“ ...Ακόμη και η Μητέρα Του (μέτζο σοπράνο) δεν αντιλαμβάνεται τι έχει 

συμβεί και θρηνεί για το θάνατο του γιου της...”

42 Αναφέρεται στο αμέσως παραπάνω τμήμα από τις γραφές του Ησαΐα που μεταφέρει η χορωδία: 
«... επαχύνθει η καρδία του λαού τούτον..., ... έκλεισαν τους οφθαλμούς δια να μην βλέπωσι... »
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«Υιέ μου, πως επί ξύλου θνήσκεις, Υιέ μου; Τις μοι δώσει ύδωρ και 

δακρύων πηγάς, ίνα κλαύσω τον γλυκύν μου Ιησούν; Οϊμοίω Υιέ μου!

Ον ως Βασιλέα yap ήλπιζον, κατάκριτον νυν βλέπω εν Σταυρώ!»

Οι γυναικείες φωνές της χορωδίας συμπληρώνουν το θρήνο της:

«Πως κηδευσωσε Υιέ;»

“...Η  έκφραση του πόνου της κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια που ο Ιησούς 

απαγγέλλει τις γραφές... ”

«Δεν έχει είδος ουδέ κά/,ις και είδομεν αυτόν, και δεν είχεν 

ωραιότητα ώστε να επιθυμώ μεν αυτόν. Καταπεψρονημένος και 

απερριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος 

ασθενίας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέψει τις το 

πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός τω 

όντι, τας ασθενείας ημών εβάστασε, και τας θλίψεις ημών 

επεφορτίσθη. Ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραματισμένον, 

πεπεληγωμένον υπο θεού και τεταίαιπωρημένον.

“ ... Καθώς τους μιλά οι μαθητές4'' αρχίζουν να συνειδητοποιούν -αν και όχι 

ακόμα καθαρά- ποιος τους απευθύνεται.”

«Δεν εκαίετο εν ημήν η καρδία ημών ότε ελάλει προς ημάς καθ ’ οδόν 

και μας εξηγεί τας γραφάς;»

Ενώ οι γυναικείες φωνές της χορωδίας συνεχίζουν το ρόλο τους, όπως και 

παραπάνω:

«Ω φίος των οφθαλμών μου, γλυκύτατον μου τέκνω, πως τάφο νυν 

καλ.ύπτει;»

4·’ Σττιν προκειμένη περίπτωση οι ανδρικές φωνές της χορωδίας
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To 1° μέρος οδεύει προς το τέλος με τον Ιησού να απαγγέλλει το απόσπασμα 

από τις προφητείες του Ησαΐα που αναφέρεται στο μαρτύριο του:

«Αλλ ’ αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, ετα/Μίπωρήθη 

δια τας ανομίας ημών■ η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο 

επ ’ αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημείς ιάΟημεν. Πάντες ημείς 

επλανήθημεν ως πρόβατα■ εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού- 

και ο Κύριος έθεσεν υπ ’ αυτόν τιγν ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο 

κατατεθλιμένος και βε.βασανισμένος, αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού- 

εφέρΟη ως αρνίον επι σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του 

κείροντος αυτό άφωνων■ ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού.»

Κατά τη διάρκεια των λόγων του Ιησού, επαναλαμβάνεται ο θρήνος της 

Μητέρας Του που συμπληρώνεται από τις γυναικείες φωνές της χορωδίας, 

καθώς και τα λόγια των μαθητών (και από τον τενόρο) που αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ποιος τους απευθύνεται. Το 1° μέρος κλείνει με τους μαθητές 

να επαναλαμβάνουν κάποια από τα λόγια που περιγράφουν τις μνήμες τους 

από σκηνές του μαρτυρίου του Ιησού.

Β' Μέρος

“Το 2° μέρος ξεκινά μέσα σ’ ένα μυστηριώδες πιανίσιμο. Το κείμενο του 

Ησαΐα ακούγεται τώρα από τη χορωδία...”

«Και θέλω σοι δώσει θησαυρούς φυλαττομένους εν σκότει και πλούτη 

κεκρυμμένα εν αποκρύφοις δια να γνωρίσης ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο 

καλών σε κατ’ όνομα. Είμαι ο Κύριος, δεν είναι άλλος, δεν υπάρχει 

εκτός εμού Θεός.»
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“ ...Ακολουθεί μία σκηνή αναγνώρισης. “Ο Ιησούς εμφανίζεται στη Μαρία 

Μαγδαληνή (μέτζο-σοπράνο) κοντά στον άδειο τάφο. Εκείνη όμως δεν τον 

αναγνωρίζει. Τελικά ο Ιησούς δηλώνει την παρουσία του καλώντας την με το 

όνομά της δυνατά «Μαρία». Μόνο τότε τον αναγνωρίζει και αναφωνεί 

κραυγάζοντας «Ραββουνί» (Κύριέ μου).” Στη σκηνή συμμετέχει και η χορωδία 

μεταφέροντας τις γραφές του Ιωάννη (ερο^τήσεις στις οποίες απαντάει η μέτζο- 

σοπράνο).

«- Μαρία 

-Γύναι τι κλαίεις;

- Διότι εσήκωσαν τον Κύριον μου, και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν.

- Γύναι! Τίνα ζητείς;

- Ειπέ μου που έθεσας αυτόν, και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν.

- Μαρία!

- Ραββουνί!»

“Η χορωδία συνεχίζει με το απόσπασμα του Ησαΐα.”

«Σε εκάλεσα μάλιστα με το όνομά σου. Σε επωνόμασα αν και δεν με 

εγνώρισας. ΕξεγέρΟητι, ενδύθητι την δύναμιν σου Σιών. ΕνδύΟητι τα 

ιμάτια 77/ς μεγαλοπρέπειας σου Ιερουσαλήμ, πόλις αγία»

Παράλληλα “ο τενόρος και η μέτζο-σοπράνο απευθύνουν την αναγνώρισή 

τους στο προσώπου του Χριστού.”

«- Ο Κύριος και ο Θεός μου/ Ο Κύριος είναι!

- Ραββουνί! Είδα τον Κύριον!»

“Σ’ αυτή τη φάση, ο Ιησούς μπορεί επιτέλους να τους πει:”
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«Σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύθητε δύναμτν 

εξ ύψους»

“Οι μαθητές είναι για άλλη μία φορά μόνοι. Αρχίζουν να προσεύχονται. Η 

σκηνή αποδίδει την αγωνία της Αναμονής.”

«Έως πότε, Κύριε; Ενδύθητι τα ιμάτια της μεγαλοπρέπειας σου 

Ιερουσαλήμ, πόλις αγία. Παράσχου Κύριε! Ναι! Κατάπεμψον το 

πνεύμα Κύριε! Χριστέ ελέησον!»

“Οι ψαλμοί του τενόρου...”

«- Κύριε μη με ελέγξης εν τω θυμό σου, μηδέ εν τη ορ̂ γή σου 

παίδευσης με. Ελέισον με Κύριε διότι είμαι αδύνατος, ιάτρευσον με 

διότι εταράχθησαν τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα.

Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε; Επίτρεψον Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου. 

Σώσον με διά το έλεος σου, διότι εν θανάτω δεν υπάρχει ενθύμησις 

περί σου, εν τω Άδη τις θέλει σε δοξολογήσει; Απέκαμον εν τω 

στεναγμό μου. Όλη τη νύχτα λούω την κλήνην μου, με τα δάκρυα μου 

καταβρέχω την στρόμνην μου! Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της 

θλίψεως, εγήρασεν εξ αιτίας πάντων των εχθρών μου.

Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάται τ;/ς ανομίας, διότι 

ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαυθμού μου! Ήκουσεν ο Κύριος 

την δέησην μου, ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου!»

“ ...και, στη συνέχεια, της μέτζο σοπράνο...”

«Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρύα.κας των υδάτων, ούτως η ψυχή 

μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό τον ζώντα. 

Πότε θέλω έλθει και θέλω φανή ενώπιων του Θεού; Τα δάκρυα μου 

έγειναν τροφή μου ημέρα και νύκτα, όταν μοι λέγωσι καθ ’ ημέραν,
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που είναι ο Θεός σου; Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεα την ψυχήν μου 

εντός μου ότι διέβαινονμετά του πλήθους! Και περιεπάτουν μ ετ’ 

αυτού έως του οίκου του Θεού εν φωνή χαράς και αινέσεως, μετά 

πλήθους εορτάζοντας. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου; Και διατί 

ταράττεσαι εντός μου;»

“ ...οδηγούν σ’ ένα εναγώνιο συλλογικό οικοδόμημα από φωνές, όπου η 

χορωδία και οι σολίστ επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα σε τόνους φρενήρεις”

«Άξιον και δίκαιον σε ευλογείν, σε αίνειν, σε υμνείν, σε προσκινείν, σε 

ευχαριστείν Κύριε εν παντί τόπω της δεσποτείας σου! Σώσον!

Κατάπεμψον το Πνεύμα! Συ ει Θεός ανέκφραστος, απερηνόητος,, 

αόρατος, ακτάληπτος! Συ yap ει Θεός, Συ Κύριε, αεί ων ωσαυτος ων 

Κύριε! Συ και ο μονογενής σου Υιός και το πνεύμα σου το άγιον!

Σώσον! Κατάπεμψον! Καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες Αρχαγγέλων 

και μυριάδες Αγγέλων, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ εξαπτέρυγα, 

πολύ όμματα, μετάρσια πτερωτά τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα, 

κεκραγότα και λέγοντα!»

«Ελέησον Χριστέ, κατάπεμψον το Πνεύμα σου το άγιον εφη μας!»

“Αυτό οδηγεί σε μία τρομακτική κλιμάκωση και στη στιγμή της καθόδου του 

Αγίου Πνεύματος όλοι ξεσπούν σε κραυγές χαράς”

«Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Πλήρης ο ουρανός και η γη της 

δόξης σου! Ωσανά εν τοις υψίστοις! Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν 

ονόματι Κυρίου.»
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“Το έργο κλείνει με τον ορθόδοξο ύμνο”

«Φως ο Πατήρ, Φως ο Λόγος, Φως και το Άγιον Πνεύμα, όπερ εν 

γλώσαις πυρίναις τοις αποστόλοις επέμφΘη! Και δι ’ αυτού πας ο 

κόσμος φωταγογείται Τριάδα σέβειν ay ία! Αμήν!»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Δομή - Φωνητικό & Οργανικό μέρος

Μπαίνοντας πια στο καθαρά μουσικό τμήμα της αναφοράς μας στις 

Πύρινες Γλώσσες, ξεκινάμε με το κεφάλαιο της δομής του έργου. Για τα 

σχόλια που ακολουθούν έπειτα, επιλέξαμε να παρουσιαστούν με την μορφή 

παρατηρήσεων για να αποφευχθούν οι ευνόητες δυσκολίες που θα προκαλούσε 

πιθανόν η ανάγνωση ενός μακροσκελούς και -πολλές φορές- ασύνδετου 

κειμένου.

Το έργο είναι δομημένο σε δύο -σχεδόν ίσης έκτασης- μέρη (α': 1-230, 

β':231-496). Η μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο γίνεται ομαλά και με 

πολύ απλό τρόπο. Όπως και στα προηγούμενα έργα (από τη Μουσική του 

Φοίνικα ακόμα) όπου είναι φανερό ότι δεν επιδιώκεται από τον συνθέτη η 

μορφική συμμετρία του έργου (τουλάχιστον όχι για χάρη των ίδιων των 

μορφών),44 έτσι κι εδώ δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη σχηματικότητα 

μεταξύ των δύο μερών.

Εξετάζοντας τις Πύρινες Γλώσσες ως ενιαίο έργο -πέρα από τους 

επιμέρους διαχωρισμούς (σε μέρη κλπ.)- παρατηρούμε ότι αποτελείται από δύο 

κύρια «δομικά» υλικά: το φωνητικό και το οργανικό. Εκ των πραγμάτων 

πρωτεύων πρέπει να θεωρείται το φωνητικό μέρος (σολίστ και χορωδία) που 

επιφορτίζεται με την απόδοση της «υπόθεσης» του έργου και δευτερεύων το 

οργανικό (ορχήστρα) που συνολικά κατέχει έναν πιο συνοδευτικό ρόλο στην 

πορεία του έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνει και η διατύπωση των 

παρατηρήσεων μας για τα δύο αυτά δομικά υλικά.

44 (Lucciano, 1987: 59)
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Φωνητικό Μέρος

♦ Η σημαντικότερη «πρωτοπορία» όλου του έργου έγκειται στην 

αντιμετώπιση του φωνητικού μέρους. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη 

έκταση, ο Χρήστου συνθέτει με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων που 

παραπέμπουν άμεσα σε «αρχέγονες δυνάμεις και ένστικτα» των ανθρώπων. 

Και βέβαια αυτό το πετυχαίνει κυρίως μέσα από την ειδική μεταχείριση του 

φωνητικού συνόλου, η οποία συνίσταται στις δύο παραμέτρους με τις 

οποίες θα ασχοληθούμε παρακάτω. Ο Γ. Γ. Παπαϊωάννου υπογραμμίζει 

χαρακτηριστικά: «Η αλλαγή [...] αφορά τον εσωτερικό κόσμο του συνθέτη: 

[...] προχωρεί εδώ προς τον εκστατικό οραματισμό, την ανάταση, το 

εκτυφλωτικό φως, το τελετουργικό στοιχείο, το θρησκευτικό στοιχείο [...]»

♦ Η πρώτη παράμετρος που χαρακτηρίζει το φωνητικό μέρος είναι ο τρόπος 

επεξεργασίας του, ο οποίος παραπέμπει άμεσα στην έννοια του «σύνθετου 

προτύπου». Το σύνολο των μουσικών υλικών που χρησιμοποιεί ο Χρήστου 

για την δημιουργία του φωνητικού μέρους, αποτελείται από μία τεράστια 

ποικιλία δυναμικών, εκφραστικών χαρακτηρισμών (συμπεριλαμβανομένων 

σχεδόν όλων των τρόπων τονισμού μίας νότας) αλλά και «νέων» τρόπων 

χρήσης της φωνής (κραυγές, στριγκλιές, ομιλία, μουρμούρισμα, ψίθυροι 

κλπ.). Ιδιαιτέρα, το τελευταίο αυτό στοιχείο (των «νέων» τρόπων χρήσης 

της φωνής), αποτελεί από μόνο του μία τεράστια τομή στον χώρο της 

δυτικής (και όχι μόνο) μουσικής. Η χρησιμοποίησή των «νέων» τρόπων στο 

συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει για πρώτη φορά όλες τις δυνατές 

εκφάνσεις τους σε όλη τους την έκταση, και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου. Αυτό είναι άλλωστε και το κυριότερο από τα στοιχεία του έργου 

που το κάνουν να διαφέρει από οτιδήποτε άλλο υπήρξε μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα παραπάνω «υλικά» θα 

αποκτήσουν μία πολύ διαφορετική «φύση» μέσα στα μεταγενέστερα έργα 

(συνδυαζόμενα με την σκηνική δράση) και μάλιστα θα αποτελέσουν τα 

κυρίαρχα στοιχεία τους.
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♦ Κάτι ανάλογο προφανώς συμβαίνει και με τη χρήση των «σύνθετοον 

προτύπων» στο προγενέστερο έργο των Μετατροπών, για το οποίο η Α.-Μ. 

Lucciano κάνει το εξής σχόλιο: «.. .μουσική που με τον τρόπο αυτό (εννοεί 

την επεξεργασία ως σύνθετο πρότυπο) αποκλείνει ταυτόχρονα και προς το 

απείρως μέγα και προς το απείρως μικρό, σαν μία ηχητική ύλη που σφύζει 

από ζωή και όμως παραμένει άπιαστιγ». Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα 

του (ίσως δυσνόητου ως κάποιο βαθμό) κειμένου που παρατέθηκε στο 6° 

κεφάλαιο και εξηγεί την έννοια του «σύνθετου προτύπου». Τα μουσικά 

υλικά που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν τις δομικές συνιστώσες των 

εκθεμάτων που αναφέρει ο συνθέτης στο συγκεκριμένο κείμενο, και είναι 

ακριβώς αυτές που μετασχηματίζονται.

♦ Η δεύτερη παράμετρος της ειδικής μεταχείρισης που αναφέραμε 

παραπάνω, παραπέμπει στο έργο Προμηθεύς Αεσμόπης. Παρατηρείται 

μεγάλη ομοιότητα στην αντιμετώπιση της σχέσης μουσικής και κειμένου 

στα δύο αυτά έργα. Ειδικότερα, αν και ο ΠρομηΟεύς Δεσμώτης είναι 

γραμμένος για ηθοποιούς, εν τούτοις το έργο στο οποίο πρωτοεμφανίζονται 

τρεις διαφορετικοί τρόποι -  πρότυπα απόδοσης του κειμένου:

α) Η συνηθισμένη σχέση συλλαβών (λέξεων) και νότων (κατά κύριο λόγο 

εμφανίζεται στον χορό).

β) Πάλι η συνηθισμένη σχέση συλλαβών με νότες, μόνο που αυτή τη φορά 

οι νότες εκφράζουν μόνο ρυθμικές αξίες ενώ το τονικό ύψος επιλέγεται από 

τον εκτελεστή, ανάλογα και με τις λεκτικές σημειώσεις -  οδηγίες του 

συνθέτη για το «κλίμα» που επιθυμεί να δημιουργήσει κάθε φορά.
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γ) Η parlando απόδοση του κειμένου με συνεχείς ενδείξεις συγχρονισμού 

των τονισμένων συλλαβών με τους χρόνους της ρυθμικής αγωγής.

- Ί ■ .... .·4«·.. ■ if ---  ·. Ίί . . . .  ---------- ---
y u i  (τ ΐΐ. T iJ s n ? / l i t  ^ Γ Λ - v i  St-Mfrf j>i«

 —.—  . ... ------'·... .1 4* ______  ^ .... . -----■·=*

♦ Ιδιαίτερα ο δεύτερος (β) από τους παραπάνω τρόπους εμφανίζεται για 

πρώτη φορά σε συμφωνικό έργο στις Πύρινες Γλώσσες. Αυτό προκύπτει 

από τη σύγκρισή του με τα έργα των προηγούμενων δημιουργικών 

περιόδων σύνθεσης στα οποία χρησιμοποιούνται μεγάλα φωνητικά σύνολα 

(δηλ. Λαηνική Λειτουργία -  Ιη Περίοδος και Δεύτερη Συμφωνία -  2η 

Περίοδος), όπου ο τρόπος χρήσης της φωνητικής μάζας ακολουθεί τα 

κλασσικά πρότυπα. Ο συγκεκριμένος τρόπος, αποτελεί ουσιαστικά την 

μεγαλύτερη πρωτοτυπία του έργου, καθώς με την χρήση του εισάγονται οι 

νέοι τρόποι χρήσης της φωνής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Καθορίζοντας 

δηλαδή μόνο τις ρυθμικές αξίες, ο συνθέτης είναι πλέον «ελεύθερος να 

ζητήσει» από τους εκτελεστές να αποδώσουν το κείμενο μέσα από τα νέα 

εκφραστικά μέσα -  τρόπους που ο ίδιος καθορίζει σε κάθε περίπτο^ση. 

Πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος αφορά 

περισσότερο την χορωδία χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει την εμφάνιση 

του και στα μέρη των σολίστ..

♦ Έτσι, εξετάζοντας ξεχωριστά τα χορωδιακά μέρη διαπιστώνουμε τα εξής:

1) Ο τρόπος (β), συναντάται σαφώς σε πολύ μεγαλύτερη έκταση απ’ ότι ο

τρόπος (α).
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2) Σε αυτές τις περιπτώσεις σαφώς και παρατηρούνται επαναλήψεις 

κάποιων ρυθμικών μοτίβων (συχνά όμως όταν επαναλαμβάνονται τα ίδια 

λόγια - στίχοι), αλλά στη πλειοψηφία τους τα μοτίβα είναι κάθε φορά 

διαφορετικά. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι στο σύνολο του έργου υπάρχει ένας 

τεράστιος πλούτος ρυθμικών μοτίβων.

3) Στα σημεία που χρησιμοποιείται ο πρώτος τρόπος (α), οι φωνές της 

χορωδίας είτε κινούνται με πολύ μικρά διαστήματα είτε μένουν ακίνητες 

(για αρκετά μέτρα) δημιουργώντας ή συμμετέχοντας έτσι στα ηχητικά 

«κοντίνουουμ» (που θα συναντήσουμε κυρίως στο ορχηστρικό μέρος, όπου 

και θα γίνει περαιτέρω λόγος).

4) Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που οι φωνές της 

χορωδίας κινούνται, χρησιμοποιείται ως μοναδικό διάστημα κίνησης το 

ημιτόνιο. Επιπλέον στις περισσότερες εκ αυτών περιπτώσεις 

χρησιμοποιείται μόνο ένα ημιτόνιο. Έτσι και πάλι ο πλούτος του έργου 

προκύπτει κυρίως από την ρυθμική διαφοροποίηση.

5) Συνεχίζοντας την παράθεση των διαφόρων «πρωτοποριακών» στοιχείων 

τόσο για τον ίδιο τον συνθέτη και για τα έργα του μέχρι εκείνη τη στιγμή 

αλλά και γενικότερα για την εποχή του, οδηγούμαστε σε ένα ψήγμα (από 

άποψης μεγέθους στο συγκεκριμένο έργο), το οποίο όμως ανήκει ξεκάθαρα 

σε αυτά που αργότερα θα λάβουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις (οδηγώντας 

ακόμη και στον αυτοσχεδιασμό). Πρόκειται για την «πρόκληση» προς τον 

καλλιτέχνη (στην συγκεκριμένη περίπτωση χορωδό) να εκφραστεί μέσα από 

κάθε φωνητικό εφέ που μπορεί να του «συμβεί» εκείνη τη στιγμή. Έτσι στο 

συγκεκριμένο σημείο παρατίθεται το εξής σχόλιο από τον Χρήστου: «Η 

χορωδία βρίσκεται σε μία πυρετώδη κατάσταση αναμονής, Σε αυτό το 

πέρασμα [μέτρα 194 -  440] σημαντικό είναι το συνολικό αθροιστικό εφέ 

πολλών επί μέρους φωνών, ενωμένων σε μία συνεπαρμένη επίκληση 

αυξανόμενης “τρέλας ”. Κάθε μέλος της χορωδίας πρέπει να νιώσει ελεύθερο 

να χρησιμοποιήσει κάθε φωνητικό εφέ που μπορεί να του συμβεί. [.. .]»45

45 Η μετάφραση του αποσπάσματος ανήκει στον συγγραφέα του παρόντος κειμένου. Το αυθεντικό 
κείμενο έχει ως εξής: “The chorus is in a feverish state o f expectation. In this passage the important
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♦ Εξετάζοντας ξεχωριστά τα μέρη των σολίστ μπορούμε να συνοψίσουμε στα

εξής:

1) Ο δεύτερος τρόπος (β) που αναφέρθηκε παραπάνω αφορά από την μεριά 

των σολίστ κυρίως το τενόρο και το βαρύτονο.

2) Όμως προστίθεται και ένας τέταρτος -στους ήδη υπάρχοντες τρεις- 

τρόπος, που θα τον τοποθετούσαμε ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο.

Κι αυτό γιατί συνδυάζει ομιλία και μελωδία (“spoken melody” όπως το 

αποκαλεί ο συνθέτης). Στην πραγματικότητα και ενώ η μελωδία 

σημειώνεται επακριβώς στην παρτιτούρα, ο συνθέτης ζητάει από τον/την 

σολίστ να μην τραγουδήσει την συγκεκριμένη φράση αλλά να την 

απαγγείλει (τρόπον τινά).

3) Τελειώνοντας με τους τρόπους απόδοσης του κειμένου θα σημειώσουμε 

άλλο ένα ψήγμα που αποτελεί διαφοροποίηση (ή υποπερίπτωση) του 

δεύτερου τρόπου (β). Ο συνθέτης το εμφανίζει μόνο μία φορά, και «ζητεί» 

από τη σολίστ να τραγουδήσει τονικά ελεύθερα, με τον περιορισμό όμως να 

βρίσκεται «ψηλότερα» (τονικά, δυναμικά) από τη χορωδία (για να 

ξεχωρίζει).

♦ Η φωνητική έκταση που χρησιμοποιεί ο συνθέτης στις περισσότερες 

φράσεις των σολίστ και της χορωδίας, είναι μικρή και κυμαίνεται κυρίως 

στη χαμηλή περιοχή των φωνών. Αυτό εξυπηρετεί ακριβώς τους σκοπούς 

του, καθώς με αυτό τον τρόπο καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία να 

δημιουργεί σημεία έντασης που είναι και το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 

έργου (και εξετάζονται διεξοδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο). Σε αυτά τα 

ιδιαίτερα σημεία οδηγεί τις φωνές αρκετά ψηλά, ακόμη και στα όρια τους.

thing is the total cumulative effect o f  many individual voices joined in an excited invocation o f 
mounting frenzy. Each member o f the chorus must feel free to use any vocal effect, which may 
spontaneously occur to him or her.”



58

Οργανικό Μέρος

♦ Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ορχήστρα έχει τον συνοδευτικό -αλλά 

πολύ σημαντικό ρόλο- της υποστήριξης του φωνητικού συνόλου. Επίσης 

αναφερθήκαμε επιγραμματικά στην τεχνική των ηχητικών «κοντίνουουμ» 

που ακολουθείται. Ο ακριβής ορισμός του όρου καθώς και των 

περιπτώσεων του δόθηκε στο 6° κεφάλαιο. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν 

θα αναλωθούμε σε περαιτέρω ανάλυση των όρων αλλά στην πραγματική 

σημασία και τη χρήση της τεχνικής αυτής. Όπως φαίνεται από τα λόγια των 

μελετητών του αλλά και από τα λόγια του ίδιου του Γιάννη Χρήστου, το 

«κοντίνουουμ» -αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία πολύ απλή τεχνική 

σύνθεσης, ή ακόμη και μία ξεπερασμένη διαδικασία γραφής- αποτέλεσε 

μία σύλληψη ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας κι αυτό γιατί ο χαρακτήρας του 

συνδέθηκε με το μυστικισμό, τη μεταφυσική και γενικότερα τις έννοιες που 

προβλημάτιζαν όλο και περισσότερο τον συνθέτη όσο αυτός όδευε προς το 

τέλος της ζωής του. Γι’ αυτό και η παρουσία των «κοντίνουουμ» αυξάνεται 

ολοένα και περισσότερο όσο προχωρούμε προς τα τελευταία έργα του 

συνθέτη.

♦ Ο άλλος πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο ο συνθέτης κάνει χρήση των 

«κοντίνουουμ» σε τόσο μεγάλη έκταση φανερώνεται από τα ακόλουθα 

λόγια του: «Η ‘ ‘όιανοητικοποίηση ’ ’ και ο συναισθηματισμός των 

αντιλήψεων του 18ου -  19ου αιώνα απορρίπτονται! Το στυλιζάρισμα της 

εποχής μπαρόκ απορρίπτεται!» 46 Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι 

τα «κοντίνουουμ» αποτελούν το μέσο για την όσο το δυνατόν σαφέστερη 

(και συνειδητή) κατάργηση των «διακοσμητικών» και «αισθητικών» 

στοιχείων (“Decoration and aesthetics”). Πρόκειται ουσιαστικά για το 6° 

αλλά και το 7° σημείο που υπογραμμίζει εμφατικά ο Γιάννης Χρήστου στο

46 Από τις προσωπικές σημειώσεις του συνθέτη για τις Πύρινες Γλώσσες.
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κείμενο του «Ένα Πιστεύω για τη Μουσική»47 και είναι οι αρχές που 

διέπουν το συγκεκριμένο έργο στο σύνολο του.

♦ Μιλώντας ειδικότερα για το συγκεκριμένο έργο, θα δανειστούμε τα λόγια 

της Α.-Μ.Lucciano που γράφει χαρακτηριστικά ότι η ιδέα του 

«κοντίνουουμ» «αποτελεί το σχεδόν αδιάκοπο ορχηστρικό υφάδι των 

Πύρινων Γλωσσών)),48 Η φράση αυτή αποτυπώνει 100% την 

πραγματικότητα του έργου καθώς η ορχήστρα «κινείται» καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου (εκτός ελάχιστων σημείων) μόνο με τον συγκεκριμένο 

τρόπο. Συνθέτοντας λοιπόν την συνοδείας με ένα τρόπο γραφής αρκετά 

«κάθετο» (περισσότερο σαν αντιμετώπιση και όχι τόσο ως καθεαυτού 

κάθετη γραφή) -κάτι που κάνει και σε προηγούμενα έργα της ίδιας 

περιόδου όπως στις Μετατροπές και στην Τοκκάτα- καταφέρνει να «παίξει» 

με το εφέ της ηχητικής μάζας όχι μόνο μεταξύ των ομάδοον της ορχήστρας 

αλλά και μεταξύ οργανικού και φωνητικού συνόλου.

♦ Ακριβώς αυτό το τελευταίο σχόλιο αποτελεί το κλειδί για την μεγάλη 

επιτυχία με την οποία καταφέρνει ο Χρήστου να δημιουργεί τα σημεία 

έντασης και χαλάρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις Πύρινες Γλώσσες 

συναντούμε σημεία όπου η ορχήστρα βρίσκεται συνολικά σε υπερβολικά 

μεγάλη δυναμική μέχρι σημεία όπου η ορχήστρα απουσιάζει παντελώς 

αφήνοντας τονΥτην σολίστ να οδηγήσει την εξέλιξη του έργου. Επίσης είναι 

αρκετά τα μέρη που ο συνθέτης αντιμετωπίζει τα όργανα μέσα στην ομάδα 

που ανήκουν (έγχορδα, χάλκινα πνευστά κλπ.), και είναι αυτή ακριβώς η 

επιλογή που του δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσει το εφέ που 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο σχόλιο.

♦ Ισχύει και για το οργανικό σύνολο η παρατήρηση ότι το διάστημα της2α̂ 

μικρής κατέχει πολύ σημαντική θέση και η εμφάνιση του είναι κατά πολύ

4! βλ. Κεφάλαιο 4: Ένα Πιστεύω για τη μουσική
48 (Lucciano, 1987: 178)
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συχνότερη από οποιοδήποτε άλλο διάστημα. Η A.-M.Lucciano παρατηρεί 

ότι το συγκεκριμένο διάστημα μαζί με αυτό της 3ης ελαττωμένης είναι τα 

διαστήματα που προτιμά σταθερά ο Χρήστου σε όλη τη διάρκεια του 

συνθετικού του έργου.

Μιλώντας -συνολικά- για τα τονικά χαρακτηριστικά του έργου, θα 

πρέπει να στηριχτούμε στα εξής. Όπως έχει προαναφερθεί, ο Χρήστου δεν 

ανήκει σε κάποιο από τα «ρεύματα» της εποχής του, αντίθετα δημιουργεί το . 

δικό του προσωπικό στυλ και κατ’ επέκταση το δικό του προσωπικό σύστημα 

(τον μετά-σειραϊσμό). Στο συγκεκριμένο έργο λοιπόν, χρησιμοποιείται ένα 

τονικό σύστημα που βρίσκεται ανάμεσα στον σειραϊσμό και τον 

πανδιατονισμό. Είναι βέβαια σαφής οι τάσεις για οργάνωση μουσικών σειρών, 

η οποία όμως δεν υπακούει στη λογική του σειραϊσμού ή του 

δωδεκαφθογγισμού. Γενικότερα, όπως αφήνεται να εννοηθεί τόσο στα λόγια 

του Γ.Γ. Παπαϊωάννου όσο και της Α.-Μ. Lucciano, ο Χρήστου δανείζεται 

(μόνο) από τον δωδεκαφθογγισμό και τον σειραϊσμό πολύ συγκεκριμένα 

στοιχεία, τα οποία όπως φαίνεται έχουν να κάνουν κυρίως: α) με την 

(προαναφερθείσα) τάση για δημιουργία σειρών και β) με τον τρόπο οργάνωσης 

της μουσικής, ο οποίος όμως προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και δημιουργεί 

νέες συνθήκες (π.χ. τα Ισόχρονα).

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι στο δεύτερο μέρος του ορατόριου 

κάνουν την εμφάνιση τους διάφορα αλεατορικά περάσματα (όχι μόνο στο 

φωνητικό σύνολο), αλλά και γενικότερα ο τρόπος γραφής είναι αρκετά 

διαφορετικός, πολύ πιο ελεύθερος (στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα στα έργα 

των επόμενων περιόδων και στην αλλαγή που σημειώθηκε στις επόμενες 

περιόδους). Στο πλαίσιο των πρωτοποριακών στοιχείων του έργου θα πρέπει 

να προσθέσουμε και κάποια εφέ που αφορούν στο οργανικό σύνολο (κυρίως 

στα έγχορδα) αλλά εμφανίζονται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και με πολύ 

μικρή διάρκεια, σε έναν ρόλο «δοκιμαστικό» θα μπορούσαμε να πούμε. Όλα 

τα παραπάνω στοιχεία είναι που μας κάνουν να σκεφτούμε ότι οι εξελίξεις στο
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προσωπικό στυλ του συνθέτη που ακολούθησαν, ήταν προϊόν ώριμης σκέψης 

που μάλιστα δοκιμάστηκαν (δουλεύτηκαν) αρκετά έως ότου αποτελέσουν το 

κυρίαρχο και αυτοδύναμο υλικό στήριξης των τελευταίων έργων του. Από 

αυτήν την παρατήρηση επιβεβαιώνεται και η αρχική μας εκτίμηση για την 

κομβική θέση που κατέχει το ορατόριο Πύρινες Γλώσσες στο έργο του Γιάννη 

Χρήστου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον «προάγγελο» όλων αυτών που θα 

ακολουθήσουν.

Κλείνοντας, θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα της δομής και ιδιαίτερα 

στην παρατήρηση ότι δεν παρατηρείται καμία ηθελημένη σχηματικότητα στο 

έργο. Σε αυτό προφανώς παίζει ρόλο άλλη μία αρχή που φαίνεται να αφορά σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλο το συνθετικό έργο του Γιάννη Χρήστου: 

τον αποκλεισμό κάθε ανάπτυξης. Και με αυτό δεν εννοούμε την παντελή 

εξαφάνιση της επεξεργασίας των μουσικών υλικών. Κάθε άλλο, η 

εκμετάλλευση που γίνεται είναι αξιοθαύμαστη. Όμως ο τρόπος σύνθεσης που 

επιλέγει ο Χρήστου στηρίζεται στην συνεχή ανανέωση των υλικών που με την 

σειρά τους πετυχαίνουν την διαδοχή διάφορων μουσικών κλιμάτων. Ακριβώς 

αυτή η αλλαγή μουσικών κλιμάτων μπορεί να γίνει εμφανής και μόνο από την 

όψη της παρτιτούρας. Τα σημεία στα οποία αρχίζουν και τελειώνουν τα 

«κοντίνουουμ» της ορχήστρας είναι εμφανέστατα (ακόμη και οπτικά) και τις 

περισσότερες φορές αποτελούν τα σημεία αλλαγής των μουσικών κλιμάτων. 

Για το συγκεκριμένο έργο, ο τρόπος σύνθεσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

και ως συρραφή «προτύπων», από την οποία προκύπτουν τα παραπάνω 

στοιχεία.49 Κι αυτός ακριβώς ο τρόπος σύνθεσης είναι που τον κάνει τον 

συγκεκριμένο συνθέτη να διαφοροποιείται από οποιονδήποτε άλλο.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ακόμη κι ο τρόπος σύνθεσης (τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του οποίου αναφέραμε) παραπέμπει άμεσα στα «Πιστεύω»

49 Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και πάλι ότι οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν με κάθε ακεραιότητα για 
το πρώτο μέρος του έργου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για το δεύτερο, όπου δεν παρουσιάζονται τόσο 
αυστηρές δομές. Σαφώς και υπάρχουν και στο δεύτερο μέρος τα στοιχεία του πρώτου, αλλά σε αρκετά 
μικρότερο βαθμό και μία πολύ πιο χαλαρή μορφή.
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του Γιάννη Χρήστου για τη μουσική. Γίνεται εμφανής δηλαδή κι εδώ η 

απόρριψη όλων των τεχνικών σύνθεσης που θα μπορούσαν -έστω κι εν μέρει- 

να παραπέμπουν στην κλασσική εποχή και κατ’ επέκταση στο ύφος (έντονη 

επεξεργασία με πολλά «διακοσμητικά» στοιχεία) και το ηχητικό αποτέλεσμα 

των έργων της συγκεκριμένης περιόδου. Οι αρχές και οι επιδιώξεις του 

συνθέτη για το σύνολο του έργου του είναι εξ αρχής ξεκαθαρισμένες, και την 

απόλυτη προσήλωση και τήρηση τους αποδεικνύουν όλες οι συνθέσεις του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Κορυφώσεις

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου κεφαλαίου δικαιολογείται εν μέρει από 

την «τακτική» σύνθεσης που ακολουθούσε ο ίδιος ο συνθέτης και που έχουμε 

προαναφέρει (δηλ. τη σύλληψη πρώτα των σημείων έντασης -  χαλάρωσης, 

κλιμάκωσης - κορύφωσης -  αποκλιμάκωσης και έπειτα όλων των υπόλοιπων 

στοιχείων). Θεωρούμε λοιπόν ότι -ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο έργο- οι στιγμές 

έντασης αποτελούν το κυρίαρχο και θεμελιακό του στοιχείο, ενώ οι τρόποι με 

τους οποίους κάθε φορά αυτές επιτυγχάνονται είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντες. 

Γι’ αυτό το λόγο παρακάτω γίνεται περιγραφή της ακριβούς πορείας που 

ακολουθεί ο συνθέτης στις περιπτώσεις αυτές. Μετά το τέλος των περιγραφών 

αυτών ακολουθούν οι γραφικές αναπαραστάσεις κάποιων από τις 

κορυφώσεις50, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως βοήθημα στην 

κατανόηση των περιγραφών αλλά και ως οδηγός ακρόασης των 

συγκεκριμένων σημείων του έργου.

• Κορύφωση Νο.1:

Η πρώτη μουσική διαφοροποίηση από την αρχή του έργου εμφανίζεται στο 

μ.33 όπου υπάρχει και η ένδειξη Pocopiu mosso. Σε αυτό το σημείο 

ξαναμπαίνει το ανδρικό τμήμα της χορωδίας -μετά από μια σύντομη παύση- με 

τους τενόρους να κυριαρχούν (“tenors dominate”)51 καθώς κραυγάζουν το 

κείμενο οργισμένοι με ισχυρούς ρυθμικούς τονισμούς (“shouted in great 

anger, with strong rhythmic accentuations”) σε μεγάλες ρυθμικές αξίες και

50 Πρόκειται για τις γραφικές παραστάσεις των κλιμακώσεων που θεωρήθηκε σκόπιμο και εφικτό να 
δημιουργηθούν, καθώς στις περιπτώσεις των κορυφώσεων του δεύτερου μέρους το γράψιμο της 
παρτιτούρας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ελεύθερο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η γραφική 
απεικόνιση της.
51 Μέσα σε εισαγωγικά (“ ....”) παραθέτονται οι σημειώσεις του συνθέτη, όπως αυτές υπάρχουν στην 
παρτιτούρα. Η σημασία τους στην προκειμένη περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς -όπως 
φαίνεται και από τη γραφικές αναπαραστάσεις των κορυφώσεων που ακολουθούν μετά το τέλος και 
της περιγραφής και της τελευταίας κορύφωσης- σε όλο αυτό το τμήμα η παρτιτούρα της χορωδίας 
περιέχει μόνο χρονικές αξίες και καθόλου τονικά ύψη οπότε η διακύμανση στο τονικό ύψος αλλά και 
τον χαρακτήρα των φωνών οφείλεται εξολοκλήρου στις καταστάσεις που περιγράφει ο συνθέτης με τις 
σύντομες σημειώσεις του.
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τους μπάσους να υποστηρίζουν εμφατικά (“very emphatically') με μικρότερες 

αξίες. Το σκηνικό μεταξύ των δύο φωνών αντιστρέφεται στο μ. 3 5 όπου αρχίζει 

να γίνεται πιο εμφανής η συνοδεία της ορχήστρας καθώς προστίθενται 

συνέχεια ολοένα και περισσότερα όργανα. Από το μ.37 μπαίνει και το 

γυναικείο τμήμα της χορωδίας με μεγάλη ένταση (“deliver words in tense”), 

εφιαλτικές φράσεις (“nightmarish phrases”), σχεδόν σαν κραυγές (“almost 

shoutedΓ) που εντείνει κι άλλο την ατμόσφαιρα αλλά δεν οδηγεί στην 

κορύφωση. Αντίθετα το όλο το «οικοδόμημα» της έντασης εξαφανίζεται (μ.38) 

για να αναδομηθεί ξανά: Αρχικά, με τις χωριστές εισόδους των ανδρικών 

φωνών της χορωδίας (μ. 3 9-41) και την βίαια αυξανόμενη δυναμική τους που 

καταλήγει σε κραυγή (“voice rises threatingly from mp to i f f ,  the last 

crescendo develops into a shout”), τις οργισμένες εφιαλτικές «στριγκλιές» των 

γυναικείων φωνών (“yelling angrily -  nightmarish as before”) καθώς και την 

συνοδεία όλου του φωνητικού συνόλου μόνο από ένα δραματικό μοτίβο των 

κρουστών. Στη συνέχεια, κάνουν την εμφάνιση τους και τα πνευστά όργανα 

της ορχήστρας (μ.42-43) με συνεχές crescendo που οδηγεί στο f f f  (μ.44), την 

είσοδο όλων των πνευστών και ιδιαίτερα των χάλκινων που μεγιστοποιούν την 

ένταση και αποτελούν το επιστέγασμα του όλου οικοδομήματος. Η ένταση 

διαρκεί σχεδόν 4 μέτρα (μ.44-47) και καταλήγει μέσα σε ένα μέτρο σε ρρρ  

που οδηγεί στο επόμενο μέρος της χορωδίας που εισάγεται με ψίθυρους.

• Κορύφωση Νο.2:

Περίπου η ίδια «τακτική» ακολουθείται και στην δεύτερη κορύφωση γι’ αυτό 

και θα επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα σημεία. Τα πρώτα σημάδια του τι θα 

επακολουθήσει ξεκινούν -πολύ νωρίς- από το μ.64 όπου σημειώνεται η 

ένδειξη Mosso. Ακριβώς εκεί ξεκινάει η απάντηση του τενόρου στον 

βαρύτονο, η οποία συνοδεύεται από την διακριτική παρουσία των ξύλινων 

πνευστών και των εγχόρδων. Εντούτοις, η συγκεκριμένη συνοδεία παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο καθώς ο χαρακτήρας της -που εμπεριέχει πολύ έντονα το 

δραματικό στοιχείο της συνέχειας και το οποίο μεταφέρεται πολύ πετυχημένα 

στον ακροατή, ιδιαίτερα με το crescendo που οδηγεί στο μ.68 και την ένδειξη
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Piu Mosso- σε συνδυασμό με την ταραχή στα γρήγορα λόγια του τενόρου δίνει 

το στίγμα για την κορύφωση που θα ακολουθήσει. Εκεί (μ.68) τελειώνει η 

απάντηση του τενόρου για να συνεχίσει ξανά (μ.70) μετά την σύντομη 

ερώτηση του βαρύτονου. Από το σημείο αυτό αρχίζει να χτίζεται το 

οικοδόμημα της κορύφωσης με την είσοδο του αντρικού τμήματος της 

χορωδίας και των εγχόρδων. Σταδιακά προστίθενται και τα υπόλοιπα τμήματα 

της ορχήστρας και της χορωδίας. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι ήδη από το 

μ. 70 σχεδόν όλες οι είσοδοι των οργάνων γίνονται σε δυναμική /  οπότε 

γίνεται κατανοητό ότι πλέον ο συνθέτης δεν σκοπεύει ιδιαίτερα στην παραπέρα 

αύξηση της δυναμικής αλλά κυρίως στον όγκο του ήχου και βέβαια στην 

δραματική ένταση μέσα από τις φωνές και τις στριγκλιές του τενόρου και της 

χορωδίας (τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και στην προηγούμενη κορύφωση). 

Η ένταση διακόπτεται απότομα (μ.87) από ένα «παραπλανητικό» δίμετρο για 

να εμφανιστεί ξανά -ακόμα μεγαλύτερη ifff)-  στο κορυφαίο σημείο (μ.89) 

όπου και πάλι τα χάλκινα παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο με την επιβλητική 

παρουσία τους. Η κορύφωση διαρκεί 3 μέτρα (μ.89-91) και ακολουθεί subito 

ρρρ  από την ορχήστρα και ψίθυροι της χορωδίας που καταλήγουν σε 

παρατεταμένα ςς (sh όπως το συμβολίζει ο συνθέτης).

• Κορύφωση Νο.3:

Όπως και παραπάνω, έτσι και εδώ ο τενόρος είναι το κυρίαρχο στοιχείο της 

κορύφωσης. Η φράση του ξεκινάει από το μ. 102 σε δυναμική ρ  με σκοπό να 

εκφράσει την απογοήτευση του. Στο ίδιο πνεύμα ηρεμίας κινείται η συνοδεία 

ορχήστρας (κυρίως έγχορδα και ξύλινα πνευστά) και χορωδίας (αυτή τη φορά 

ζητούνται συγκεκριμένα τονικά ύψη) με μεγάλες χρονικά νότες και κάποια 

διάσπαρτα crescendi που όμως γυρνούν αμέσως σε subito pp. Από το μ. 106 η 

παρτιτούρα του τενόρου περιέχει (και πάλι) μόνο χρονικές αξίες. Έτσι με την 

αγωνιώδη απαγγελία του ( “with a sense o f great mystery"), το misterioso ύφος 

που υιοθετεί τμηματικά η ορχήστρα καθώς και με το σταδιακό crescendo (poco 

a poco) της χορωδίας που ξεκινάει λίγο αργότερα (μ. 109) δημιουργείτε ένα 

άκρως μύστη ριακό κλίμα. Η κορύφωση του κλίματος αυτού συμβαίνει αμέσως
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μετά, με την σταδιακή ή άμεση αλλαγή δυναμικής όλων (μέχρι f f f ,  μ. 114) και 

διαρκεί μόνο σε αυτό το μέτρο. Φυσικά, από το όλο σύνολο ξεχωρίζει ο 

δυναμικός ρόλος του τενόρου που ουσιαστικά δημιουργεί από μόνος του την 

κορύφωση αυτή (στην οποία περιγράφει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε) και με 

αγαλλίαση ( “exultation at maximum ”) καταλήγει κραυγάζοντας ότι ο Ιησούς 

ζει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η σχετικά σύντομη αλλά μεγαλειώδης μουσικά 

κορύφωση -που βρίσκεται ακριβώς στη μέση του α' μέρους- επιλέχθηκε για το 

συγκεκριμένο σημείο της υπόθεσης, καθώς η ανάσταση του Ιησού αποτελεί το 

κορυφαίο σημείο του Χριστιανισμού. Ίσως ακόμη θα έπρεπε να τονιστεί ότι 

ειδικά σε αυτήν την περίπτωση η κορύφο^ση πετυχαίνεται αποκλειστικά από 

την ανθρώπινη φωνή αφού ακόμη και τα χάλκινα έχουν καθαρά υποστηρικτικό 

χαρακτήρα.

• Κορύφωση Νο.4:

Πρόκειται για την τελευταία κορύφωση του α' μέρους που οδηγεί αμέσως μετά 

στο τέλος του μέρους αυτού. Είναι η συνέχεια του θρήνου της μεσόφωνου 

(Μητέρας του Ιησού) ενώ ο βαθύφωνος συνεχίζει να μεταφέρει κείμενα από 

τις γραφές του Ησαΐα. Η ξαφνική αλλαγή που προκαλούν τα sforzandi (σχεδόν 

σε όλα τα όργανα) στο μέτρο 203, εξαφανίζει την ηρεμία που επικρατούσε και 

με το crescendo του βαθύφωνου που αναλαμβάνει τον κυρίαρχο ρόλο (“Bass 

solo dominates ”) γίνεται εμφανής η προετοιμασία για την στιγμή της έντασης. 

Παρόλα αυτά οι δυναμικές στα όργανα αλλά και στην χορωδία παραμένουν 

ιδιαιτέρως χαμηλές (μέχρι καιρρρρ) για να κάνουν εμφανή την αλλαγή τους 

στην αρχή του μ.210. Καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια, οι άλλοι δύο σολίστ 

εντείνουν συναισθηματικά το κλίμα με το θρήνο τους και ιδιαίτερα με τα 

στιγμιαία τους crescendi. Η ένταση της σκηνής μεγαλώνει στο μ.213 -με την 

είσοδο από το τρομπόνι και το crescendo για όλα τα όργανα- για να αγγίξει 

ελάχιστα το μέγιστο σημείο της στην αρχή του μ.217 -με την χαρακτηριστική 

είσοδο της τρομπέτας και τον βαθύφωνο να κραυγάζει πλέον τα λόγια του 

( “shouting with great feeling”)- και να εξαφανιστεί αμέσως μετά. Πρόκειται
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για την πιο σύντομη στιγμή έντασης καθώς διαρκεί μόλις δύο χρόνους. 

Ακολουθεί απότομη σιωπή και ξεκινάει το καταληκτικό τμήμα του α' μέρους.

• Κορύφωση Νο.5:

Η πρώτη αλλαγή του κλίματος στο β' μέρος παρατηρείται στο μ.270 (subito 

Pin mosso) όπου ο βαρύτονος (Ιησούς) αποκαλεί την Μητέρα του Ιησού με το 

όνομα της (Μαρία!) για να τον αναγνωρίσει. Αμέσως μετά η ορχήστρα 

αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο και με ύφος misterioso οδηγεί την εξέλιξη της 

σύντομης αυτής κορύφωσης. Το πέρασμα αυτό (μ.271-276) χαρακτηρίζεται 

από τη σταδιακή -και πολύ δραματική- ανοδική (μελωδικά) κίνηση όλων των 

οργάνων (ιδιαίτερα των εγχόρδων που δημιουργούν στην προκειμένη 

περίπτωση το «κοντίνουουμ», σε αντίθεση με τα πνευστά που έχουν μόνο 

σύντομα περάσματα) και από το συνεχές accelerando που συνεχίζεται μέχρι 

και το τέλος της κορύφωσης. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τον ουσιαστικό 

«κορμό» της κορύφωσης. Η είσοδος του ανδρικού μέρους της χορωδίας 

(μ.276) και το εφιαλτικά γρήγορο και -επίσης- ανοδικό πέρασμα 

(“nightmarishly, subito glissando assaF) οδηγεί στην κορύφωση (μ.279) όπου 

η μεσόφωνος κυριαρχεί, καθώς αναγνωρίζει τελικά τον Ιησού και τον 

αποκαλεί κραυγάζοντας: Ραβουνί! (“having realized who He is, she shrieks 

with the shock o f realization’). Την πολύ σύντομη αυτή στιγμή έντασης -στην 

οποία όπως είδαμε τον κυρίαρχο ρόλο (αυτή τη φορά) κατέχει το ορχηστρικό 

σύνολο- ακολουθεί σιωπή για να εισαχθεί το επόμενο τμήμα με pp.

• Κορύφωση Νο.6:

Με την είσοδο της χορωδίας στο μ.299 ξεκινάει ένα τεράστιο crescendo από 

ρρρ  και ολοκληρώνεται μετά από 10 μέτρα (μ.310) με maximum f f f f . Στην 

ανοδική αυτή πορεία της δυναμικής συμβάλλει και ο τρόπος με τον οποίο 

προστίθενται οι φωνές και ο οποίος παραπέμπει στη δημιουργία ενός 

φωνητικού «κοντίνουουμ».. Το συγκεκριμένο crescendo αφορά μόνο την 

χορωδία που είναι και ο «οδηγός» της συγκεκριμένης κορύφωσης. Όσο 

αναφορά το οργανικό κομμάτι, στο σημείο αυτό ο συνθέτης το αντιμετωπίζει
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περισσότερο ως ομάδες οργάνων (πνευστά, έγχορδα, κρουστά) παρά σαν 

ξεχωριστά όργανα. Έτσι, οι ομάδες αυτές των οργάνων -  που στην προκειμένη 

περίπτωση συμμετέχουν όλες μαζί στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου 

«κοντίνουουμ» που ενσωματώνει και το φωνητικό- καθώς και οι δύο σολίστ 

(ξεχωριστά) ξεκινούν το crescendo σε διαφορετικά σημεία με απώτερο στόχων 

το μ.310, όπου όλοι καταλήγουν σε f ff . Στο συγκεκριμένο μέτρο συναντούμε 

την ένδειξη Mosso, και από εκεί ξεκινάει -ως συνέχεια του προηγούμενου- το 

τελικό τμήμα της κορύφωσης (ή η ίδια η κορύφωση θα μπορούσαμε να πούμε) 

που ουσιαστικά αποτελεί ένα σύντομο διαλογικό μέρος μεταξύ του βαρύτονου 

και της χορωδίας συνοδευόμενης από την ορχήστρα. Όπως γίνεται φανερό, τις 

χαρούμενες (καθώς πρόκειται για τα λόγια του Ιησού που υπόσχονται την 

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος) φωνές του βαρύτονου (“ shouting joyfully”) 

σχεδόν χωρίς οργανική συνοδεία ακολουθεί η θριαμβευτική (“exulting”) 

είσοδος χορωδίας και ορχήστρας. Στο σημείο αυτό (μ.310-314) ο συνθέτης 

«παίζει» πολύ πετυχημένα μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών ηχητικών όγκων, 

για να καταλήξει τελικά (μετά την επανάληψη του διαλογικού τμήματος) στο 

καταληκτικό μέρος της κορύφωσης όπου το κλίμα αλλάζει ξαφνικά και το 

ανδρικό μέρος της χορωδίας εκφράζει με μεγάλη αγωνία το ερώτημα «Έως 

πότε κύριε;» (μ.315). Ακολουθεί μικρή παύση και εισάγεται το επόμενο τμήμα.

• Κορύφωση Νο.7:

Παρόμοια με την παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και αυτή τη φορά με την 

εξής διαφορά: Η προετοιμασία της κορύφωσης ξεκινάει αρκετά πιο μπροστά, 

από τα γρήγορα λόγια του τενόρου (μ.331). Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει 

η ένδειξη Mosso, molto agitato και ο τενόρος ακολουθώντας μία σταδιακά 

ανοδική κίνηση παράλληλη με crescendo (ξεκινώντας απόρ ) οδηγεί στο μ.338 

όπου σημειώνεται η είσοδος της χορωδίας. Από εκεί και πέρα ο μεν τενόρος 

κινείται σε δυναμική μεταξύ f f  και f f f , η δε χορωδία ξεκινάει να «χτίζει» και 

πάλι το φωνητικό «κοντίνουουμ» με το δικό της crescendo (επίσης ξεκινώντας 

από ρ). Στο μ. 347 η χορωδία έχει ολοκληρώσει το «κοντίνουουμ» και με 

subito/  και crescendo al massimo δίνει το στίγμα για την στιγμή της
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κορύφωσης η οποία συμβαίνει αμέσως μετά (μ.349). Το κλείσιμο της 

κορύφωσης γίνεται και πάλι με ξαφνική αλλαγή του κλίματος και με το 

«Παράσχου Κύριε» από το ανδρικό τμήμα της χορωδίας. Το ιδιαίτερο στοιχείο 

της κορύφωσης εντοπίζεται στην απουσία του τενόρου από αυτήν την 

ιδιαίτερη στιγμή. Ενώ την όλη διαδικασία -όπως περιγράψαμε παραπάνω- ο 

συνθέτης επιλέγει να την ξεκινήσει από τον τενόρο (ο οποίος συμμετέχει στις 

περισσότερες στιγμές έντασης του έργου και μάλιστα με «πρωταγωνιστικό» 

ρόλο), εν τούτοις στο σημείο που η χορωδία έχει το subito/  ο τενόρος 

τελειώνει την φράση του και δεν συμμετέχει καθόλου στην στιγμή της 

κορύφωσης. Την κορύφωση ακολουθεί η γεμάτη εσωτερική ένταση είσοδος 

της μεσόφωνου.

• Κορύφωση Νο.8:

Με ένα μεγάλης διάρκειας και έντασης μέρος (που έρχεται σε αντίθεση με το 

ύφος όλου του υπόλοιπου έργου) κατά το οποίο παρουσιάζονται οι τελευταίες 

δραματικές στιγμές πριν την Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, γίνεται 

εμφανής η πορεία προς το τέλος του ορατόριου και κατά συνέπεια προς την 

περιγραφή της πραγματοποίησης του μεγαλειώδους αυτού θαύματος της 

Πεντηκοστής (το οποίο αποτελεί και το κεντρικό συμβάν της όλης σύλληψης). 

Την χαλάρωση της έντασης του συγκεκριμένου μέρους ακολουθεί η είσοδος 

του βαρύτονου στο μ.475, όπου σημειώνεται η ένδειξη Poco Meno. Η φράση 

του βαρύτονου ξεκινάει με αργή διάθεση που όμως υποβάλει τον ακροατή, 

ιδιαίτερα με τον βαρύγδουπο (“sonorous”) τρόπο έκφρασης της καθώς και με 

τις διάφορες κινήσεις της φωνής που αντιστοιχούν στους τονισμούς της 

γλώσσας του κειμένου (καθώς και πάλι δεν σημειώνονται συγκεκριμένα τονικά 

ύψη). Η συνοδεία της ορχήστρας είναι πολύ διακριτική, κάτι που συνεχίζει να 

συμβαίνει ακόμη και μετά την αλλαγή του ύφους του βαρύτονου (μ.479). Από 

αυτό το σημείο ξεκινάει η πραγματοποίηση του θαύματος, κατά τη διάρκεια 

του οποίου ο βαρύτονος περιγράφει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος με την 

μορφή Πύρινων Γλωσσών, ενώ σταδιακά οι σολίστ και η χορωδία -που 

αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι συμβαίνει- κραυγάζουν «Φως, Φως!»
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ξεκινώντας όμως από χαμηλές δυναμικές. Η ένταση των φωνών τους 

κλιμακώνεται, δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο crescendo και αυξάνοντας την 

ένταση σε μέγιστο βαθμό. Παράλληλα με τα όργανα της ορχήστρας (και 

ιδιαίτερα τα χάλκινα πνευστά) που ακολουθούν παράλληλη πορεία στις 

δυναμικές τους καταλήγουν με δυναμική f f f  al massimo στο μ.488, όπου 

σημειώνεται και η ένδειξη Prestissimo. Από εκεί και πέρα η χορωδία συνεχίζει 

με οξείες κραυγές αγαλλίασης (“piercing cries o f  jubilation”) «Φως, Φως!», 

ταυτόχρονα με την πολύ δυναμική συνοδεία της ορχήστρας και ιδιαίτερα τον 

δραματικότατο ήχο των κόρνων και της τρομπέτας που κυριαρχούν επί όλου 

του συνόλου. Τέλος η χορωδία αναφωνεί «Αμήν», το οποίο αποτελεί και το 

πανηγυρικό κλείσιμο του έργου.
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Πίνακας Συντομογραφιών

χ.π. Χαμηλή περιοχή
μ.π. Μεσαία περιοχή
ψ.π. Ψηλή περιοχή
Κιν. Κίνηση με
Τρ. Τρίλια
Φλ. Flaoutando (αρμονικός)

Ci.{ Τ χ.π.): Το κλαρινέτο κινείται με J' στην χαμηλή του περιοχή 

χ. Χορωδία
(ρ.) Η γραφή περιλαμβάνει μόνο ρυθμικές αξίες

F1. Flute
Ob. Oboe
Cl. Clarinet

Fag. Bassoon
Cor. Horn
Tr. Trumpet

Tbn. Trombone
Timp. Timpani
G.C. Bass drum

Bong. Bongos
T.t. Tam -  tam

T.t.pr. Tam -  tam professional
T.t.m. Tam - tam
Xyl. Xylophone
Bl. Blocks

Tamb.
& Snare drum

T.m.
P.picc. Piatti piccolo
P.m. Piatti medio
Pf. Piano
VI. Violin
Via. Viola
Vc. Cello
Cb. Double bass



77

Επίλογος

Το καταληκτικό αυτό κείμενο έχει ως στόχο την ανακεφαλαίωση όλων 

όσων μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της παρούσης 

προσπάθειας αλλά και την έκθεση των προβληματισμών μας για κάποια 

θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας.

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι αρχικοί στόχοι της εργασίας 

αφορούσαν σχεδόν εξολοκλήρου την μελέτη του ορατόριου Πύρινες Γλώσσες. 

Στην πορεία της έρευνας και της μελέτης μας όμίος οδηγηθήκαμε σε ένα 

αναγκαστικό -ως ένα μεγάλο βαθμό- αναπροσδιορισμό τοον στόχων αυτών, ο 

οποίος βασίστηκε κυρίως στην αδυναμία μελέτης του συγκεκριμένου έργου 

χωρίς την πρωτύτερη εις βάθος μελέτη όλων των θεματικών ενοτήτων που 

σχετίζονται με την ζωή και το συνθετικό έργο του Γιάννη Χρήστου. Η 

σύνδεση των δύο αυτών αντικειμένων έρευνας έγκειται στην ιδιαιτερότητα του 

συνθέτη όσο αναφορά τους σκοπούς των συνθέσεών του αλλά και των αρχών 

πάνω στις οποίες θεμελιώνονται. Παρατηρείται εντονότατη σχέση των έργων 

του Γιάννη Χρήστου με φιλοσοφικές έννοιες και αρχές, οι οποίες μάλιστα 

αποτέλεσαν τον κυρίαρχο (δια βίου) προβληματισμό του συνθέτη αλλά και 

προκλήθηκαν (ή έστω ενισχύθηκαν) από τα διάφορα γεγονότα που συνέβησαν 

κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν σε καμία 

περίπτωση να παραληφθούν ή ακόμα και να παρατεθούν (κατά κάποιον τρόπο) 

περιληπτικά -στα πλαίσια της παρούσης εργασίας- καθώς γίνεται εμφανής η 

τεράστια σημασία που καταλαμβάνουν σε όλες τις δράσεις του Γιάννη 

Χρήστου.

Ως απόρροια των παραπάνω προβληματισμών, στο πρώτο μέρος της 

εργασίας ασχοληθήκαμε εξολοκλήρου με τον Γιάννη Χρήστου ως συνθέτη 

αλλά και ως άνθρωπο. Συγκροτήθηκε ένα χρονολόγιο της ζωής του συνθέτη με 

βάση τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αλλά και κάποιες 

που προέκυψαν από την έρευνά μας. Επίσης έγινε αναφορά στο συνολικό έργο
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του συνθέτη και την διάκριση περιόδων σύμφωνα με τα χρονολογικά αλλά και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συνθέσεων. Στην συνέχεια εξετάστηκε 

αρκετά αναλυτικά το πρόβλημα που προκύπτει από τα «χαμένα» έργα του 

συνθέτη, ενώ ανανεώθηκε κι ο κατάλογος με τα εκδομένα έργα του συνθέτη 

σε σχέση με αυτόν που περιέχεται στην διατριβή της Anne-Martine Lucciano.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναλυτική παρουσίαση των εννοιών 

(φιλοσοφικών κατά κύριο λόγο) που απασχόλησαν τον Γιάννη Χρήστου και 

έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο συνθετικό του έργο, πολλές από τις οποίες 

σχετίζονται άμεσα με τα θέματα που εξετάζονται στο δεύτερο μέρος, της 

εργασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για τις αρχές, στις οποίες στήριξε το έργο του 

ο συνθέτης, τους στόχους στους οποίους με κάθε του έργο φρόντιζε να 

πλησιάζει, αλλά και τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησε για την επίτευξή τους. Γι 

αυτό το λόγο η εις βάθος μελέτη τους κρίθηκε απολύτως αναγκαία. Για την 

παρουσίαση τους επιλέχθηκε μία σειρά που -κατά τη γνώμη μας- δεν 

δημιουργεί χάσματα πληροφοριών στον αναγνώστη αλλά αντίθετα η διαδοχή 

τους γίνεται με απόλυτη ομαλότητα.

Τελειώνοντας την ανασκόπηση του πρώτου μέρους, παραθέσαμε 

αυτούσιο το κείμενο στο οποίο ο Γιάννης Χρήστου εκφράζει όλα του τα 

«πιστεύω» σχετικά με τη μουσική με μία γλώσσα πολύ «καθαρή». Η 

αντίδραση του συνθέτη για το ύφος και τους κανόνες που διέπουν την μουσική 

προηγούμενων εποχών είναι εμφανέστατη και εκφράζεται με έναν τρόπο πολύ 

ξεκάθαρο, χωρίς να αφήνεται περιθώριο αμφιβολίας για τις προθέσεις και τους 

σκοπούς που «υπηρέτησε» η μουσική του (αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

αυτόν τον όρο για τον συνθέτη που ποτέ δεν θέλησε να ακολουθήσει κάποιο 

ρεύμα ή να δημιουργήσει κάποιο δικό του).

Το δεύτερο μέρος έχει πολύ πιο συγκεκριμένο αντικείμενο, μιας και 

αφορά αποκλειστικά το ορατόριο της Πεντηκοστής Πύρινες Γλώσσες. 

Προχωρώντας σε ένα παραπέρα διαχωρισμό του μέρους αυτού θα διακρίναμε
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δύο ενότητες. Η πρώτη περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν το έργο αλλά 

δεν έχουν να κάνουν με το καθεαυτό μουσικό μέρος του. Αντίθετα η δεύτερη 

ενότητα αποτελεί το καθαρά μουσικό κομμάτι της μελέτης.

Ξεκινώντας λοιπόν την αναφορά στο έργο Πύρινες Γλώσσες 

παραθέτονται οι πληροφορίες που κατέστη δυνατόν να βρεθούν σχετικά με: 

την αφορμή για την σύνθεση του έργου, την χρονική διάρκεια που αυτή 

κατέλαβε, το μουσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται, και τις εκτελέσεις 

του. Ειδικά για τις εκτελέσεις του έργου θα γίνει περαιτέρω λόγος μετά το 

τέλος της ανακεφαλαίωσης.

Στην συνέχεια του κειμένου γίνεται εκτενής αναφορά στην δημιουργική 

περίοδο μέσα στην οποία εντάσσει ο ίδιος ο συνθέτης τις Πύρινες Γλώσσες. 

Γίνεται λόγος για την ιδιαιτερότητα της περιόδου και για το νέο σύστημα το 

οποίο εισάγεται, τον υπερ-σειραϊσμό. Η συγκεκριμένη περίοδος είναι το 

σύνορο που χωρίζει τα πρώτα και τα τελευταία έργα του Γιάννη Χρήστου γιατί 

ακριβώς από το συγκεκριμένο σημείο και πέρα ο συνθέτης στηρίζεται 

αποκλειστικά στο σύστημα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει και το οποίο 

εξελίσσει ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Παραθέτονται λοιπόν, οι 

ορισμοί των καινούργιων εννοιών που εισάγονται με το συγκεκριμένο 

σύστημα καθώς και τα υπόλοιπα πρωτοποριακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

την μεταβατική αυτή περίοδο.

Μπαίνοντας στην καθεαυτού μελέτη του έργου Πύρινες Γλώσσες 

παρουσιάζονται η υπόθεση του έργου στην δημοτική -έτσι όπως αυτή 

περιγράφεται στην Βίβλο- με σκοπό την κατανόηση της από τον αναγνώστη 

και στην συνέχεια το λιμπρέτο που διαμόρφωσε ο ίδιος συνθέτης 

χρησιμοποιώντας τμήματα από κείμενα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού 

(προφήτες, ευαγγέλια, Θεία Λειτουργία κλπ.) σε παραλληλία με τα δικά του 

σχόλια για την υπόθεση. Ο στόχος του Χρήστου, ήταν να δημιουργήσει ένα
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λιμπρέτο που το κορυφαίο σημείο του να παραπέμπει στην στιγμή της 

μετουσίωσης του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού.

Τα τελευταία δύο κεφάλαια αποτελούν την καθαρά μουσική αναφορά 

στο έργο. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο απόδοσης του κειμένου και 

την χρήση της φωνής αλλά και γενικότερα στις πρωτοτυπίες που εμφανίζονται. 

Για το πρώτο, μελετήθηκαν διεξοδικά όλοι οι τρόποι που εμφανίζονται στην 

παρτιτούρα, ενώ για το δεύτερο έγινε ιδιαίτερη μνεία στις νέες τεχνικές που 

εφαρμόζει ο συνθέτης στη συγκεκριμένη σύνθεση αλλά και στον ρόλο που θα 

παίξουν αυτές στο μετέπειτα συνθετικό του έργο. Επίσης έγινε επιμέρους 

ανάλυση του φωνητικού και του οργανικού μέρους και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, ενώ στην αναφορά μας συμπεριλήφθηκε η δομή του 

έργου και ο τρόπος επεξεργασίας και ανάπτυξης που χρησιμοποιεί ο συνθέτης. 

Τα νέα πρότυπα που εισάγονται και αποτελούν το κύριο υλικό του 

συγκεκριμένου έργου αφορούν τεχνικές (φωνητικές αλλά και οργανικές) που 

έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές που επικρατούσαν στην δυτική (και όχι 

μόνο) μουσική κατά τις προηγούμενες εποχές. Έτσι ο συνθέτης, με την χρήση 

των προτύπων αυτών σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα (στα επόμενα έργα του) 

πετυχαίνει ακριβώς τους στόχους του, οι οποίοι διατυπώνονται με σαφήνεια 

και στο κείμενο «Ένα Πιστεύω για τη Μουσική».

Αφήνοντας για το τέλος το κυριότερο χαρακτηριστικό του έργου, 

ασχοληθήκαμε με τις στιγμές έντασης που περιλαμβάνονται στις Πύρινες 

Γλώσσες. Μας απασχόλησε ο τρόπος με τον οποίο οδηγούμαστε κάθε φορά 

στην κορύφωση, τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συνθέτης για την επίτευξη του 

σκοπού του, ακόμη και η σημειογραφία η οποία χρησιμοποιεί για να μεταφέρει 

στον εκτελεστή τον ακριβή του σκοπό και στόχο. Για την κατανόηση όλων 

των παραπάνω -και ως επιπλέον βοήθημα- δημιουργήσαμε κάποιες γραφικές 

αναπαραστάσεις των στιγμών αυτών. Το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως ένα μεγάλο «παιχνίδι» κορυφώσεων. Τα απλά του «υλικά» 

(σχεδόν αποκλειστικά τα «κοντίνουουμ») χρησιμοποιούνται με μοναδικό
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τρόπο, και μοναδικός σκοπός είναι η δημιουργία τοον στιγμών αυτών που 

τελικά θα οδηγήσουν στην εντονότερη στιγμή όλων, το τέλος του έργου.

Θα κλείσουμε τον επίλογο της εργασίας, εκφράζοντας τον 

προβληματισμό μας για το θέμα των εκτελέσεων (που αναφέρθηκε και 

παραπάνω). Έχοντας ως κριτήρια:

α) τις δύο από τις τρεις ηχογραφημένες εκτελέσεις του έργου: (ί) την πρώτη 

παγκόσμια εκτέλεση του έργου υπό τον Piero Guarino που κυκλοφορεί 

στο εμπόριο και (ίΐ) την ηχογράφηση στην οποία διευθύνει ο Rupert Huber1 

β) τις μαρτυρίες μουσικών που παρακολούθησαν την εκτέλεση του έργου 

στο Ηρώδειο (2002, υπό τον Μίλτο Λογιάδη)

γ) την προσωπική εμπειρία από την εκτέλεση του έργου στην Βιέννη (2003, 

πάλι υπό τον Rupert Huber)

δημιουργείται έντονο το ερώτημα της «σωστής» επιλογής ταχύτητας (τέμπο). 

Ο προβληματισμός μας δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι ενώ στην 

παρτιτούρα αναγράφονται με ακρίβεια οι ρυθμικές ενδείξεις, εντούτοις στην 

πράξη (εκτέλεση) έχουν παρατηρηθεί οι εξής περιπτώσεις:

1) Τήρηση σχεδόν σε απόλυτο μεγάλο βαθμό των ρυθμικών ενδείξεων της 

παρτιτούρας, αλλά αδυναμία απόδοσης του κειμένου από σολίστ και 

χορωδία λόγο του πολύ γρήγορου ρυθμού και του τρόπου που είναι 

γραμμένο το έργο (απαιτείται πολύ γρήγορη «απαγγελία» των στοίχων) -  

ιδιαίτερα βέβαια από τους μη γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα- και κατ’ 

επέκταση πρόβλημα κατανόησης του από το κοινό

2) Αντίθετα, μη τήρηση των ρυθμικών ενδείξεων, αλλά υψηλού επιπέδου 

απόδοση του κειμένου και κατανόηση του από το ακροατήριο. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει η πρώτη παγκόσμια 

εκτέλεση του έργου στην οποία ήταν παρόν και ο συνθέτης που μάλιστα 

την έκρινε ως πολύ πετυχημένη.
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Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής ο λόγος του προβληματισμού μας. 

Προφανώς, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά το 

συγκεκριμένο έργο αλλά αγγίζει γενικότερα το θέμα των εκτελέσεων, την 

ακρίβεια στην παρτιτούρα αλλά και την αποδοχή και κατανόηση του έργου 

από το ακροατήριο. Πάντως στην περίπτωση του Γιάννη Χρήστου (αν 

κρίνουμε από την αντίδραση του), συμπεραίνουμε ότι είναι σημαντικότερη η 

εκτέλεση με έναν τρόπο που το νόημα και ο σκοπός του έργου να 

προσλαμβάνονται από το κοινό ακόμη κι αν αυτό απαιτεί την «παραβίαση» 

των οδηγιών του συνθέτη.

Κάτι τέτοιο όμως δεν μας ξενίζει ιδιαίτερα στον χαρακτήρα και τον 

τρόπο σκέψης του Γιάννη Χρήστου, καθώς ακόμη και η ολοκληρωτική 

εκούσια παραίτηση του συνθέτη μέσα στα πλαίσια του ίδιου του έργου (όπως 

συνέβη στον Επίκυκλό) δεν αποτέλεσε πρόβλημα για τον συνθέτη αλλά 

αντίθετα ένα ακόμη εργαλείο που οδηγεί στην κυριότερη αναζήτησή του, την 

«πρωτο-εκτέλεση»:

« ...Το παιχνίδι αυτό είναι επικίνδυνο, το ξέρω, αλλά είναι ουσιαστικής 
σημασίας αν πρόκειται κανείς να φτάσει στις ρίζες της «πρωτο-εκτέλεσης», στη 
ρίζα κάθε τέχνης (σε τελευταία ανάλυση τούτο αντικαθρεφτίζει μίαν 
αμφισβήτηση του κύρους της ίδιας της ιστορίας και των ιστορικών κοινωνιών 
που δίνουν στην «τέχνη» νόημα)... »u

1 Περισσότερες πληροφορίες για τις εκτελέσεις παραθέτονται στο Κεφάλαιο 5: Εισαγωγικά στοιχεία. 
u Απόσπασμα από επιστολή -  απάντηση (30.12.1968) του Γιάννη Χρήστου στον Γιώργο Λεωτσάκο 
(του οποίου και η μετάφραση) για την κριτική που ασκείσαι ο τελευταίος για το έργο Επίκυκλος.
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Πηγές (Αρχείο Γιάννη Χρήστου)

1) Ανέκδοτα Κείμενα - Παρτιτούρες

- Μία Μουσική της Αντιπαράθεσης (κείμενο)

- Παρτιτούρα ορχήστρας του έργου Πύρινες Γλώσσες (Tongues o f  Fire)

- Αλληλογραφία με τον Folke Rabe

2) Εκδομένα Κείμενα - Παρτιτούρες

- Ένα «Πιστεύω» για την Μουσική, Επιθεώρηση Εποχές, τεύχος No. 34, 
Φεβρουάριος 1966, σελ. 146.

- Παραρτήματα και Επεξηγηματικό Επίμετρο, Παρτιτούρα του έργου Πράξη 
για 12 {Praxis fo r  12), J. & W. Chester Ltd., London, 1970.



84

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία

Angermann, Klaus. (2001). «Wittgenstein και η Μουσική: Επίθεση Ενάντια στη 
Λογική», Μουσικός Λόγος, 3, σελ. 141-148. Αθήνα

Βασιλειάδης, Στέφανος. (1996). «Χρήστου Γιάννης»: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος 
ΛαρούςΜπριτάνικα, 61 (σελ. 261-262). Αθήνα: Πάπυρος

Βρόντος, Χάρης. (1978). Γιάννης Χρήστου: (στην ανθολογία) Diabolous In 
Musica, Δοκίμια για την Ελληνική Μουσική (σελ. 59-83). Αθήνα: 
Gutenberg.

Καλογερόπουλος, Τάκης. (1998-1999). «Χρήστου Γιάννης»: Το Λεξικό της 
Ελληνικής Μουσικής, 6 (σελ. 598-601). Αθήνα: Εκδόσεις ΓΙΑΛΛΕΛΗ.

Λεωτσάκος, Γιώργος. (1974) “Christou Jani”: The New Grove Dictionary o f 
Music and Musicians, 4 (σελ. 375-377). Λονδίνο: Macmillan.

Lucciano, Anna - Martine. (1987). Γιάννης Χρήστου: Έργο και Προσωπικότητα 
ενός Έλληνα Συνθέτη της Εποχής μας. [Μετάφραση: Λεωτσάκος, 
Γιώργος. Πρωτότυπος Τίτλος:“ Jani Christou. Oeuvre et personnalite d’ 
un musicien grec de notre temps” ]. Αθήνα: Βιβλιοσυνεργατική.

Michels, Ulrich. (1994). Άτλας της Μουσικής -  Τόμος 11. [Μετάφραση
Ινστιτούτο Μουσικής και Ακουστικής Έρευνας. Πρωτότυπος Τίτλος: 
Atlas Musik II]. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας.

Παπαϊωάννου, Γιάννης. Γ. (1970). Ο Γιάννης Χρήστου και η Μεταφυσική της 
Μουσικής. Αθήνα: Ελληνικός Σύνδεσμος Σύγχρονης Μουσικής.

Ρωμανού, Καίτη. (2000). Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής.
Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα.

Σιδέρης, Ιωάννης. (1971). Η  Βίβλος. Αθήνα: Εκδόσεις «I. ΣΙΔΕΡΗΣ».

Salzman, Eric. (1983). Εισαγωγή στη Μουσική του 20ού Αιώνα. [Μετάφραση: 
Ζερβός, Γιάννης. Πρωτότυπος Τίτλος: ‘Twentieth-Century music: An 
introduction’]. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.

Stewart, Michael. (2001). Γιάννης Χρήστου και η Μεταφυσική της Μουσικής, 
Jani Christou vol.II Audio CD. ΣΕΙΡΙΟΣ.

Stewart, Michael. Jani Christou, www.janichristou.org.

http://www.janichristou.org


85

Χουλιαράς, Σταύρος. (2000) «Γιάννης Χρήστου (1926-1970): 30 Χρόνια από 
το Θάνατό του”, Μουσικοτροπίες, 36-37, σελ. 108-112. Θεσσαλονίκη.

— . (1993) Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής, 2 (248-249) 5 (628-629) 6 
(647). Αθήνα: ΑΛΚΥΩΝ.



Παράρτημα

86

- Ολοκληρωμένος Χρονολογικός Κατάλογος Έργων 

- Κείμενο για τα είδη σημειογραφίας

- Κείμενο για Πράξη - Μετάπραξη

Κείμενο για το Σεληνιακό Πρότυπο και την Σεληνιακή Εμπειρία

- Σχέδιο στολής για το Μυστήριον

- Κείμενο -  Ορισμοί των εννοιών του «υπερ-σειραϊσμού»



Ολοκληρωμένος Χρονολογικός Κατάλογος Έ ργων

Early Works

- Fantasia for piano (lost?)
- Sonata for two pianos (lost?)
- Everyone sang a poem for soprano and piano (1944)
- Prelude and Fugue for two pianos (1944?)
- Allegro quasi una fantasia [Fantasia] in E flat major for piano (1944)
- Untitled piece for ensemble and two pianos (date unknown)

1st Period (1948-1953):

- Phoenix Music for orchestra (1948-49)
- Symphony No. 1 for mezzo-soprano and orchestra (1951)
- Latin Mass for mixed chorus, brass and percussion (1953)

2nd Period (1953- 1958):

- Psalms of David for baritone, chorus and orchestra (1953)
- The Conception of St. Anne for mezzo-soprano, chorus and orchestra (1955) (lost?)
- La ruota della vita (The Wheel of Life) Trilogy of Operas (libretti: de Paulis)

i - Una mamma
ii - Savitri

iii - II trionfo della morte (The Triumph of Death)
- Six Songs on Poems by T. S. Eliot (1955-57) for piano and mezzo-soprano 
(orchestrated 1957)
- Gilgamesh (oratorio) (1955-58) (lost?)
- Symphony No. 2 for orchestra and mixed chorus (1954-58)

3rd Period (1959-1964):

- Patterns and Permutations for large orchestra (1960)
- Symphony No. 3 (1959-62)
- Toccata for Piano and orchestra (1962)
- Piano Concerto (1962) (score lost - probably became the Toccata above)
- The 12 Keys for mezzo-soprano and ensemble (1962)
- The Ship of Death for mezzo-soprano and orchestra (1963)
- The Breakdown (opera) (1963-64)
- The Testament for mezzo-soprano, flute, contra-basso and piano (1964)
- Prometheus Bound for orchestra, tape and actors (1963)
- Greece: The Inner World - Music for the television program (1963)
- Agamemnon for orchestra, tape and actors (1964)
- Tongues of Fire for soloists, chorus and orchestra (1964)



4th Period (1965-1966):

- The Persians for instruments, tape and actors (1965)
- Mysterion - an oratorio for narrator, three choruses, tape, orchestra and actors (1965- 
66)
- The Frogs after Aristophanes (1966)
- Praxis for 12 for 11 strings and one pianist/conductor (1966)

5th Period (1966-1968):

- Oedipus Rex (Sophocles) Film Score 1967-68
- Re-enactment of an Event for instrumental ensemble (1966)
- Stoning I (Lapidation I) for instrumental ensemble (1966)
- The Ship ritual music for instrumental ensemble (1966)
- Walk I for instrumental ensemble (1966)
- Advertisement for instrumental ensemble (1966)
- The Strychnine Lady for solo viola, five actors, IE, tapes, toys and a red cloth (1967)
- Continuity for instrumental ensemble (1967)
- Anaparastasis II (the ritualization of eating) for instrumental ensemble (1967)
- Clock for one actor and instrumental ensemble (1967)
- Dream for instrumental ensemble (1967)
- Aspirin for one actor and instrumental ensemble (1967)
- Water Music for electronic music and instrumental ensemble
- Piano I for one pianist-actor (1968)
- Lecture I for one male speaker and tapes (1968)
- Lecture II for one pretty female speaker and instrumental ensemble (1968)
- Stoning II (Lapidation II) for film (optical sound) (1968)
- Piano II for one pianist-actor (1968)
- Anaparastasis IV (The Screaming Mother) for two actresses (1968)
- Consecration without music (1968)
- Prosodion with or without music (1968)
- Pattern for instrumental ensemble (1968)

6>h Period (1968-1970):

- Enantiodromia (play of opposites) for orchestra (1965 revised 1968)
- Oedipus Rex electronic (1969)
- Orestia (1967-70) unfinished at time of death



Three separate types o f  notation are used:
4. SYMTH€TIC  

2. PROPORT!ONAT€

4. MSASURCV

S Y N T H €71C NOTATION

S yn th etic  n o ta tion  is used  fo r  characterising  p a tte rn s  
optically. Clements of more or less fam iliar notational m aterial 
expressing components of a pattern are assembled into a picto
rial synthesis o f marks that suggest the nature o f the en d-  
resulr.
example i : The individual hailstorm s of short figures plucked 

uninterruptedly a t breakneck speeds is suggested 
by a thick collective torrent of closely packed  
grouplets of fa s t heavy notes:

example ii : The accelerating hammering e f f e c t  of instruments
furiously delivering their individual outbursts of 
random chords is su g g ested  by the appearance 
of a thick collective mass into which chords seem 
to be nailed .
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1NSTAN1 PATT€RN R6C0 GNITI0N
.....  Contrary, to proportionate and measured notation, which are both an a ly

tic with respect to their hori2ontal lay-out [in that they specify how 
the separate components of a given pattern unfold in time in relation  
to each other], synthetic notation is not analytic and is therefore not 
intended to mirror occurrences on a one-to-one basis in tim e. In short, 
synthetic notation does not read normally. Designed primarily to com
municate general characteristics, synthetic notation creates a picture, 
as i t  were, with a visual impact conveying the essence of a pattern im
mediately as a whole y and not analytically in stages.

€conom y
Concerned as it is only with general characteristics, and not specifics* syn
thetic notation has no use for a separate line for each "divided "member 
of a group caught up in the same pattern. One notational "picture" is shared 
by the group as a whole, so that there is a substantial economy on the length 
of the score page.
Cconomy is, of course7 not the wain concern of synthetic notation. Depending 
on the circumstances,the other types can be far more economical. For in
stance} patterns proceeding in scatter motion [see *scatter signs") ipso 
facto eliminate any possibility for a separate "line for each member of the 
group involved, no mcdter what notation is used.
exam ole: because of thervp^rafTonTof the scatter sign, the "divided m col

lective string pattern in cue [7] can be analytically notated a- 
long a single Vine"as follows:
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this is, of course, much more economical than the synthetic lay-out in 
the score, where the acoustic thickness of the collective activrr/es is 
suggested optically by a thick torrent o f  n o t e s ,  extending, moreover, 
right through to the pattern's "switch-off" a t cue [3]
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But the economy of the analytic expression does away with a sub
stantia! part of the pictorial element, and this impoverishment reduces 
the possibilities for *listening with the eye * to the total effect o f any 
point in the score.



OPTICAL CONTROL OY€R SCO fie
The advantage-it is hoped-of synthetic notation is that by providing 
instant pictorial identification of events, anv moment in the score, no 
matter how complex, becomes optically intelligible a t a glance, and in 
as compact a space as possible. While in works for larger forces, and 
with a plurality of separate overlapping pa ttern s and other events, 
the advantages of such optical control over the n o ta ted  page are 
even more apparentr

D EC O D IN G  SYN JH CriC  NOTATION

Obviously, to be fully understood, the "pictures* of each synthetically  
notated pattern must be * unscrambled”: Decoded by reference fo the 
corresponding specifications in analytic notation which precede the 
score proper. As will be seen, this is a simple process-

EXPLA IN ING  SYNTHETIC NOTATION TO THE PERFORMERS

In this work those patterns which are synthetically notated in the sco
re are also given in some form of synthetic notation in the part m a 
terial; and if  [in the parts) such p a tte rn s  are not always laid out syn
thetically fo r  their entire durations, they are nevertheless given synthe
tically as a short sample within the repeat brackets o f a continuity sign
f,see "conductors reference part-m ateria f t____ So these patterns must
be explained to the performers, and once this is done the now "decoded" 
part-material should then begin to function as an instantly intelligible 
and expressive memory-aic/e, with its pictorial nature acting directly  
as a constant visual stimulant for each perform er. „
Also see ¥the part- m ateria l '

PROPORTIONAT€ NOTATION

Vnlike synthetic notation, proportionate notation is analytic in the sense 
that its lay-out does mirror the separate components on a one-to-one 
basis in tim e, showing, that is, how they unfold in time in relation fo 
each other. In short, proportionate notation reads normally, and no ”un- 

N scrambling"is needed [ i t  should be stressed  that prior reference to 
what signs mean does not constitute *unscramblingJ .

THE TERM "PROPORTIONATE *

As used here, the term  'proportionate notation* is derived from the 
relative way time, and not pitch or any other parameter, is expressed  
within any given pattern. This is an optical operation: long notes are 
shown as occupying longer space, short notes shorter space, on the sp a 
ce—time principle. While further definition may be given by  diviamg 
space into regular units of time :

example  i
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e x a m p le  ii : or by quoting an over-all time measurement fo ra  given passage:
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Either way, built-in time relationships between separate values 
do not exist, neither are these desirable.

Ike use of notes with seemingly built-in values. as in 
example it above, does not imply any fixed value re
lationships, only approximate ones: shorter than, lon
ger than [or much shorter than, much longer than, 
and so on as the case may be J .

—---------- In 'principle, the use of "approximate" value-notes is
superfluous, since spatial characteristics alone could 
convey the same information. Nevertheless such "sug
gestive "use of "value-notes'1 may on occasion be use- 
ju i, whenever for structural reasons, or because of the 
total lay-out of the score page, additional optical cla
rity is required within any given passage.

M€ASVR€J> NOTATION

M ea su red  notation, like proportionate notation , is analytic [reads  
normally]. But whereas proportionate notation can only indicate ap
proximate time values, measured notation gives a  specific value 
for each component independently of the lay-out.
Two types
In this workt two types of measured notation occur, as the 
following examples show:

Type i : this is the familiar conventional notation with built-in va
lues bearing a fixed relationship to each other :

29
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LABELLING THE D IF FERENT  TYPES  OF NOTATION

To a v o id  confusing th e "logic" o f s y n th e tic  with th a t  o f  
one o f the a n a ly tic  ty p e s  o f  no ta tion , each s e p a ra te  typ e  
is, labelled  a t  each appearan ce, a s  fo llo w s  both  in th e  sco 
re a n d  in th e  p a r t m a te r ia l :

S N  = » f  syn th e tic  n o ta tio n  
P N  z=zin p ro p o rtio n a te  n o ta tio n

...........MN = in m e a su re d  n o ta tio n  - ------------- ---· - - -----
in th is  m a n n er , any a m b ig u ity  [p a r t ic u la r ly  in th e e v e n t  
o f border-lin e  cases] is a v o id e d , so th a t  w hat is in i e n d e d  
to be r e a d  norm ally with regard  to th e  h o rizo n ta l su c ces
sion o f events unfolding in tim e will not be co n fu sed  w ith  
a syn th etic  "picture " which does not show the horizon tal 
succession a n a ly tica lly  -  an d  which shou ld  th erefore be un
scrambled prior to p erfo rm a n ce .

"L a b e ll in g " the succession o f diff e r e n t  notations
For instance, d if fe r e n t stages o f a  g iven  passage m ay call fo r  
a  change in notation7 ana althougn this is u su a lly  o p tica lly  
obvious, i t  m ay nevertheless prove useful to marfc th e  sw itch
over into a  d iffe re n t rea d in g  logic with the appropria te  ’’la
bel S N y PN or MN 7 a s  the case m ay b e .
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OVCRLAPPING OF D!FF€RFNT NOTATIONS

13 tgrr  ̂ ·. ·:

UJhen the overlapping activities of separate passages are expressed in d if 
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PRAXIS AND METAPRAXIS

'Any living art keeps generating an overall logic fed by a collectivity of characteristic 
actions. Whenever an action is purposefully performed to conform with the current 
overall logic characteristic of the art, that action is a "praxis", or a purposeful and 
characteristic of action. But whenever an action is purposefully performed so as to go 
beyond the current overall logic characteristic of the art, that action is a "metapraxis", 
or a purposeful non-charactristic action: a "meta-action". Thus, in the performing arts, 
any action which requires its performer to go beyond the current logic of the medium 
to which he belongs, requires him to go beyond the logic of his world of action, as it 
were. That action is a "meta-praxis", and it is purposefully "non-characteristic". 
Conversely, an action which does not conform purposefully with the current logic of 
that medium is a "praxis" as long as it is purposefully "characteristic".

For instance, a conductor conducting during a concert is a praxis, but if he is also 
required to walk about, speak, scream, gesticulate, or perform any other action not 
strictly connected to conducting, that could be a metapraxis...

On the other hand, if an actor, say or a dancer, is called upon to perform during a 
"mixed-media" piece, and he is required to scream, laugh, move about, dance, 
gesticulate, or whatever, he could merely performing a praxis, and not a metapraxis.

The Meaning Barrier

The last example suggests that a metapraxis is not a function of mixed media. A 
metapraxis is an implosion, a tension under the surface of a single medium which 
threatens that medium's meaning barrier. An assault on the logic of the performer's 
relationship to his own particular medium. A violation within a single order of things. 
Or, a subtle pressure against the barrier of meaning which any system generates for its 
own preservation.

The Elusive Nature of Metapraxis

The implication is, of course, that as the logic of the medium keeps changing in 
sympathy with the dynamics of the worldwide parameters of history, the manners in 
which metapraxis could be expressed must be constantly readjusted.

The Opposites

One can put it in various ways. For instance, the relationship between praxis and 
metapraxis corresponds to the relationship between physics and metaphysics. This is 
not to say that metapraxis is "metaphysical", only that just as metaphysics cannot be 
experienced in terms of the logic of physics, so metapraxis cannot be experienced in 
the terms of the logic of praxis. Metapraxis is "beyond" praxis, yet not independent of 
praxis. And this points to the conclusion that just as metaphysics, if at all meaningful, 
is so only because of the "opposite" concept of physics, so metapraxis is meaningful 
only by virtue of its "opposite": praxis. Another instance of opposites illuminating 
each other or, at least, implying each other. And here one could add this: just as



physics, when provoked, has a tendency to break through into metapraxis, so praxis, 
when provoked has a tendency to break through into metapraxis. Continuing the 
parallel, an ultimate realization could be the identification of praxis with metapraxis 
in a union of opposites, so that a metapraxis has no further reason to be any different 
to "praxis". The statement, of course, is an obvious target for questions of this type: 
"then why this w'hole business of metapraxis in the first place?" To which the only 
answer is, just as obviously, silence.



The Lunar Experience

'For countless generations the renewal of vital processes has been experienced 
according to a common basic pattern of: generation - growth - destruction - 
cessation, repeated on and on. The pattern of renewal. In the depths of man's 
prehistory it was the moon’s monthly performance that originally drew attention to 
this pattern. So lunar mythology suggests.

So a large luminous object in a dark sky, visibly waxing and waning, and 
disappearing altogether - to reappear only days after, for a repeat performance - 
must have made a point thousands of years before man could ever have had the 
opportunity of recognising the pattern at work in vegetation.
For originally he was a hunter, and an incredibly long stretch of time had to pass 
before he could settle down to agriculture, upon which his survival was eventually 
to depend. But the moon was there always. And there is this suggestion too: that 
there was an epoch, sometime within the range of human experience, when the 
moon was closer to the earth that it is now. Perhaps much closer. If so, its 
enormous appearance must gave dominated the night-sky, overwhelmingly, and its 
luminosity may have rivalled that of the sun itself.

Even if the moon did not provide man with his first experience of the pattern of 
renewal, it must have have certainly given him one if his first awe-inspiring 
experiences of this pattern. Not only because of its nocturnal setting in the sky, 
and of the night-dark that follows the extinction of its light; and of the way with 
which man reacts to darkness, relating with what cannot be known - or with what 
may be lurking in the dark; therefore relating darkness with fear, sometimes with 
wonder, or both. But also because it is not hard to imagine the state of alarm 
provoked by the spectacle of giant moon decaying into total extinction, and the 
anguished stirrings screaming for expression in minds still not separated from a 
hostile nature.

Nor is it hard to picture what the response of those minds could have been to the 
moon's most spectacular performances of all: its eclipse. For early man, with 
nothing even remotely resembling as sense of primitive astronomy, this wras an 
IRREGULARITY and it could have caused much tenor, even panic.

While the threat of yet another eclipse must have hung like some dread prospect in 
the firmament of man's dawning consciousness, a constant menace of sudden 
doom, impossible to tell when it would strike next. There seems to be a good case 
for selecting the lunar eclipse as the archetypal image of some calamity which one 
fears, and fears the more because there is no telling when it may break out. A root 
image for the feeling of impending doom on a giant scale.



If the normal succession of the moon's phases can serve as the image of the 
general phenomenon of the regular renewal of bio-cosmic processes, then the term 
LUNAR PATTERN may be used to describe this phenomenon, i.e. the pattern of 
renewal: generation followed by growth followed by destruction followed by 
cessation, repeated endlessly. Or in lunar imagery:

the nascent moon becoming the full moon becoming the dying moon swallowed 
up by dark, in regular succession, on and on.

We may have come along way since man’s prehistory, having travelled down 
paths of the spirit and down paths of the mind to get to where we are today, but 
there are times when all our achievements really do seem to add up to so much 
litter along our journey through history, monumental irrelevancies, because most 
of the indications are that maybe we have not been travelling down at all; or 
perhaps, yes, a round trip, back to square one, looking up again at the moon in a 
dark sky, wondering whether it will be renewed after being swallowed up by the 
dark, and all the time afraid of that constant menace - very real now - a sudden and 
total eclipse.

As never before perhaps, we are all in the grips of the LUNAR EXPERIENCE, 
and there simply does not seem to be much we can do about it, except perhaps to 
take refuge in fantasy (myth's poor relation, or substitute). Fantasies about ideal 
societies and technological paradises. Fantasies about controlling the course of our 
political evolution, and fantasies about controlling our environment through 
science.

But occasionally some of us may be allowed to retaliate, by attempting to recreate 
something of the climate of effective myth. Not a mere descriptive activity 
involving the invocation of fossilised myths, but activity itself, with its energy, 
like the energy released by those deeper dreams which somehow do not need to be 
explained rationally in order to be understood.

Because effective mythic activity is man's spontaneous response to the numbing 
terror of his lunar experience: nature's way of coming to terms with nature's terrors
- or man's terrors. And what lies at the root of his natural response of nature at 
work in man is his natural capacity for soul. One could say that soul formation and 
myth formation are aspects of the same thing, the same process, both emerging out 
of man's deepest experiences acquired through his confrontation with the facts 
living and the facts of dying throughout countless thousands of years. The capacity



for souls means the capacity to experience these facts in depth, to feel the weight 
of humanity’s compounded experience bearing down on one's own individual 
experience. And these are the indelible impressions which stamp man's soul with 
the substance of myth.'

Jani Christou - from  The Lunar Experience. June 1968



Σχέδιο στολής για το Μυστήριον



Ορισμοί των εννοιών του «υπερ-σειραϊσμού»

“The term PERMUTATION stands for the general process o f multiplication o f musical 
matter through the reorganization into different tonal and structural combinations o f a 
given number o f factors.

The term PA TTERN stands for the constant regrouping of the same or different aspects o f 
the same - components o f a musical statement. The regrouping o f these components is 
determined by sequences o f permutations, so that no two expressions o f the basic 
statement are ever identical.

Permutating components o f a pattern’s basic statement are usually spread amongst a 
group o f instruments collaborating in the formulation o f group-statements. Such 
statements may at times be delivered solely in succession or, according to the situation, 
they may also overlap, somewhat in the manner o f the "stretto" in a fugue using group- 
entries. At other moments, different patterns may be evolving simultaneously - one 
pattern performing the function o f "counter-pattern" to the other.

COMPLEX PA TTERN
A musical statement may release simple or complex energy. My concept o f complex 
energy is derivedfrom the fact that a flow o f sound ordinarily considered as raw material 
may nevertheless have inner rhythms o f its own - veiy much like the ceaseless atomic 
activity "within" physical matter out o f which ordinary objects are made. Now a 
statement is made up out o f a set o f structural components with definite "outward 
shapes”. When these structural components are expressed in terms o f raw material 
having its own independent rhythms - in terms that is, o f "live" material - it is as though 
we were contemplating both the outward appearance o f a group o f objects while at the 
same time we were aware o f the infinite activities o f the atomic particles generating the 
matter out which the objects are made. We are, as it were, confronted with visible and 
invisible structures and activities, and it is this dual action in different categories which 
releases complex energy. The term COMPLEX PATTERN stands therefore for the type o f 
pattern formed by the permutations o f a statement’s components expressed in terms o f  
"live " material.

ISOCHRONES
"Live material" is serial material seen not only in terms o f tones but o f proportionate 
time-values too. A basic series o f twelve tones will also express a basic succession o f 
twelve time-values, and each time-value is seen as an intrinsic property o f each degree o f 
the series. Permutations o f the degrees will also yield permutations o f time-values and 
thus a variation in the arrangement o f the twelve tonal degrees will give a different 
rhythmic structure each time. Horizontal energy is thus a built-in factor forming fresh 
structural combinations with each permutation o f  the basic series. Such derivative "live" 
series, although generating fresh rhythmic combinations with each permutation, will



nevertheless have identical total duration in common with each other and with the basic 
series - since this will always be the sum o f the same twelve time-values, no matter how 
these are re-arranged. I have therefore used the term ISCHRONES to designate any such 
group. [...]

SIMPLE PATTERN
When a statement uses raw material with no independent rhythmic life o f its own, the 
structural components express only "outward shapes" and the energy released is simple 
because the structural action takes place only in one category o f perceptions as it were.
A pattern emerging out o f the permutations o f such components is consequently a 
SIMPLE PATTERN. And this is so even during midtiplepermutatory activity, as, fo r  
instance, when both the horizontal and vertical positions o f these structural components 
are per mutating in constantly shifting terms offurther permutations affecting the 
composition o f tone sequences - which in their turn are subjected to serially determined 
transposition cycles. For all these concurrent permutations are only so many different 
expressions o f a given set o f "outward shapes”, different aspects o f objects existing in one 
category o f perception. It is as though the same furniture in a room were to be constantly 
rearranged in wildly different combinations, while trick lighting-effects were to up each 
object differently each time - so that in one combination the sofa is blue and the adjacent 
armchair is red and the piano is black, while in the next combination the sofa, which has 
now switched position with the piano, is red while the piano has changed to blue - and 
the armchair, now suspendedfrom the ceiling appears to be black...and so on.
For the emerging pattern to be complex we should in addition have to imagine that the 
stuff out o f which the sofa, armchair and piano are made is also miraculously lit up from  
the inside, enabling us to simultaneously follow the independent multiple activities and 
colour combinations to which a set o f micro-structures "within" the objects are subjected.

MEGA-STA TEMENT
In this work pattern follows pattern with growing intensity, but the drama inherent in the 
work is only fully revealed by the emergence o f a unique mega-statement o f mother series 
I, delivering only a few tones o f  the series at a time. These parts o f the mega-statement - 
which are spread over the entire latter part o f the work - are in effect an anti-pattern (or 
a protest), their function being to momentarily arrest - and to dramatically attract 
attention away from - the mechanism o f relentless pattern formation into which the 
multiple activities o f the numerous offspring isochrones are canalised. And this drama is 
completed towards the end when both patterns o f isochrones and the single tones o f the 
mega-statement are gradually submerged, as it were, by the rising waters o f the 
"continuum".

THE CONTINUUM: SUSTAINED SERIES - CONTINUUM BY ISOCHRONES - 
PEDAL CONTINUUM
Sustained series are horizontal expressions o f a series spread over a number o f parts, 
each o f which pieces and holds a tone. Saturation is total when twelve parts hold their



corresponding tone so that a build up o f the twelve serial tones form a 12-tone "chord". I  
express this by the symbol S-12 (saturation (S) may be less than total, the number o f 
different tones held at any moment is indicated by the numeral S-6, S-4, etc.)
Sustained series are used at various points throughout the work, and their function here 
is to represent a sound continuum "in" which the "action” may or may not take place. The 
continuum is not, o f course, heard continuously: when it does appear it is as though it 
has emerged out o f the inaudible into the audible, and it does this with various degrees o f 
intensity. It may be faintly heard in the background as in the passage for divided strings 
[...]; or it may invade the sonorous field  entirely [...]; or yet again, expressed as a slow 
but persistent rising from the depths o f the orchestra, it may gradually overwhelm all 
other activity - drawing everything else back into the continuum [...].
There is a very close relationship between sustained series and a group o f isochrones. 
Such a group may be interpreted as another aspect o f the sound continuum, a more 
complex aspect and this interpretation is especially justifiable when isochrones are not 
interfered with the action o f a structural statement expressing itself in terms o f 
isochrones. [ ...] !  call this type o f continuum a ”continuum by isochrones”.
The continuum can also be represented by other means, such as a pedal held by one or 
more instruments over a suggestive stretch o f time. Such pedals may give an actual tone 
or tones (SI, S2 etc.) [...j; or may be created by percussion instruments (no determined 
pitches) [...]. I  call this type o f continuum "pedal continuum. ”


