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Πρόλογος

Ο στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι η εξαντλητική μέτρο προς μέτρο 

ανάλυση του συγκεκριμένου έργου' κάτι τέτοιο εξάλλου θα απαιτούσε πολλά χρόνια 

έρευνας. Με την εργασία αυτή επιδιώκω να αποδώσω σε αδρές γραμμές το 

«σύστημα» που χρησιμοποίησε ο συνθέτης για τη δημιουργία της Sinfonia 

εςετάζοντάς το από δύο οπτικές: της μουσικής και του λόγου.

Η μέθοδος που ακολούθησα ήταν συνθετική και αναλυτική: σε θέματα που 

υπάρχει πληθώρα πληροφοριών από τις πηγές εργάστηκα συνθετικά εντοπίζοντας 

ομοιότητες και διαστάσεις στις απόψεις, ενώ σε άλλα που δεν καλύπτονται από τις 

πηγές που συγκέντρωσα δούλεψα αναλυτικά χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία 

την παρτιτούρα (Luciano Berio, Sinfonia, partitura, Universal edition, ue 13783) ko l  

την ηχογράφηση (Luciano Berio, Sinfonia, New Swingle Singers, Orchestre Nationale 

de France, Pierre Boulez).

Η συγκέντρωση της απαιτούμενης βιβλιογραφίας αποτέλεσε το πιο δύσκολο 

και επίπονο κομμάτι ολόκληρης της διαδικασίας, καθώς η ελληνική βιβλιογραφία 

προσφέρει ελάχιστες πληροφορίες για τη μουσική μετά το 1950, ενώ η ξένη 

καθίσταται συχνά μη προσβάσιμη. Θεωρώ αναγκαίο να αναφέρω ότι η βασική μου 

πηγή ήταν η μονογραφία του David Osmond- Smith, καθώς αποτελεί μια από τις 

ελάχιστες έρευνες που αναφέρονται σε ολόκληρο το έργο -και όχι μόνο στο τρίτο 

μέρος- του Berio, ενώ παράλληλα το αναλύει με έμφαση στους τομείς του μουσικού 

και λεκτικού υλικού.

Τέλος, επέλεξα τις λατινικές ονομασίες των φθόγγων, καθώς και λατινικό 

αλφάβητο για τα ξενόγλωσσα ονόματα.
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1. Εισαγωγή

1.1 Το ιδιαίτερο ύφος της μουσικής του Berio.

Κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα δεν υπάρχουν διαμορφωμένες 

σχολές στη μουσική δημιουργία, καθώς ο κάθε συνθέτης αναπτύσσει πολύ 

προσωπική γλώσσα. Η μουσική του Berio δεν είναι εύκολο να ενταχθεί σε ένα 

συγκεκριμένο στιλ θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε «εκλεκτικιστή» και το 

έργο του «πολυστιλιστικό», αφού χρησιμοποιεί μια πληθώρα μουσικών υλικών από 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους και αναμειγνύει ποικίλες τεχνοτροπίες. Ο Max 

Nyffeler τον χαρακτηρίζει «αβανγκαρντιστή χωρίς παρωπίδες»,1 ενώ ο ίδιος ο Berio 

πιστεύει ότι «αυτός που αυτοαποκαλείται avant- garde είναι κρετίνος. Η αληθινή
'y

avant- garde δεν χρειάζεται ετικέτες».

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής του Berio είναι η 

«ανακάλυψη» νέων ήχων στα όργανα, η διεύρυνση της «συγκεκριμένης» και της 

ηλεκτρονικής μουσικής, η εισαγωγή «ανοιχτών» μορφών, η δημιουργία μουσικής 

μέσα στο χώρο και ο πειραματισμός πάνω σε όλες τις δυνατότητες της φωνής. Η 

ευφυΐα, η οξεία αντίληψη, η περιέργεια και ο δυναμισμός του τον ώθησαν να 

παραβιάσει τα αυστηρά και καθορισμένα πλαίσια και να ανοίξει καινούριες περιοχές 

στη σύγχρονη μουσική.

Το πιο σημαντικό ίσως χαρακτηριστικό από τα παραπάνω- η ειδοποιός 

διαφορά του Berio σε σύγκριση με τους συνθέτες της γενιάς του- είναι ο ιδιαίτερος 

τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τη φωνή στο έργο του, χρησιμοποιώντας τη με μια 

άνεση καθαρά ιταλική επιστρατεύοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα μη συμβατικών

'Nyffeler, Μ., “Zum Tod von Luciano Berio“, Neue Zeitschrift fu r  Musik, 4 Juli- August 2003, σ.50.
 ̂ Samuel, C., “Luciano Berio, Un roi a F ecoute”, Diapason, juilet- aout 2003.

3Βυλερμόζ, E., Ιστορία της Μουσικής, μετάφραση-γλωσσάρι: Γιώργος Λεωτσάκος, Υποδομή, Αθήνα 
1979, σ. 262-263.



τεχνικών.4 Σ’ αυτό ίσως διαδραμάτισε ρόλο και ο γάμος του με τη χαρισματική 

σοπράνο Cathy Berberian.O Stacey5 αναφέρει ότι σε πολλά έργα ο Berio ασχολείται 

με την εξερεύνηση της φωνής και των δυνατοτήτων της, παρατηρώντας ότι αυτός ο 

νέος τρόπος γραφής για τη φωνή που δημιουργεί («new vocalism») δεν αποτελεί 

απλά προσωπικό στιλ, αλλά στιλιστική κατηγορία, καθώς ανοίγει έναν καινούριο 

δρόμο επηρεάζοντας πολλούς από τους σύγχρονούς του αλλά και τους νεότερους 

συνθέτες. Δημιουργεί μάλιστα και μια δική του σημειογραφία για τη φωνή, η οποία 

φαίνεται σε όλο της το μεγαλείο στη Sequenza III για σόλο φωνή. Ανάμεσα στα 

σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο τελευταίο έργο υπάρχει σημάδι για ψιθύρισμα, 

για χτύπημα χειλιών, για βήχα, για γέλιο, για ήχο που παράγεται με κλειστό το στόμα 

ή με το χέρι μπροστά από το στόμα κλπ.6 Η σημειογραφία που χρησιμοποιεί γενικά ο 

Berio θεωρείται πολύ ακριβής, όμως αφήνει μια ελευθερία στον ερμηνευτή -κυρίως 

ψυχολογική- να προσαρμόσει τα έργα ανάλογα με το δικό του γούστο και τις 

ικανότητες.7

Η ιδιαιτερότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο Berio τη φωνή προκύπτει από 

την επιθυμία του για ανάδειξη της τέχνης του λόγου σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον 

του για λεκτικά και γλωσσικά θέματα σε σχέση με τον ήχο: «ο ήχος σαν γλώσσα, η 

γλώσσα σαν ήχος, η σχέση του νοήματος προς τον ήχο, της γλωσσολογικής προς τη 

μουσική δομή, του περιεχομένου προς τον ήχο».8 Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι

2

4 Γκρίφιθς, Π., Μοντέρνα Μουσική, μετάφραση: Μ. Κωστίου, μουσικολογική επιμέλεια: Α. Κώστιος, 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1993, σ. 302.
5 Stacey, P. F., Contemporary tendencies in the relationship o f  music and text with special reference to 
Pli selon p li (Boulez) and Laborintus II  (Berio) / Peter F. Stacey. New York ; London : Garland Pub, 
1989, o. 155.
6 Luciano Berio, Sequenza III per voce feminile (1966), Universal edition nr. 13723 mi, London 1968.
7Perlove, N., “Transmission, interpretation, collaboration- A performer’s perspective on the language 
of contemporary music: An interview with Sophie Cherrier”, Perspectives o f  New Music36, no 1 43-45, 
Wint 1998.
8 Σάλταμαν, E., Εισαγωγή στη μουσική του εικοστού αιώνα, μετάφραση: Γ. Ζερβός, Νεφέλη/ Μουσική, 
Αθήνα 1989, σ. 260-261.



εισάγει ένα νέο είδος σχέσης ανάμεσα στη λέξη και τον ήχο, ανάμεσα στη μουσική 

και την ποίηση.

Το έργο Sinfonia είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ύφους του συνθέτη και 

των τεχνικών που χρησιμοποιεί, καθώς βασίζεται στο κολάζ και την 

αποσπασματικότητα, στην αμεσότητα και την αντιθετικότητα του μουσικού, λεκτικού 

και εικονογραφικού υλικού.'0

1.2 Εισαγωγή στη Sinfonia (1968/69).

Ο συνδυασμός ετερογενών υλικών στη μουσική του Berio αποτελεί 

συνηθισμένη πρακτική, στη Sinfonia όμως η τεχνική αυτή φτάνει στο απόγειό της. 

Στο έργο αυτό επιδιώκεται η σύνδεση τριών στοιχείων που εμφανίζονται εντελώς 

ετερόκλητα: κάποιων αποσπασμάτων μύθων που έχει καταγράψει ο Levi- Strauss, 

ενός ορχηστρικού έργο που αποτελεί φόρο τιμής στον Martin Luther King και ενός 

σχολιασμού πάνω στο Scherzo από τη 2ν Συμφωνία του Mahler.

Για να συνδυάσει τα παραπάνω, ο συνθέτης δημιουργεί αναλογίες ως προς το 

μουσικό και το νοηματικό περιεχόμενο. Έτσι, δομεί το μουσικό του υλικό με βάση 

σχέσεις διαστημάτων τρίτης, που διαποτίζουν ολόκληρο το έργο παίρνοντας σε κάθε 

μέρος διαφορετική μορφή. Στο πρώτο μέρος η συσσώρευση τριτών δημιουργεί 

στατική ατμόσφαιρα. Στο δεύτερο, η σειρά των τονικών υψών- που αποτελεί το 

βασικό «εργαλείο» του συνθέτη- χαρακτηρίζεται από την τριπλή εμφάνιση του f  -a. 

Σ το τρίτο -και πολυπλοκότερο- το βασικό «στρώμα» (Scherzo) χαρακτηρίζεται από 

διατονικότητα και επιδέχεται σχολιασμό από διάφορα αρμονικά περιβάλλοντα μέσω 

της τεχνικής του κολάζ. Το έργο είχε ολοκληρωθεί με το τέταρτο μέρος, αργότερα

3

9 Stacey, P. F., ό.π. σ. 156.
10 Βαροπούλου, Ε., Το ζωντανό θέατρο, Δοκίμιο για τη σύγχρονη σκηνή, Άγρα, Αθήνα 2000, σ. 345.



όμως ο Berio αποφάσισε να προσθέσει ένα ακόμα μέρος, το οποίο περιέχει υλικά από 

όλο το έργο και επιβεβαιώνει και τον τίτλο του.11

1 9Τα θεματικά μοτίβα που διατρέχουν το έργο είναι το νερό και ο βάνατος.

Αρκετά από τα αποσπάσματα των μύθων του πρώτου μέρους σχετίζονται με την

προέλευση του νερού. Το μέρος κλείνει με τη φράση “heros tue” («νεκροί ήρωες»)

εισάγοντας άμεσα στο θέμα του δεύτερου μέρους, τον Martin Luther King,

διατηρώντας το μοτίβο του θανάτου. Το κεντρικό μέρος χαρακτηρίζεται από το

1 ̂μοτίβο του θανάτου και της αναβίωσης, τόσο λόγω του τρόπου εμφάνισης του 

Scherzo (συχνά «χάνεται» και «επανέρχεται») όσο και λόγω της θεματολογίας του 

βασικού κειμένου από τον Ακατονόμαστο του S. Beckett. Επίσης η εικόνα του νερού 

είναι κοινή σε πολλά από τα μουσικά αποσπάσματα του τρίτου μέρους (η σκηνή του 

πνιγμού από το Wozzek, το ρυάκι από την Ποιμενική του Beethoven, το έργο La Mer 

στο σύνολό του κ.ά.).

Συμπερασματικά, το έργο αυτό πρόκειται για ένα τολμηρό από τη μεριά του 

δημιουργού του εγχείρημα, που επιδιώκει να συνδυάσει ανομοιογενή υλικά σε μια 

«πολύ- στιλιστική» σύνθεση. Η «συνοχή» επιδιώκεται μέσω των κοινών αξόνων του 

μουσικού και νοηματικού υλικού.

4

11 Ο τίτλος “Sinfonia” δεν είναι δηλωτικός της μορφής ή της δομής του έργου, αλλά υπονοεί την 
ταυτόχρονη συνήχηση διαφόρων υλικών με την έννοια των ελληνικών λέξεων «συν-φωνία».
12Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, Royal Musical 
Association, London 1985, <7.6-7.
13 Εξάλλου η 2V Συμφωνία του Mahler από την οποία αντλείται το βασικό μουσικό υλικό ονομάζεται 
“Resurrection Symphony'’ (Συμφωνία της Ανάστασης).



2. Πρώτο μέρος

2.1 Κείμενο

2.1.1 Η προέλευση του κειμένου.

Το κείμενο του πρώτου μέρους της Sinfonia ( I ) αντλείται από το έργο Le cru 

et le cuit {To ωμό και το μαγειρεμένο) του Γάλλου ανθρωπολόγου Claude Levi- 

Strauss, το οποίο αποτελεί το πρώτο μέρος της σειράς Mythologiques (Μυθολογικά). 

Στο βιβλίο αυτό ο Levi- Strauss ασχολείται με την επιστήμη των μύθων: παραθέτει 

έναν μεγάλο αριθμό μύθων ιθαγενών κοινωνιών της τροπικής Αμερικής τους οποίους, 

ακολούθως, αναλύει διεξοδικά ερευνώντας τις πιθανές μεταξύ τους σχέσεις.14

Ο Levi- Strauss είχε αναπτύξει μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με το χώρο της 

μουσικής, γεγονός που γίνεται αντιληπτό ήδη από την εισαγωγή του βιβλίου του, 

όπου περιγράφει τις αντιστοιχίες ανάμεσα στη μυθολογία και τη μουσική, 

επιδιώκοντας να αποδείξει τον κοινό χαρακτήρα του μύθου και του μουσικού έργου:

Η πραγματική απάντηση βρίσκεται, κατά τη γνώμη μας, στον κοινό χαρακτήρα 

του μύθου και του μουσικού έργου, το γεγονός ότι είναι γλώσσες που 

υπερβαίνουν, η κάθε μία με τον τρόπο της, το επίπεδο του έναρθρου λόγου, ενώ 

ταυτόχρονα απαιτούν, σαν κι αυτόν και σε αντίθεση με τη ζωγραφική, μια 

χρονική διάσταση για να εκδηλωθούν. Αυτή όμως η σχέση με το χρόνο είναι 

αρκετά ιδιαίτερης φύσης: είναι σαν η μουσική και η μυθολογία να μην 

χρειάζονται το χρόνο παρά για να τον αναιρέσουν. Πράγματι κοα. η μια κοα. η 

άλλη είναι μηχανές κατάργησης του χρόνου [...] .15

5

14 Γράφει χαρακτηριστικά ότι «οι μύθοι σκέπτονται μεταξύ τους» επεξηγώντας ότι, όπως παρατηρεί ο 
W. Jones (“Ojibwa Texts”, Publ. o f the American Ethnology Society, Vol.III, pt. II, Νέα Υόρκη, 1919, 
σ. 574), οι Ινδιάνοι Ojibwa θεωρούν τους μύθους «σαν όντα με συνείδηση, ικανά να σκέφτονται και να 
δρουν». (Levi- Strauss, C., Μυθολογικά, Το ωμό και το μαγειρεμένο, Αρσενίδης, Αθήνα 2001, σ. 24)
15Levi- Strauss, C., ό.7Γ, σ. 28-29.
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Λόγω του ισομορφισμού που εντοπίζει ο Levi- Strauss ανάμεσα στο μύθο και τη 

μουσική, επιδιώκει να εξετάσει τους μύθους σαν ορχηστρικά μέρη ενός μουσικού 

έργου και να διεξαγάγει τη μελέτη του σαν την ανάλυση μιας συμφωνίας,16 κάτι το 

οποίο φαίνεται καθαρά στον πίνακα περιεχομένων που καταρτίζει.

Ο Levi- Strauss λοιπόν εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική και 

ειδικά για τη δυτική ευρωπαϊκή μουσική. Θα μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε ότι 

υπήρξε κι αυτός ένας από τους λόγους που ο Berio επέλεξε αποσπάσματα από το 

συγκεκριμένο κείμενο για το πρώτο μέρος της Sinfonia, στα πλαίσια του «παιχνιδιού» 

που ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του χρησιμοποιώντας εσωτερικούς 

συμβολισμούς, οι οποίοι δεν γίνονται αναγκαστικά αντιληπτοί από τον ακροατή.17 Ο 

ίδιος ο Levi- Strauss στη συνέντευξή του στον Nattiez18 θεωρεί ότι το κείμενο του 

πρώτου μέρος του έργου του Berio είναι τυχαία επιλεγμένο και δεν ενσωματώνεται 

στο έργο. Αντίθετα, ο Osmond- Smith υπογραμμίζει ότι το πρώτο μέρος 

χαρακτηρίζεται από έναν εξαιρετικό χειρισμό του λεκτικού και μουσικού υλικού και 

αποτελεί πιθανότατα τη μόνη ισχυρή απόδειξη για τον «παρα- μουσικό» χαρακτήρα 

του κειμένου.19

2.1.2 Η «ιστορία» των μύθων.

Οι μύθοι από τους οποίους χρησιμοποιεί αποσπάσματα ο Berio είναι, 

σύμφωνα με την αρίθμηση του Levi- Strauss, οι εξής20:

Μ2: (Bororo) η καταγωγή του γήινου νερού (των λιμνών και των ποταμών), των 

κοσμημάτων και των νεκρικών τελετουργιών,

16Levi- Strauss, C., ό.π. σ. 44.
17 Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο τρίτο μέρος, στο οποίο οι μουσικές και λογοτεχνικές αναφορές 
αποτελούν το βασικό δομικό στοιχείο της σύνθεσης.
18 Nattiez, J.- J., “Recontre avec Levi-Strauss.”, Musique en jeau, XII 1973.
,9Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, The 
Musical Quarterly, Apr. 1981, Vol.LXVII, No 2., o. 256.
20 Στην παρένθεση δηλώνεται από ποια φυλή προέρχεται κάθε φορά ο συγκεκριμένος μύθος.
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Μ9: (Apinaye) η καταγωγή της φωτιάς,

Μ 124: (Sherente) η ιστορία του Asare, (η καταγωγή του γήινου νερού)

IVIi25- (Kayapo) η καταγωγή της βροχής και της θύελλας,

Μ |27· (Βογογο) η καταγωγή της σιγανής βροχής.

Οι μύθοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τον Μι (Bororo), ο οποίος 

χαρακτηρίζεται ως «μύθος αναφοράς» ή «μύθος κλειδί». Ο Levi- Strauss μελετώντας 

τους μύθους αυτούς προσπαθεί να ανιχνεύσει αντιστοιχίες μεταξύ τους. Τους 

οργανώνει σε δύο κατηγορίες: τους μύθους Bororo και τους μύθους Ge (Sherente, 

Apinaye kol Kayapo). Αφού αναλύει εξονυχιστικά τους μύθους ανά ζεύγη καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι οι τέσσερις μύθοι που αναφέρονται στην καταγωγή του νερού 

(Μι, M2, Μ124, Mi2s) «ενώνονται με σχέσεις μετασχηματισμού, που αντιπαραθέτουν 

χιαστί τις εκδοχές Bororo και τις εκδοχές Ge».21 Δηλαδή, ο Μι (Bororo) kol ο Μ125 

(Ge) αναφέρονται στο ουράνιο νερό (βροχή), ενώ, αντίθετα και αντίστοιχα, ο M2 

(Bororo) και ο Μι24 (Ge) στο γήινο νερό ( λίμνες και ποτάμια). Επίσης, ο Μι24 

αποτελεί μετασχηματισμό του Μι kcxl ο Μ 125 μετασχηματισμό του M2. Συνοπτικά, θα 

μπορούσαμε να απεικονίσουμε τη σχέση μεταξύ των μύθων αυτών ως εξής: (Σχ. I22)

Bororo Ge

Σχ.1

21 Levi- Strauss, C., ό.χ. σ. 265
22 Levi- Strauss, Ο.,ό.π. σ. 265



Οι μύθοι που χρησιμοποιεί ο Berio μπορούν να οργανωθούν και με έναν άλλο

23 24τρόπο: με κοινό άξονα τις ομόλογες τριάδες που υπάρχουν στους Mj, Μ9, Μι24 . 

Αναλυτικότερα: ο Μι αναφέρει ότι ο ήρωας με τη βοήθεια τριών ζώων κλέβει τρία 

μουσικά όργανα, τα οποία δεν πρέπει να ακουστούν, ο Μ9 αναφέρει τρία μη 

φαγώσιμα αντικείμενα (πέτρα, σκληρό ξύλο, σάπιο ξύλο), ο Μι24 τρ^ις ανη-τροφές, 

που χρησιμοποιούνται από τρία ζώα για να κρυφτεί ο ήρωας από έναν κροκόδειλο. Οι 

τριάδες αυτές είναι ομόλογες με τις τρεις κατηγορίες νερού των μύθων Bororo, 01 

οποίες είναι: η σιγανή βροχή της ξηρής εποχής (διακοπτόμενο νερό), ραγδαία βροχή 

της εποχής των βροχών (καθημερινό νερό) και ποτάμια και λίμνες (μόνιμο νερό). 

Από τις τρεις αυτές μορφές νερού ο Berio χρησιμοποιεί μόνο τη σιγανή και τη 

ραγδαία βροχή, πιθανόν για να δώσει έμφαση στην αντίθεση μεταξύ των Μ125 κοα, 

Μ ΐ2 7 ·

2.1.3. Η σύνθεση του κειμένου του πρώτου μέρους.

Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα: «νερό»- «φωτιά»- 

«νερό». Τα αποσπάσματα από τους μύθους οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε στην 

αρχή και το τέλος του μέρους χρησιμοποιούνται αυτά που αφορούν την καταγωγή 

του νερού (γήινου και ουράνιου), ενώ ανάμεσά τους υπάρχει μια μικρή αναφορά στον 

Μρ, ο οποίος αναφέρεται στην καταγωγή της φωτιάς. Το κείμενο των οκτώ φωνών 

περιλαμβάνει συνεχή αφήγηση, απομονωμένες λέξεις και φωνητικά υλικά.

23 Γενικά, ο Berio φαίνεται να επιμένει ιδιαίτερα στις τριαδικές σχέσεις. Όπως θα δούμε και στη 
συνέχεια, το μέρος αυτό τμηματοποιείται σε τρία μέρη και το αρμονικό της υπόβαθρο στηρίζεται στη 
συσσώρευση διαστημάτων τρίτης.
24Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, σ. 
243.



Το παρακάτω σχήμα (Σχ.2) παρουσιάζει αναλυτικά τη διάρθρωση του
c

κειμένου. Τα γράμματα στα αριστερά ανταποκρίνονται σε αυτά της παρτιτούρας. Η 

στήλη Μ δείχνει από ποιο μύθο προέρχονται τα αποσπάσματα σύμφωνα με την 

αρίθμηση του Levi- Strauss, η στήλη I περιέχει τα σημεία που υπάρχει συνεχής 

αφήγηση, η στήλη II έχει τις αυτόνομες ομάδες λέξεων και η III τις απομονωμένες

λέξεις. Η αγκύλη δείχνει τις λέξεις ή φράσεις που επαναλαμβάνονται, ενώ το βέλος 

παραπέμπει στην προηγούμενη στήλη.

Ξ

Ρ*.; "r7 ;·

Θ

' r*: ’ · 1 ! -'uSii? '' feu
124 Ii y avait une fois un indien 

marii et p̂rc dc plusiers ills 
adultes, k ]’exception du der
nier rx6 qui s'appelait Asar6 
Un jour que cet indien t̂ait 
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-

feu
eaueang

eau
feu
sang
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Et encore aujourd’hui1 vers le fin ”de la saison dea pluie»- on les voit apparaltre’dans Je del/ 
tout proprcs et rtfnovds sous 
l'apparence ’des «ept' Itoilc* des Pleiades

-

feu
pluie
voulu

ce my the nous retiendra long- tcmps

/»/feu
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vie
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0
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Σχ.2

25Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, σ. 
238-9



α) Συνεχής αφήγηση

Ο Berio ξεκινά το πρώτο μέρος με την αρχική παράγραφο του Μι24 στο μέτρο 

6 ενώ έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα μυστηρίου από τις υπόλοιπες φωνές. Η 

αφήγηση διακόπτεται απότομα στο Α, ενώ ξαναξεκινά στο Α13 αυτή τη φορά με την 

τελική παράγραφο του Μι24 -Στο Β5 τελειώνει με το σχόλιο “ce myth retiendra 

1οη§Ιεηιρ8”(αυτός ο μύθος θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό), που αποτελεί 

προοικονομία για το τελευταίο μέρος.

β) Απομονωμένες λέξεις

Όπως παρατηρούμε στην στήλη III του σχήματος του David Osmond- Smith 

οι απομονωμένες λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι : “feu”, “eau”, “sang”, “pluie”, 

“voulu”, “vie”, “doux”, “roc”, “tuant”, “tue” Αρκετές από αυτές χρησιμοποιούνται 

απλώς ως ηχώ του κειμένου που προηγείται. Οι λέξεις όμως “pluie” (βροχή) και 

“eau” (νερό) διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο και συνδέονται με τις λέξεις “sang” 

(αίμα), “feu” (φωτιά) και “vie” (ζωή). Από αυτές, αν εξαιρέσουμε το “sang” κοα το 

“vie” οι υπόλοιπες αποτελούν κεντρικό θέμα κάποιου από τους μύθους που 

χρησιμοποιούνται και η εμφάνισή τους υποδηλώνει κάθε φορά ότι θα ακολουθήσει ο 

αντίστοιχος μύθος.

Αυτό είναι φανερό στο Ε, όπου αρχίζει το τμήμα «φωτιά» και 

χρησιμοποιείται υλικό από τον Μ9 , ο οποίος δεν αφορά μόνο την καταγωγή της 

φωτιάς, αλλά αναφέρεται και στο σύντομο της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι, η λέξη 

“feu” εμφανίζεται από την αρχή του μέρους μέχρι το Ε, προετοιμάζοντας για το 

τμήμα «φωτιά» που ακολουθεί, όπου και εξαφανίζεται, καθώς εκεί ξεκινά το τμήμα 

«φωτιά», ενώ η λέξη “vie” κάνει την εμφάνισή της μόνο ανάμεσα στο D κοα στο Ε, 

διεκπεραιώνοντας την ίδια λειτουργία, αφού τα κυρίαρχα μοτίβα του Μ9 που

10
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εμφανίζεται στο Ε είναι η φωτιά και η ζωή. Η λέξη “sang”, η οποία δεν αποτελεί το 

κεντρικό θέμα, αλλά μια δυνατή εικόνα των M2 και Μ125, εμφανίζεται συχνά μέχρι το 

Η για να προαναγγείλει τα αποσπάσματα από τους δύο αυτούς μύθους και μετά 

εξαφανίζεται. Η λέξη “eau” συνδέεται με τη συνεχή αφήγηση των αποσπασμάτων 

του Μι24 και δεν υπάρχει καθόλου στο μεσαίο τμήμα που αφορά τη φωτιά, ενώ 

επανεμφανίζεται λίγο πριν το G, καθώς ακολουθούν μύθοι σχετικοί με την καταγωγή 

του νερού. Τέλος, η λέξη “pluie” υπάρχει σε δύο σημεία: στο τέλος, που λειτουργεί 

ως ηχώ στα προηγούμενα και στην αρχή, όπου χρησιμοποιείται ως αντίθεση στη λέξη

26 27“feu”. Στο παρακάτω σχήμα (Σχ.3) του David Osmond- Smith φαίνονται τα 

σημεία στα οποία παρουσιάζονται οι απομονωμένες λέξεις, η περιοδικότητά τους και 

ol έϊ^οιολογικές αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους.

cau *ang feu vie pluie

0

GEJ
0

0.

Opp

7λ t ■

1—  Opp-- 1 I

Σχ.3

Στο σχήμα αυτό παρατηρούνται τέσσερις αντιθέσεις ανάμεσα στα στοιχεία- 

απομονωμένες λέξεις. Η αντίθεση “sang”/ “feu” (αίμα/ φωτιά) επαναλαμβάνεται δύο

26 Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, σ. 
245-6
27 Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, o. 
245
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φορές. Αρχικά, φαίνεται λίγο περίεργο το γεγονός ότι τα δύο αυτά στοιχεία δεν έχουν 

έρθει ποτέ σε άμεση αντιπαράθεση μέσα στους μύθους που έχει επιλέξει ο Berio, 

όμως αυτό δικαιολογείται αν θεωρηθούν ως σύμβολα του «ωμού» (“le cru”) k o l  τον 

«μαγειρεμένου» (“le cuit”).28 Θεωρώντας αυτό ως δεδομένο, γίνεται κατανοητή τόσο 

η διπλή αντιπαράθεση των δύο αυτών στοιχείων, όσο και η χρονική στιγμή κατά την 

οποία εμφανίζονται: αρχικά, λίγο πριν από το Α, εισάγοντας το μοτίβο της αντίθεσης 

που χαρακτηρίζει ολόκληρο το μέρος και μετά ανάμεσα στο D και στο Ε, για να 

οδηγήσουν στο τμήμα «φωτιά» όπου χρησιμοποιούνται στοιχεία από τον Μ9 29

Κάθε ένα από τα δύο αυτά στοιχεία (“sang”, “feu”) που αντιπαρατίθενται 

έρχεται σε αντίθεση και με ένα ακόμα στοιχείο. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης της 

τελικής παραγράφου του Μ]24 παρουσιάζεται το αντιθετικό ζεύγος “feu”/ “pluie” 

(φωτιά/ βροχή) υπενθυμίζοντας και σχολιάζοντας ότι από την αφήγηση απουσιάζει ο 

«μύθος αναφοράς», στον οποίο χειμαρρώδεις βροχές εξαφανίζουν τα πάντα στο
ΟΛ

χωριό εκτός από μια φωτιά. Με αντίστοιχο τρόπο, η αντίθεα?? “eau”/ “sang” (νερό/ 

αίμα) ανάμεσα στο F καί G οδηγεί σε κάποιες φράσεις από το Μι25· Σύμφωνα με το 

μύθο αυτό η δράση προωθείται εξαιτίας της αποτυχίας του ήρωα να ξεπλύνει το αίμα 

ενός πληγωμένου ζώου από τα χέρια του.31

γ) Φωνητικό υλικό

Εκτός από την αφήγηση και τις απομονωμένες λέξεις που χρησιμοποιούνται 

στην πρώτο μέρος της Sinfonia υπάρχουν σημεία όπου οι φωνές λειτουργούν ως

28 Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, σ. 
247
29 Στον συγκεκριμένο μύθο ο ιαγουάρος μυεί τον νεαρό Ινδιάνο στην απόλαυση του μαγειρεμένου 
κρέατος. Έτσι, το αίμα και η φωτιά αποτελούν δύο από τις κεντρικές εικόνες του.
30Levi- Strauss, Ο.,ό.π. σ.55 

Levi- Strauss, C-,ό.π. σ. 262
j2 Ο όρος αυτός υποδηλώνει τα θραύσματα λέξεων (συλλαβές, φωνήεντα, σύμφωνα κ λ π .) που
χρησιμοποιούνται με την έννοια του ήχου.



όργανα για τη δημιουργία διαφόρων ηχητικών τοπίων. Στην αρχή, ξεκινούν μόνο με 

φωνήεντα, τα οποία, κατά τον David Osmond- Smith,33 έχουν άμεση σχέση με τις 

απομονωμένες λέξεις. Η αντιστοιχία των φωνηέντων με τις απομονωμένες λέξεις 

είναι η εξής:

[ο] “eau”

[0] -  “feu”

[1] “pluie”, “vie”

[a ]-  “sang” .

Επίσης χρησιμοποιούνται το σύμφωνο [ν] -> “vie” και η γρήγορη εναλλαγή των 

συμφώνων “tk” (12-3). Τα σύμφωνα “tk” πιθανότατα χρησιμοποιούνται ως 

αναστροφή δύο συμφώνων της φράσης “musique rituelle” (τελετουργική μουσική) 

που έχει προηγηθεί ένα μέτρο πριν (Ι1)σε όλες τις φωνές ταυτόχρονα.34 Κατά μία 

διαφορετική ερμηνεία, το “tk” θα μπορούσε να προέρχεται από το Μ127, στον οποίο 

περιγράφεται η κραυγή των πουλιών xinadatau ως “toka, toka, toka, toka, ka, ka, 

ka”.35 Εξάλλου, σύμφωνα με τον Levi- Strauss ανάμεσα στον μύθο αυτό και στον 

Μΐ25 υπάρχει μία σχέση άμεσου μετασχηματισμού, επομένως μπορεί τα σύμφωνα 

αυτά να αποτελούν μια έμμεση αναφορά στον Μ 127.

Το φωνητικό υλικό εμφανίζεται κυρίως στο πρώτο τμήμα «νερό», όπου 

παρατηρείται γενικά ομοφωνική γραφή, αν εξαιρέσουμε τη συνεχή αφήγηση. Στη 

συνέχεια, μετά το Ε (τμήμα «φωτιά») το φωνητικό υλικό γίνεται λιγότερο ανεξάρτητο 

και λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως ηχώ των απομονωμένων λέξεων. Στο τμήμα 

«φωτιά» εισάγεται και ένα νέο στοιχείο στις φωνές, το γρήγορο μουρμουρητό, το 

οποίο καθρεφτίζει τις γρήγορες ταλαντώσεις των πνευστών την ίδια στιγμή. Από το

3-5 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio ’s Sinfonia,, <7.13
34Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, σ.
243.
35 Levi- Strauss, C-,ό.τ. σ. 267.
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L6 και μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους το φωνητικό υλικό χρησιμοποιείται με τον 

ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο πρώτο τμήμα.

2.2 Μουσικό υλικό.

r r 36 , , fΣχετικά με τη φόρμα του μέρους αυτού, ο V. Ravizza αναφέρει ότι τα πρώτα 

έντεκα μέτρα μπορούν να θεωρηθούν ως έκθεση και τα υπόλοιπα ως ανάπτυξη. Η 

«έκθεση» δεν χρησιμοποιείται εδώ με τη στενή μορφολογική της έννοια, αλλά 

κυριολεκτικά, αφού στα πρώτα αυτά έντεκα μέτρα υπάρχει, κατά τον Ravizzza, όλο 

το υλικό που στη συνέχεια υφίσταται επεξεργασία. Ο D. Osmond- Smith37 προτείνει 

μια διαφορετική άποψη -που έχει ήδη αναφερθεί- η οποία στηρίζεται περισσότερο 

στο περιεχόμενο του κειμένου και στην υφή του μουσικού υλικού, χωρίζοντας το 

μέρος αυτό σε τρία τμήματα: «νερό»- «φωτιά»- «νερό».

Το μουσικό υλικό του πρώτου μέρους συνίσταται σε συνηχήσεις και σειρές. 

Στο πρώτο τμήμα «νερό» κυριαρχούν δύο συνηχήσεις που εναλλάσσονται μεταξύ 

τους και εμφανίζονται τρεις φορές η κάθε μία. Η πρώτη (1) αποτελείται από οχτώ 

τονικά ύψη (d- a- c- eb- f#- bb-c#- e), ενώ η δεύτερη από τέσσερα (c- eb- g- b) (σχ.Αα). 

Όπως φανερώνεται και από τις συνηχήσεις αυτές το αρμονικό υπόβαθρο του μέρους 

στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος στη συσσώρευση διαστημάτων τρίτης.

2
^ 3 3 Ε 5 = = = ^ =1 ·~Θ-

{0  00

Σχ. 4οι

36Ravizza, V., “Sinfonia fur acht Singstimmen und Orchester von Luciano Berio”, Analyse- Melos, 
Vol. XLI/5, (Sept.- Oct. 1974), o. 293.
j7 Osmond- Smith, D., “From myth to music: Levi- Strausses Mythologiques and Berio’s Sinfonia”, 
The Musical Quarterly, Apr. 1981, Vol.LXVII, No 2, σ.240.



Η πρώτη συνήχηση εμφανίζεται στην αρχή του μέρους, στο Α και στο C, ενώ 

η δεύτερη στα ενδιάμεσα διαστήματα (μέτρα 3, Α12, C5). Ενώ στο πρώτο μέτρο η 

συνήχηση 1 περιλαμβάνει μόνο τα οχτώ προαναφερθέντα τονικά ύψη, στο Α και C 

είναι εμπλουτισμένη και με τα συμπληρωματικά τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

cluster αποτελούμενο από όλα τα τονικά ύψη, το οποίο εκτελείται από το σύνολο της 

ορχήστρας σε δυναμική ff.

Εξετάζοντας τις δύο πρώτες συνηχήσεις παρατηρούμε ότι έχουν δύο κοινά 

στοιχεία (c- eb). Αφού το σύνολο των στοιχείων τους είναι 12 είναι επόμενο να 

λείπουν δύο τονικά ύψη: το f  k o l  to g#. Εκτός από τα σημεία Α κ ο ι  C, το g# 

εμφανίζεται στο Α9 στη χαμηλή περιοχή (μπάσο τούμπα, κοντραμπάσο), ενώ το f  στο 

Α13 στην ψηλή περιοχή (φλάουτο, τρομπέτα, σοπράνο) δημιουργώντας μάλιστα εφέ 

ηχούς. Στη συνέχεια, στο C5-6 τα δύο αυτά τονικά ύψη εμφανίζονται στην ίδια 

γραμμή στα μπάσα όργανα (μπάσο τούμπα, φαγκότο.).

Στο μέτρο D4 παρουσιάζεται μια «υβριδική» συνήχηση, που είναι 

αποτέλεσμα της μείξης των δυο γνωστών μας συνηχήσεων και η οποία σηματοδοτεί 

και το τέλος της πρώτης ενότητας. Το πρώτο τμήμα «νερό», όσον αφορά την 

άρθρωση και εκφορά του μουσικού υλικού, καθορίζεται κυρίως από 

επαναλαμβανόμενες ατάκες και γρήγορους κυματισμούς στην ένταση (crescendi κο ι  

decrescendi).

Το τμήμα Ε1-Ε3 λειτουργεί ως μετάβαση από το «νερό» στη «φωτιά». Στο Ε4 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ξεκινά το τμήμα «φωτιά» με μια καινούρια συνήχηση 

(3) (σχ. 4β), η οποία βασίζεται και πάλι σε διαστήματα 3ης και περιλαμβάνει τα 

στοιχεία d- f- bb- db.
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Η υφή διαφοροποιείται και οι επαναλαμβανόμενες ατάκες και οι κυματισμοί στην 

ένταση δίνουν τη θέση τους σε tremoli που εκτελούνται από το σαξόφωνο και το 

κλαρινέτο. Το πιάνο και το ηλεκτρικό τσέμπαλο (tast.2) εκτελούν διακοσμητικά

ο ο
στολίδια δίνοντας έμφαση στους φθόγγους της καινούριας συνήχησης. Το 

ηλεκτρικό όργανο (tast.l) από την αρχή του τμήματος αυτού δίνει το αρμονικό 

υπόβαθρο «κρατώντας» τη συνήχηση 3, ενώ στα μέτρα F1-2 η ψηλότερη τρίτη 

μετατοπίζεται δύο φορές προς τα πάνω.

Από το F1 μέχρι περίπου το G κάνει την εμφάνισή της μια τέταρτη 

«συνήχηση» (σχ. 4β), η οποία εμφανίζεται κυρίως σε οριζόντια μορφή και

Η Η Ηπεριλαμβάνει τα τονικά ύψη g - a - a - b . T o  φλάουτο 1 προετοιμάζει τη χειρονομία 

αυτή από το F και στη συνέχεια προστίθενται σταδιακά όλα τα ξύλινα και σε 

μικρότερο βαθμό τα χάλκινα. Από το σημείο αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

ξεκινά το τρίτο τμήμα του μέρους αυτού («νερό») το οποίο διαφέρει ως προς την υφή 

και το υλικό από το πρώτο.

Εξετάζοντας τις τέσσερις συνηχήσεις και διερευνώντας πιθανές σχέσεις 

μεταξύ τους μπορούμε να εξαγάγουμε τα εξής συμπεράσματα39: 

α) Στην πρώτη και τρίτη συνήχηση κυριαρχεί το διάστημα 3ης μικρής (c- eb/ c#- e), 

ενώ στη δεύτερη και τέταρτη το διάστημα 3ης μεγάλης (g- b/ gb- bb).

Τα στολίδια αυτά αποτελούν το πρωταρχικό υλικό, το οποίο θα δημιουργήσει στη συνέχεια μια 
περιστρεφόμενη σειρά από τονικά ύψη, όπως θα δούμε παρακάτω.
39 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio ’s Sinfonia, , σ. 17.



β) Θεωρώντας το f# της συνήχησης 1 ως gb, αν μεταθέσουμε το διάστημα gb- bb της 

συνήχησης 1 μια οκτάβα ψηλότερα προκύπτει η 3η μεγάλη της συνήχησης 4. 

γ) Οι συνηχήσεις 1 και 2 έχουν δύο κοινούς φθόγγους στην ίδια περιοχή (c- eb).

Παράλληλα με τη συνήχηση 4 εξελίσσεται και μια άλλη ιδέα σε διαφορετικό 

επίπεδο: από το F4 το τρομπόνι, το βιολοντσέλο και το κόντρα μπάσο εισάγουν το 

μοτίβο d°- eb- d, το οποίο γίνεται αρκετά επίμονο και υπενθυμίζει την κίνηση της 

σοπράνο στο Β (f#- e- f). Η χειρονομία αυτή, που συνεχίζεται κάπως 

διαφοροποιημένη από τα μπάσα όργανα μέχρι το Η, μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

“idee fixe” και υπογραμμίζει την αντίθεση «eau celeste/ eau terrestre» (ουράνιο νερό/ 

γήινο νερό).40

Στα παραπάνω επίπεδα προστίθεται και ένα τρίτο: μια περιστρεφόμενη 

ακολουθία τονικών υψών που ξεκινά στο F12 και εξαλείφεται αρκετά αργότερα, 

περίπου στο Κ. Η σειρά αυτή αποτελείται από τα παρακάτω 18 στοιχεία, που είναι 

συμπληρωματικά της συνήχησης 4 (εξαιρείται το c# που θα εμφανιστεί αργότερα): 

d- eb- g- b- f- c- d- g- eb | - g- d- eb- f- b- c- d- eb- e

Η σειρά παρουσιάζει συμμετρία ως προς τα στοιχεία της. Αν τη χωρίσουμε στη μέση 

(9+9) παρατηρούμε ότι τα δύο τμήματα είναι κατασκευασμένα με παρόμοιο τρόπο: 

τα τρία πρώτα στοιχεία των δύο τμημάτων περιλαμβάνουν τα τονικά ύψη d- eb- g, 

στη συνέχεια ακολουθούν τα b- f  (ανεστραμμένο στο δεύτερο τμήμα), ακολουθεί το 

c- d αυτούσιο και στα δύο τμήματα και τέλος το d- g- eb που έχει αντικατασταθεί από 

το d- eb- e.41 Στο κέντρο επίσης της σειράς υπάρχει ένα ακόμη αντεστραμμένο τμήμα

ι_ Η Κ
με άξονα το e (d- g- e / e - g- d).

40 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ.19.
41 O Berio αποφεύγει σκόπιμα στο σημείο αυτό το g, γιατί αν υπήρχε θα εμφανιζόταν τέσσερις φορές 
στη σειρά αυτή το g κοι το d, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία από δύο φορές. Αντίθετα, χρησιμοποιεί στη 
θέση του το eb, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί όπως είδαμε και παραπάνω ως «idee fixe» μαζί με το 
d k o l  το db. Το μοτίβο αυτό παραμένει ακόμα και μετά την ολοκληρωτική εξάλειψη της σειράς. 
(Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ.19.)
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Η σειρά παρουσιάζεται κυρίως από τα έγχορδα με σχολιασμό ετεροφωνικού 

χαρακτήρα από τα πνευστά. Οι δύο πρώτες εκθέσεις της σειράς είναι πλήρεις (μέτρα 

F12- G4 k o l  G6- Η), ενώ οι δύο επόμενες αποσπασματικές (μέτρα Η4-Η6 κοα, 11-13).

Αξίζει να προσέξουμε ότι στο μέτρο G9 και ενώ εκτυλίσσεται για δεύτερη 

συνεχή φορά η σειρά κάνει την πρώτη του εμφάνιση το c# στη χαμηλή περιοχή 

(κοντραμπάσο και κοντραφαγκότο), το οποίο ήταν το μόνο που έλειπε από το σύνολο 

των στοιχείων της σειράς και της τελευταίας συνήχησης.

Επίσης, ένα άλλο επίπεδο προστίθεται από το κόρνο και το τρομπόνι, τα 

οποία, εξελίσσοντας την προηγούμενη «idee fixe» πραγματοποιούν ταλάντωση 

ανάμεσα στους φθόγγους db κοα eb από το Η μέχρι και το 13, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό ώθηση στην επακόλουθη κλιμάκωση.

Όλα τα επίπεδα αυτά που συσσωρεύονται στο σημείο αυτό εξαλείφονται 

σχεδόν άμεσα. Οι φωνές μετατρέπονται σε θόρυβο και εξαφανίζονται. Στην 

κλιμάκωση, στην οποία συμμετέχει η πλειοψηφία των πνευστών και των εγχόρδων, 

απαντά αμέσως το κόρνο και στη συνέχεια η άρπα, το πιάνο και το τσέμπαλο, 

προετοιμάζοντας το έδαφος για το ηχόχρωμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Η δεύτερη και ισχυρότερη κλιμάκωση ακολουθείται από ένα χρωματικό 

cluster που περιλαμβάνει όλα τα τονικά ύψη και παίζεται σε δυναμική ff μβ τη 

συμμετοχή ολόκληρης της ορχήστρας, υπενθυμίζοντας τα σημεία Α και C της 

πρώτης ενότητας. Είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται το υλικό αυτό στο μέρος 

αυτό.42

Μετά τη δεύτερη κλιμάκωση τη σκυτάλη παίρνει η άρπα, το πιάνο και το 

τσέμπαλο, συνεχίζοντας την κίνηση που έχουν ήδη προετοιμάσει, παρουσιάζοντας 

μια ακόμα εκδοχή της σειράς μετά από μια μικρή εισαγωγή τριών μέτρων. Η σειρά
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42 Τέτοια clusters συναντάμε στη συνέχεια στο τρίτο μέρος, όπου αποτελούν ένα από τα βασικά δομικά 
στοιχεία.



είναι ελαφρώς διαφοροποιημένη, διατηρεί εντούτοις τον αρχικό χαρακτήρα της. Από 

το J5 και μετά η σειρά αλλοιώνεται αρκετά και μετά το J11 η ροή διακόπτεται βίαια 

από ένα ισχυρό c- από το κόρνο, την άρπα, το πιάνο, το τσέμπαλο, τη μαρίμπα και 

το βιμπράφωνο. Ο κύκλος των τονικών υψών ξεκινά για μια ακόμη φορά από την 

αρχή σαφώς παραποιημένος και μετουσιώνεται σε μια αυτόνομη νευρώδη μελωδική 

γραμμή.

Ένα μέτρο πριν από το Κ το κόρνο διακόπτει για μια ακόμη φορά την ορμή 

της ορχήστρας, η οποία όμως συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά προμηνύοντας μια 

μεγάλη κορύφωση.

Στο L ενώ η ορχήστρα έχει φτάσει σε ένα έντονο fff υποχωρεί απότομα και 

απαντά σ’ αυτήν το πιάνο με κεντρικό φθόγγο το a, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα 

στη μελωδική γραμμή. Αφού πραγματοποιείται ο διάλογος πιάνου- ορχήστρας για 

τρεις φορές, οι φωνές εισάγουν την πρώτη συνήχηση, όπως ακριβώς στην αρχή του 

μέρους, με τη διαφορά ότι τώρα δεν είναι a capella. Η ορχήστρα εξακολουθεί να 

εκτελεί κάποιες σπασμωδικές χειρονομίες, οι οποίες όμως υποχωρούν και σταδιακά 

εξαφανίζονται. Στο L11 το μόνο που υπενθυμίζει τις εκρήξεις της ορχήστρας είναι 

ένα φλάουτο που εκτελεί ένα αραιό σχετικά σόλο μέχρι το τέλος του μέρους.

Τρία μέτρα πριν από το τέλος οι φωνές περνούν από τη συνήχηση 1 στη 

συνήχηση 2 και παραμένουν στην τελευταία, ενώ τα έγχορδα εκτελούν τη συνήχηση 

1. Το μέρος τελειώνει, όπως ακριβώς ξεκίνησε, με το χτύπημα των tam- tam, ενώ οι 

φωνές διατηρούν μια μικρή ανάμνηση της συνήχησης 2.



2.3 Δραματουργία.

Οι φωνές ξεκινούν κυριολεκτικά από τη σιωπή με κλειστό το στόμα σε 

δυναμική ρρρρ, ενώ υπάρχει ένα κλίμα μυστηρίου που δημιουργείται από τα tam-tam. 

Η συνήχηση είναι στατική και επαναλαμβάνεται τρεις φορές μέχρι να εξελιχθεί με 

δύο μικρές παύσεις στο ενδιάμεσο, οι οποίες δίνουν ώθηση στην εξέλιξη, καθώς 

επιτείνουν την περιέργεια του ακροατή. Στο μέτρο 3 παρατηρείται ρυθμική πύκνωση 

και η ένταση ανεβαίνει, ενώ στην αρχή των μέτρων 5 και 6 εισάγεται για πρώτη 

φορά σύμφωνο στις φωνές (“feu”) και στο τέλος του 6 ξεκινά η αφήγηση από τον 

μπάσο.

Από το μέτρο 7 εισάγονται σιγά- σιγά κι άλλα όργανα και οι φωνές κινούνται 

με μεγαλύτερη ανεξαρτησία δημιουργώντας ηχητικό τοπίο με απομονωμένες λέξεις 

και φωνητικά υλικά, ενώ ο μπάσος αφηγείται ένα μέρος από την εισαγωγική 

παράγραφο του Μ\24· Η ροή της αφήγησης διακόπτεται απότομα στο Α από ένα 

δυνατό -το πιο δυνατό μέχρι τώρα- ξέσπασμα ολόκληρης της ορχήστρας, η οποία 

εμφανίζεται για πρώτη φορά εδώ tutti κοα, ff. Στο σημείο αυτό γίνεται απόλυτα 

αισθητή η πρόθεση του Berio να βρίσκει αντιστοιχίες ανάμεσα στον ήχο των 

οργάνων και των φωνών43: τα όργανα πραγματοποιούν κυματισμούς στην ένταση με 

γρήγορα crescendi κοα, decrescendi, τα τρομπόνια, οι τρομπέτες και το κόρνο παίζουν 

το καθένα με διαφορετική σουρντίνα και οι φωνές κινούνται οριζόντια τραγουδώντας 

φωνήεντα, έχοντας έναν καθαρά οργανικό χαρακτήρα.

Στο μέτρο Α4 τα κρουστά μαζί με το ηλεκτρικό τσέμπαλο (tastiera 2) παίζουν 

ρυθμικά όγδοα προσπαθώντας να «επαναφέρουν την τάξη» στο χάος που έχει 

δημιουργηθεί προηγουμένως. Το ρυθμικό σχήμα αυτό (χρησιμοποιώντας ως τονικό 

υλικό τη συνήχηση 2) επαναφέρει σε μια κατάσταση παρόμοια με την αρχή του
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μέρους, με τη διαφορά ότι στις φωνές έχουν προστεθεί κάποια όργανα, χωρίς παρ’ 

όλα αυτά να αλλοιώνουν τον αρχικό χαρακτήρα. Πάλι πραγματοποιούνται τρεις 

«προσπάθειες» με παύσεις στο ενδιάμεσο μέχρι να ξαναξεκινήσει η αφήγηση στο 

μέτρο Α13, όπως ακριβώς συνέβη και στην αρχή.

Εδώ οι φωνές, σε αντίθεση με την πρώτη φορά που συνόδευαν την αφήγηση, 

σταματούν και μένουν μόνο οι σοπράνο. Η πρώτη σοπράνο επαναλαμβάνει τρεις 

φορές τη λέξη “pluie” και η τρομπέτα 1 της απαντά, δημιουργώντας ηχώ εξαιτίας των 

κρατημένων φθόγγων του φλάουτου και της δεύτερης σοπράνο. Ο μπάσος αυτή τη 

φορά αφηγείται ένα κομμάτι από την τελική παράγραφο του Μι 24·

Στο Β εισάγονται σταδιακά και οι υπόλοιπες φωνές, δημιουργώντας ένα αραιό 

ηχητικό τοπίο, επαναλαμβάνοντας απομονωμένες λέξεις και φωνητικά υλικά. Η 

υπόλοιπη ορχήστρα χαρακτηρίζεται από μία στατικότητα, κάτι που φαίνεται κυρίως 

στα έγχορδα, τα οποία παρά το γεγονός ότι κινούνται με ανοδικά και καθοδικά 

glissandi παραμένουν πάντα στην ίδια συνήχηση. Ο αφηγητής τελειώνει στο Β5 με το 

σχόλιο του Levi- Strauss “ce myth nous retiendra longtemps”, 7Γου ακούγεται σχεδόν 

μόνο του καθώς σβήνουν τα έγχορδα.

Στο C η ορχήστρα ξεσπά για δεύτερη φορά σαν να «αντιδρά» στα λόγια του 

αφηγητή και μετά την έκρηξη επικρατεί μια κατάσταση χάους. Όπως συνέβη και στα 

μέτρα Α4- Α7, τα ρυθμικά όγδοα των κρουστών, τα οποία μιμούνται στη συνέχεια τα 

κόρνα, επιδιώκουν να επαναφέρουν την «αίσθηση της τάξης».

Στο D οι φωνές συνεχίζουν μετά από μια μικρή παύση, όμως αυτό δεν 

καταλήγει σε ένα τρίτο ξέσπασμα της ορχήστρας, όπως θα ήταν αναμενόμενο. Το 

ηχητικό τοπίο των φωνών πυκνώνει και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία 

εμφάνιση της λέξης “vie”.
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Η αλλαγή της υφής στο Ε4 σηματοδοτεί την έναρξη του τμήματος «φωτιά». 

Τα γεμάτα ενέργεια tremoli πυκνώνουν (Ε8) και αραιώνουν αμέσως (Ε9) 

παραχωρώντας τη θέση τους σε μια νέα χειρονομία που ξεκινά από το πρώτο 

φλάουτο και οδηγεί στο τελευταίο τμήμα αυτού του μέρους. Η συνεχόμενη αφήγηση 

έχει εξαφανιστεί και τη θέση της την έχει δώσει σε ακαθόριστους ψιθύρους και 

τραγούδι.

Από το F3 και μετά κυριαρχεί η πολυεπίπεδη δομή και οι γρήγοροι 

κυματισμοί στην ένταση. Παρά τη συσσώρευση πολλών υλικών, το τμήμα αυτό θα 

χαρακτηριζόταν μάλλον στατικό, αφού δεν δίνει ιδιαίτερη ώθηση στη μουσική 

εξέλιξη.

Από το Η το υλικό, τόσο στις φωνές όσο και στα όργανα, πυκνώνει, ώστε στο 

14 φτάνουμε σε μια μέγιστη κλιμάκωση, η οποία όμως διακόπτεται βίαια ένα μέτρο 

αργότερα (15). Η κορύφωση αυτή είναι η τρίτη και τελευταία φορά για αυτό το μέρος, 

όπου συμμετέχει όλη η ορχήστρα με όλη της την ένταση. Δύο μέτρα αργότερα το 

τοπίο αραιώνει σε μεγάλο βαθμό και συνεχίζουν μόνο η άρπα, το πιάνο και το 

ηλεκτρικό τσέμπαλο (tast.2) που εκτελούν μια νευρώδη και ορμητική μελωδία. Η 

κίνηση αυτή διακόπτεται απότομα στο 111, συνεχίζεται όμως στο επόμενο μέτρο και 

μάλιστα συμμετέχουν σ’ αυτήν όλο και περισσότερα όργανα. Πριν από το Κ έχουμε 

και πάλι μια μικρή διακοπή, η ορχήστρα όμως συνεχίζει με ακόμα μεγαλύτερη ορμή.

Θα περίμενε κανείς μετά από μια τέτοια κλιμάκωση μια μεγάλη κορύφωση, η 

οποία όμως δεν έρχεται ποτέ στο μέρος αυτό. Ο ίδιος ο Berio σε μια συνέντευξή τον 

αναφέρει ότι «η εξέλιξη του πρώτου μέρους διακόπτεται» και «το μέρος αυτό δεν 

φτάνει ποτέ σε ένα πραγματικό τέλος. Σταματάει ξαφνικά και μένει ανοιχτό».44
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Μετά το L εκτυλίσσεται μια έντονη αντιπαράθεση της ορχήστρας με το σόλο 

πιάνο, το οποίο απαντά τρεις φορές στην ορμητική της κίνηση. Η ορχήστρα συνεχίζει 

αρχικά με την ίδια ένταση, όμως στο L7 υποχωρεί απότομα και «παραχωρεί» τη θέση 

της στις φωνές. Οι πολύ αραιές πια χειρονομίες της ορχήστρας υποχωρούν και το 

μέρος τελειώνει βυθισμένο σε μια θολή μυστηριακή σιωπή, όπως ακριβώς ξεκίνησε.
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3. Δεύτερο μέρος.

3.1 Κείμενο (Φωνητικό υλικό).

Η Galina V. Grigoreva σε άρθρο που δημοσίευσε το 199545 παραθέτει τα 

σχεδιαγράμματα του Berio για τη σύνθεση του έργου “Ο King” (σχ. 5, σχ.6).4 

Σύμφωνα μ’ αυτά, η αρχική ιδέα για το φωνητικό υλικό του έργου αυτού στηρίζεται 

στη λέξη “pace” (ειρήνη) και για την ακρίβεια στην προφορά της σε πέντε 

διαφορετικές γλώσσες.47 Στη συνέχεια, όμως, η ερευνήτρια διαπιστώνει ότι ο 

συνθέτης δεν υλοποίησε τελικά αυτή την ιδέα, αλλά χρησιμοποίησε τα γράμματα της 

φράσης “Ο Martin Luther King” για τη δημιουργία του φωνητικού υλικού. Εισάγει 

αρχικά τα φωνήεντα και μετά τα σύμφωνα, ώστε μέχρι το τέλος του έργου 

αποκρυσταλλώνεται σταδιακά η παραπάνω φράση.

45 Grigoreva, G., “Luciano Berio’s Skizzen zu 0  King”., Mitteilungen der Paul Sacher Stifftung, Vol. 
8, Mar. 1995.
46 Τα σκίτσα αυτά αφορούν τη δημιουργία του ορχηστρικού έργου “Ο King” (1967) για μεσόφωνο, 
φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, τσέλο και πιάνο, που στη συνέχεια τροποποιήθηκε και ενσωματώθηκε στη 
Sinfonia.
47 Κάτω δεξιά στο πρώτο από τα χειρόγραφα (σχ.5) μπορούμε να διακρίνουμε το σχεδιάγραμμα του 
Berio σύμφωνα με την ιδέα αυτή:
P A C E -*  ΑΕ 
ΡΑΙΧ -► Ε 
PEA C E^  I 
POKOJAY -* Ο 
RUHE-* U.
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Στο δεύτερο χειρόγραφο (σχ. 6) απεικονίζεται με γλαφυρότητα ο τρόπος με 

τον οποίο χειρίζεται ο συνθέτης το φωνητικό υλικό του. Οι πρώτες τέσσερις σειρές



περιέχουν μόνο φωνήεντα48 και σε πρώτο επίπεδο η θέση τους φαίνεται τυχαία μέχρι 

την τελική τους μορφή στη σειρά 4. Η σειρά των φωνηέντων αυτών όμως είναι πολύ 

καλά μελετημένη και στηρίζεται στους κανόνες του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου 

(International Phonetic Alphabet) 49 Σύμφωνα μ’ αυτό, τα φωνήεντα ταξινομούνται 

ανάλογα με την «τοποθέτησή» τους στο στόμα (μπροστά ή πίσω) και ανάλογα με 

το πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι το στόμα τη στιγμή της προφοράς τους. Κατ’ 

αντιστοιχία, η ταξινόμηση των συμφώνων σχετίζεται με την «τοποθέτησή» τους στο 

στόμα, την ποσότητα του αέρα που απελευθερώνουν και την ηχηρότητά τους. Το 

ακόλουθο σχήμα δείχνει την κατάταξη των φωνηέντων σύμφωνα με τις παραπάνω 

αρχές.50 (Το γράμμα «ε» του σχ.7 ανταποκρίνεται στο σύμβολο «3» τον Berio.)

Front
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Σχ. 7

Επιστρέφοντας στο φωνητικό υλικό του “Ο King” και λαμβάνοντας υπόψη το 

σχήμα διαπιστώνουμε ότι τα φωνήεντα της πρώτης σειράς του σκίτσου 2 χαράζουν 

νοητά μια αριστερόστροφη κυκλική πορεία πάνω στο σχήμα του Ι.Ρ.Α.. Αντίστοιχα, 

τα φωνήεντα της δεύτερης σειράς πραγματοποιούν δύο μικρές τριγωνικές 

αριστερόστροφες διαδρομές, ενώ της τρίτης δύο τριγωνικές διαδρομές, από τις οποίες 

η μια είναι δεξιόστροφη και η άλλη αριστερόστροφη. Μετά από τις διαδικασίες 

αυτές, ο Berio καταλήγει στη σειρά 4, τα φωνήεντα της οποίας χαράζουν νοητά δυο

48 Το σύμβολο 3 χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το φωνήεν “e” όπως προφέρεται στη λέξη “Luther”.
49 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano Berio's Sinfonia, o.35.
50 International Phonetic Assosiation, The Principles o f  the International Phonetic Association. I.P.A , 
London, 1949, σ. 10.
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μικρές τριγωνικές δεξιόστροφες τροχιές και έχουν πάρει την τελική τους θέση. Η 

σχέση των τεσσάρων πρώτων σειρών με το σχήμα του Ι.Ρ.Α. φαίνεται στο σχ. 8.Μ 

i 3 a ο u i  ̂ ο ΐ 3 a υ i ο a i 3 u i o a i u 3 '

o e >

Σχ. 8

Αφού τα φωνήεντα έχουν σταθεροποιηθεί, προστίθενται σταδιακά τα 

σύμφωνα: αρχικά τα «ηχηρά» και στη συνέχεια τα «μή ηχηρά». Το πρώτο σύμφωνο 

που εισάγεται είναι το [η]52 και ακολουθούν τα [m] κοα, [1]. Στην πρώτη εκδοχή (όπως 

φαίνεται στο χειρόγραφο του συνθέτη) εισάγεται στη συνέχεια το [k], το [θ] και τέλος 

το [t], ενώ στη Sinfonia η σειρά των τριών τελευταίων συμφώνων είναι ανάποδη.

3.2 Μουσικό υλικό.

Το έργο Ό  King’ ενσωματώθηκε στη Sinfonia πιθανότατα για να γεφυρώσει 

το χάσμα ανάμεσα στην αρμονική απλότητα του πρώτου μέρους και στην

ο
πολυπλοκότητα του τρίτου. Το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι μια κυκλικά 

περιστρεφόμενη σειρά τονικών υψών και μια ρυθμική σειρά.

3.2.1 Η σειρά των τονικών υψών και οι ιδιότητες της.

Η σειρά αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία- τονικά ύψη : 

f ab a bb b c# d

Μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες με βάση την τριπλή εμφάνιση του f a.

α) f  a b c#

β )  f  a ab bb d c# b

51 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ.36.
52 Με το σύμβολο αυτό υπονοείται ο ήχος της λέξης ‘King’.

Osmond- Smith, D., Berio, Oxford University Press, 1991, σ. 53-54.



7) f  a b d c# g# d bb ab bb

Η πρώτη ενότητα χρησιμοποιεί τέσσερα τονικά ύψη, η δεύτερη εφτά και η 

τρίτη δέκα (στην πραγματικότητα εφτά με κάποιες επαναλήψεις). Μελετώντας τις 

τρεις αυτές ακολουθίες διαπιστώνουμε ότι περιέχουν τμήματα που 

επαναλαμβάνονται: το f-a είναι κοινό και στις τρεις, το a - b υπάρχει στην πρώτη και 

την τρίτη ακολουθία, το a - bb στην δεύτερη και την τρίτη και το d - c# επίσης στην 

δεύτερη και την τρίτη. Μπορούμε επιπλέον εύκολα να εντοπίσουμε ανεστραμμένα 

τμήματα στις παραπάνω ακολουθίες: το b - c# στο τέλος της πρώτης σειράς το 

συναντάμε ανεστραμμένο (c# - b) στο τέλος της δεύτερης. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ab

-  bb - d της δεύτερης ακολουθίας υπάρχει ανεστραμμένο στην τρίτη (d - bb - ab).

Βασικό στιλιστικό χαρακτηριστικό των σειρών αυτών αποτελεί η επανάληψη 

δύο τμημάτων που αποτελούνται από τρία τονικά ύψη: f -  a - b στην πρώτη και την 

τρίτη ακολουθία και ab -  bb - d στην δεύτερη και την τρίτη. Τα τμήματα αυτά 

λειτουργούν ως κέντρα βάρους και δίνουν την αίσθηση ταλάντωσης ανάμεσα σε δύο 

ολοτονικές (κατά τόνους) περιοχές, από τις οποίες η μία έχει ως πυρήνα το f  και η 

άλλη το d.

Εξερευνώντας σε βάθος την ακολουθία στο σύνολό της μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι ανάμεσα στις ολοτονικές περιοχές εμφανίζεται πάντα ένα 

ημιτόνιο, το οποίο οριοθετεί την περιοχή και προαναγγέλλει την επόμενη, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (τα ημιτόνια σημειώνονται με αγκύλη, ενώ οι 

ολοτονικές περιοχές με έντονη γραφή):

f  - a - b - c# - f  - [a - ab] - bb - [d - c#] - b - f  - a - b - [d - c#] - g# - d

u b  b  i b- b -a - b

Τέλος, στα εικοσιένα αυτά στοιχεία υπάρχει μια διαστηματική σχέση που 

επαναλαμβάνεται:
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f -  a - b - c# - [ f  - a - ab ]- [bb - d - c# ] - b - f  - a - b - (d - c# - g# - d -

bb -ab - bb)

To f - a - ab ακολουθείται από το bb - d - c# , το οποίο είναι το ίδιο σύνολο 

τοποθετημένο μια τέταρτη καθαρή ψηλότερα. Τα δύο αυτά σύνολα είναι στη μέση 

των πρώτων δεκατεσσάρων και ακολουθούνται από άλλα εφτά με πιο χαλαρές 

διαστηματικές σχέσεις.

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να τμηματοποιήσουμε την παραπάνω σειρά των 

21 στοιχείων με τρεις διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

κριτήρια54:

α) με βάση την τριπλή επιστροφή του f - a (4+7+10) 

β) με βάση τις ολοτονικές περιοχές (6+3+5+2+5) 

γ) με βάση τις διαστηματικές σχέσεις (14+7).

3.2.2 Μακροδομή.

Παράλληλα με τις παραπάνω ακολουθίες εκτυλίσσεται και μια μακροδομική 

μεγενθυμένη εκδοχή της σειράς, κάτι που γίνεται αισθητό μέσω των sforzandi. Με 

τον τρόπο αυτό δημιουργούνται πέντε ακόμα ακολουθίες σε δυναμική ff, οι οποίες 

φυσικά είναι άρρηκτα συνδεμένες με τη βασική σειρά των 21 στοιχείων. Οι 

ακολουθίες αυτές σε επίπεδο μακροδομής είναι οι παρακάτω:

1. Ξεκινά στο μέτρο 1, συνεχίζει στο 7, A3, Α5, Α6 και αποτελείται από τα 

στοιχεία f  -  a -  b -  c#. Επιδιώκοντας να συσχετίσουμε τη μακροδομή και τη 

μικροδομή διαπιστώνουμε ότι από τους τέσσερις αυτούς φθόγγους ο πρώτος
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ανήκει στην πρώτη ενότητα55 της βασικής σειράς, οι δύο επόμενοι στην 

δεύτερη ενότητα και ο τελευταίος στην τρίτη.

2. Η δεύτερη ακολουθία (μέτρα Β1, Β3, Β7, Β8, Β13) περιλαμβάνει τα στοιχεία 

f -  a - ab - bb -  d -  c#, από τα οποία τα δύο πρώτα αντιστοιχούν στην πρώτη 

ενότητα της σειράς, τα τρία επόμενα στη δεύτερη ενότητα και το τελευταίο 

στην τρίτη.

3. Η τρίτη (μέτρα C3, C5, C8, C9, Cl 1, C12, C13, C16) περιλαμβάνει τα b - f - 

a - b - f - d - c # - g # - d - b b, στοιχεία δηλαδή από ολόκληρη τη σειρά: το 

πρώτο από την πρώτη ενότητα, τα τρία επόμενα από τη δεύτερη και τα 

υπόλοιπα από την τρίτη.

4. Η τέταρτη (μέτρα D5, D6, D9, DIO, Dl l ,  D14, D16) πέριλαμβάνει τα ab - 

bb -  f  -  a -  b -  c# - g -  g# - d - bb, από τα οποία τα δύο πρώτα αντιστοιχούν 

στη δεύτερη ενότητα της βασικής σειράς, ενώ τα υπόλοιπα στην τρίτη.56

5. Η πέμπτη ακολουθία (μέτρα Ε2, Ε4, Ε5, F ) είναι η πιο πυκνή από όλες της 

υπόλοιπες και έχει πιθανόν χαρακτήρα ανακεφαλαίωσης λίγο πριν από την 

κορύφωση καθώς και «υπενθύμισης» του βασικού υλικού, αφού από το 

σημείο αυτό και μετά διαφοροποιείται η υφή του έργου. Περιλαμβάνει τα 

στοιχεία f  -  a - ab -  bb -  d - c# , τα δύο πρώτα από την πρώτη και τα 

υπόλοιπα από τη δεύτερη ενότητα.

Αν παραθέσουμε διαδοχικά τις πέντε αυτές «μακρο-σειρές» διαπιστώνουμε ότι το
cn

σύνολό τους σχηματίζει επακριβώς τη βασική σειρά με τον εξής τρόπο :

55 Σχετικά με τις ενότητες τις σειράς βλ. παραπάνω, όπου ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με βάση 
την τριπλή εμφάνιση του f  -  a.
56 Στην τέταρτη αυτή μακροδομική εκδοχή της σειράς μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ψηλό g 
είναι το μοναδικό τονικό ύψος που δεν συμπεριλαμβάνεται στη βασική σειρά. Η εμφάνισή του εδώ 
έχει συγκεκριμένη λειτουργία: την προετοιμασία για τη μετάβαση στο Ε, όπου διαφοροποιείται η υφή 
του μέρους αυτού.
57 Τα νούμερα στην γραμμή κάτω από τα τονικά ύψη καθώς και οι κάθετοι ανταποκρίνονται στις πέντε 
«μακρο- σειρές», αντίθετα η διπλή κάθετη γραμμή οριοθετεί το τέλος της βασικής σειράς.
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f a b c # / f  a ab bb d c # /b  f  a b (f) d c# g# d bb/ a b bb |j f a  b

(1) (2) (3) (4)

c# ( g g# d bb) / f  a (f) ab bb d c# /

(5)

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι σε επίπεδο μακροδομής πραγματοποιείται μια 

πλήρης έκθεση της σειράς και μια ημιτελής. Σχετικά με το «διάλογο» ανάμεσα στη 

μικροδομή και τη μακροδομή, ο Victor Ravizza παρατηρεί ότι στο μέρος αυτό

'  5 8υπάρχει «μια ιδιόρρυθμη πολυφωνία, μια αντίστιξη της μονοφωνίας».

Συνολικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στις ακολουθίες αυτές παίρνουν

μέρος κυρίως το πιάνο και τα πνευστά και σε πολύ μικρότερο βαθμό τα έγχορδα. Δύο

μέτρα πριν από το F στα sforzandi συμμετέχουν και οι φωνές και η πλειοψηφία της 

ορχήστρας, καθώς οδηγούμαστε σταδιακά προς την κορύφωση, ενώ δύο μέτρα μετά 

το Ε το υλικό πυκνώνει και έχουμε πάλι ένα sforzando με τη συμμετοχή ολόκληρης 

σχεδόν της ορχήστρας. Οι ακολουθίες αυτές σε μακροσκοπικό επίπεδο εξαφανίζονται 

μετά το F, καθώς η υφή αλλάζει, ακολουθεί η κορύφωση και ο απόηχός της.

3.2.3 Η ρυθμική σειρά.

Εκτός από τη βασική σειρά με τα 21 τονικά ύψη στο έργο αυτό υπάρχει και 

μια ρυθμική σειρά, η οποία αποτελείται από 20 στοιχεία και επαναλαμβάνεται 

κυκλικά. Οι δυο σειρές ξεκινούν μαζί και, εξαιτίας της «έλλειψης» ενός στοιχείου 

στη ρυθμική σειρά, τα τονικά ύψη επηρεάζονται από τη μετατόπιση των ρυθμικών

58 Ravizza, V., ό.τ. σ. 294.



αξιών. Στο σχ. 959 απεικονίζεται η ρυθμική σειρά σε σχέση με αυτή των τονικών 

υψών. Ως μονάδα θεωρείται το όγδοο και οι αριθμοί είναι πολλαπλάσιά του. Η διπλή 

κάθετη γραμμή οριοθετεί το τέλος μιας ολοκληρωμένης εμφάνισης της σειράς.

'F  group* ] ‘D group’ J ‘F group’ ) 7 “̂  i D KrouP’
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Η ρυθμική σειρά δεν είναι πάρα πολύ αυστηρή, κάτι που φαίνεται από την 

αρχή του δεύτερου κύκλου, όπου το 8 έχει μετατραπεί σε 17. Ένα από τα βασικά 

τεχνάσματα στα οποία στηρίζεται η βασική σειρά είναι οι ακραίες αντιθέσεις στη 

διάρκεια, που δημιουργούν σύντομα «ασθενή» και μεγάλα «ισχυρά».Η πρώτη 

ευδιάκριτη σχέση ασθενών- ισχυρών εντοπίζεται στη δεύτερη ενότητα της σειράς 

(Aii) και είναι το 1:4. Το ασθενές βρίσκεται στον τελευταίο φθόγγο της περιοχής d, 

ενώ το ισχυρό στον πρώτο της f. Δίνει έμφαση λοιπόν στην ολοτονική περιοχή f. 

Επειδή η σειρά των ρυθμών μετατοπίζεται προς τα πίσω, στο δεύτερο, τρίτο και 

τέταρτο κύκλο της ρυθμικής σειράς η σχέση 1:4 βρίσκεται μέσα στην περιοχή d.

59 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ.27.



Παρά το γεγονός ότι στον πρώτο κύκλο υπερέχει ξεκάθαρα η περιοχή f, στους 

επόμενους τρεις, αν και με μικρότερες αξίες, η περιοχή d κάνει αισθητή την παρουσία 

της ακριβώς λόγω αυτής της «διαφορετικότητας». Η επόμενη εμφανής σχέση 

«ασθενών- ισχυρών» 2: 8 δεν έχει την ίδια λειτουργική σημασία, αφού σε όλους τους 

κύκλους παραμένει στην περιοχή f, παρά τις μετατοπίσεις της.

Η ταλάντωση ανάμεσα στις δύο ολοτονικές περιοχές (την περιοχή f K.C& την  

περιοχή d) αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σειράς, επομένως 

είναι φυσικό να τονιστεί αυτό μέσω των ρυθμικών σχημάτων. Η κάθε ολοτονική 

περιοχή διαχωρίζεται από την επόμενη εξαιτίας κυρίως των ρυθμικών αξιών.60

Το μόνο ασαφές σημείο σε σχέση με το ρυθμό και τις ολοτονικές περιοχές 

είναι η ακολουθία b -  d -  c# - g της τρίτης ενότητας της σειράς, που σχετίζεται με το 

ρυθμικό 2: 7:1: 6. Στον πρώτο κύκλο της ρυθμικής σειράς υπερέχει η περιοχή d, 

καθώς το ασθενές είναι στο c#, ενώ το ισχυρό στο g# και επιπλέον το 1:6 μέσα στην 

περιοχή d επιβεβαιώνει την υπεροχή της. Στον δεύτερο κύκλο το c# είναι ισχυρό 

διεκδικώντας την κυριαρχία της περιοχής f, ενώ το 6 αντιστοιχεί στο d παλεύοντας 

για την κυριαρχία της περιοχής αυτής. Στον τρίτο κύκλο και τα δύο ισχυρά 

υποστηρίζουν την περιοχή d, ενώ στον τέταρτο κύκλο συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με 

τον δεύτερο με τη διαφορά ότι το 1: 6 έχει αντικατασταθεί από το 1:12, δίνοντας 

ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην υπεροχή της περιοχής f. Η ρυθμική σειρά και οι 

σχέσεις μεταξύ των ολοτονικών περιοχών κατά τη διάρκεια του έργου απεικονίζονται 

με λεπτομέρεια στο σχήμα 9.

34
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6 6 7) και διακρίνεται εύκολα από ην επόμενη, στην οποία οι ρυθμικές αξίες μικραίνουν απότομα (3 
2 1).



3.3 Δραματουργία.

Όσον αφορά τη δραματουργία του μέρους αυτού, δημιουργεί μια αίσθηση 

ρευστότητας μέσα σε μια τελετουργική και ταυτόχρονα μυστηριακή ατμόσφαιρα με 

αραιές σχετικά μελωδικές χειρονομίες, που διακόπτονται συχνά από σπασμωδικά 

sforzandi. Ο ήχος είναι στατικός, κάτι που γίνεται αισθητό ακόμα και από το 

χαρακτηρισμό immobile e lontana, και το ύφος ελεγειακό και πένθιμο.61

Η υφή αυτή αλλάζει μονάχα τρία μέτρα πριν από το Ε, όπου εισάγεται ένα 

καινούριο στοιχείο: οι γρήγορες αυξομειώσεις της έντασης (crescendi κοι 

diminuendi), κάτι που συνεχίζεται και παρακάτω, τόσο στις φωνές όσο και στα 

όργανα. Στο Ε2 πραγματοποιείται ένα πρώτο ξέσπασμα της ορχήστρας και των 

φωνών, το οποίο προετοιμάζεται από το προηγούμενο μέτρο με ένα γρήγορο 

crescendo και υποχωρεί αμέσως.

Στο Ε5-Ε6 ξεκινά η προετοιμασία για ένα δεύτερο ξέσπασμα με ένα πιο 

μεγάλο crescendo αυτή τη φορά, ενώ το φλάουτο επιμένει σε ένα ψηλό g 

προμηνύοντας την «έκρηξη».

Τέλος, στο F3 ξεκινά η προετοιμασία για την τελική κορύφωση, ενώ 

ταυτόχρονα έχουμε και τη μεγαλύτερη πύκνωση του υλικού στο μέρος αυτό. Αξίζει 

να παρατηρήσουμε ότι στο F2 η σοπράνο τραγουδά το ψηλό g , όπως προηγουμένως 

το φλάουτο, στην αρχή σε δυναμική ρρ και σταδιακά όλες οι φωνές την ακολουθούν 

για να καταλήξουν όλοι μαζί με την ορχήστρα στην ίδια νότα στην κορύφωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τρεις εκρήξεις εισάγονται σύμφωνα στις φωνές, 

ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν ούτε συχνά ούτε ευδιάκριτα. Τη στιγμή της τελικής 

κορύφωσης οι φωνές έχουν ολοκληρώσει τη φράση “Martin Luther King”.
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61 Ravizza, V., ό.π., σ. 294.



Στο F6 εισάγεται το ταμπούρο, τα bongos και τα καμπανάκια, που μέχρι τώρα 

δεν είχαν χρησιμοποιηθεί καθόλου, με ένα ρυθμικό μοτίβο από πεντάηχα σαν να 

θέλουν να «επαναφέρουν την τάξη» μετά τις σπασμωδικές χειρονομίες της 

ορχήστρας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο πρώτο μέρος της Sinfonia ύστερα από 

τις εκρήξεις των φωνών.

Στη συνέχεια το τοπίο αραιώνει πολύ απότομα: η σοπράνο 1 τραγουδά ένα

r b b 'μέρος από τη β ενότητα της σειράς σε αναστροφή (c# - d -  h -  b - a  - f) λέγοντας τη 

φράση “Ο Martin Luther King”, οι υπόλοιπες φωνές συνοδεύουν με σύντομα 

φωνήεντα σε ακαθόριστο τονικό ύψος και η ορχήστρα συνοδεύει σε χαμηλή 

δυναμική μέχρι που σβήνει εντελώς με μια συγχορδία των φωνών, η κάθε μία από τις 

οποίες λέει από μια συλλαβή της φράσης “Ο Martin Luther King”.
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4. Τρίτο μέρος

4.1 Εισαγωγή.

4.1.1 Η έννοια του κολάζ στην τέχνη.

Ο όρος κολάζ (collage) προέρχεται από το γαλλικό ρήμα coller (κολλάω) και 

δηλώνει την «τεχνική της ζωγραφικής, στην οποία ο καλλιτέχνης κολλάει πάνω σε 

μια επίπεδη επιφάνεια φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων και άλλα σχετικά 

αντικείμενα, συχνά σε συνδυασμό με ζωγραφισμένα κείμενα».62 Οι πρώτοι που 

ενσωμάτωσαν πραγματικά αντικείμενα στους πίνακές τους ήταν οι κυβιστές, οι 

οποίοι χρησιμοποιούσαν τα αντικείμενα αυτά είτε λειτουργικά είτε ως εικονογραφικά 

στοιχεία. Οι φουτουριστές μιμήθηκαν στη συνέχεια τους κυβιστές δίνοντας μάλιστα 

στο κολάζ κοινωνική και ιδεολογική διάσταση, ενώ οι σουρεαλιστές και οι 

ντανταϊστές συνδύαζαν τα αντικείμενα στις συνθέσεις τους με βάση τους συνειρμούς 

που τους γεννούσε το καθένα από αυτά. Στη λογοτεχνία, το κολάζ αποτελεί 

συνηθισμένη τεχνική με πιο σημαντικούς ίσως εκπροσώπους τους νεωτερικούς James 

Joyce k o l Ezra Pound οι οποίοι δημιουργούν έργα που περιέχουν πλήθος νύξεων, 

παραπομπών, παραθεμάτων και δανεισμένων εκφράσεων.

Στη μουσική ο όρος κολάζ χαρακτηρίζει την «αντιπαράθεση ανεξάρτητων 

‘στιλ’ (είτε ταυτοχρόνως είτε διαδοχικά). Τα ξεχωριστά ‘στιλ’ αποτελούνται συνήθως 

από αντίθετους ρυθμούς, μελωδίες ή αρμονίες. Για να γίνει ένα πραγματικό κολάζ, η 

αντιπαράθεση θα πρέπει να αποτελείται από τμήματα με συνοχή, που όμως να 

παράγονται από διαφορετικά μουσικά στοιχεία».63

62 Τόλικα, Ο., Λεξικό της Μουσικής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, Αθήνα.
63 Λεξικό Μουσικής της Οξφόρδης, Michael Kennedy, Γιαλλελή, (μτφ. Η. Φιλίππου, Η. 
Διαμαντούρου, Α. Παντελούς), Αθήνα.
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Ο παραπάνω ορισμός είναι άρρηκτα συνδεμένος με την έννοια του 

παραθέματος. Ο A. Schnittke64 χωρίζει τα παραθέματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

α) σε αυτά που είναι ευδιάκριτα και αναγνωρίσιμα μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον, 

είτε πρόκειται για αυτούσια θέματα είτε για μίμηση ενός συγκεκριμένου τρόπου 

γραφής ενός συνθέτη ή μιας εποχής65 k o l

β) σε αυτά που αποτελούν απλά υπαινιγμούς και δεν είναι τις περισσότερες φορές

, 66εφικτό να αναγνωριστούν απο τον ακροατή.

4.1.2 Ιστορικό πλαίσιο.

Ο Μ. Λαπιδάκης διαχωρίζει την έννοια του κολάζ από αυτή του 

«δαμασμένου» υλικού, τοποθετώντας το κολάζ στο πλαίσιο της μεταπολεμικής 

μουσικής του 20ου αιώνα. Η έννοια του δανεισμένου υλικού εξελίχθηκε παράλληλα 

με την ιστορία της μουσικής, αποκτώντας σε κάθε περίοδο διαφορετική σημασία και 

λειτουργία στο πλαίσιο μιας μουσικής σύνθεσης. Μια ιδιαίτερα σύντομη και 

αφαιρετική ιστορική ανασκόπηση θα βοηθούσε να κατανοήσουμε πληρέστερα την 

έννοια αυτή.

Η πρώτη περίπτωση χρήσης δανεισμένου υλικού απαντάται στις απαρχές της 

πολυφωνικής μουσικής, στα organa τω ν  Leonin k o l  Perotin, στα οποία υπάρχει εκ 

των προτέρων η βασική μελωδική γραμμή, το cantus firmus. Στη συνέχεια, το μοτέτο

64 Schnittke, A., A Schnittke Reader, Polystylistic tendencies in modern music, Edited by Alexander 
Ivashkin,Translated by John Goodliffe, Foreword by Mstislav Rostropovich, July 2002, σ.87-88.
65 Τα παραθέματα αυτά τα ονομάζει “quotations”. Έργα που περιέχουν τέτοιου είδους παραθέματα 
είναι το Piano Trio του Schostakovitch, που μιμείται το στιλ του 18ου αιώνα, το violin concerto του 
Berg, που περιέχει το θέμα από ένα χορικό του Bach, το Stabat Mater του Pederecki, το οποίο 
χρησιμοποιεί ένα παράθεμα από το γρηγοριανό μέλος ως τονική βάση του έργου, κ. ά..
66 Η κατηγορία αυτή των παραθεμάτων χαρακτηρίζεται με τον όρο “allusion” (υπαινιγμός). Η χρήση 
τέτοιων παραθεμάτων είναι συνήθης στους νεοκλασικιστές συνθέτες και στη σύγχρονη εποχή. Ο 
Stravinsky κοα. ο Henze εμπλουτίζουν συχνά τα έργα τους με τεχνάσματα της μουσικής του 
παρελθόντος, ενώ ο Kagel, ο Boulez κοα. ο Ligeti αποτελούν τυπικές περιπτώσεις χρήσης τέτοιου 
είδους «νύξεων» στη μουσική τους.
67 Λαπιδάκης Μ., «Το κολάζ στη μουσική: Η χρήση «δανεισμένου υλικού» στη μουσική 
δημιουργία», Περιοδικό Μουσικός Λόγος, Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Μουσικής, τχ.2, τόμος Α ' 2000, 
Νεφέλη, σ.25.
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αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση σύνθεσης με βάση προϋπάρχον υλικό, τόσο σε

r 6 8  '  0  r 'σχέση με τη μουσική, όσο και σε σχέση με το κείμενο. Κατά το 13 αιώνα είναι 

πολύ συνηθισμένη τεχνική η χρήση μιας γνωστής μελωδίας, συνήθως κάποιου 

τραγουδιού, σε μια από τις ψηλές φωνές των μοτέτων. Στο τέλος του 130ϋ αιώνα το 

μοτέτο αποτελεί το πιο ετερόκλητο είδος μουσικής σύνθεσης. Στην Αναγέννηση η

«παρωδία»69 αποτελεί το κατεξοχήν μουσικό είδος που χρησιμοποιεί δανεισμένο

? 7 0  r rυλικό ως βασικό δομικό στοιχείο της συνθετικής διαδικασίας. Κατά την κλασική 

περίοδο η χρήση δανεισμένου υλικού, που περιορίζεται αισθητά, εντοπίζεται κυρίως 

στην όπερα εξυπηρετώντας στη δραματουργία και την περιγραφή. Ευρεία χρήση 

παραθεμάτων γίνεται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η τεχνική «ποτ πουρί» που 

εισήγαγε ο Mahler μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ο πιο σημαντικός πρόγονος του 

κολάζ.71

Η πρώτη σημαντική μορφή στην ιστορία του κολάζ είναι ο Charles Ives, η 

μουσική του οποίου εμπλουτίζεται από γνωστές (λαϊκές ή δημοτικές, σπανιότερα 

κλασικές) μελωδίες και χαρακτηρίζεται από πολυεπίπεδη δομή. Ο ακροατής δεν 

αντιλαμβάνεται πλήρως αυτό το πυκνό ως προς την υφή οικοδόμημα, αλλά μονάχα

7?συγκεκριμένα γεγονότα που αναδύονται περιστασιακά και σύντομα.

Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα οι συνθέτες (ιδιαίτερα οι νεοκλασικιστές) 

χρησιμοποιούν παραθέματα και μιμούνται το στιλ τόσο της κλασικής εποχής όσο και

68 Το μοτέτο χαρακτηρίζεται από τη χρήση πολλών και διαφορετικών κειμένων (πολυκειμενικότητα), 
τα οποία συχνά είναι γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες και έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Είναι 
σαφές ότι δεν επιδιώκεται η κατανόηση όλων των κειμένων σε μια τέτοια σύνθεση, αλλά η τεχνική 
αυτή περισσότερο έχει διάθεση παιχνιδιού και όχι σπάνια ειρωνείας απέναντι στην αυστηρότητα της 
εκκλησίας.
69 Το χαρακτηριστικό της παρωδίας είναι ότι η συνολική δομή του έργου προέλευσης απορροφάται 
από το νέο έργο και υπόκειται σε ελεύθερη παραλλαγή, επιτυγχάνοντας μια συγχώνευση παλιού και 
καινούριου (The New Grove Dictionary of music and musicians, Edited by Stanley Sadie, τόμος 14, σ. 
432). Συχνά, ο χαρακτήρας της παρωδίας είναι σατιρικός με διάθεση να γελοιοποιήσει μελωδίες, 
φράσεις ή γενικότερα το προσωπικό ιδίωμα κάποιου συνθέτη. Η παρωδία αυτή με χιουμοριστικό 
χαρακτήρα εμφανίζεται από την εποχή του ύστερου Μπαρόκ.
70Morgan, R. P., Twentieth century Music, A Norton Introduction o f  music history, Yale University, 
New York- London 1991, σ. 410.
71 Λαπιδάκης, Μ., ό.π., σ. 32.
72 Morgan, R. P., ό.π. σ. 147.
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του μπαρόκ αναζητώντας στο «παλιό στιλ» την απλότητα. Η χρήση όμως 

παραθεμάτων εμφανίζεται αρκετά μειωμένη την εποχή αυτή, γιατί η ατονικότητα και 

οι μη τριαδικές αρμονικές σχέσεις καθιστούν κάπως προβληματική την ενσωμάτωση 

τονικού υλικού.

Αντίθετα, μετά το 1950 η χρήση δανεισμένου υλικού αποκτά σημαντική θέση 

στη σύνθεση0 : οι συνθέτες μεταχειρίζονται ως «ξένα αντικείμενα» τα παραθέματα, 

τα οποία επιλέγονται από μια πολύ μεγάλη γκάμα διαφορετικών στιλ, αφού μέσω της 

τεχνολογίας υπάρχει πλέον πρόσβαση στο μεγαλύτερο κομμάτι της μουσικής 

δημιουργίας.74 Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνθετών που χρησιμοποιούν την 

τεχνική του κολάζ είναι οι Bemd Alois Zimmermann, Mauricio Kagel, John Cage, 

George Crumb, Maxwell Peter Davies, Henri Pousseur, Karlheinz Stockhausen, 

Luciano Berio, Alfred Schnittke, κ. ά..75

4.1.3. Οι τύποι κολάζ στη μουσική μετά το 1950.

Ο Λαπιδάκης76 εισάγει τον όρο «ενσωμάτωση» (απόδοση του αγγλικού 

integration) υποδηλώνοντας τις περιπτώσεις, στις οποίες το δανεισμένο υλικό 

ενσωματώνεται λειτουργικά στη δομή της νέας σύνθεσης, διαφοροποιώντας τον από 

τον όρο «κολάζ», μέσω του οποίου υπονοείται, ότι τα παραθέματα αποτελούν απλά 

περιστασιακά μουσικά συμβάντα. Έτσι, στην περίπτωση του κολάζ η επιλογή του 

δανεισμένου υλικού μπορεί να είναι συνειδητή ή τυχαία. Στην περίπτωση της 

ενσωμάτωσης το υλικό μπορεί να προκύπτει ως αναγκαιότητα της μορφής (.Die

73 Κατά το Λαπιδάκη, από την περίοδο αυτή και μετά η χρήση δανεισμένου υλικού μπορεί να 
θεωρηθεί ως κολάζ.
74 Morgan, R. P., ό.π. σ. 410-411.
75 Κάθε ένας από τους παραπάνω συνθέτες μεταχειρίζεται την τεχνική αυτή διαφορετικά: για 
παράδειγμα, ο Schnittke χρησιμοποιεί στα έργα του παραθέματα από την «παλιά μουσική» με μια 
νοσταλγική διάθεση, θεωρώντας ότι η ομορφιά της μουσικής αυτής έχει χαθεί για πάντα. (Morgan, R. 
P., ό.π. σ. 415). Αντίθετα, οι Pousseur, Berio κοα, Zimmermann, αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός 
δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στο «παλιό» και το «καινούριο» χωρίς να απορρίπτουν το παρόν ή να 
νοσταλγούν το παρελθόν. (Λαπιδάκης Μ., ό.π., σ. 47).
76 Λαπιδάκης Μ., ό.π., σ. 34-35.
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Soldaten, B.A. Zimmermann), η σύνθεση μπορεί να λειτουργεί ως ανάλυση του 

μοντέλου (Variationen Ohne Fuga, Μ. Kagel ) ή να συνδυάζονται τα δύο παραπάνω 

στοιχεία.

Το κεντρικό μέρος της Sinfonia αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

του τελευταίου τύπου ενσωμάτωσης, συνδυάζοντας την ανάλυση του μοντέλου (του 

Scherzo του Mahler στην προκειμένη περίπτωση) με το πλήθος των παραθεμάτων. Ο

f  f  r  7 7ίδιος ο συνθέτης επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει tabula rasa, ιδιαίτερα στη μουσική», 

συνεπώς θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη την επιρροή του παρελθόντος στην τέχνη 

του παρόντος.

Σε συνέντευξή του σχολιάζοντας το κολάζ του τρίτου μέρους αναφέρει 

χαρακτηριστικά:

Δεν με ενδιαφέρουν τα κολάζ και με διασκεδάζουν μόνο όταν τα φτιάχνω με τα παιδιά 

μου' τότε λειτουργούν σαν άσκηση σχετικοποίησης των εικόνων και αποσύνδεσης από 

το πλαίσιό τους, μια άσκηση στοιχειώδης, της οποίας ο υγιής κυνισμός δεν βλάπτει 

κανέναν. Το τρίτο μέρος της Sinfonia έχει ένα σκελετό που είναι το Scherzo από τη 2η 

Συμφωνία του Mahler- ένα σκελετό που συχνά αναδύεται αποκτώντας σάρκα, 

εξαφανίζεται, μετά ξαναεπιστρέφει. Αλλά δεν είναι ποτέ μόνος του' συνοδεύεται 

συνεχώς από την «ιστορία της μουσικής» που ο ίδιος ανακαλεί για μένα, με όλα τα 

πολλά επίπεδα και τις αναφορές της- ή τουλάχιστον αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που 

μπόρεσα να συγκρατήσω δεδομένου ότι συχνά εμφανίζονται ταυτόχρονα μέχρι και 

τέσσερα παραθέματα. Έτσι το Scherzo της 2ης Συμφωνίας του Mahler μετατρέπεται σε 

δημιουργό αρμονικών λειτουργιών και μουσικών αναφορών που είναι συναφείς και οι 

οποίες εμφανίζονται, εξαφανίζονται, ακολουθούν την πορεία τους, επιστρέφουν στον 

Mahler, διασταυρώνονται, μεταμορφώνονται σε Mahler ή κρύβονται πίσω του.78

77 Berio, L., Two interviews with Rossana Dalmonte and Bdlint Andrds Varga, σ. 66.
78 Berio, L., Two interviews with Rossana Dalmonte and Bdlint Andrds Varga, σ. 106-7 (Η μετάφραση 
είναι του Μ. Λαπιδάκη, ό.π. σ. 45).
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4.2 Μουσικό υλικό.

Το υλικό που χρησιμοποιείται στο μέρος αυτό μπορεί να διαχωριστεί σε τρία 

πρωταρχικά επίπεδα:

ο;) το Scherzo τον Mahler, που αποτελεί τον πυρήνα του έργου,

β) τα αποσπάσματα- παραθέματα που αναδύονται στιγμιαία και στη συνέχεια

χάνονται και

γ) τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο συνθέτης με στόχο τη σύνδεση των παραπάνω 

επιπέδων για τη δημιουργία ενός ενιαίου έργου, στο οποίο αποτυπώνεται το προσωπικό 

του μουσικό ιδίωμα.

4.2.1 Η απόφαση του Berio για τη χρήση της τεχνικής του κολάζ στο τρίτο 

μέρος και η επιλογή του βασικού υλικού.

Σε μια από τις συνεντεύξεις του στη Rossana Dalmonte ο Berio αναφέρει 

μεταξύ άλλων τα εξής:

Είχα αρκετό καιρό στο μυαλό μου την ιδέα να εξερευνήσω ένα έργο του 

παρελθόντος «από μέσα»: μια δημιουργική εξερεύνηση που θα ήταν την ίδια στιγμή 

ανάλυση, σχολιασμός και επέκταση του πρωτότυπου έργου. Αυτό απορρέει από την 

πίστη μου ότι ο καλύτερος τρόπος για ένα συνθέτη να αναλύσει και να σχολιάσει 

ένα έργο είναι να χρησιμοποιήσει υλικό από το συγκεκριμένο έργο.79

Η αρχική ιδέα για το έργο που θα αποτελούσε τη «ραχοκοκαλιά» του 

κεντρικού μέρους της Sinfonia ήταν το Κουαρτέτο σε ντο δίεση ελάσσονα, Ορ. 131 

τον Beethoven, η οποία όμως εγκαταλείφθηκε, καθώς η μεταγραφή ενός κουαρτέτου 

για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα θα ήταν μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη διαδικασία. 

Αντίθετα, η επιλογή του Mahler έδωσε στο συνθέτη τη δυνατότητα να σχολιάσει το

79 Berio, L., Two interviews with Rossana Dalmonte and Bdlint Andrds Varga, o. 107.



έργο από πολλές οπτικές, ακόμα και από την πλευρά της ενορχήστρωσης. Ακόμα, η 

χρήση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί φόρο τιμής στον Bernstein, στον οποίο 

είναι αφιερωμένο το έργο του Berio.

Η επιλογή του συγκεκριμένου μέρους (Scherzo από τη 2η Συμφωνία) ως 

βασικού μουσικού υλικού από το σύνολο των έργων του Mahler υπαγορεύεται από 

δύο βασικούς παράγοντες80:

α) Το ίδιο το Scherzo στηρίζεται σε προϋπάρχον μουσικό υλικό: στο τραγούδι του 

Mahler Des Antonius von Padua Fischpredigt, το οποίο είναι γραμμένο κατά την ίδια 

χρονική περίοδο με το Scherzo (1893), ανήκει στην συλλογή Παλιά γερμανικά
οι f

τραγούδια και το περιεχόμενό του είναι ειρωνικό. Η ομοιότητα του μουσικου 

υλικού ανάμεσα στο τραγούδι αυτό και στο Scherzo είναι ευδιάκριτη και, παρά το 

γεγονός ότι τελειοποιήθηκαν περίπου την ίδια χρονική στιγμή, είναι σαφές από τα 

λόγια του Mahler στη Natalie Bauer- Lechner ότι το τραγούδι προηγείται χρονικά του 

Scherzo.82

β) Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο συνδέεται το μέρος αυτό του Mahler μβ τη 

Sinfonia είναι δομικού χαρακτήρα: το Scherzo εμπεριέχει παραθέματα από τον 

Beethoven, τον Bruckner k o l το Schumann. Αναλυτικότερα: το υλικό των μέτρων 44- 

52 τον Mahler αντλείται από το trio του τρίτου μέρους της 4ης Συμφωνίας τον 

Bruckner (μέτρα 257-265). Τα μέτρα 104-120 τον Mahler αντιστοιχούν στα 32-48 

τον trio από το Scherzo της 10ης Σονάτας για βιολί και πιάνο τον Beethoven κατά τον 

ίδιο τρόπο. Τέλος, τα έξι τελευταία μέτρα του Mahler αντιστοιχούν στα έξι τελευταία
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80 Bayer, F., “Themes et citations dans le 3eme movement de la Sinfonia de Luciano Berio”, Analyse 
Musicale, Oct. 1988, 13, σ. 69.
81 To τραγούδι διηγείται την ιστορία του Αγ. Αντωνίου, ο οποίος, λόγω της έλλειψης εκκλησιάσματος, 
πηγαίνει να κάνει κήρυγμα στα ψάρια. Αυτά, αφού τον ακούν προσεχτικά, στη συνέχεια επιστρέφουν 
στις «αδυναμίες» τους.
82Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano Berio's Sinfonia, σ. 40.



μέτρα τον Lied τον Schumann Das ist ein Floten und Geigen από τη συλλογή 

Dichterliebe.

Ανακεφαλαιώνοντας, το γεγονός ότι το Scherzo στηρίζεται σε 

προϋπάρχον μουσικό υλικό και χρησιμοποιεί παραθέματα συνδέει άμεσα το έργο 

αυτό με το έργο του Berio. Επομένως, τα στοιχεία αυτά προφανώς διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή του ως βασικού υλικού, καθώς βοηθούν το 

συνθέτη να συνεχίσει το παιχνίδι των εσωτερικών συμβολισμών που υποφώσκει 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

4.2.2 Η χρήση παραθεμάτων.

Η αρχική ιδέα τον Berio για το μέρος αυτό ήταν να αποφύγει εντελώς τη 

χρήση μουσικών αποσπασμάτων στο μέρος αυτό.83 Όμως η σχετικά διατονική 

μουσική γλώσσα του Mahler στην περίπτωση αυτή θα δημιουργούσε προβλήματα 

τεχνικής φύσεως. Έτσι, γεννήθηκε η ανάγκη της χρήσης παραθεμάτων, τα οποία 

μάλιστα αντλούνται από μια πολύ μεγάλη χρονικά ιστορική φάση και καλύπτουν ένα 

ευρύ αρμονικό φάσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποσπάσματα αυτά 

‘ταξιδεύουν’ τον ακροατή στην ιστορία της μουσικής φωτίζοντας ταυτόχρονα 

κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συνθέτης «οι 

αναφορές στους Bach, Brahms, Boulez, Berlioz, Schonberg, Stravinsky, Strauss, 

Stockhausen κλπ. είναι σήματα που δείχνουν ποια αρμονική χώρα διερχόμαστε, σαν 

σελιδοδείκτες ή χρωματιστές σημαιούλες καρφιτσωμένες σ’ ένα χάρτη, που δείχνουν 

εντυπωσιακά σημαία σε μια εκδρομή γεμάτη εκπλήξεις».84
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8j Αναφέρει μάλιστα ότι αν χρησιμοποιούσε ως μουσικό σκελετό το Ορ. 131 του Beethoven δβν θα 
χρησιμοποιούσε παραθέματα, αλλά μονάχα κάποιες μικρές «σημαίες» τις οποίες θα συνέθετε ο ίδιος. 
(Berio, L., Two interviews with Rossana Dalmonte and Bdlint Andrds Varga, o. 107.)
84 Berio, L., Two interviews with Rossana Dalmonte and Bdlint Andrds Varga, σ. 107.



Η πραγματική επιλογή των παραθεμάτων ήταν εν μέρει αποτέλεσμα κάποιων 

εξωτερικών συνθηκών: το μέρος αυτό γράφτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του 

συνθέτη στη Σικελία και, κατά συνέπεια, χρησιμοποίησε έργα που είτε είχε μαζί του 

τις παρτιτούρες, είτε μπορούσε να τα βρει στη δημόσια βιβλιοθήκη, είτε τα ήξερε από 

μνήμης.85

Τα παραθέματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: το

r 8 6  '  'χαρακτήρα (μορφή), την έκταση, το πλήθος των εμφανίσεων. Σχετικά με τη μορφή 

διακρίνονται σε:

α) συμφωνίες (6° Συμφωνία Beethoven, Symphonie fantastique Berlioz, 4η Συμφωνία 

Brahms, 4η Συμφωνία Bruckner, 4η καί 9η Συμφωνία Mahler)

β) κονσέρτα (10 Βραδεμβούργιο Bach, Kammermusik Νο4 Hindemith, κονσέρτο για 

βιολί Berg, κονσέρτο για βιολί Brahms)

Υ) μπαλέτα {La Valse,Daphnes et Chloe Ravel, Le sacre du printemps, Agon 

Stravinsky)

δ) όπερες (Der Rosenkavalier Strauss, Wozzek Berg)

6) συμφωνικά έργα σε ελεύθερη μορφή (La Mer Debussy, Fiinf Orchesterstiicke 

Schonberg, Pli selon pli ( ‘Don )  Boulez, Gruppen Stockhausen).

Όσον αφορά την έκτασή τους, τα παραθέματα ποικίλλουν κάποια είναι 

εξαιρετικά μικρά, όπως για παράδειγμα το απόσπασμα από το Pli selon pli του 

Boulez που περιορίζεται μόνο σε μια συνήχηση, ενώ άλλα καλύπτουν ένα μεγάλο 

αριθμό μέτρων (La Mer, Wozzek, Le sacre du printemps). Επίσης, άλλα εμφανίζονται 

μονάχα μια φορά (&1 Συμφωνία Beethoven, 1° Βραδεμβούργιο Bach, Daphnes et
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85 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ. 39.
86Bayer, F., ό.π. σ. 71.



Chloe Ravel) ενώ άλλα περισσότερες (La Mer, Der Rosenkavalier, Agon, 

Kammermusik No4).

Ένα από τα κοινά στοιχεία που μπορεί κανείς να διακρίνει στα παραθέματα 

αυτά είναι ότι στην πλειοψηφία τους προέρχονται από συνθέτες που υπήρξαν μεγάλοι 

ενορχηστρωτές (Mahler, Debussy, Ravel, Strauss, Stravinsky κλπ.). Έτσι, το μέρος 

αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί φόρος τιμής στις ηγετικές προσωπικότητες της

r r · r  r r 8 7ενορχήστρωσης, μιας τέχνης που ο ίδιος ο Berio καλλιεργεί επιμελώς μετά το 1950.
ο ο

Ο Schnittke στο άρθρο του “The third movement of Berio’s Sinfonia 

επιδιώκοντας να καταδείξει την «επικοινωνία» των παραθεμάτων με το cantus 

firmus, όπως ο ίδιος ονομάζει το Scherzo, παραθέτει μια σειρά κοινών μουσικών 

χαρακτηριστικών καθενός από τα αποσπάσματα σε σχέση με το Scherzo θεωρώντας 

ότι η μετάβαση σε κάθε ένα από τα παραθέματα είναι προσεκτικά μελετημένη και 

δεν διασπά την ενότητα του συνόλου. Κάποια από τα «τεκμήρια» του Schnittke είναι 

τα παρακάτω:

1. Η εναλλαγή μείζονος- ελάσονος αρμονίας του Scherzo συγγενεύει με τη 

μείζονα- ελάσονα φράση του Κονσέρτου για βιολί τον Berg, με την οποία 

ξεκινά το παράθεμα.

2. Ο ταυτόχρονος ήχος μείζονας και ελάσονας τρίτης χαρακτηρίζει επίσης τα 

αποσπάσματα από το έργο La Mer.

3. Οι «χρωματικές πιτσιλιές» του La Valse μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν 

σε παρόμοιο περιβάλλον στο Scherzo.

4. Τα καθοδικά χρωματικά περάσματα του Scherzo απαντώνται από ανοδικές 

χρωματικές χειρονομίες από το Wozzek.
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87 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ. 47.
88 Schnittke, A., A Schnittke Reader, ό.π. σ. 216-221.



5. Οι αντιθετικές χρωματικές φιγούρες του Scherzo συνδέονται με το παράθεμα 

από το Agon, που περιέχει μικρο-σειρές βασισμένες στο «γέμισμα» μιας 

τρίτης μικρής.

6. Η αρχική διατονική τέταρτη του Scherzo παρουσιάζει αναλογίες με το 

σολιστικό μέρος του βιολιού στο απόσπασμα από την Cantata Νο2 Ορ,31 του 

Webern (σε κάθετη μορφή) και στο τρίτο από τα Orchesterstiicke του 

Schonberg.

7. Το καθοδικό διατονικό τετράχορδο του Scherzo κοα. η εξέλιξή του 

επικοινωνούν άμεσα με την idee fixe του Berlioz.

8. Τέλος, ο τριμερής ρυθμός και η αναλογίες στην έκταση κάνουν το 

απόσπασμα από την & Συμφωνία Beethoven να μοιάζει οργανικό μέρος του 

Scherzo.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν ένα μικρό μέρος των αντιστοιχιών που 

ανιχνεύει ο Shnittke ανάμεσα στα παραθέματα και το Scherzo. Ο ίδιος πιστεύει 

ότι κάθε ατονικό ή χρωματικό υλικό μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο 

περιβάλλον του συγκεκριμένου μέρους του Mahler, αφού το τελευταίο προσφέρει 

ένα πρωταρχικό υλικό που βοηθά μια ενδεχόμενη μετάβαση προς την 

ατονικότητα. Φυσικά, εξίσου εύκολη διαδικασία θα αποτελούσε η ενσωμάτωση 

τονικού υλικού στο Scherzo.

4.2.3 Το πολυεπίπεδο μουσικό οικοδόμημα του Berio.

Το μέρος αυτό χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πυκνότητα ως προς 

την υφή όχι μόνο σχετικά με το μουσικό, αλλά και σχετικά με το λεκτικό υλικό. 

Η πολυδιάστατη δομή της αποτελεί από μόνη της αντικείμενο πολλών ερευνών.89
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Καθώς η αναλυτική παρουσίαση της κατασκευής αυτής καθίσταται αδύνατη στην 

παρούσα εργασία, θα αρκεστώ σε μια λιτή -αλλά ουσιαστική- περιγραφή της 

ερμηνευτικής πρότασης του D. Osmond- Smith.90

Σχ. 10

90Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, o. 44-46.



Το σχήμα 10 διαχωρίζει πέντε επίπεδα «παρουσίας» του έργου του Mahler 

στο τρίτο μέρος:

α) διατήρηση της μελωδίας και αρμονίας του Scherzo, 

β) διατήρηση μόνο της μελωδικής γραμμής,

γ) διατήρηση αποσπασμάτων του κειμένου του Scherzo (που εμφανίζονται σε

91\αντίστοιχη χρονική στιγμή με το πρωτότυπό ),

δ) εξάλειψη του κειμένου του Mahler διατηρώντας σταθερό το μετρικό πλαίσιο 

KOL

r  r  92ε) καθολική εξάλειψη του κειμένου και του μετρικού πλαισίου του Mahler.

Στο σχήμα απεικονίζεται η «παρουσία» του κειμένου του Mahler σε κάθε

93 'χρονική στιγμή σύμφωνα με τα επίπεδα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πρώτη 

γραμμή του σχήματος παρουσιάζει τους τρόπους τους οποίους μεταχειρίζεται ο 

συνθέτης με στόχο να «παρεμποδίσει» τη φυσική εξέλιξη του Scherzo. Τα μέσα 

που συντείνουν στην υλοποίηση του στόχου αυτού είναι τα παρακάτω: 

α) χρωματικά clusters (cl), που χρησιμοποιούνται για να ανασχέσουν την 

κλιμάκωση του Scherzo, άδικά στα σημεία Κ, Μ κοι Υ,

β) χρωματικές σκάλες (sc), που εξυπηρετούν δομικά στη μετάβαση στο παράθεμα 

από το Wozzek -του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι- και στη συνέχεια 

εξαφανίζονται,

γ) μουσικά παραθέματα (qu) -  στο σχήμα σημειώνονται μόνο τα πιο ευδιάκριτα 

και σημαντικότερα μουσικά παραθέματα- koh

49

91 Για το λόγο αυτό υπάρχει η ταλάντωση στη γραμμή στα σημεία R-S, U-V, W-X.
92Παρά το γεγονός ότι μετά το Ρ συμβαίνει συχνά να απουσιάζουν ταυτόχρονα το κείμενο και το 
μετρικό πλαίσιο του Mahler, οι αναλογίες τηρούνται αυστηρά, αφού το τρίτο μέρος διαρκεί μόνο 
δεκαοχτώ μέτρα παραπάνω από το μοντέλο της.
93 Το σύμβολο “D” (distortion) υποδηλώνει αλλαγές που έχει υποστεί το Scherzo οι οποίες, όμως, δεν 
παρεμποδίζουν τη ροή του.



δ) «ελάττωση» στο υλικό του Mahler (R) στα σημεία Q, W, CC, FF. Η 

διαδικασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα προς το τέλος του μέρους, καθώς η 

ξαφνική αραίωση του τοπίου δημιουργεί εμφανή αντίθεση προς την προηγηθείσα 

πυκνότητα. Η τελευταία γραμμή του σχήματος παρουσιάζει τις τονικές περιοχές 

του έργου και τη δομή του υλικού του Mahler σε σχέση με την εξέλιξη του 

μουσικού κειμένου του Berio.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, παρόλο που ο Berio ακολουθεί μια 

διαδικασία σταδιακής εξάλειψης του υλικού που δανείζεται από το Mahler, 

εντούτοις, διατηρεί σχεδόν άθικτη τη δραματουργία του Scherzo. Το πρώτο μέρος 

τον Trio II εξακολουθεί να αποτελεί πολύ έντονο δραματικά σημείο, το οποίο 

μάλιστα ακολουθεί μετά από ένα μεγάλο παράθεμα του Le sacre du printemps. Η 

αλλαγή στο μέτρο στο σημείο Υ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη 

δραματουργική εξέλιξη, αφού το σημείο αυτό στο έργο του Mahler οδηγεί 

απευθείας στην κλιμάκωση, ενώ εδώ διακόπτεται απότομα από ένα παράθεμα: τον 

La Mer. Μετά την κλιμάκωση η υφή αραιώνει αισθητά επιστρέφοντας με μια 

δωρική απλότητα. Στο ήρεμο αυτό περιβάλλον οι εκρήξεις της ορχήστρας είναι 

πιο ήπιες και πιο σπάνιες.

4.3 Κείμενο.

Η ίδια τεχνική που υιοθετείται για την επεξεργασία του μουσικού υλικού 

χρησιμοποιείται και στο κείμενο αυτού του μέρους. Όπως ακριβώς το Scherzo 

τον Mahler αποτελεί το σκελετό της μουσικής σύνθεσης στο πλαίσιο του οποίου 

αναδύονται τακτικά διάφορα άλλα μουσικά γεγονότα, έτσι, ο Ακατονόμαστος τον

S. Beckett συνιστά το βασικό δομικό υλικό του κειμένου. Το έργο αυτό είναι το 

τρίτο μέρος της τριλογίας του Beckett (Μολλόυ, Ο Μσλόν πεθαίνει, Ο
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Ακατονόμαστος) και αποτελεί έναν εκτενή και «ακατάστατο» μονόλογο ενός 

ανθρώπου που προσπαθεί να λυτρωθεί από τις εσωτερικές φωνές που τον 

καταλαμβάνουν και -εν τέλει- από το αβάσταχτο της ύπαρξης.

Με την επιλογή του έργου αυτού ως βάσης του λεκτικού υλικού μπορούμε να 

διακρίνουμε εδώ μια νοηματική αντίθεση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μέρη: 

οι ήρωες (“heros tue”) που υμνούνται μέχρι τώρα έχουν παραχωρήσει τη θέση 

τους σε έναν «αντι-ήρωα» και ο θάνατος δεν είναι πια αρνητικά φορτισμένος, 

αλλά επιθυμητός.94

Όσο εκτυλίσσεται αυτό το πρωταρχικό «στρώμα» του κειμένου εμφανίζονται 

σποραδικά αποσπάσματα από διάφορα ετερόκλιτα κείμενα, όπως τα παρακάτω: 

Ulysseus τον J. Joyce,95 Le cimetiere marin τον P. Valery, Wozzek τον Buchner, 

τίτλοι και άλλες μουσικές ενδείξεις από παρτιτούρες των έργων που 

ακούγονται,96 σολφέζ, συνθήματα φοιτητών του Μάη του ’68 και ένα απόσπασμα

07από το άθρο «Meditation on a Twelve- tone horse» του ίδιου του συνθέτη.

Το λεκτικό αυτό κολάζ είναι σφιχτά δομημένο και όλα τα αποσπάσματα 

έχουν λειτουργικό χαρακτήρα στη σύνθεση και αλληλεπιδρούν με τη μουσική. 

Συχνά μια φράση του κειμένου αποτελεί αφορμή για την εμφάνιση ενός μουσικού 

αποσπάσματος ή αντίθετα κάποιο μουσικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει σχόλια 

από τις φωνές. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

του κειμένου και της μουσικής είναι τα παρακάτω:

1. (μέτρο 2) Ο τίτλος του αποσπάσματος του Schonberg (“peripetie”) τον 

προηγήθηκε ανακοινώνεται εδώ από τις φωνές.

94 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano B erio’s Sinfonia, σ. 55.
95 Τα αποσπάσματα από το έργο του Joyce είναι αναμενόμενα εδώ, αφού ο τελευταίος έχει ασχοληθεί 
με την τεχνική του κολάζ στα έργα του. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι των 
εσωτερικών αναφορών του συνθέτη.
96 Για παράδειγμα, οι φράσεις της αρχής “nichte eilen, bitte” κοα. “recht gemachlig” οτ7Γ07£λούν 
ενδείξεις από συμφωνικές παρτιτούρες του Mahler.
9/ Bayer, F., ό.π. σ. 72 και Λαπιδάκης Μ., ό.π., σ. 45.



2. (μ. 5) Οι φωνές ανακοινώνουν το απόσπασμα του έργου La mer (“les jeux de 

vagues”).

3. (μ.7- A l) Ανακοινώνονται οι συμφωνίες του Mahler που πρόκειται να 

εμφανιστούν (“quatrieme symphonie, aeuxieme symphonic”).

4. (μ.Α2-3) Ανακοινώνονται τα μέρη από μουσικά αποσπάσματα που έχουν ήδη 

εμφανιστεί ή πρόκειται να ακολουθήσουν. To “premiere partie” αναφέρεται 

στην 4η Συμφωνία του Mahler, το “ deuxieme partie” στο απόσπασμα από το 

La Mer, το “troisieme partie” στη 2η Συμφωνία του Mahler καί το “quatrieme 

partie” στα Πέντε ορχηστρικά κομμάτια του Schonberg. Τα τελευταία αυτά 

παραδείγματα συνιστούν τη μοναδική φορά μέσα στο έργο που 

ανακοινώνονται τα μουσικά παραθέματα προτού εμφανιστούν, έστω και τόσο 

δυσνόητα.98

5. (μ.Α5) Το σολφέζ που ξεκινά στο σημείο αυτό ανταποκρίνεται στο παράθεμα 

του Mahler.

6. (μ.Α15) Ο τενόρος 2 αφηγείται μια ελαφρώς παραλλαγμένη φράση από τον 

Beckett: “nothing more restful than chamber music” (στο πρωτότυπο: 

“nothing more restful than arithmetic”), η οποία προκαλεί τον τενόρο 1 να 

συμπληρώσει “than flute” και τη σοπράνο να αντιδράσει λέγοντας “than two 

flutes”.Την ίδια στιγμή που η σοπράνο λέει αυτή τη φράση ξεκινά ένα μικρό 

απόσπασμα από τον Mahler για δύο φλάουτα.

7. (μ.Ο2) Ο μπάσος σχολιάζει λέγοντας “no time for chamber music” k o l  o 

τενόρος “you are nothing but an academic exercise” πραγματοποιώντας ένα 

ειρωνικό σχόλιο για το απόσπασμα του Kammermusik Νο4, θραύσματα του 

οποίου προηγούνται και ακολουθούν.

9S Hicks, Μ., “Text, music and meaning in the third movement o f Luciano Berio’ s Sinfonia”,
Perspectives o f  new music, xx, (1981-82), σ. 212-213.
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8. (μ.04-7) Εδώ υπάρχει ένα ακόμη ειρωνικά φορτισμένο σχόλιο αυτή τη φορά 

από την άλτο , η οποία παραπονιέται για το οστινάτο με βάση το g της ψηλής 

περιοχής που εισάγεται από τα βιολοντσέλα και τη σοπράνο παρατηρώντας 

“it seems there are only repeated sounds”.

9. (μ.013-17) Η φράση του μπάσου “seemed to be a violin concerto being 

played in the other room in three quarters” αναφέρεται στο κονσέρτο του 

Berg, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει δύο μέτρα πριν. Η άμεση αντίδραση της 

άλτο “two violin concertos” υπογραμμίζει την απότομη αλλαγή του 

κονσέρτου Berg σε κονσέρτο Brahms στο μέτρο C16. Το σημείο αυτό 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οριζόντιας συναρμολόγησης του 

μουσικού υλικού, δημιουργώντας μια φράση από πολλές.

10. (μ.Ι5-7) Το σχόλιο του τενόρου “the earth would have to quake, it isn’t earth” 

αναφέρεται στο θέμα της γης, καθώς το “Danse de la terre” του Stravinsky 

εξαφανίζεται."

11.(jk.S3) Τα λόγια της άλτο “just a small murder” και του μπάσου “blood” 

αναφέρονται στο παράθεμα του Wozzek που ξεκίνησε πριν δύο μέτρα.

12. (μ-S 16- Τ) Επίσης οι φράσεις του μπάσοι; “Horen Sie?”, “Heavens! There was 

a sound! Ja dort!” kcxl του τενόρου “Yes there! Jesus! Das war ein Ton!” 

προέρχονται από τον Wozzek του Buchner και φυσικά αναφέρονται στο 

απόσπασμα του Berg. Το σημείο αυτό διακρίνεται από ειρωνική διάθεση 

σύμφωνα με τον Schnittke,100 καθώς υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας τόσο

99 Στον Ακατανόμαστο η φράση αυτή αναφέρεται την ώρα που ο ήρωας προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
μια από τις ταυτότητες του, τον «πρωτόγονο» και επίμονο Γουόρμ, για τον οποίο οι φωνές που ακούει 
πιστεύουν ότι είναι η βασική του ταυτότητα. Ο Γ ουόρμ, όμως, είναι «ασύλληπτος» και μόνο μια 
έκρηξη, όπως αναφέρει ο ήρωας, (της γης, της ψυχής, του σώματός του πιθανότατα) θα μπορούσε να 
τον φέρει στην επιφάνεια. Έχοντας υπόψη μας το νόημα της φράσης αυτής στο κανονικό της 
περιβάλλον μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για το Berio το έργο Le sacre du printemps 
αντιπροσωπεύει κάτι πρωτόγονο και ενστικτώδες, όπως ακριβώς ο Γ ουόρμ για τον ήρωα του Beckett. 
(Hicks, Μ., ό .χ  σ. 215.)
100 Schnittke, A., A Schnittke Reader, ό.ττ. σ. 223.



στη σκηνή από την οποία αντλείται το κείμενο, όσο και στο Scherzo τον 

Mahler (και φυσικά στη Sinfonia που περικλείει όλα τα παραπάνω).

13. (μ.ΑΑ3-5) Τα λόγια της σοπράνο “La mer, la mer touiours recommencee”, 

που προέρχονται από το Valery αναφέρονται σαφώς στα αποσπάσματα του 

Debussy που προηγούνται και έπονται της φράσης αυτής.

14. (μ.Οΰ12-13) Η φράση του τενόρου “I have a present” αποτελεί νύξη για το 

ότι θα ακολουθήσει το μουσικό απόσπασμα του Boulez Pli selon pli ( ‘Don ). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σχολιαστεί εκτενέστερα το απόσπασμα αυτό του 

κειμένου-κολάζ φράσεων του Beckett εμπλουτισμένο με κάποια σχόλια του 

σννθβτη:

There must be something else. Otherwise it would be quite hopeless. But it is quite 

hopeless. Unquestioning. But it can’t go on, it, say it, not knowing what. I t ’s 

getting late. Where now? When now? I  have a present fo r you. Keep going page 

after page. Keep going, going on, call that going, call that on.

To απόσπασμα αυτό συνδέεται όχι μόνο με το παράθεμα του Boulez αλλά και με 

αυτά του Webern κοα, τον Stockhausen και αποτελεί σχόλιο για τη σειραϊκή 

μουσική. Κατά την ερμηνεία του Hicks,101 ο Berio θεωρεί το σειραϊσμό μια 

σημαντική ιστορική στιγμή στις αρχές του 1950, απορρίπτει όμως την υιοθέτησή 

7ης ως συγκεκριμένης συνθετικής τεχνικής. Σε άρθρο του μάλιστα αντιτάσσεται 

στο σειραϊσμό δίνοντας έμφαση στη στατικότητα και την «ακινησία» που -κατ' 

αυτόν- τον χαρακτηρίζουν. Ο ίδιος χρησιμοποιεί τις σειρές με τρόπο πιο ελεύθερο 

από αυτόν που υπέδειξε η Β' σχολή της Βιέννης, συνδυάζοντας την τεχνική αυτή 

με άλλες συνθετικές τεχνικές στα πλαίσια του πολύ-στιλιστικού του έργου.

54

101 H i c k s ,  Μ . ,  ό .π .  σ .  2 2 0 .



Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι οι φράσεις “where now?”, “when 

now?” σηματοδοτούν συχνά την εμφάνιση κάποιου παραθέματος ή τον Scherzo, 

ενώ το έμμονο “keep going!” -  που αποτελεί ένα είδος ρεφραίν- αναφέρεται στο 

Scherzo που «χάνεται» και «επανέρχεται» κατά τη διάρκεια του έργου.102 

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν μόνο ένα δείγμα της αλληλεπίδρασης 

των υλικών της πολύπλοκης αυτής κατασκευής. Ο Osmond- Smith στην 

εξονυχιστική μελέτη του διακρίνει τα κομμάτια του κειμένου που αλληλεπιδρούν 

με τη μουσική σε τρεις ομάδες103:

α) Οι φράσεις που παρεμποδίζουν τη «φυσική» εξέλιξη του Scherzo, (πχ. To “I

am here so little” (V4) ανακόπτει την επανεμφάνιση του Trio I.)

β) Οι φράσεις που ανακοινώνουν μουσικά αποσπάσματα τα οποία πρόκειται να

ακολουθήσουν (όπως το παράδειγμα 4 που ήδη αναφέρθηκε).

γ) Τα σχόλια που αποτελούν προσθήκες του ίδιου του συνθέτη, (πχ. Το παράπονο

της άλτο στο παράδειγμα 8).

55

102 Hicks, Μ., ό.ττ. σ. 213.
103 Osmond- Smith, D., Playing on words: A guide to Luciano Berio ’s Sinfonia, σ. 56-7.
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4.4 Επίλογος.

Ο Μ. Hicks στο τέλος τον άρθρου τον “Text, music and meaning in the third 

movement of Luciano Berio’ s Sinfonia” αναφέρει:

Αν τελικά τα πράγματα είναι έτσι, μπορούμε να ρωτήσουμε το συνθέτη “where 

now?”. Γιο; τον Berio το μέρος αυτό αποτελεί την απάντηση. Εκφραστικά, το έργο 

αυτό φαίνεται να εισάγει ένα καινούριο είδος σύνθεσης. [...] Φαίνεται να πλησιάζει 

ένας νέος εκλεκτικισμός, στον οποίο οι μουσικές γλώσσες, «φωνές» από πολλούς 

τόπους και εποχές, συγκεντρώνονται ελεύθερα και ενσωματώνονται σε καινούρια 

περιβάλλοντα. [...] Όσον αφορά το τελικό του νόημα, το έργο αυτό δεν έχει 

απαισιόδοξο χαρακτήρα, αλλά είναι μια επιβεβαίωση πως οτιδήποτε συμβαίνει στη 

μουσική σήμερα ή αύριο, σίγουρα δεν είναι η τελευταία λέξη.104

Στο απόσπασμα αυτό εισάγεται η έννοια του εκλεκτικισμού και διαφαίνεται 

το κεντρικό ζήτημα του τρίτου μέρους: η ανάδειξη της σύνθεσης ως συγχώνευσης 

του παλιού και του καινούριου και η διαρκής εξέλιξη της τέχνης της μουσικής.

104 H i c k s ,  Μ . ,  ό.7Γ. ο. 2 2 1 .
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.1 Βιογραφικό σημείωμα του συνθέτη.

1925 0  Luciano Berio γεννιέται στην Ονέλια της Ιταλίας σε μια 
οικογένεια με μουσική παράδοση και παίρνει τα πρώτα του 
μαθήματα μουσικής από τον πατέρα και τον παππού του.

1946-51 Μετακομίζει στο Μιλάνο, όπου σπουδάζει Αντίστιξη και σύνθεση 
στην Ακαδημία.

1950 Παίρνει το Δίπλωμα Σύνθεσης και παντρεύεται την αμερικανίδα 
τραγουδίστρια Cathy Berberian, την οποία είχε επιλέξει ως 
ερμηνεύτρια για πολλά από τα έργα του. Την ίδια χρονιά 
ταξιδεύει στις Η.Π.Α., όπου παρακολουθεί μαθήματα του Luigi 
Dallapicola στο Τάνγκλγουντ.

1954-55 Παρακολουθεί για πρώτη φορά το σεμινάριο στο Ντράρμσταντ. 
Η συνάντησή του με τον Β. Madema, τον Η. Pousseur k o l  τον Κ. 
Stockhausen καθίσταται καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία 
του.

1955 Ιδρύει στο Μιλάνο το Studio di Fonologia musicale, το πρώτο 
στούντιο ηλεκτροακουστικής μουσικής στην Ιταλία, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα να παιχτούν έργα συνθετών όλων των 
τάσεων της εποχής.

1956 Εκδίδει το περιοδικό Incontri Musicali και, σε συνεργασία με τον 
Madema, διοργανώνουν και πραγματοποιούν έναν κύκλο 
συναυλιών με τον ίδιο τίτλο.

1960-62 Διδάσκει στο Τάνγκλγουντ, το Ντάρτιγκτον, και το Ντάρμσταντ.
1963 Μετακομίζει μόνιμα στις Η.Π.Α. για να διδάξει στο Mills 

College. Παράλληλα με τη διδασκαλία ασχολείται και με τη 
διεύθυνση ορχήστρας

1965-67 Διδάσκει στο Julliard School και ιδρύει το Julliard Ensemble, το 
οποίο εξειδικεύεται στη σύγχρονη μουσική.

1972 Επιστρέφει στην Ιταλία, όπου ασχολείται με την επιστημονική 
έρευνα και η δουλειά του παρουσιάζεται στην ιταλική τηλεόραση 
στην εκπομπή “C* e musica e musica”.

1974-80 Διευθύνει το Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/ 
Musique (IRCAM) στο Παρίσι. Παράλληλα γίνεται 
καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της Συμφωνικής 
Ορχήστρας του Ισραήλ (1975) και καλλιτεχνικός διευθυντής της 
Φιλαρμονικής Ακαδημίας της Ρώμης (1995-1976).

1982-2001 Γίνεται καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας Regionale της 
Τοσκάνης (1982), του φεστιβάλ Saarlandischer Rundfunk 
«Μουσική στον 20ό αιώνα», της Εθνικής Ακαδημίας της Αγ. 
Καικιλίας στη Ρώμη (2000) και του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Η τέχνη της Φούγκας» (Σπολέτο, Χάγη, Λυόν, Λονδίνο) (2001).

2003 Ο Luciano Berio πεθαίνει στη Ρώμη.
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5.2 Λίστα έργα>ν του συνθέτη.

• Stanze για βαρύτονο, χορωδία και ορχήστρα (2003)
• Sequenza XIV  για βιολοντσέλο (2002), εκδοχή για κοντραμπάσο (2004)
• Ε sipusci για χορωδία (2002)
• Sonata για πιάνο (2001)
• SOLO για τρομπόνι και ορχήστρα (1999)
• Altra voce για άλτο φλάουτο, μεσόφωνο και ζωντανή ηλεκτρονική μουσική 

(1999)
• Korot για οχτώ βιολοντσέλα (1998)
• Alternatim για κλαρινέτο, βιόλα και ορχήστρα (1997)
• Glosse για κουαρτέτο εγχόρδων (1997)
• Kol Od - chemins VI για τρομπέτα και σύνολο (1996), η τρομπέτα είναι από το 

έργο sequenza X (1984)
• Recit - chemins VII για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα (1996)
• Ekphrasis - continuo II yia ορχήστρα (1996)
• Sequenza XIII - chanson yia ακορντεόν (1995)
• Sequenza XII για φαγκότο (1995)
• Hor για χορωδία και ορχήστρα (1995), πρόλογος στο Requiem der 

Versohnung, σε συνεργασία με δεκατέσσερις συνθέτες
• Re-Call για είκοσι ένα όργανα (1995)
• Compass για ορχήστρα (1994)
• Rage and Outrage για φωνές και ορχήστρα (1993)
• Notturno για κουαρτέτο εγχόρδων (1993), επανεκδόθηκε για συμφωνική 

ορχήστρα (1995)
• Chemins V για κιθάρα και συμφωνική ορχήστρα, το μέρος της κιθάρας είναι 

από το έργο Sequenza X I (1992)
• Epiphanies για γυναικεία φωνή και ορχήστρα (1991)
• Rendering για ορχήστρα (1990), ενορχήστρωση στα σκίτσα της δέκατης 

Συμφωνίας του Schubert
• Six Encores yia πιάνο (1990)
• Leaf για πιάνο (1990)
• Brin για πιάνο (1990)
• Continuo για ορχήστρα (1989, επανέκδοση 1991)
• Feuerklavier για πιάνο (1989)
• Festum για ορχήστρα (1989)
• Canticum novissimi testamenti για τέσσερα κλαρινέτα, κουαρτέτο σαξοφώνων 

και οχτώ τραγουδιστές (1989)
• Ofanim για παιδική χορωδία, σύνολο, γυναικεία φωνή και ζωντανή 

ηλεκτρονική μουσική (1988, επανέκδοση 1997)
• LB.AM.LB.M. W.D.IS.LB για ορχήστρα (1988)
• Echoing Curves yia πιάνο κοα, ορχήστρα (1988) Sequenza X I  for guitar (1988)
• Formazione για ορχήστρα (1987)
• Ricorrenze για κουιντέτο ξύλινων πνευστών (1987)
• Gute Nacht yia τρομπέτα (1986)
• Naturale yia βιόλα, κρουστά for viola, percussion κοα, σισιλιάνικες 

παραδοσιακές φλογέρες (1985)
• Luftklavier για πιάνο (1985)
• Terre chaleureuse για κουιντέτο ξύλινων πνευστών (1985)
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• Call για δύο τρομπέτες, γαλλικό κόρνο, τρομπόνι και τούμπα (1985)
• Sequenza X  για τρομπέτα και πιάνο (1984)
• Voci για βιόλα και ορχήστρα (1984)
• Requies για συμφωνική ορχήστρα (1984)
• Un re in ascolto - "azione musicale " (1984)
• Duetti για δύο βιολιά (1983)
• Lied για κλαρινέτο (1983)
• Duo - "teatro immaginario " για βαρύτονο, δύο βιολιά, χορωδία και ορχήστρα 

(1982)
• Fanfara για ορχήστρα (1982)
• Corale για βιολί, δύο κόρνα και έγχορδα ( ί 981)το μέρος του βιολιού είναι 

από το έργο Sequenza VIII (1975)
» La vera storia για σοπράνο, μεσόφωνο, τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, φωνητικό 

σύνολο και ορχήστρα (1981) περιλαμβάνει τα έργα Scena (1979) κ α  Entrata 
(1980)

• Accordo για τέσσερις ομάδες είκοσι εφτά οργάνων (1980
• Sequenza IXc για μπάσο κλαρινέτο (1980) μεταγραφή του έργου Sequenza 

ΙΧα (1980)
• Sequenza IXb yioi άλτο σαξόφωνο (1980)
• Sequenza ΙΧα για κλαρινέτο (1980)
• Chemins V για κλαρινέτο και ψηφιακό σύστημα (1980)
• Entrata (1980) ενσωματώθηκε στο έργο La vera storia (1981)
• Scena (1979), ενσωματώθηκε στο έργο La vera storia (1981)
• Encore γιο: ορχήστρα (1978, επανέκδοση1981)
• Les mots sont aMs... - "recitativo " y.a βιολοντσέλο (1978)
• Ritorno degli snovidenia για βιολοντσέλο και τριάντα όργανα (1977)
• Coro για σαράντα φωνές και όργανα (1976)
• Fa-Si για όργανο (1975)
• Sequenza VIII για βιολί (1975) υλικό από το έργο χρησιμοποιήθηκε στο 

Corale (1981)
• Diario immaginario radio piece (1975)
• Chants paralleles για μαγνητοταινία (1975)
• Chemins IV για όμποε και έντεκα έγχορδα (1975), το μέρος του όμποε είναι 

από το έργο Sequenza VII {1969), μεταγραφή για σοπράνο σαξόφωνο και 
ορχήστρα (2000)

• a-ronne για πέντε ηθοποιούς (1974) ορχηστρική εκδοχή για οχτώ φωνές 
(1975)

• Musica leggera, canone per moto contrario e al rovescio, con un breve 
intermezzo για φλάουτο, βιόλα km βιολοντσέλο (1974)

• Per la dolce memoria de quel giorno y,a μαγνητοταινία (1974)
• "points on the curve to find..." yia πιάνο κοα, είκοσι δύο όργανα (1974)
• Calmo -  στη μνήμη του Bruno Madema για μεσόφωνο και σύνολο (1974)
• Eindrilcke για ορχήστρα (1974)
• Cries o f London yta έξι φωνές (1974)
• Still για ορχήστρα (1973)
• Linea για δύο πιάνα, βιμπράφωνο και μαρίμπα (1973)
• Concerto για δύο πιάνα και ορχήστρα (1973)
• Recital 1 για μεσόφωνο και δεκαοχτώ όργανα (1972)
• Apres Visage για μαγνητοταινία και ορχήστρα (1972)
• Chemins He yia μπάσο κλαρινέτο και ορχήστρα (1972) Chemins lib  (1969)
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. Opera (1977)
• Ε νό  για σοπράνο και σύνολο (1972) ενσωματώθηκε στο έργο
• Agnus για δύο σοπράνο, τρία κλαρινέτα και ηλεκτρικό όργανο (1971), 

ενσωματώθηκε στο έργο Opera (1977)
• Bewegung II για βαρύτονο και ορχήστρα (1971)
• Bewegung για ορχήστρα (1971, επανέκδοση 1984)
• Ora για σοπράνο, μεσόφωνο, φλάουτο, αγγλικό κόρνο, χορωδία και ορχήστρα 

(1971)
• Autrefois: berceuse canonique pour Igor Stravinsky για φλάουτο, κλαρινέτο 

και άρπα (1971)
• Memory· για ηλεκτρικό πιάνο και τσέμπαλο (1970, επανέκδοση 1973)
• Erdenklavier για πιάνο (1970)
• Opera για δέκα ηθοποιούς, σοπράνο, τενόρο, βαρύτονο, φωνητικό σύνολο, 

ορχήστρα (1970) περιλαμβάνει υλικό από το έργο Traces (1963)
• Melodrama για τενόρο και οχτώ όργανα (1970), μέρος από το έργο Opera 

(1970)
• Chemins lib  για ορχήστρα (1969)
• Air για σοπράνο και ορχήστρα (1969), εκδοχή για πιάνο, βιολί, βιόλα και

βιολοντσέλο (1970), μέρος από το έργο Opera (1970)
• Sequenza Vllb για σοπράνο σαξόφωνο (1969)
• Sequenza Vila για όμποε (1969) ξαναχρησιμοποιήθηκε στο Chemins IV  

(1975)
• Questo vuol dire che για τρεις φωνές, μικρή χορωδία, μαγνητοταινία και 

άλλες διαθέσιμες πηγές ήχου (1968)
• Sinfonia για οχτώ τραγουδιστές και ορχήστρα (1968) περιλαμβάνει το Ο King 

(1968) Το 1969 προστίθεται ακόμη μια κίνηση.
• Chemins III για βιόλα και εννιά όργανα (1968) το μέρος της βιόλας είναι από 

τη Sequenza VI (1967), τα εννιά όργανα παίζουν το ίδιο μέρος με το Chemins 
7/(1967)

• Ο King για μεσόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, πιάνο, βιολί βιόλα, βιολοντσέλο 
(1967) οργότερα ενσωματώθηκε στο έργο Sinfonia (1968)

• Chemins II για βιόλα, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπόνι, δύο κρουστούς, 
ηλεκτρικό όργανο, βιόλα, τσέλο (1967)

• Sequenza VI για βιόλα (1967), ξαναχρησιμοποιήθηκε στα έργα Chemins II 
(1967) and Chemins III (1968)

• II combattimento di Tancredi e Clorinda yia σοπράνο, τενόρο, βαρύτονο, 
τρεις βιόλες, τσέλο, κοντραμπάσο, τσέμπαλο (1966) μεταγραφή της όπερας 
τον Monteverdi

• Sequenza V για τρομπόνι (1966)
• Gesti για φλογέρα (1966)
• Sequenza IV  για πιάνο (1966)
• Sequenza III για σόλο φωνή (1966)
• Rounds για τσέμπαλο (1965) πιανιστική εκδοχή (1965)
• Laborintus II για τρεις γυναικείες φωνές, οχτώ ηθοποιούς, εκφωνητή και

όργανα (1965) περιλαμβάνει υλικό από το έργο Esposizione (1963)
• Wasserklavier yta πιάνο (1965)
• Chemins I  yia άρπα και ορχήστρα (1964)
• Folk Songs για μεσόφωνο και εφτά όργανα (φλάουτο, κλαρινέτο, δύο 

κρουστούς, άρπα, βιόλα, τσέλο) (1964) μεταγραφή για μεσόφωνο και 
ορχήστρα (1973)
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• Sincronie για κουαρτέτο εγχόρδων (1964)
• Traces για σοπράνο, μεσόφωνο, δύο ηθοποιούς, χορωδία και ορχήστρα 

(1963), κάποια από τα μέρη ενσωματώθηκαν στο έργο Opera (1970)
• Sequenza II για άρπα (1963), ξαναχρησιμοποιήθηκε ως σόλο πέρασμα στο 

Chemins I  (1964)
• Esposizione για φωνές και όργανα (1963), ενσωματώθηκε στο Laborintus II 

ματά από επεξεργασία (1965)
• Passaggio - "messa in scena" για σοπράνο, χορωδία και ορχήστρα (1963)
• Epifanie για γυναικεία φωνή και ορχήστρα (1961) περιλαμβάνει το Quaderni 

Ι-ΙΙΙ
a Quaderni III για ορχήστρα (1961)
® Quaderni II για ορχήστρα (1961)
• Visage για μαγνητοταινία (1961)
• Circles για γυνεικεία φωνή, άρπα και κρουστά (1960)
• Momenti για μαγνητοταινία (1960)
• Quaderni I  για ορχήστρα (1959)
• Allez Hop - "raconto mimico"για ορχήστρα (1959) περιλαμβάνει υλικό από το 

έργο Mimusique No.2 (1955)
• Differences για φλάουτο, κλαρινέτο, άρπα, βιόλα, τσέλο και μαγνητοταινία 

(1959)
• Tempi concertanti για γλάουτο, βιολί, δύο πιάνα και σύνολο (1959)
• Sequenza I  για φλάουτο (1958)
• Thema - omaggio a Joyce για. μαγνητοταινία (1958)
• Allelujah II για πέντε ομάδες οργάνων (1958) επεξεργασία του Allelujah I 

(1956)
• Seranata για φλάουτο και δεκατέσσερα όργανα (1957)
• Divertimento για ορχήστρα (1957)
• Perspectives για μαγνητοταινία (1957)
• Variazione ”ein Madchen oder Weibchen"για δύο κόρνα ντι μπασέτο και 

έγχορδα (1956)
• Allelujah I  για πέντε ομάδες οργάνων (1956) ξαναπαρουσιάστηκε μετά από 

επεξεργασία ως Allelujah 7/(1958)
• Quartetto για κουαρτέτο εγχόρδων (1955)
• Mimusique No.2 για ορχήστρα (1955)
• Mutazione για μαγνητοταινία (1955)
• Variazione για συμφωνική ορχήστρα (1955)
• Nones για ορχήστρα (1954)
• Ritratto di citta για μαγνητοταινία (1954) σε συνεργασία με τον Madema
• Chamber Music για γυναικεία φωνή με συνοδεία κλαρινέτου, βιολοντσέλου

και άρπας(1953)
• Mimusique No. 1 για μαγνητοταινία (1953)
• Cinque variazione για 7πάνο (1953)
• Quattro canzonipopolari για φωνή και πιάνο (1952)
• Study για κουαρτέτο εγχόρδων (1952)
• Due pezzi για βιολί και πιάνο (1951)
• Sonatina για κουαρτέτο ξύλινων πνευστών (1951)
• Deus meus για φωνή και τρία όργανα (1951)
• Due liriche di Garcia Lorca για μπάσο και ορχήστρα (1951)
• Opus no. Zoo για φλογέρα και κουιντέτο ξύλινων πνευστών (1951)
• El mar la mar για δύο σοπράνο και πέντε μουσικά όργανα (1950)
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• Tre vocalizzi για φωνή και πιάνο (1950)
• Ouartetto για κουαρτέτο ξύλινων πνευστών (1950)
• Concertino για σόλο κλαρινέτο, βιολί, άρπα, τσελέστα και έγχορδα (1949)
• Magnificat για δύο σοπράνο, χορωδία και ορχήστρα (1949)
• Due pezzi sacri για δύο σοπράνο, πιάνο, δύο άρπες, τύμπανα και δώδεκα 

καμπάζ>6ς(1949)
• Suite για πιάνο (1948)
• Ad Hermes για φωνή και πιάνο (1948)
• Trio για έγχορδα (1948)
• Quintetto για κουιντέτο ξύλινων πνευστών (1948)
• Petite suite γιο: τιάνο (1947)
» Tre pezzi για τρία κλαρινέτα (1947)
• Tre canzonipopolari για φωνή και πιάνο (1947) Το 1952 προστίθεται ένα 

τέταρτο τραγούδι και ο τίτλος αλλάζει σε Ouattro canzoni popolari. 
Ενορχηστρώνονται τα τραγούδια"Βα11ο" kol "La donna ideale" και 
ενσωματώνονται στα Folk Songs (1964)

• Due liriche για φωνή και ορχήστρα (1947)
• Ο bone Jesu yia χορωδία (1946)
• Tre lirichi greche y,a φωνή κοι πιάνο (1946)
• Due cori popolari για χορωδία (1946)
• L 'annunciazione για σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων (1946)
• Preludio a una festa marina y,a ορχήστρα εγχόρδων (1944)
• Toccata για πιάνο (1939)
• Pastorale για πιάνο (1937)
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5.3 Πίνακας σχημάτων

Σχήμα 1: Η αντιστοιχία των μύθων Bororo k o l Ge σύμφωνα με τη μελέτη του 
ανθρωπολόγου Claude Levi- Strauus.
Σχήμα 2: Το πλήρες κείμενο του πρώτου μέρους της Sinfonia
Σχήμα 3: Αντιθέσεις ανάμεσα στα στοιχεία «νερό», «αίμα», «φωτιά», «ζωή», 
«βροχή» (“eau”, “sang”, “feu”, “vie”, “pluie”) του πρώτου μέρους 
Σχήμα 4α,4β : Οι τέσσερις συνηχήσεις που χρησιμοποιούνται στο πρώτο μέρος 
Σχήμα 5: Χειρόγραφο του συνθέτη- προσχέδιο για το Ο King
Σχήμα 6: Χειρόγραφο του συνθέτη- προσχέδιο για το Ο King, η σειρά των 
φωνηέντων
Σχήμα 7:Κατάταξη των φωνηέντων σύμφωνα με το International Phonetic Alphabet 
(ΙΡΑ)
Σχήμα 8: Ερμηνεία των διαφόρων φάσεων της σειράς των φωνηέντων του Ο King μ,β 
βάση τις αρχές του ΙΡΑ
Σχήμα 9: Η ρυθμική σειρά σε σχέση με τη σειρά των τονικών υψών. Οι ολοτονικές 
περιοχές σε κάθε φάση της σειράς.
Σχήμα 10: Η «παρουσία» του Scherzo του Mahler στο τρίτο μέρος της Sinfonia
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