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Ένα Πιστεύω για τη Μουσική

1) Με απασχολεί η μεταμόρφωση των ακουστικών ενεργειών σε μουσικές.

2) Βασικά, το νόημα της μουσικής αποτελεί συνάρτηση των δυνατοτήτων μας στο να έχουμε την εμπειρία 
τέτοιων μεταμορφώσεων. Μουσική δίχως νοήματα, για ένα πρόσωπο, ενδέχεται όχι μόνον να είναι 
έγκυρη για ένα άλλο, αλλά μπορεί να το πλήζει με τη δύναμη μιας αποκάλυψης (λ.χ. μπορεί ένα άτομο ν' 
ακούει μια μουσική και να μην μπορεί να τη συνδέσει με τίποτε απ' όλα όσα τού είναι ως τώρα γνωστά. 
Ωστόσο έχει τη διαίσθηση πως κάτι τον αγγίζει).

3) Τα σημεία ενδιαφέροντος σε μια σύνθεση είναι εκείνα ακριβώς στα οποία επέρχονται αυτές οι 
μεταμορφώσεις, αν και η διαχωριστική γραμμή δεν είναι ποτέ καθορισμένη.

4) Τόσο για τον ακροατή όσο και για τους συνθέτες, υπάρχει ο κίνδυνος να ξελογιαστούν από την πόρνη 
της διακόσμησης ή της αισθητικής.

5) Μέγα μέρος της μουσικής, που γράφηκε κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου της τέχνης τούτης, 
υπέκυψε στους πειρασμούς αυτούς, σε βαθμούς ποικίλους. Και τούτο περιλαμβάνει και την περίοδο που 
εκτείνεται από τις αρχές της πολυφωνίας, με τα γνωστά τεχνάσματα της γραφής, ως τη σημερινή εποχή 
του σειραϊσμού, των σχολών του «τυχαίου» στη μουσική (αλεατορική μουσική) καθώς και των 
η)χκτρονικών υπολογιστών.

6) Η διακοσμητική και η αισθητική αποτέλεσαν και αποτελούν ρωμαλέα αρνητικούς παράγοντες στη 
μουσική.

7) Ένας χειρισμός των ακουστικών συμβάντων που δεν κατορθώνει να γεννήσει μεταμορφωτικές 
δραστηριότητες δεν επιτυγχάνει περίπου τίποτε άλλο από τον κατά το μάλλον ή ήττον αισθητικό και 
διακοσμητικό κορεσμό ενός ακουστικού χώρου. Ακόμη και η «ωραία» μουσική, μπορεί ν' αποβεί 
αηδιαστική.

8) Αντίθετα προς ό,τι συνηθίζουν να υποστηρίζουν κατά της μουσικής των καιρών μας, οι συχνά 
εκρηκτικές μέθοδοί της, που σκανδαλίζουν, μπορεί να είναι συμπτώματα της ανάγκης για απελευθέρωση 
από μια κληρονομημένη αισθητική και εφθαρμένα πρότυπα σκέψης.

9) Κάθε εποχή δοκιμάζει αυτές τις μεταμορφώσεις μέσα στα πλαίσια ενός αισθητικού χαρακτηριστικού 
αυτής της συγκεκριμένης εποχής.

10) Η πεισματική μεταφύτευση της αισθητικής μιας εποχής σε μιαν άλλη, ή της μιας γενεάς σε μιαν άλλη 
γενεά, όχι μόνο είναι μάταιη και δίχως κύρος, cOJ.' αποτελεί και μια δήλωση πνευματικής χρεοκοπίας.

Γιάννης Χρήστου
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Εισαγωγή

Σπουδάζοντας σύνθεση στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποφάσισα να ολοκληρώσω τις προπτυχιακές μου 

σπουδές με την προετοιμασία μίας πτυχιακής εργασίας μέσω της οποίας θα γνώριζα 

εκ βαθέων ένα από τα έργα του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρθηκα για έλληνες 

συνθέτες, προσπαθώντας να βρω στο έργο τους συσχετισμούς με τις προσωπικές μου 

συνθετικές αναζητήσεις, αποσαφηνίζοντας στο μυαλό μου την αίσθηση μίας 

συνέχειας του «ελληνικού στοιχείου» μέσα στην ιστορία της μουσικής δημιουργίας. 

Μιας διαδικασίας δημιουργίας όμως βασισμένης σε υλικά του ευρύτερου «ελληνικού 

χώρου», η οποία διακατέχεται από ειλικρίνεια σε ό,τι αφορά τη βιωματική σχέση των 

δημιουργών με αυτά.

Βλέποντας τα παραπάνω σε συνθέτες όπως το Ν. Σκαλκώτα, το Γ. Ξενάκη και 

το Γ. Χρήστου, αποφάσισα να ασχοληθώ με τον τελευταίο.Η ζωή, το συνθετικό του 

έργο αλλά και η σκέψη του πάνω στην ανθρώπινη καθημερινότητα με σαγήνεψαν και 

ήρθαν να συμπληρώσουν ιδέες και απόψεις άλλων καλλιτεχνών και συγγραφέων που 

εκτιμώ, καθώς και προσωπικών μου πεποιθήσεων.

Το σκηνικό ορατόριο Μυστήριον, όντας η πρώτη μου επαφή με το έργο του Γ. 

Χρήστου, αποτελεί μέχρι σήμερα και την πιο δυνατή μου εμπειρία από όλα του τα 

έργα. Αποφάσισα να μελετήσω το έργο αυτό για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι 

στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική μου πορεία 

ως φοιτητή τα τελευταία χρόνια. Ο τρόπος που χειρίζεται ο Χρήστου την ανθρώπινη 

φωνή, τα σκηνικά στοιχεία του έργου τα οποία αποτελούν λειτουργικό στοιχείο του, 

το στοιχείο της τελετουργίας, η σημειογραφία και η μέθοδος αποτύπωσης της 

συνθετικής σκέψης του συγκεκριμένου «είδους» στο χαρτί, ο αντίκτυπος του έργου 

στο κοινό ως διαδικασία, η δραματουργία ως πρωταρχικό στάδιο δημιουργίας του



έργου και ισχυρότατο εργαλείο· όλα αυτά με απασχόλησαν και με απασχολούν ακόμη 

στο Μυστήριον αλλά και πέρα από αυτό.

Δε θα μπορούσε όμως αυτή η εργασία να είναι μόνο μία ανάλυση του εν λόγω 

έργου. Η ζωή του συνθέτη και οι ιδέες του πάνω στη μουσική επιβάλουν μία 

ευρύτερη παρουσίαση της προσωπικότητάς του. Άλλωστε και το ίδιο το έργο δεν έχει 

νόημα να αναλυθεί με τις μεθόδους που συνηθίζεται στις συμβατικές παρτιτούρες και 

σε έργα άλλων εποχών. Ούτε βέβαια ήταν πρόθεσή μου να εξαντλήσω κάθε 

περιθώριο ανάλυσης μίας γραφικής παρτιτούρας όπως αυτή του έργου Μυστήριον. 

Περισσότερο επέλεξα να συνδέσω το έργο με τις «εξωμουσικές» προεκτάσεις του· τις 

φιλοσοφικές ανησυχίες του συνθέτη -  το περιβάλλον του έργου -  νοηματικό και 

φιλοσοφικό.

Βέβαια, τα ηχητικά υλικά του έργου παρουσιάζονται, αλλά δεν συνιστούν το 

κύριο πεδίο της εργασίας. Ίσως θα μπορούσα να πω ότι επιδίωξη της εργασίας είναι 

περισσότερο η αποκατάσταση της οπτικής εμπειρίας κατά την ακρόαση του 

Μυστήριον και η κατανόηση του έργου, καθώς δεν υπάρχει οπτικοακουστικό 

ντοκουμέντο παρά μόνο ηχητικό. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακούγοντας 

το έργο αυτό ο καθένας μας στο στερεοφωνικό του, βιώνουμε μία εντελώς 

διαφορετική εμπειρία απ’ ότι στην πραγματικότητα το ίδιο το έργο μεταφέρει και 

είναι.

Σε ό,τι αφορά την εύρεση υλικών σχετικών με το Μυστήριον αλλά και τις 

θεωρίες του Γιάννη Χρήστου, διαπίστωσα ότι ο συνθέτης προτιμούσε να σημειώνει 

τις παρατηρήσεις στις παρτιτούρες του, και να διατυπώνει τις ιδέες του, στην αγγλική 

γλώσσα. Έτσι, τα περισσότερα κείμενα που συναντώνται στην εργασία αυτή και 

αποτελούν κείμενα του συνθέτη είτε τα μετέφρασα ο ίδιος (στις περιπτώσεις που δε 

συνάντησα ήδη υπάρχουσα μετάφραση), είτε τα έχουν μεταφράσει τρίτοι.



Κλείνοντας την εισαγωγή της εργασίας, θα πρέπει να ευχαριστήσω το Χρήστο 

Μαρίνο, υπεύθυνο του Αρχείου Γιάννη Χρήστου, καθώς και την κόρη του συνθέτη 

Σάντρα Χρήστου που με βοήθησαν στην εύρεση των σχετικών κειμένων, 

σημειώσεων και της παρτιτούρας του έργου προσφέροντάς μου ελεύθερη πρόσβαση 

στο αρχείο του συνθέτη. Επίσης, πολύτιμη βοήθεια μου προσέφερε ο απόφοιτος του 

τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Γρηγόρης Εμφιετζής, ο οποίος μελέτησε 

το έργο του Γ ιάννη Χρήστου Πύρινες Γλώσσες ολοκληρώνοντας το 2004 την 

πτυχιακή του εργασία με τον τίτλο Γιάννης Χρήστου και το Ορατόριο της Πεντηκοστής 

«Πύρινες Γλώσσες».
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Γιάννης Χρήστου (8 Ιανουαρίου 1926 — 8 Ιανουαρίου 1970) ήταν ένας 

από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και φιλοσόφους της μουσικής του 20ού 

αιώνα, διεθνώς γνωστός ως Jani Christou. Κύριο χαρακτηριστικό της ζωής και του 

έργου του ήταν οι έντονες φιλοσοφικές και μεταφυσικές του ανησυχίες, τις οποίες 

συσχέτιζε άμεσα με την μουσική, προσπαθώντας να αναδείξει την πανανθρώπινη 

θρησκευτική, μεταφυσική και μυστικιστική της διάσταση, πέρα από ιστορικές 

περιόδους, τεχνοτροπίες, πολιτισμούς και συγκεκριμένα θρησκευτικά δόγματα. 

Έχοντας βαθιές γνώσεις φιλοσοφίας, ψυχολογίας, θρησκειολογίας, κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, Ιστορίας της Τέχνης αλλά και αποκρυφισμού, ανέπτυξε το δικό του 

φιλοσοφικό σύστημα και τη δική του ορολογία για μια μεταφυσική της μουσικής και 

προσπάθησε, ιδιαίτερα με τα τελευταία του έργα, να υλοποιήσει τις ιδέες του σε ένα 

ευρύτερο «μεταμουσικό» πλαίσιο, όπου η μουσική ήταν κάτι περισσότερο από την 

τέχνη των ήχων, συνεργαζόμενη με πολλές τέχνες με έναν νέο, υπερβατικό και 

λυτρωτικό τρόπο.

Ο Γιάννης Χρήστου γεννήθηκε στη συνοικία «Ηλιούπολις» του Καΐρου στις 8 

Ιανουαρίου του 1926 και μεγάλωσε στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 

όπου πήρε και τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία πέντε ετών. Ο πατέρας του, 

Ελευθέριος (Τέρης) Χρήστου, ήταν εύπορος βιομήχανος της ελληνικής παροικίας, 

ιδιοκτήτης εργοστασίου σοκολατοποιίας, και η μητέρα του, Καλλιόπη (Λιλίκα) 

Ταβερνάρη, κυπριακής καταγωγής, ήταν ποιήτρια αλλά και πνευματίστρια, γεγονός 

που συνέβαλε στις μετέπειτα καλλιτεχνικές, φιλοσοφικές και μεταφυσικές του
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ανησυχίες. Ο μουσικοκριτικός και μουσικολόγος Γιώργος Λεωτσάκος καταφέρεται 

με μένος εναντίον της μητέρας του συνθέτη και υποστηρίζει ότι η προσωπικότητά της 

ήταν «προβληματικότατη», τραυματίζοντας καθοριστικά τον ψυχισμό και των δύο 

παιδιών της [1].

Ο Χρήστου συνέχισε τις μουσικές του σπουδές με την διάσημη πιανίστα 

Τζίνα Μπαχάουερ, ενώ φοιτούσε στα καλύτερα αγγλόφωνα σχολεία της 

Αλεξάνδρειας. Το 1939 οι γονείς του χώρισαν και ο δεκατριάχρονος Γιάννης μαζί με 

τον αδελφό του παρέμειναν με τον πατέρα τους, πράγμα ασυνήθιστο για την εποχή. 

Τελειώνοντας το σχολείο, ο πατέρας του τον έστειλε στην Αγγλία για να σπουδάσει 

οικονομικά, ελπίζοντας να αναλάβει στη συνέχεια τις οικογενειακές επιχειρήσεις, 

κάτι που δε συνέβη. Ο Χρήστου, αν και πήρε τελικά το πτυχίο του στα οικονομικά, 

προτίμησε να σπουδάσει φιλοσοφία με τον Λούντβιχ Βιτγκενστάιν και τον 

Μπέρτραντ Ράσελ στο Καίμπρητζ, καθώς και ανώτερα θεωρητικά της μουσικής με 

διάφορους δασκάλους, ανάμεσα στους οποίους και ο Χανς Ρέντλιχ, μαθητής και 

βιογράφος του Άλμπαν Μπεργκ. Συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στην Ιταλία 

(Σιένα, Γκάβι και Ρώμη, 1949-1953) με τους Βίτο Φράτσι και Μπρούνο Λαβανίνο, 

ενώ την ίδια χρονική περίοδο ασχολήθηκε σε βάθος και με την αναλυτική ψυχολογία, 

επηρεαζόμενος και από τον αδερφό του, ο οποίος σπούδαζε εκείνη την εποχή στο 

Ινστιτούτο Γιουνγκ στη Ζυρίχη.

Επιστρέφοντας στην Αίγυπτο αφοσιώθηκε στην σύνθεση, δουλεύοντας 

αρκετές ώρες την ημέρα. Το 1956 παντρεύτηκε την παιδική του φίλη Θηρεσία (Σία) 

Χωρέμη, ζωγράφο, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Την ίδια χρονιά σκοτώθηκε ο 

πολυαγαπημένος του αδερφός σε τροχαίο δυστύχημα, γεγονός που τον σημάδεψε για 

την υπόλοιπη ζωή του, προοιωνίζοντας ταυτόχρονα και ένα περίεργο παιχνίδι της 

μοίρας για τον ίδιο. Το 1960, με τις εθνικοποιήσεις του Νάσερ, αναγκάστηκε να



εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια, όπως και οι περισσότεροι εύποροι Έλληνες της 

Αιγύπτου. Εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Χίο, όπου είχε επίσης αρκετή 

οικογενειακή περιουσία. Τα τελευταία του χρόνια διέμενε κυρίως στην Αθήνα, όπου 

και ασχολήθηκε, εκτός από την σύνθεση, με την προώθηση της πρωτοποριακής 

ελληνικής μουσικής. Η οικονομική του άνεση του προσέφερε τη δυνατότητα να μην 

χρειαστεί ποτέ να αναζητήσει εργασία σε Ωδεία (τα οποία δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα ως 

εκπαιδευτικό θεσμό) ή σε άλλους μουσικούς φορείς, ούτε να αναλάβει ποτέ θέση 

ευθύνης σε οποιοδήποτε μουσικό ίδρυμα ή επιτροπή, με εξαίρεση μία και μοναδική 

φορά, το 1962, ως μέλος κριτικής επιτροπής διαγωνισμού σύγχρονης μουσικής, τον 

οποίο διοργάνωσε ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ο Γιάννης Χρήστου σκοτώθηκε με τραγικό τρόπο σε τροχαίο δυστύχημα τη 

νύχτα της 8ης Ιανουαρίου 1970, κατά την επιστροφή του στο σπίτι από εορτασμό των 

γενεθλίων του. Στο ίδιο δυστύχημα τραυματίστηκε και η γυναίκα του, η οποία 

εξέπνευσε δέκα ημέρες αργότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά τους μουσικολόγους Γ. Γ. Παπαϊωάννου και Άννα Μ. Λουτσιάνο, στο 

έργο του Χρήστου διακρίνονται σαφώς έξι περίοδοι, περιοδολόγηση που έχει γίνει 

ευρύτερα αποδεκτή.

Πρώτη περίοδος (1949-1953)

Τα πρώτα έργα του συνθέτη είναι σε ελεύθερο ατονικό ιδίωμα, με τίτλους που 

παραπέμπουν σε δυτικές παραδοσιακές μορφές: Συμφωνία αρ. 1 (1950) για ορχήστρα 

και μεσόφωνο και Λατινική Λειτουργία (1951) για μικτή χορωδία, χάλκινα πνευστά 

και κρουστά. Το σημαντικότερο όμως έργο της πρώτης περιόδου είναι η Μουσική του 

Φοίνικα (1949) για ορχήστρα, το οποίο ο ίδιος ο συνθέτης αναγνώριζε ως opus 1, 

απορρίπτοντας κάποια εφηβικά πρωτόλεια.

Η Μουσική του Φοίνικα (Phoenix Music), όχι μόνο δεν παρουσιάζει τις συνήθεις 

αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τα πρώτα έργα πολλών συνθετών, αλλά φανερώνει 

εκπληκτική συνθετική, ενορχηστρωτική και αισθητική ωριμότητα, ενώ ταυτόχρονα 

περιέχει εν σπέρματι τα σημαντικότερα φιλοσοφικά και μουσικά στοιχεία που 

επανέρχονται αργότερα στο έργο του Χρήστου, όπως:

• Η απόρριψη της ανάπτυξης ως συνθετικής τεχνικής και η προτίμηση της 

παραλλαγής ενός συγκεκριμένου δομικού μοτίβου, το οποίο υπόκειται σε 

εσωτερικές μεταλλαγές και μεταμορφώσεις. Οι διαδικασίες αυτές 

αντιμετωπίζονται από τον Χρήστου ως φιλοσοφικο-αισθητικά φαινόμενα και 

όχι ως θέμα και παραλλαγές.



• Η «Αρχή του Φοίνικα», που συμβολίζει τον κύκλο γέννηση -  εξέλιξη -  

δραματική κορύφωση -  τέλος (θάνατος) -  νέα αρχή. Η Μουσική του Φοίνικα, 

που εκφράζει και δίνει το όνομά της σε αυτήν την «αρχή», δεν ήταν απλώς 

ένα συμφωνικό ποίημα, όπως θεωρήθηκε από τους κριτικούς της εποχής. Ο 

τίτλος δεν παραπέμπει σε εξωμουσικό περιεχόμενο, αλλά χρησιμοποιεί τον 

μύθο του Φοίνικα για να περιγράψει την πορεία του ίδιου του μουσικού 

υλικού, που αναγεννιέται συνεχώς μέσω των μεταμορφώσεών του.

• Στη Μουσική του Φοίνικα υπάρχουν ασυνήθιστες εκφραστικές ενδείξεις , 

όπως espressivo assai esagerato, con accentuazioni isteriche, con furore, 

ostinato ed angoscioso, που παραπέμπουν σε έντονα φορτισμένες 

ψυχολογικές καταστάσεις, οδηγώντας τον εκτελεστή στα όρια της 

θεατρικότητας και προοιωνίζοντας με αυτόν τον τρόπο χαρακτηριστικά 

έντονα στο μεταγενέστερο έργο του Χρήστου.

Δεύτερη περίοδος (1953-1958)

Η περίοδος αυτή δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε ύφος. Εντείνονται όμως οι 

μεταφυσικές και μυστικιστικές ανησυχίες του συνθέτη σε σχέση με τη μουσική. Οι 

ανησυχίες του αυτές εκδηλώνονται σε έργα φωνητικής μουσικής, κυρίως όπερες και 

ορατόρια, οι παρτιτούρες των οποίων έχουν μυστηριωδώς χαθεί. Έχουν σωθεί μόνο 

ορισμένες σημειώσεις και μαρτυρίες κοντινών προσώπων του Χρήστου οι οποίες 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Επίσης, με τη Συμφωνία αρ. 2 (1957-8) ανέπτυξε 

ακόμα περισσότερο την «Αρχή του Φοίνικα», αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το 

πυραμιδικό σχήμα αργό-γρήγορο-αργό και ένα παρόμοιο μοτίβο-θεματικό κύτταρο 

με αυτό της Μουσικής του Φοίνικα.
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Το σημαντικότερο όμως έργο της περιόδου και από τα γνωστότερα του Χρήστου που 

έχουν διασωθεί είναι τα Εξι τραγούδια σε ποίηση Τ. Σ. Έλιοτ, τα οποία γράφτηκαν το 

1955 αρχικά για μεσόφωνο και πιάνο και αργότερα, το 1957, ενορχηστρώθηκαν. Η 

ιδέα για την σύνθεσή τους χρονολογείται από την Πρώτη Συμφωνία (1950), όπου 

υπάρχει ενσωματωμένο το "Eyes that Last I saw in Tears". Τα Εξι τραγούδια σε 

ποίηση Τ. Σ. Έλιοτ θεωρούνται αριστουργηματικά για την υποβλητική τους 

ενορχήστρωση και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αποδοθεί μουσικά τα ποιητικά 

νοήματα.

Τρίτη περίοδος (1959-1964)

Σε αυτήν την περίοδο ο Χρήστου αναπτύσσει μια προσωπική τεχνική οργάνωσης της 

ατονικότητας, την οποία ονομάζει «μετα-σειραϊκή», προσπαθώντας να αποφύγει τις 

δεσμεύσεις και τα αδιέξοδα του σειραϊσμού. Ας σημειωθεί ότι με τον όρο "μετα- 

σειραϊκός" (“meta-serial”) ο Χρήστου εννοούσε «πέρα από τον σειραϊσμό» αισθητικά 

και όχι χρονολογικά, διαφορά που γίνεται σαφέστερη από τους αγγλικούς όρους 

“meta-serial” και “post-serial”, που μεταφράζονται το ίδιο στα ελληνικά. Στο πλαίσιο 

αυτό εισάγει νέες συνθετικές τεχνικές με δική του ορολογία, τις οποίες εφαρμόζει για 

πρώτη φορά στο έργο Patterns and Permutations για ορχήστρα (1960), γνωστό ως 

Μετατροπές στα ελληνικά. Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις νέες αυτές τεχνικές είναι:

1. Τα «απλά πρότυπα» (“simple patterns”)

2. Τα «σύνθετα πρότυπα» (“complex patterns”)

3. Τα «ισόχρονα» (“isochrones”)

4. Τα «μεγα-εκθέματα» (“megastatements”)

5. Οι «ηχητικές συνέχειες» (“continuums”)
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Το κορυφαίο έργο της περιόδου αυτής είναι οι Πύρινες Γλώσσες (1964), ένα ορατόριο 

της Πεντηκοστής, για χορωδία, ορχήστρα και σολίστες που αναπαριστά την 

αγωνιώδη προσμονή των πρώτων χριστιανών για το θαύμα της Πεντηκοστής. Επίσης, 

στο έργο Προμηθέας Δεσμώτης κάνει για πρώτη φορά χρήση μαγνητοταινίας, 

εφαρμόζοντας τεχνικές της λεγάμενης «συγκεκριμένης μουσικής» με έναν δικό του 

όμως τρόπο.

Τέταρτη περίοδος (1965-1966)

Η περίοδος αυτή αποτελεί σταθμό στο έργο του Χρήστου. Η «Αρχή του Φοίνικα» 

διευρύνεται με το «Σεληνιακό Πρότυπο» και την «Σεληνιακή Εμπειρία» (“Lunar 

Pattern” και “Lunar Experience”). Το «Σεληνιακό Πρότυπο» είναι η διαδοχή των 

σεληνιακών φάσεων ως αρχέγονο σύμβολο διαρκούς φθοράς και ανανέωσης όλων 

των βιο-κοσμικών διαδικασιών. Κατ’ επέκταση, η «Σεληνιακή Εμπειρία» αναφέρεται 

στην προσδοκία του ανθρώπου για την τήρηση του «Σεληνιακού Προτύπου», 

εμπεριέχει όμως και τον πρωτογενή φόβο για την απρόσμενη διακοπή του κύκλου της 

ανανέωσης, που αντιστοιχεί με την «απειλή» της σεληνιακής έκλειψης.

Η σημαντικότερη εξέλιξη όμως είναι ότι ο συνθέτης διευρύνει τα όρια της τέχνης του 

εισάγοντας την έννοια της «μεταμουσικής», ως υπέρβασης της μουσικής με την 

καθιερωμένη σημασία του όρου, με τη συνεργασία πολλών τεχνών (κυρίως μουσικής, 

θεάτρου και χορού) και σε απόλυτη ένωση με τη φιλοσοφία. Στο πνεύμα αυτό εισάγει 

επίσης τις έννοιες της «Πράξης» και της «Μετάπραξης», τις οποίες εξηγεί ο ίδιος με 

απλά λόγια:

• Πράξη (praxis): π.χ. ένας βιολιστής κάνει αυτό που αναμένεται από αυτόν, 

δηλαδή παίζει βιολί.
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• Μετάπραξη (metapraxis): ο βιολιστής ενεργεί πέρα από το λογικώς 

προβλέψιμο, π.χ. ξεσπά σε άγριες κραυγές.

Για να εκφράσει τις νέες του ιδέες δημιουργεί και μια νέα, προσωπική μικτή 

σημειογραφία που δίνει επιπλέον λεκτικές και γραφικές οδηγίες στους εκτελεστές για 

το τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ως «πράξη» ή ως 

«μετάπραξη». Τα πρώτα έργα που εφαρμόζει τις ιδέες αυτές είναι η Πράξη για 12 

(1966), για 11 έγχορδα και έναν πιανίστα-μαέστρο. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό και 

με το κείμενό του «Ένα Πιστεύω για τη Μουσική», που δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο, 

σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φιλοσοφικής, αισθητικής και μεταφυσικής 

αντίληψης για τη μουσική, φανερή και στο ορατόριό του Μυστήριον (1966).

Το κείμενό του «Ένα Πιστεύω για τη Μουσική» έχει τη μορφή μανιφέστου 

φιλοσοφίας, αισθητικής και μεταφυσικής της μουσικής σε δέκα σημεία. Σε αυτό ο 

Γιάννης Χρήστου εκφράζει κυρίως τις πεποιθήσεις του για την σημασία των 

«μεταμορφώσεων ακουστικών ενεργειών σε μουσική», της συνειδητοποίησης δηλαδή 

ενός ακουστικού (ή μη) αντικειμένου εκτός του συνηθισμένου χωροχρόνου, από 

«άλλες περιοχές εμπειρίας». Παράλληλα, ο συνθέτης εκφράζει την αγωνία του για 

τον μηδαμινό, διακοσμητικό ρόλο που παίζει η μουσική στις σύγχρονες κοινωνίες, 

αλλά και την απόρριψή για τον τρόπο με τον οποίο οι αισθητικές αξίες 

μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, αναγνωρίζοντας τις μεθόδους πρόκλησης σοκ 

(εννοώντας πιθανώς τα μουσικά «χάπενινγκς» του κινήματος Fluxus της εποχής) ως 

συμπτώματα για την προσπάθεια απελευθέρωσης από τα παραδεδομένα αισθητικά 

πρότυπα.



Πέμπτη περίοδος (1966-1968)

Στην συγκεκριμένη περίοδο ο Χρήστου, επεκτείνοντας τη φιλοσοφική-μουσική του 

σκέψη, συνέλαβε τις εξής έννοιες:

• Η «Πρωτοεκτέλεση», δηλαδή η διαδικασία μεταφοράς βασικών 

σχηματισμών της ζωής, ψυχολογικά και φιλοσοφικά ερμηνευμένων, σε 

μεταμουσικά -  μουσικοθεατρικά έργα.

• Η «Αναπαράσταση» είναι ένα είδος «πρωτοεκτέλεσης» πρωτόγονων, 

προϊστορικών, μυστηριακών και ονειρικών τελετουργιών μεταφερμένων σε 

μια νέα πραγματικότητα, με έναν ψυχοδραματικό τρόπο.

Ο συνθέτης είχε σχεδιάσει περίπου 130 «Αναπαραστάσεις», από τις οποίες πρόλαβε 

να ολοκληρώσει μόνο τις τέσσερις, με πιο γνωστές την Αναπαράσταση 1 και την 

Αναπαράσταση III (ο Πιανίστας).

Στο ίδιο ψυχοδραματικό πνεύμα εντάσσεται και το γνωστότερο έργο του αυτής της 

περιόδου, και από τα πιο πολυπαιγμένα σε Ελλάδα και εξωτερικό, Η Κυρία με τη 

Στρυχνίνη (1967). Πηγή έμπνευσης του έργου ήταν το βιβλίο Ψυχολογία και Αλχημεία 

του Καρλ Γιουνγκ, αλλά και ένα από τα όνειρα του Χρήστου (ο συνθέτης κατέγραφε 

λεπτομερώς τα όνειρά του για κάποια περίοδο και οι σημειώσεις του έχουν σωθεί σε 

ένα αρχείο με το όνομα Dream Files). Η Κυρία με τη Στρυχνίνη αρχίζει με μια 

ανακοίνωση ότι η παράσταση ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους και μια ηθοποιός 

μεταμφιεσμένη σε θεατή διαμαρτύρεται, προσπαθώντας να προκαλέσει αναταραχή. 

Στη συνέχεια τέσσερις ηθοποιοί με ένα κόκκινο πανί προχωρούν σε τελετουργικές 

πράξεις πάνω στη σκηνή, στις οποίες συμμετέχει και το οργανικό σύνολο, π.χ. οι
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τρομπετίστες περιβάλλουν με τελετουργικό τρόπο την σολίστ της βιόλας, η οποία 

παραμένει απαθής στα τεκταινόμενα.

Έκτη περίοδος (1968-1970)

Τα μόνα ολοκληρωμένα έργα της περιόδου αυτής είναι η Εναντιοδρομία (1968), 

βασισμένη στη σύλληψη του Ηράκλειτου για το παιχνίδι των αντιθέσεων, και η 

σκηνική μουσική για τον Οιδίποδα Τύραννο (1969), την οποία έγραψε ως «χάρη» για 

τον φίλο του Κάρολο Κουν, διακόπτοντας την εργασία του πάνω στην Ορέστεια. Η 

Ορέστεια, αν είχε ολοκληρωθεί, θα ήταν ένα έργο κολοσσιαίων διαστάσεων, στο 

οποίο ο Γιάννης Χρήστου σκόπευε να ενσωματώσει την ως τότε εμπειρία του 

συνοψίζοντας το σύνολο των ιδεών του φιλοσοφικού-μουσικού του συστήματος. 

Δυστυχώς, ο τόσο πρόωρος και άδικος χαμός του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει 

τα σχέδιά του, που πιθανώς να επηρέαζαν σε σημαντικό βαθμό την μετέπειτα πορεία 

της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας και φιλοσοφίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
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Κατάλογος Έργων

• Η  Μουσική του Φοίνικα για ορχήστρα σε πέντε συνεχή μέρη (1949)

• Συμφωνία αρ. 1 για μεσόφωνο και ορχήστρα σε τρία συνεχή μέρη (1950)

• Λατινική Λειτουργία για μικτή χορωδία, χάλκινα και κρουστά (1953)

• Έξι Τραγούδια σε ποίηση Τ. Σ. Έλιοτ για μεσόφωνο και πιάνο (1955), 

μεταγραφή για μεσόφωνο και ορχήστρα (1957)

• Συμφωνία αρ. 2 για μικτή χορωδία και ορχήστρα σε τρία μέρη (1958)

• Μετατροπές (Patterns and Permutations) για ορχήστρα (1960)

• Τοκάτα για πιάνο και ορχήστρα (1962)

• Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης για ηθοποιούς, χορό, ορχήστρα και 

μαγνητοταινία (1963)

• Greece: The inner world (1964), πρόγραμμα για την αμερικανική τηλεόραση 

με αποσπάσματα από τις τραγωδίες: Ευριπίδη Εκάβη, Σοφοκλή Οιδίπους 

Τύραννος και Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης

• Πύρινες Γλώσσες για μεσόφωνο, τενόρο, βαρύτονο, μικτή χορωδία και 

ορχήστρα (1964)

• Αισχύλου Λγαμέμνων για ηθοποιούς, χορό και ορχήστρα (1964)

• Αισχύλου Πέρσες για ηθοποιούς, χορό, ορχήστρα και μαγνητοταινίες (1965)

• Μυστήριον για αφηγητή, ηθοποιούς, 3 χορωδίες, ορχήστρα και μαγνητοταινία 

(1966)

• Πράξη για 12 για 11 έγχορδα και έναν πιανίστα-μαέστρο (υπάρχει επίσης και 

εκδοχή με 40 έγχορδα) 1966

• Αριστοφάνη Βάτραχοι για ηθοποιούς, χορό, ορχήστρα και μαγνητοταινίες

(1966)



• Η  Κυρία με τη Στρυχνίνη για γυναίκα σολίστα βιόλας, 5 ηθοποιούς, οργανικό 

σύνολο, μαγνητοταινίες, διάφορα ηχητικά αντικείμενα και ένα κόκκινο πανί

(1967)

• Οιδίπους Τύραννος ως μουσική για φιλμ (1968)

• Αναπαράσταση I  (αστρωνκατοιδανυκτερωνομηγυριν) για βαρύτονο, βιόλα και 

οργανικό σύνολο (1968)

• Αναπαράσταση III (Ο Πιανίστας) για ηθοποιό, οργανικό σύνολο και 

μαγνητοταινίες (1968)

• Επίκυκλος για continuum και σύνθετο σύνολο εκτελεστών για το continuum 

και χορευτών για τα «χάπενινγκς» (1968)

• Εναντιοδρομία για ορχήστρα (1968)

• Οιδίπους Τύραννος για μαγνητοταινία (1969)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ο Γιάννης Χρήστου αναμφίβολα υπήρξε κάτι παραπάνω από συνθέτης. Ο 

τρόπος που δούλευε τα έργα του διέφερε σημαντικά από τη διαδικασία που 

διδάσκεται στις ακαδημίες και τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Η 

ενασχόλησή του με την παρτιτούρα αποτελούσε το τελευταίο στάδιο της δημιουργίας 

ενός έργου και μάλιστα το πιο διαδικαστικό. Αφιέρωνε τον περισσότερο χρόνο στην 

εύρεση μιας ικανοποιητικής για τον ίδιο φιλοσοφικής ιδέας γύρω από την οποία 

έχτιζε το κάθε έργο. Ύστερα από αυτή τη διαδικασία επεξεργαζόταν τα υλικά του και 

συνέθετε το έργο εξολοκλήρου στο μυαλό του. Θεωρώντας λοιπόν πως η προσπάθεια 

να δημιουργήσει κάποιος τέχνη έχει νόημα μόνο εάν προέρχεται από ακατανίκητη 

εσωτερική αναγκαιότητα θεμελιωμένη σε φιλοσοφικές -  μεταφυσικές βάσεις, ο ίδιος 

ο Χρήστου κατάφερε να στηρίξει αυτή του την αναγκαιότητα με ένα σύστημα 

φιλοσοφικών ιδεών το οποίο του άνοιγε συνεχώς νέους δρόμους και του προσέφερε 

στέρεο έδαφος για τα αποκαλυπτικά του δημιουργήματα. Ακολουθούν κάποιες από 

τις θεωρίες του συνθέτη οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το έργο Μυστήριον.

Ο συνθέτης, γράφοντας το έργο Μετατροπές (Patterns and Permutations) το 

1960, είχε αναπτύξει ένα δικό του μουσικό σύστημα οργανώνοντας τη μουσική του 

σε ένα πλαίσιο «μετα-σειραϊσμού». Έννοιες όπως Μετασχηματισμός, Πρότυπο, 

Σύνθετο Πρότυπο, Ισόχρονα, Απλό Πρότυπο, Μέγα-Έκθεμα, Κοντίνουουμ (κρατημένες 

σειρές) αποτέλεσαν μέθοδο επεξεργασίας και ανάπτυξης του έργου που 

προαναφέρθηκε. Μερικές από αυτές τις έννοιες εξελίχθηκαν αλλάζοντας λειτουργία 

στα μεταγενέστερα έργα του, όπως το Κοντίνουουμ, σε βαθμό που να του 

προσφέρουν νέα εργαλεία κατά τη συνθετική διαδικασία. Πάνω απ’ όλα όμως είναι



φανερό πως υπηρετούν τις νέες ιδέες του και την πρωτοπόρα σκέψη του πάνω στη 

Σύνθεση.

Δύο από τις έννοιες που χρησιμοποιεί στο Μυστήριον και που αναλύει στο 

έργο Μετατροπές είναι οι εξείς:

ΠΡΟΤΥΠΟ

Ο όρος ΠΡΟΤΥΠΟ (Pattern) αναφέρεται στη συνεχή ανακατάταξη των ίδιων 

συνιστωσών ενός μουσικού εκθέματος, υπό τις ίδιες ή διαφορετικές μορφές. 

Αλληλουχίες μετασχηματισμών καθορίζουν την ανακατάταξη των συνιστωσών αυτών 

με τέτοιο τρόπο ώστε δύο εκφράσεις του βασικού εκθέματος να μην είναι ποτέ ίδιες.

Οι συνιστώσες του βασικού εκθέματος ενός προτύπου που υποβάλλονται σε 

μετασχηματισμό σκορπίζονται συνήθως ανάμεσα σε μία ομάδα οργάνων τα οποία 

συνεργάζονται στην εκφορά ομαδικών εκθεμάτων. Εκθέματα του είδους αυτού μπορεί 

να εμφανίζονται μόνο σε διαδοχή ή, ανάλογα με την περίσταση, μπορεί να 

επικαλύπτουν το ένα το άλλο, λιγάκι με τον τρόπο ενός στρέτο σε μία φούγκα, οπότε 

γίνεται χρήση «ομαδικών εισόδων». Αλλες στιγμές πάλι, διαφορετικά πρότυπα μπορούν 

να αναπτύσσονται ταυτόχρονα -  οπότε το ένα πρότυπο λειτουργεί ως «αντι-πρότυπο» 

σε σχέση με το άλλο.

ΙΣΟΧΡΟΝΑ

Μία «ζωντανή ύλη» είναι λοιπόν σειραϊκό υλικό που το αντικρίζουμε όχι μόνο 

από τη σκοπιά του τονικού ύψους αλλά και από τη σκοπιά των αναλογικών χρονικών 

αξιών. Έτσι μια βασική σειρά δώδεκα φθόγγων εκφράζει επίσης και μια βασική
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διαδοχή δώδεκα χρονικών αξιών και κάθε χρονική αξία αντιμετωπίζεται ως ενδογενής 

ιδιότητα κάθε βαθμίδας της σειράς. Οι μετασχηματισμοί των βαθμιδών θα οδηγήσουν 

επίσης και σε μετασχηματισμούς των χρονικών αξιών. Έτσι, κάθε παραλλαγή στη 

διάταξη των φθόγγων της δωδεκάφθογγης σειράς θα μας δίνει κάθε φορά και μία 

διαφορετική ρυθμική δομή. Η οριζόντια ενέργεια είναι έτσι ένας παράγων εγγενής που 

οδηγεί σε νέους δομικούς συνδυασμούς, με τον κάθε μετασχηματισμό της βασικής 

σειράς. Άρα κάθε σειρά που προκύπτει από προηγούμενες, όσο και αν σε κάθε 

μετασχηματισμό βγάζει νέους ρυθμικούς συνδυασμούς, εντούτοις θα έχει ένα κοινό 

γνώρισμα με όλες τις άλλες — την ίδια πάντοτε συνολική διάρκεια, αφού θα 

αντιπροσωπεύει πάντα το άθροισμα των ίδιων δώδεκα χρονικών αξιών, ανεξάρτητα 

από το πώς είναι διατεταγμένες κάθε φορά. Χρησιμοποίησα λοιπόν τον όρο 

ΙΣΟΧΡΟΝΑ, για να προσδιορίσω μια οποιαδήποτε ομάδα ρυθμικών αξιών σαν κι αυτή.

(Ο Χρήστου χρησιμοποιεί στο Μυστήριον για τελευταία φορά τη μέθοδο των 

ισοχρόνων («κυκλικά» σχήματα των βιολιών, που αποτελούν κλάστερς «εν κινήσει» - 

αντίθετα με τα «στατικά» κλάστερς στις βιόλες: κρατημένες νότες, δοξαριές όσο 

γίνεται πιο αραιές και διακριτικές).)

ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΡΑΞΗ

Την περίοδο που δουλεύει το Μυστήριον, ο Χρήστου αναπτύσσει και την ιδέα 

του ζεύγους Πράξη-Μετάπραξη την οποία και χρησιμοποιεί στο εν λόγω έργο. Πέρα 

από το περιβάλλον του Μυστήριον, γράφει για την ιδέα αυτή:

Κάθε ζωντανή τέχνη εξακολουθεί να γεννά μία καθολική λογική που 

τροφοδοτείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών δράσεων. Κάθε φορά που μία δράση
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εκτελείται σκόπιμα, για να εναρμονίζεται με την τρέχουσα καθολική λογική που 

χαρακτηρίζει την τέχνη, η δράση αυτή είναι μία πράξη, δηλαδή μία δράση σκόπιμη και 

χαρακτηριστική. Κάθε φορά όμως που μια δράση (επίσης) σκόπιμα αλλά για να 

προχωρήσει πέρα από την τρέχουσα καθολική λογική που χαρακτηρίζει την τέχνη, η 

δράση αυτή είναι μία «Μετάπραξη» (metapraxis) ή μία δράση σκόπιμα μη 

χαρακτηριστική: μια «μετα-δράση» (αγγλ. meta-action). Έτσι στις λεγάμενες 

performing arts: Κάθε δράση που απαιτεί από τον εκτελεστή της να προχωρήσει πέρα 

από την τρέχουσα λογική του μέσου στο οποίο ανήκει, που απαιτεί απ' αυτόν να 

προχωρήσει πέρα από τη λογική του πεδίου δράσης του: η δράση αυτή είναι μία 

"μετάπραξη"και είναι σκόπιμα "μηχαρακτηριστική". Αντίστροφα, μία δράση που 

συμμορφώνεται με την τρέχουσα λογική του μέσου αυτού, εφόσον είναι σκόπιμα 

"χαρακτηριστική" είναι μία "πράξη".

Για παράδειγμα ένας αρχιμουσικός που διευθύνει σε μία συναυλία, αυτό είναι 

μία πράξη. Αν όμως του ζητηθεί επίσης να περπατά γύρω-γύρω, να μιλά, να φωνάζει, 

να ουρλιάζει, να χειρονομεί ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δράση που δεν συνδέεται 

αυστηρά με τη δουλειά του ως αρχιμουσικού, αυτό θα μπορούσε να είναι μία μετάπραξη. 

Κάθε εκτελεστής ενός οργάνου σε μία συναυλία παίζει το όργανο αυτό: αυτό είναι μία 

πράξη. Αν όμως του ζητηθεί επίσης να περπατά γύρω-γύρω, να μιλά, να φωνάζει, να 

ουρλιάζει, να χειρονομεί ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δράση μη χαρακτηριστική της 

τρέχουσας λογικής της κατηγορίας (στην οποία ανήκει), αυτό θα μπορούσε να είναι μία 

μετάπραξη. Από την άλλη πλευρά, αν από ένα ηθοποιό ή χορευτή που παίρνει μέρος σε 

ένα έργο «μικτών μέσων» ζητηθεί να ουρλιάζει, να γελάσει, να κινηθεί ένα γύρω, να 

χορέψει, να κάνει χειρονομίες ή οτιδήποτε άλλο, τότε ο ηθοποιός αυτός θα μπορούσε 

να εκτελεί μία πράξη, αλ)Λ όχι μία μετάπραξη.
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Το φράγμα του νοήματος

Το τελευταίο αυτό παράδειγμα μας αφήνει να εννοήσουμε ότι μία μετάπραξη δεν 

είναι μία από τις λειτουργίες των "μικτών μέσων". Μία μετάπραξη είναι μία 

κατάρρευση, ένα βούλιαγμα, μία ένταση κάτω από την επιφάνεια ενός απλού 

(εκφραστικού) μέσου και που απειλεί το ίδιο το φράγμα του νοήματος αυτού του μέσου. 

Μία επίθεση ενάντια στη λογική της σχέσης του εκτελεστή με το ίδιο το εκφραστικό 

μέσο. Παραβίαση εκ των έσω μίας απλής κατάστασης πραγμάτων. Η  μία εκλεπτυσμένη 

κι επιδέξια πίεση πάνω από το φράγμα του νοήματος που δημιουργεί κάθε σύστημα για 

την ίδια του την αυτοσυντήρηση. Η  φευγαλέα φύση της μετάπραξης

Φυσικά κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι εφόσον η λογική του μέσου εξακολουθεί να 

αλλάζει σύμφωνα με τις δυναμικές των παγκόσμιων ιστορικών παραμέτρων, οι τρόποι 

με τους οποίους η μετάπραξη θα μπορούσε να εκφράζεται πρέπει να 

αναπροσαρμόζονται αδιάλειπτα. Αυτό όμως δεν είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα 

παραδείγματα που αναφέραμε πιο πάνω απλώς "θα μπορούσαν" να είναι παραδείγματα 

μετάπραξης, ενώ σαφώς δεν τα αναφέραμε ως τέτοια. Πολύ απλά η ίδια η ουσία της 

μετάπραξης είναι στην ουσία φευγαλέα. Π.χ. ο ίδιος τύπος δράσης που σε ένα έργο 

λειτούργησε ως μετάπραξη σε ένα άλλο μπορεί να μην λειτουργήσει έτσι. Η  ακόμα και 

στο ίδιο έργο, μέσα στα πλαίσια του ίδιου χρονοδιαγράμματος και των ίδιων 

συμβατικοτήτων αλλά υπό συνθήκες διαφορετικές. 'Οταν μία μετάπραξη "λειτουργεί" 

δεν υπάρχει καμία φόρμουλα που να καθορίζει το γιατί λειτούργησε.

Τα αντίθετα

Το ζήτημα μπορεί να τεθεί με διαφορετικούς τρόπους. Π.χ. η σχέση ανάμεσα 

στη πράξη και στην μετάπραξη αντιστοιχεί σε σχέση ανάμεσα στη φυσική και στην 

μεταφυσική. Αυτό δεν σημαίνει πως μία μετάπραξη είναι "μεταφυσική" αλλά ότι
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ακριβώς όπως δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την μεταφυσική με τη λογική της 

φυσικής, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε μία μετάπραξη με την λογική 

της πράξης. Μία μετάπραξη είναι "πέρα" από την πράξη αλλά όχι ανεξάρτητη από 

αυτήν. Κι αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακριβώς όπως η μεταφυσική, αν έχει 

καν κάποιο νόημα, αυτό συμβαίνει εξαιτίας της "αντίθετης" αντίληψης, δηλαδή της 

φυσικής, έτσι και η μετάπραξη έχει νόημα μόνο και μόνο σε συνάρτηση με το 

"αντίθετό " της, την πράξη. Και να ένα ακόμα παράδειγμα αντιθέτων που το ένα φωτίζει 

το άλλο ή, τουλάχιστον το ένα εξυπακούει το άλλο. Εδώ θα μπορούσε κανένας, να 

προσθέσει και το εξής: έτσι όπως και η φυσική, όταν υποβάλλεται σε μία πρόκληση, 

τείνει να εισβάλει στο χώρο της μεταφυσικής, με τον ίδιο τρόπο και η πράξη, όταν 

υποβάλλεται σε μία πρόκληση, τείνει να εισβάλει στο χώρο της μετάπραξης.

Αν εξακολουθούσαμε τον παραλληλισμό, μία έσχατη συνειδητοποίηση θα 

μπορούσε να είναι η ταύτιση της πράξης με την μετάπραξη σε μία ένωση αντιθέτων, 

έτσι ώστε μία μετάπραξη να μην έχει κανέναν επιπλέον λόγο για να διαφέρει από την 

"πράξη ". Εννοείται ότι η πρόταση αυτή δίνει φανερά στόχο σε ερωτήσεις του είδους: 

"Μα τότε, καταρχήν προς τι όλη αυτή η ιστορία της μετάπραξης; Όμως είναι εξίσου 

φανερό πως η μόνη απάντηση στις ερωτήσεις αυτές είναι η σιωπή.

Κατά την τέταρτη συνθετική του περίοδο ο Χρήστου διεύρυνε την ιδέα της 

Αρχής του Φοίνικα μεταφέροντας το πρότυπο γένεση -  ανάπτυξη -  καταστροφή -  

γένεση σε μία άλλη βάση, αυτή της Σεληνιακής Εμπειρίας, ονομάζοντας το πρότυπο 

Σεληνιακό Πρότυπο. Στην ουσία εμπλούτισε το πρότυπο της ανανέωσης με το φόβο 

της διακοπής του. Συγκεκριμένα ο ίδιος γράφει:
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Η  ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Γενιές αμέτρητες βίωναν την ανανέωση των ζωτικών διαδικασιών σύμφωνα με 

ένα κοινό βασικό πρότυπο: γένεση -  ανάπτυξη -  καταστροφή -  διακοπή. Το πρότυπο 

της ανανέωσης.

Μέσα από τα βάθη της προϊστορίας του, εκείνο που αρχικά τράβηξε την 

προσοχή του ανθρώπου σ ’ αυτό το πρότυπο ήταν η μηνιαία περίοδος των σεληνιακών 

φάσεων. Αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε η σεληνιακή μυθολογία. Και η παρουσία 

ενός μεγάλου φωτεινού αντικειμένου πάνω σ ’ ένα ουράνιο στερέωμα σκοτεινό, ενός 

αντικειμένου που φανερά μεγάλωνε, μίκραινε κι εξαφανιζόταν εντελώς -  για να 

εμφανιστεί και πάλι ύστερα από μερικές ημέρες επαναλαμβάνοντας το ίδιο -  θα πρέπει 

να ‘καμε στον άνθρωπο το πράγμα ολοφάνερο, χιλιάδες χρόνια πριν του δοθεί η 

ευκαιρία ν ’ αναγνωρίσει πως το ίδιο αυτό πρότυπο λειτουργούσε και στη βλάστηση. 

Γιατί αρχικά ο άνθρωπος ήταν κυνηγός και χρειάστηκε να περάσει ένα χρονικό 

διάστημα απίστευτα μεγάλο πριν μπορέσει να καταλήξει στη γεωργία, από την οποία, 

τελικά, εξαρτήθηκε η επιβίωσή του. Όμως η Σελήνη βρισκόταν πάντα εκεί.

Κι έπειτα έχουν να πουν και τούτο: πως υπήρχε κάποια εποχή, πάντως κάπου 

μέσα στο φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας, που η Σελήνη βρισκόταν πιο κοντά στη γη 

απ’ ό,τι είναι σήμερα. Ίσως πολύ πιο κοντά. Αν πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η 

τεράστια θωριά της θα πρέπει να συναγωνιζόταν εκείνη του Ήλιου.

Ακόμη κι αν η Σελήνη δεν ήταν αυτή που χάρισε στον άνθρωπο την πρώτη του 

εμπειρία από το πρότυπο της ανανέωσης, σίγουρα θα πρέπει να του έδωσε μιαν από τις 

πρώτες εμπειρίες που πλημμύρισαν την ψυχή του με δέος για το πρότυπο αυτό. Όχι 

μόνο με τη θέση της πάνω στο νυχτερινό ουρανό και μ ’ αυτό το νύχτιο σκότος που 

ακολουθεί το σβήσιμο του φωτός της ή με τον τρόπο που αντιδρά ο άνθρωπος στο



σκοτάδι, σχετίζοντάς το με ό,τι δε μπορεί να μάθει ή με ό,τι μπορεί να 

κρυφοπαραμονεύει εντός του -  άρα σχετίζοντας το σκοτάδι με το φόβο, κάποτε με την 

έκπληξη ή και με τα δύο μαζί.

Αλλ ’ ακόμη επειδή δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε την ταραχή που του 

προκαλούσε η θέα ενός γιγάντιου φεγγαριού που «έλιωνε» ως να χαθεί τελείως καθώς 

και τα φτερουγίσματα μιας αγωνίας που σ ’ αυτές τις ψυχές που ακόμη <5εν είχαν 

αποκοπεί από μια φύση εχθρική, εκφραζόταν με ουρλιαχτά.

Ούτε και είναι δύσκολο να φανταστούμε το πώς θ ‘ αντιδρούσαν οι ίδιες αυτές 

ψυχές στη θεαματικότερη απ’ όλες τις σεληνιακές εκδηλώσεις: την έκλειψη. Για τον 

πρώιμο άνθρωπο που δεν είχε τίποτε που να θυμίζει, έστω κι αλαργινά, κάποιες 

γνώσεις πρωτόγονης αστρονομίας, κάτι τέτοιο δεν ήταν παρά μια ΑΝΩΜΑΛΙΑ που θα 

‘πρεπε να του προκαλεί τρόμο πολύ, ακόμη και πανικό.

Ταυτόχρονα, πάνω στο στερέωμα της αφυττνιζόμενης συνείδησης του ανθρώπου, 

η απειλή μιας νέας έκλειψης έπρεπε να πλανιέται σαν αποτρόπαιη προοπτική, σαν 

κίνδυνος αδιάλειπτος μιας ξαφνικής καταστροφής που δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει. Και 

φαίνεται πως είχε σοβαρούς λόγους για κάτι τέτοιο, όταν ξεχώριζε τη σεληνιακή 

έκλειψη ως την αρχετυπική εικόνα κάποιας συμφοράς που όλοι φοβόμαστε τόσο 

περισσότερο όσο δε μπορούμε να ξέρουμε το πότε θα μας πλήξει. Μια αρχέγονη 

απεικόνιση του αισθήματος της επικείμενης καταστροφής σε κλίμακα γιγαντιαία.

Αν η φυσιολογική διαδοχή των φάσεων της Σελήνης μπορεί να χρησιμεύει ως 

μια εικόνα του γενικού φαινομένου της ανανέωσης των βιο-κοσμικών διαδικασιών 

κατά κανονικά συστήματα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο 

ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (lunar pattern) για να περιγράψουμε και τούτο το φαινόμενο, 

δηλαδή το πρότυπο της ανανέωσης και η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται αέναα. Ή σε 

εικόνες σεληνιακές:
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(*) Το σχήμα της πρώτο συνέχειας

νουμηνία ή Νέα Σελήνη, Πανσέληνος, ψθίνουσα Σελήνη και Σελήνη που την καταπίνει 

το σκοτάδι, σε μια κανονική διαδοχή που επαναλαμβάνεται αέναα.

Από την άλλη πλευρά μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (lunar experience) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμπεριέχει και τις 

προσδοκίες του ανθρώπου από το σεληνιακό πρότυπο (δηλαδή την επίγνωση από 

μέρους του ότι η ζωή είναι ένα δυναμικό σύστημα προτύπων σε ανακύκληση) αλλά και 

το στοιχειακό του φόβο για τη μη ανανέωση οποιουδήποτε από τα πρότυπα αυτά, φόβο 

που χειροτερεύει η πρόσθετη απειλή μιας ΕΚΛΕΙΨΗΣ (Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα 

στην ΕΚΛΕΙΨΗ και στο στοιχείο του ΤΥΧΑΙΟΥ) βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη τη 

διαδικασία και μάλιστα σε οποιοδήποτε στάδιο της λειτουργίας της.

Από την εποχή της προϊστορίας του ανθρώπου, ακολουθώντας τις ατραπούς του 

πνεύματος και της διάνοιας διανύσαμε ίσως μια μεγάλη διαδρομή για να φτάσουμε εκεί 

όπου βρισκόμαστε σήμερα. Υπάρχουν όμως στιγμές όπου όλα μας τα επιτεύγματα 

φαίνεται να κάνουν απλώς ακόμη μεγαλύτερο το σωρό των σκουπιδιών -  μνημειακών 

διαστάσεων ασχετοσύνες -  που στοιβάχτηκε ενόσω ταξιδεύαμε μέσα από την ιστορία. 

Και τούτο επειδή οι περισσότερες ενδείξεις μας λένε ότι ίσως δεν έχουν καθόλου 

ταξιδέψει. Ή μάλλον ναι, κάναμε ένα «ταξίδι μετ ’ επιστροφής», ξαναγυρνώντας στο 

τετράγωνο αρ. 1 από όπου αγναντεύουμε και πάλι τη Σελήνη σ ’ ένα κατασκότεινο 

ουρανό κι απορούμε για το αν τάχα θα ξαναφανεί όταν την καταπιεί το σκοτάδι, ενώ



όλο τον καιρό είχαμε μέσα μας το φόβο αυτής της αδιάλειπτης απειλής -  σήμερα πια 

πιο πολύ πραγματικής -  μιας έκ)χιψης αιφνίδιας και καθολικής.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, βρισκόμαστε όλοι μέσα στις αρπαγές της 

ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και πολύ απλά δεν φαίνεται ότι μπορούμε γι ’ αυτό πολλά 

πράγματα, εκτός ίσως από το να αναζητήσουμε καταφύγιο στη φαντασίωση, (φτωχό 

συγγενή ή υποκατάστατο του μύθου). Φαντασιώσεις για ιδανικές κοινωνικές και 

τεχνολογικούς παραδείσους. Φαντασιώσεις για τον έλεγχο της πορείας της πολιτικής 

μας εξέλιξης και φαντασιώσεις για τον έλεγχο του περιβάλλοντος μας δια της επιστήμης.

Ευκαιριακά όμως μπορεί να δοθεί σε μερικούς από μας το ν ’ αντιδράσουμε 

απαντητικά, επιχειρώντας ν ’ αναδημιουργήσουμε κάτι από το κλίμα του πραγματικού 

μύθου. Δεν εννοούμε μιαν απλή περιγραφική δραστηριότητα που συνεπάγεται την 

επίκληση μύθων απολιθωμένων, α)λά την ίδια τη δραστηριότητα με την ενέργειά της, 

όμοια με την ενέργεια που εκλύουν εκείνα τα βαθύτερα όνειρα -  όνειρα που, κατά 

κάποιο τρόπο, δε χρειάζεται να εξηγηθούν ορθολογιστικά για να τα καταλάβουμε.

Επειδή η πραγματική μυθική δραστηριότητα, δεν είναι παρά η αυθόρμητη 

αντίδραση του ανθρώπου στον τρόμο της σεληνιακής εμπειρίας του, που τον παραλύει: 

ο τρόπος συνδιαλλαγής της φύσης με τους τρόμους της ίδιας της φύσης -  ή τους 

τρόμους του ανθρώπου. Κι εκείνο που υπάρχει στη ρίζα αυτής της αντίδρασης της 

φύσης στην ίδια τη φύση που λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο, είναι η έμφυτη ικανότητά 

του για ψυχή. Θα μπορούσε να πει κανένας πως ψυχοπλασία και μυθοπλασία είναι 

εκφάνσεις του ίδιου πράγματος, η ίδια διαδικασία: και τα δυο αναδύονται μέσα από τη 

βαθύτατη εμπειρία του ανθρώπου, αμέτρητες χιλιάδες χρόνια τώρα αποχτημένη από την 

αναμέτρησή του με τα γεγονότα της ζωής και του θανάτου. Ικανότητα για ψυχή 

σημαίνει ικανότητα βίωσης των γεγονότων αυτών σε βάθος, ικανότητα να νιώθει 

κανένας όλο το βάρος της πολυσύνθετης εμπειρίας της ανθρωπότητας έτσι όπως πέφτει
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πάνω στην ατομική εμπειρία του καθενός χωριστά. Κι οι ανεξίτηλες αυτές εντυπώσεις 

σφραγίζουν την ψυχή του ανθρώπου με την ουσία του μύθου.

Σήμερα όμως δεν έχουμε πια μύθους πραγματικούς και στον καθένα από μας 

απόκειται να ανακαλύψει ξανά τη φυσική των ψυχών μας γλώσσα, τους μύθους μας.

Για το σκοπό αυτό, ίσως μερικές φορές χρειαστεί να «ξεκάνουμε» όλες τις άλλες 

«γλώσσες», όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας που κληρονομήσαμε ασυζητητί. Στην 

τέχνη, ίσως για μερικούς, αυτό σημαίνει το να βγούμε εντελώς έξω από την ιστορία για 

να επιστρέψουμε στις συνθήκες της ΠΡΩΤΟΕΚΤΕΛΕΣΗΣ -  όπου σημασία δεν έχει η 

πολυτέλεια μιας αισθητικής ούτε και το περιτύλιγμα αλλά και το περιεχόμενο, με τις 

επιτακτικές (συμβολικές) αναπαραστάσεις του κύριου πρότυπου εμπειρίας, σε μια 

στοιχειακή προσπάθεια ενός συσχετισμού με τις εμπειρίες αυτές σε βάθος.

Κάθε άλλο παρά αγνοώντας την ιστορία, η θέση αυτή τη χρησιμοποιεί με το 

μοναδικό τρόπο που φαίνεται σήμερα παραδεκτός — ως υλικό τελετουργίας για μια 

αναμέτρηση ανάμεσα στην ιστορία και τη μετα-ιστορία, επειδή στον τύπο αυτό της 

πρώτο εκτέλεσης, η θυσία μπορεί απλούστατα να είναι η ακόλουθη: ο διαμελισμός της 

ιστορίας ή αυτής της επιφανειακής πραγματικότητας που είναι η καθημερινή μας 

πραγματικότητα, η καθημερινή μας ιστορία.

Το τι σημαίνει αυτό, κάθε άτομο χωριστά ας το δουλέψει μέσα του για δικό του 

λογαριασμό. Δεν μπορεί να υπάρξει κανόνας γενικός. Κι όμως μέσα από το πρησμένο 

κορμί αυτού του πράγματος που μονοπώλησε την πραγματικότητα, και που αυτάρεσκα 

ονομάζει τον εαυτό του «ιστορία», όλο και κάποιο αίμα ζωής θα πρέπει να μεταγγιστεί 

σ' αυτές τις άλλες μορφές που βρίσκονται έξω από την ιστορία αλλά που η 

πραγματικότητά τους έχει εξαντληθεί. Αυτό μπορεί να βγάλει κάποια αδύνατη σπίθα 

φωτός ίσως μήτε καν τόσο πολύ! μέσα στα σκότη τα απύθμενα. Αλλά για μερικούς από 

μας ίσως να μην υπάρχει άλλη επιλογή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΠΕΡΣΕΣ

Η ενασχόληση του Χρήστου με τη μουσική για το θέατρο είναι ιδιαίτερης 

σημασίας διότι, όπως φαίνεται, επηρέασε το μετέπειτα συνθετικό του έργο. Όπως 

βλέπουμε και από το παρακάτω κείμενο του συνθέτη, η επαφή του με τη σκηνική 

μουσική τον οδήγησε στην αντιμετώπιση κάποιων συνθετικών ζητημάτων, όπως η 

σχέση μουσικής-κειμένου, η λύση των οποίων του άνοιξε κάποιους «δρόμους» τους 

οποίους εξερεύνησε πιο εντατικά στα έργα της πέμπτης και έκτης περιόδου, 

συνδυάζοντας τις «ανακαλύψεις» του με την προηγούμενη θεωρία του των προτύπων.

Από τη μουσική για το θέατρο ξεκινάει και η στενότερη επαφή του με την 

τελετουργία, την οποία άρχισε να μελετά ως φαινόμενο και να επεξεργάζεται τις 

παραμέτρους της (π.χ. το έργο Η κυρία με τη στρυχνίνη το ονόμαζε μια τελετουργία 

για το όνειρο). Την τελετουργία όμως ως κάτι το ζωντανό, το οποίο σημαίνει κάτι για 

το σύγχρονο άνθρωπο, μία διαδικασία που να τρώει και να ξερνάει εικόνες από την 

καθημερινότητά του. Η επαφή του με το αρχαίο δράμα του έδωσε τη δυνατότητα να 

πειραματιστεί, και πέρα από τη θεωρία, να προχωρήσει σε εφαρμογές και να 

αξιοποιήσει κατά πολύ το εκπληκτικό του δραματουργικό ένστικτο. Δουλεύοντας με 

ηθοποιούς και σκηνοθέτες, άρχισε να αντιμετωπίζει τις φωνές πέρα από τη συμβατική 

ασματική τους χρήση. 'Οντας σε μία εποχή η οποία ούτως ή άλλως προσπαθούσε να 

«σπάσει» τα όρια της τέχνης της μουσικής, αλλά και των υπολοίπων, και ίσως να 

εξαλείψει εν μέρει ή και εξολοκλήρου τα όρια μεταξύ των τεχνών, ο Χρήστου 

ανακάλυπτε και ο ίδιος τις δυνατότητες, κυρίως τις εκφραστικές, της ανθρώπινης 

φωνής, φτάνοντας στο σημείο να μην τον ενδιαφέρει το κείμενο και το κυριολεκτικό 

του νόημα αλλά ο τρόπος που αυτό εκφέρεται, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω



στο Μυστήριον. Ας σημειωθεί πως ο Χρήστου συνθέτει το Μυστήριον ακριβώς μετά 

από τη μουσική για τους Πέρσες.

Γράφει λοιπόν για την εμπειρία των Περσών και τη συνεργασία του με το 

σκηνοθέτη της παράστασης Κ. Κουν:

ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ

«Γράφοντας τη μουσική των «Περσών» δεν μ ’ ενδιέφερε να δημιουργήσω απλά 

υποκρουστικά αποτελέσματα. Εκείνο που με τράβηξε ήταν η δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσω το Χορό σαν μέσο αναπαραγωγής της πρώτης ύλης της τραγωδίας -  

των πρωτόγονων, βασικών συγκινήσεων.

Αυτό προσπάθησα να το πετύχω τοποθετώντας λέξεις και φράσεις με τρόπο που 

να δημιουργούν σχήματα απόλυτου, αυτάρκους φωνητικού ήχου, ποικίλης υφής. Η  

καθαυτό «ψαλμωδία» ήταν δευτερεύουσα έγνοια μου, κι όπου χρησιμοποιείται αποτελεί 

ένα μόνο από τα τόσο «ακουστικά» συμβάντα στο έργο. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

συχνά μέρη στην «υπόκρουση» που απαιτούν από ορισμένα μέλη του Χορού να 

προφέρουν διαφορετικά κομμάτια απ ’ το κείμενο — ταυτόχρονα -  και με διαφορετική 

δυναμική. (...)

Για μια τέτοια δουλειά, η έμπνευση στην πρόβα είναι ουσιαστική και 

απαραίτητη. Προφέροντας τους στίχους του, άλλοτε απλούς και άλλοτε πιο περίπλοκους, 

ο Χορός έπρεπε να αποβάλλει κάθε αναστολή · δεν έπρεπε να υπάρχει καμιά αίσθηση 

προσπάθειας, τίποτα τεχνητό. Ο Κουν φλέγονταν, κι αυτό ήταν μεταδοτικό. Κομμάτια 

που έμοιαζαν επιτηδευμένα και άψυχα άρχιζαν ξαφνικά να λαμπυρίζουν. Στη διάρκεια 

της πρόβας μας έρχονταν καινούργιες ιδέες, και δοκιμάζαμε διάφορα πράγματα καθώς 

προχωρούσαμε. Μια απόλυτα λυτρωτική εμπειρία...»
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Η μουσική των Περσών είναι ουσιαστικής σημασίας από πολλές απόψεις: 

καταρχήν στο επίπεδο του οργανικού μέρους και μόνο, ο Χρήστου υιοθετεί οριστικά 

τη «συγκεκριμένη» μουσική και της δίνει μια θέση θεμελιακή καίτοι όχι 

αποκλειστική. Στο επίπεδο της φωνής, δίνει πέρα για πέρα όλο του τον εαυτό: γιατί ο 

τρόπος μεταχείρισης της φωνής όχι μόνο καθιερώνει τη αποδέσμευση της μουσικής 

από το κείμενο, αλλά κάνει και ένα βήμα αποφασιστικό. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πια 

«διχασμός» ανάμεσα σε κείμενο και μουσική, αλλά μια συμπαγής ηχητική ουσία, ένα 

κράμα που προέρχεται από τις δυο αυτές ετερογενείς πηγές.

Ακόμη περισσότερο, ο Χρήστου, συνεπής πάντα στη φιλοσοφική του οπτική, 

ξέρει εδώ να εκμεταλλεύεται τις τεράστιες μουσικές δυνατότητες της φωνής, όχι πια 

αξιοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τη βαθιά ανθρώπινή της διάσταση αλλά 

ξεπερνώντας κι αυτό ακόμη το στάδιο. Την εξωθεί στο έσχατο όριο των ηχητικών της 

δυνατοτήτων. Με τον τρόπο αυτό την οδηγεί στα πέρατα του φυσιολογικού κόσμου 

και της παραφροσύνης, μεταμορφώνοντάς την σ’ ένα ηχητικό αγωγό που συνδέει το 

γνωστό κόσμο της ζωής με τον άγνωστο κόσμο του θανάτου.

Ίσως στο σημείο αυτό ακριβώς και στη μεταφυσική του διάσταση να 

επέρχεται η ουσιαστικότερη μεταβολή στη δημιουργία του συνθέτη: γιατί με την 

ευκαιρία της σύνθεσης της μουσικής για τους Πέρσες, ο Χρήστου φαίνεται να 

συνειδητοποιεί τη ριζική αλλαγή στη στάση απέναντι στη μουσική. Δημιούργησε 

λοιπόν ένα είδος τελετουργιοποίησης της μουσικής πράξης, την ανύψωσε στο επίπεδο 

του ιερού και πέτυχε μια σύνθεσή της με τη χειρονομία, με την κίνηση, με τη 

χορογραφία του συνόλου. Και θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε στους Πέρσες αυτό 

το σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή και που αντιπροσωπεύει το «σύνορο», 

θα λέγαμε, ανάμεσα στους δύο τρόπους σύνθεσης, ανάμεσα σε δύο κόσμους 

διαφορετικούς, εκείνον πριν από το 1965 και εκείνον ύστερα από τη χρονολογία αυτή.
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Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, ακριβώς, συνθέτοντας μουσική για το θέατρο, ο 

Χρήστου συνειδητοποιεί ίσως στο ακαίρεο το τι μπορεί να εισφέρει στη μουσική του 

το στοιχείο της θεατρικότητας, αφού φαίνεται πως ο συνθέτης αναπτύσσει τη νέα του 

μουσική «ηθική» ξεκινώντας από την εμπειρία αυτή. Πραγματικά, σε όλη τη διάρκεια 

της τελευταίας περιόδου το στοιχείο αυτό δεν θα απουσιάζει ποτέ από τα έργα του, 

είτε ως λειτουργία της μετάπραξης, είτε ως τελετουργία.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Μυστήριον (Mysterion) σκηνικό ορατόριο πάνω σε αρχαία αιγυπτιακά νεκρικά 

κείμενα από τα τοιχώματα του τάφου του Φαραώ Σέτι Α \ για αφηγητή, τρεις 

χορωδίες, ορχήστρα, μαγνητοταινία και ηθοποιούς, γράφτηκε το διάστημα 1965-66 

και αποτελεί έργο της τέταρτης περιόδου του συνθέτη. Με διάρκεια περίπου 25’, 

απαιτεί πάνω από 100 ερμηνευτές.

Από τις σηιιειώσεις της παρτιτούρας:

«Μυστήριον: μία αναπαράσταση σε μορφή συναυλίας ενός μυστηρίου σε εννιά 

βαθμίδες που περιέχονται στο Tebat-Neteru-S -  την όγδοη υποδιαίρεση του κάτω 

κόσμου σύμφωνα με το βιβλίο του Am-Tuat -  την οποία ο Afu-Ra διασχίζει κατά τη 

διάρκεια της όγδοης ώρας της νύχτας. Για τριπλή χορωδία και ορχήστρα»

Η παρτιτούρα

Η παρτιτούρα λειτουργεί ως γράφημα στο οποίο μη μετρικές αναπαραστάσεις 

των ακουστικών συμβάντων απεικονίζονται μέσα σε «περιόδους» διάρκειας.

[cue] σηματοδοτεί την αρχή της κάθε περιόδου διάρκειας και εμπεριέχει τον

Ψ
αριθμό της. Η διάρκεια κάθε περιοχής υποδεικνύεται ως:

[μηδέν λεπτά, δεκαοχτώ δευτερόλεπτα]



Οι αναπαραστάσεις είναι κυρίως γραφικές, και τα εικονογραφικά τους 

στοιχεία επιτρέπουν την ακαριαία αναγνώριση της φύσης των συμβάντων που 

αντιπροσωπεύουν. Επίσης, είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστά τις 

ομάδες και υποομάδες μαζών των ανεξάρτητων φωνών και οργάνων υπό οπτικό 

έλεγχο.

Οι κυρίως παρατηρήσεις για το κάθε διακριτό μέρος σημειώνονται στην 

παρτιτούρα. Μερικές δευτερεύουσες παρατηρήσεις που, λόγω της φύσης του 

εκάστοτε μουσικού συμβάντος στο οποίο αναφέρονται, δεν ανήκουν στην παρτιτούρα 

εμφανίζονται μόνο στο χορωδιακό και ορχηστρικό υλικό (πάρτες).
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Σύνθεση της τριπλής χορωδίας

CHORUS I 6 Tenors 
6 Basses

CHORUS II

Ο Μπάσος 1 της Χορωδίας I 
Κατέχει εξέχουσα θέση στην ομάδα του

8 Sopranos 
8 Altos 
6 Tenors 
6 Basses

CHORUS III 8 Sopranos 
8 Altos 
6 Tenors 
6 Basses

Οι Σοπράνο 1-4, οι Άλτο 1-4, 
οι Τενόροι 1-4 και οι Μπάσοι 1-4 
των Χορωδιών II και III καταλαμβάνουν 
τις εξέχουσες θέσεις τους για την 
«Κωμωδία» ξεκινώντας στο cue 91

Σύνθεση της ορχήστρας

3 flutes [ο καθένας επίσης piccolo] 
3 oboes 
3 clarinets

4 horns 
4 trumpets 
4 trombones 
1 tuba

ος

2ος

3 °ς

4°ζ

5ος

1 grand piano [χωρίς καπάκι]
1 celesta
1 harpsichord [επίσης rattles]

(το harpsichord όσο το δυνατόν 
μακρύτερα από το piano)

12 first violins 
12 second violins 
8 violas 
8 cellos
6 double basses

5 κρουστοί ως εξής:
large cymbal 
small tam-tam 
deepest tam-tam

small cymbal 
medium cymbal 
medium tam-tam

[suspended]

[suspended]
[suspended]

να υπάρξει 
διάδρομος για 

2  timpani πρόσβαση στο 
grand piano

πρόσβαση στο 
deep timp.

πρόσβαση στα bongos, tom-toms 
και το bass drum

3 bongos 
3 tom-toms 
1 bass drum

[high-middle-low] 
[high-middle-low] 
[gr. cassa]

Vibraphone

Xylophone

3 blocks [high-middle-low] -  ζεύγος maracas [high] cow bells
Πρόσβαση 
στο whip

i
3 blocks [high-middle-low όχι στο -  ζεύγος maracas [high] cow bells whip 

ίδιο τονικό ύψος με τα blocks του 3ου]
Tubular Bells [μεγάλη έκταση] Glockenspiel tamburo piccolo 2 small cymbals rattles whip

tamburo militare [suspended] [Κουρδισμένα
ψηλότερα από 
αυτά που παίζει ο 
ερμηνευτής του 
harpsichordl

όλα τα όργανα ακούγονται όπως 
είναι γραμμένα εκτός από αυτά 
που η μεταφορά είναι οκτάβας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Από τις σηιιειώσεις της παρτιτούρας του έργου:

Προλεγόμενα

Σύμφωνα με ακριβή αρχαία αιγυπτιακά νεκρικά κείμενα (τα οποία 

ενσωματώνουν τις πεποιθήσεις αρκετών χιλιάδων ετών) ο κάτω κόσμος αποτελείται 

από δώδεκα υποδιαιρέσεις τις οποίες ο θεός-ήλιος διασχίζει κάθε νύχτα, ταξιδεύοντας 

πάνω στη «βάρκα του ενός εκατομμυρίου ετών».

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού του ο θεός δεν παρουσιάζεται ως ένας 

πύρινος δίσκος, αλλά παίρνει τη μορφή μιας από τις παλαιότερες αρχετυπικές 

φιγούρες της λύτρωσης -  τον Οσιρι, εμφανίζεται ως άνδρας με κεφάλι κριαριού. 

Καθώς το όνομά του είναι AFU-RA, AFU σημαίνοντας συγχρόνως «σάρκα» και 

«νεκρό σώμα».

Ακόμα και «νεκρός», ο θεός-ήλιος εξακολουθεί να πλημμυρίζει το πέρασμά 

του με φως, και, αναζωογονημένος από τις ακτίνες του και από τις ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΔΥΝΑΜΗΣ τις οποίες κραυγάζει προς αυτούς, οι θλιβεροί κάτοικοι του κάτω 

κόσμου αγαλλιάζουν. Για λίγο, αυτοί τροφοδοτούνται από την εκπόρευσή του, αλλά 

καθώς φεύγει από τη μία υποδιαίρεση να μπει στην επόμενη, η πύλη κλείνει και μαζί 

σβήνει το φως του. Υψώνοντας αγωνιώδεις κραυγές κατά την αναχώρησή του, 

βυθίζονται για άλλη μια φορά στην αδράνεια και το έρεβος.

Αλλά ο AFU-RA συνεχίζει το ταξίδι του, επιτυχώς αντιμετωπίζοντας 

περίπλοκες καταστάσεις και συντρίβοντας κάθε έκφανση φοβερών τρόμων, τέτοιων



που, αν δεν κατείχε τη γνώση των κατάλληλων ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ σίγουρα 

θα είχαν καταστρέψει ακόμα και τον ίδιο.

Τελικά, νικώντας τους επίκουρους του θανάτου, αναδύεται από το σκότος 

στεφανωμένος με το δίσκο του ήλιου. Είναι τώρα ο RA, ο αναγεννημένος θεός-ήλιος, 

που οδηγεί τη βάρκα του μέσα στους αιθέρες όλη μέρα, μόνο για να επιστρέψει άλλη 

μια φορά στην είσοδο της πρώτης υποδιαίρεσης του κάτω κόσμου -  κατά το 

ηλιοβασίλεμα.

Και ο κύκλος επαναλαμβάνει τον εαυτό του αέναα.

Οι ψυχές αυτών που πέθαναν κατά τη διάρκεια της ημέρας συνωστίζονται σε 

αυτή την είσοδο, περιμένοντας την άφιξη της λέμβου του ήλιου πάνω στην οποία 

έλπιζαν πως θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν.

Όμως η είσοδος στη «λέμβο του ενός εκατομμυρίου ετών» και η μετέπειτα 

διέλευση πάνω σε αυτή δεν ήταν βέβαιη. Πολλοί δεν κατάφερναν καν να ανέβουν, 

ενώ άλλοι που το κατάφερναν εγκαταλείπονταν στη μοίρα τους σε μετέπειτα 

υποδιαιρέσεις.

Αυτές οι καταστροφές συνέβαιναν λόγω της αποτυχίας να θυμηθούν και να 

ξεστομίσουν τη σωστή ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ.

ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ήταν στην πραγματικότητα ονόματα όντων που 

κανείς συναντούσε και το κύριο άγχος του νεκρού ήταν να μην τα ξεχάσει.

«Έκανα την επιλογή μου, σε γνωρίζω, και γνωρίζω το όνομα σου...» είναι μία 

λειτουργική ιδέα.

Όχι μόνο ήταν απαραίτητο να αναγνωριστούν και να ονομαστούν σωστά οι 

διάφοροι τομείς και οι τρόμοι που εμπεριείχαν, ήταν το ίδιο απαραίτητο να 

αναγνωριστούν αντικείμενα όπως πύλες, πόρτες, ακόμα και πόμολα και μεντεσέδες, 

και να γίνει σε όλα η απεύθυνση με το όνομά τους.
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Γιατί το όνομα εμπεριείχε τη γνώση η οποία έδινε δύναμη πάνω σε αυτό που 

ονομαζόταν. Και δε φαινόταν να απασχολούσε αν ο νεκρός κατανοούσε αυτή τη 

γνώση: όσο ξεστόμιζε τα κατάλληλα ονόματα είχε την απαραίτητη δύναμη.

Ο Κάτω Κόσμος αντηχούσε μαζί με μία σύγχυση φωνών.

Από τις σηιιειώσεις του συνθέτη

Ο Κάτω Κόσμος ήταν μια περιοχή σαβανωμένη μέσα στο ζόφο και το σκοτάδι 

της νύχτας, ένας τόπος γεμάτος φόβο και τρόμο. Μια απέραντη κυκλική κοιλάδα 

ζωσμένη από βουνά.

Στην κάθε άκρη του Touat (του κάτω κόσμου) υπήρχε ένας χώρος μήτε τελείως 

σκοτεινός, μήτε τελείως φωτισμένος. Τη δυτική την άκρη φώτιζε εν μέρει το 

ηλιοβασίλεμα ενώ την ανατολική εν μέρει ο ήλιος της αυγής.

Μέσα από τον Touat κυλούσε ένας «ποταμός» (παρόμοιος με το Νείλο), με 

«κατοίκους» στην καθεμιά από τις όχθες του. Κι ο ποταμός αυτός έσμιγε μετά «με τα 

επουράνια ύδατα» (πηγή του επίγειου Νείλου).

Ορισμένες περιοχές αυτού του Βασιλείου των Νεκρών ανήκαν από παράδοση σε 

πόλεις -  την Ηλιούπολη τη Μέμφιδα, την Ηρακλεόπολη, την Άβυδο κτλ -  που καθεμιά 

είχε το δικό της «κάτω κόσμο» και τους δικούς της νεκρικούς θεούς. Κι όλα αυτά 

έπρεπε να τα ‘χουν υπόψη οι θεολόγοι που κατάστρωσαν το γενικό σχέδιο του Touat 

(...)

Αυτός ο κόσμος χωριζόταν σε δώδεκα υποδιαιρέσεις. Μέσα από αυτές περνούσε 

τη νύχτα ο θεός Ήλιος, ταξιδεύοντας με τη «λέμβο του ενός εκατομμυρίου ετών» (...)

Οι ανάγκες και επιθυμίες των «κατοίκων» αυτού του βασιλείου ικανοποιούνταν 

με τη χρησιμοποίηση των ΑΕΞΕΩΝ ΤΗΣ Δ ΥΝΑΜΗΣ (αγγλ. Words o f power). (...)



ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Ο «ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ» ΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ

Ο θεός Ρα βρίσκεται μέσα στη λέμβο του, πάνω σ ’ αυτό τον ποταμό που τη 

νύχτα κυλά μέσα από τον κάτω κόσμο και τη μέρα χύνεται στον «επουράνιο ωκεανό».

Κι όσο (ο θεός) βρίσκεται σ ’ αυτό τον κάτω κόσμο, τόσο οι αποτρόπαιοι κάτοικοί του 

πέφτουν σα σμάρι πάνω στις δύο πλευρές της λέμβου καθώς περνά ανάμεσα κάτω από 

τις δύο όχθες.

Στην όγδοη υποδιαίρεση του Άδη, αντίστοιχη με τα γεγονότα που υποβάλλει το 

Μυστήριον -  πρέπει να περάσει από μία περιοχή όπου κάποιοι άλλοι κάτοικοι του 

ζόφου βρίσκονται εγκάθειρκτοι σε «κύκλους που είναι κρυμμένοι».

Τιιήιιατα

I  Πριν φτάσει στην περιοχή αυτή, το φως που ακτινοβολεί καθώς μπαίνει σε 

τούτη την υποδιαίρεση, δημιουργεί μιαν οχλοβοή από εναγώνια χαρά αλλά και 

από απελπισία επειδή ξεχνούν, είτε προφέρουν κακά τις «λέξεις της δύναμης».

II Αλλά ο Ρα, που μερικές φορές αγωνίζεται κι ο ίδιος να ειπεί σωστά αυτές τις 

«λέξεις», πετυχαίνει να ξεστομίσει κατά πως πρέπει τους λόγους που του είναι 

απαραίτητοι και που τους χρησιμοποιεί ως όπλα για να εξολοθρέψει τους 

εχθρούς του. Πετά τα λόγια αυτά σα βόλια και προχωρεί πιο πέρα.

Ο ΣΦΥΓΜΟΣ ΤΟΥΕΦΙΑΛ ΤΗ

III Σαν φτάνει στους «κρυμμένους κύκλους», γίνεται μία παράξενη ησυχία. Τέλος 

ξεστομίζει τη λέξη τη σωστή και περνά από μέσα τους. Σε κάθε κύκλο, βγάζει

IV κραυγές μεγάλες μ ’ έναν τρόπο μυστηριώδη κι εκείνοι που βρίσκονται

V «κλεισμένοι» μέσα ξαναζωντανεύουν για μία στιγμή χάρη στις «λέξεις του της 

δύναμης» κι αποκρίνονται σ ’ αυτές με παράξενα αναδέματα και ήχους ακόμη πιο 

παράξενους... «Σαν το βουητό πολλών μελισσών, το θόρυβο που σηκώνουν οι
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VI ταύροι κι άλλα ζώα αρσενικά, γάτοι αρσενικοί που κλαίνε, σώματα νεκρά, 

εκείνοι που θρηνούν, εκείνοι που προσπέφτουν έντρομοι ικέτες, εκείνοι που 

σκοτώνονται στης μάχης το πεδίο, το τιτίβισμα των πουλιών, το συγκεχυμένο 

μουρμουρητό των ζωντανών...» Η τελευταία αυτή είναι η φράση — κλειδί: το 

συγκεχυμένο μουρμουρητό των ζωντανών. Κι έτσι, αυτοί οι «κρυμμένοι κύκλοι» 

θα μπορούσαν να είναι ο δικός μας κόσμος όπου το φως είναι σκοτάδι και που 

ο ήχος του είναι συγκεχυμένος. Όμως ο Ρα συνεχίζει το δρόμο του κι η 

συσσωρευμένη υπερένταση της σύγχυσης

VII μεταμορφώνεται σε τρομακτικές κραυγές θριάμβου, φωτισμένες από ένα φως

VIII εκτυφλωτικό κι επώδυνο. Κι όμως ο θρίαμβος είναι του Ρα κι όχι του 

ανθρώπου. Καθώς η λέμβος αφήνει πίσω της την υποδιαίρεση, η πύλη κλείνει 

εξαφανίζοντας το φως του κι όλα γυρνούν σε μία παγωμένη αδράνεια, στα 

ερέβη του «δώματος της καταστροφής». Κι ακούγεται ο καρδιακός παλμός της 

λέμβου να σβήνει μακριά...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χτίζοντας το έργο, ο Χρήστου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κείμενο, με 

έναν τρόπο όμως που ξεπερνούσε το ίδιο το νόημά του ή ακόμα και τον ήχο του. Δεν 

κατάφερε μόνο να ενοποιήσει λόγο και ήχο κάνοντάς τους μία ενέργεια αδιάσπαστη. 

Κατάφερε αυτή η ενέργεια να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, και με εφόδια την 

εμπειρία του από τους Πέρσες, την οδήγησε στα πεδία του μυστικισμού, της μαγείας, 

έως και του αποκρυφισμού. Σε κάθε περίπτωση οι γνώσεις του πάνω στη 

θρησκειολογία και τη γλωσσολογία (ας μη ξεχνάμε ότι σπούδασε δίπλα στον 

Βιτγκενστάιν) του προσέφεραν ένα στέρεο υπόβαθρο για τη δημιουργία του 

Μυστήριον. Και ο Χρήστου αναπόφευκτα αποδεικνύεται ως συνθέτης παντοδύναμος 

στην τελετουργική μουσική. Πραγματικά, μετά τους Πέρσες και το Μυστήριον 

κατέχει τις γνώσεις για να πάει παραπέρα, στις Αναπαραστάσεις και την Κυρία με τη 

Στρυχνίνη. Είναι σα να απέκτησε τα «κλειδιά» μέσα από μία δική του διαδικασία 

αποκρυφιστική, και ο ίδιος ως μύστης να μας μυεί μέσω των έργων του. Ο ίδιος 

μάλιστα γράφει στο κείμενό του Ένα Πιστεύω για τη μουσική: (...) Μουσική δίχως 

νοήματα, yia ένα πρόσωπο, ενδέχεται όχι μόνον να είναι έγκυρη για ένα άλλο, αλλά 

μπορεί να το πλήξει με τη δύναμη μιας αποκάλυψης (λ.χ. μπορεί ένα άτομο ν' ακούει 

μια μουσική και να μην μπορεί να τη συνδέσει με τίποτε απ' όλα όσα τού είναι ως τώρα 

γνωστά. Ωστόσο έχει τη διαίσθηση πως κάτι τον αγγίζει).

Ο Χρήστου λοιπόν, έχτισε το έργο χρησιμοποιώντας, όπως διαπιστώνουμε και 

από τα δικά του λόγια, μαγικές φόρμουλες (ορολογία του συνθέτη) τις οποίες 

δουλεύει ως ήχο, φορτίζοντας κάθε φορά την εκφορά τους με διαφορετικό τρόπο. 

Άνθρωποι που ουρλιάζουν προσπαθώντας να ξεστομίσουν τις «λέξεις της δύναμης»,



χαοτικά ηχητικά τοπία όπου κυριαρχεί ο πανικός, ψίθυροι δεκάδων ανθρώπων, 

εξάρχοντες που ξεστομίζουν με δύναμη αλλά και τρόμο ονόματα, είναι μερικές από 

τις περιπτώσεις που το κείμενο αποτελεί το ηχητικό υλικό για τη δημιουργία ενός 

υποβλητικού τοπίου, φέροντας το νόημά του μέσα από το σύνολο, αφού 

κατακερματιστεί και ανασυντεθεί πια μέσω της έκφρασης των «παθόντων». Ή πάλι 

μπορεί το νόημα των λέξεων να μην είναι αυτό που οι ίδιες φέρουν, αλλά οι λέξεις να 

αποκτούν άλλο νόημα, σύμφωνο με την εκφορά των ερμηνευτών.

Διαπιστώνουμε ότι σπάζοντας το φράγμα μεταξύ νοήματος και ήχου, ο 

Χρήστου κατάφερε, αντί να οδηγηθεί στην ασυναρτησία και την αποδόμηση, να 

δημιουργήσει αυτή την ενοποιημένη και τρομακτική ενέργεια μουσικής-κειμένου η 

οποία χτυπά κατευθείαν στο υποσυνείδητο του ακροατή-θεατή, και αφήνει τη 

συνειδητή παρακολούθηση και επεξεργασία του έργου να επέλθει ύστερη.

Εύκολα διαπιστώνουμε πως ο Χρήστου συνθέτει τον όλο ήχο του έργου 

παράλληλα με το κείμενο, αφού δομεί το Μυστήριον ακολουθώντας το σενάριο και 

τις «λέξεις της δύναμης».

Ουσιαστικά ο συνθέτης ανανεώνει και πλουτίζει σε βάθος την εμπειρία του 

από την Επίκληση στους Πέρσες, όπου δεν εκμεταλλεύεται τις λέξεις παρά μόνον 

εξαιτίας της φόρτισής τους σε ενέργεια, μιαν ενέργεια αποφασιστικής σημασίας για 

την επίδραση του μουσικού αποτελέσματος πάνω στον ακροατή. Σε σύγκριση όμως 

με τους Πέρσες, ο Χρήστου επιμένει περισσότερο στην ψυχολογική ερμηνεία της 

λέξης και αυτό οφείλεται στο ότι, έχοντας παραιτηθεί από κάθε αισθητική μέριμνα, 

προσανατολίζεται πολύ περισσότερο προς μια μουσική βγαλμένη μέσα από 

βαθύτατες «ενστικτικές» δυνάμεις.

37



Από σημειώσεις της παρτιτούρας του έργου 

Το έργο: μία ερμηνεία

Μέσα στο «κλίμα» αυτό, το ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ξετυλίγεται με τη λογική -  ή 

μάλλον με την έλλειψη λογικής -  ενός ονείρου, που μπορεί να ονειρευτούμε σήμερα, 

αύριο... Οι λέξεις αρθρώνονται, αλλά το νόημά τους ίσως να μη γίνεται ξεκάθαρο. 

Σκοπός του κειμένου δεν είναι να το «παρακολουθήσουμε». Στο κάτω-κάτω 

αποτελείται ολόκληρο από μαγικές φόρμουλες σε μια γλώσσα δυσπρόσιτη. Αλλά 

ακόμα κι αν οι λέξεις ήταν σύγχρονες, οι παραμορφώσεις τους θα ήταν οι ίδιες. Εδώ 

οι λέξεις δεν περιγράφουν τίποτε. Ή ίσως και να περιγράφουν, αλλά δεν

38

Αυτό είναι ένα όνειρο. Κι όμως σ’ αυτό υπάρχει μια μορφή, η εξής:

Κι εκείνο που συμβαίνει μέσα στον κύκλο, στο κέντρο, είναι ένας εφιάλτης.

Τα εναρκτήρια κείμενα που απαγγέλλονται στη γλώσσα του ακροατηρίου 

είναι σκαλισμένα με ιερογλυφικά στα τοιχώματα του τάφου του Σέτι του Α \

Από σημειώσεις του συνθέτη

...Στην πραγματικότητα όμως, η ουσία εδώ δεν έγκειται στο περίγραμμα της 

λέξης -  η λέξη δε φορτίζεται με νόημα εξαιτίας της συμβατικότητας της: φορτίζεται με 

νόημα μόνο στο μέτρο που ο ήχος τον οποίο κουβαλά είναι εκφραστικός. Έτσι 

μπορούμε να κρατήσουμε την απήχηση μιας γλώσσας μη συμβατικής, παραμένοντας 

πιστοί στους αρχαίους αιγυπτιακούς ήχους -  αλλά και (ταυτόχρονα) δημιουργώντας 

«συμπεριφορές» μέσα στις λέξεις αυτές-την έκφραση (...). Έτσι, π.χ. αν οι χορωδίες 2 

και 3 ετοιμάζονται να αντιδράσουν σ ’ αυτό τον ήχο που εκφράζει ένα πρόγραμμα 

αυστηρό, μπορούν να το κάμουν χρησιμοποιώντας την ίδια λέξη αλλά προφέροντάς την

ξέρουμε τι. Μπορεί να είναι επιφωνήματα και αφού είναι επιφωνήματα 

εκείνο που μετρά περισσότερο είναι ο τόνος της φωνής.
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με τρόπους εντελώς διαφορετικούς, προκειμένου να εκφράσουν την αγωνία, την ικεσία 

κτλ. Η  υποβλητικότητα μιας τέτοιας μεθόδου είναι πολύ πιο πλούσια παρ ’ ότι η 

χρησιμοποίηση λέξεων «κατανοητών».

Από σημειώσεις της παρτιτούρας του έργου 

Το κείμενο

Με εξαίρεση τα εισαγωγικά κείμενα που απαγγέλλονται στο ξεκίνημα το έργου (τα 

οποία είναι να ειπωθούν στη γλώσσα του ακροατηρίου) το κείμενο αποτελείται 

εξολοκλήρου από «λέξεις της δύναμης». Αυτές είναι:

• Το όνομα της πύλης που ανοίγει στην όγδοη υποδιαίρεση του Κάτω Κόσμου 

σύμφωνα με το Βιβλίο του AmTuat, το όνομα αυτής της υποδιαίρεσης και τα 

ονόματα των θεών στη μυστική πομπή που δοξάζονται.

• Τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν

• Τα ονόματα των Κύκλων, των θυρών και αυτών που προΐστανται σε κάθε 

πόρτα

• Το όνομα της τελευταίας πόρτας πίσω από την οποία εκτείνεται η αίθουσα της 

Καταστροφής

• Τα σύνθετα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη -  τα οποία είναι 

επίσης φράσεις, που κάθε μία ξεκινά με τη φράση «Έχω κάνει την επιλογή 

μου (/ have made my way), σε γνωρίζω, και γνωρίζω το όνομά σου...» και το 

όνομα του φύλακα της πύλης.

• Η φράση «‘Shes Maat Heh En Sep’- Σκοινί του Μάατ (αλήθεια) ένα 

εκατομμύριο φορές»

• Η λέξη ‘QERRET’ («κύκλος»)

• Ασυνάρτητες συλλαβές
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Αναλυτική αναφορά στο κείμενο ανά τα τμήματά του έργου.

iLI «Οι γραφές και τα σχέδια του Κρυμμένου Παλατιού που ανήκει στις Ψυχές και

στους Θεούς και στις Σκιές και στα Πνεύματα που αποτελούν την αρχή της Κοιλάδας 

του Άμεντ, που είναι το απώτατο όριο του πυκνού Σκότους του ορίζοντα του Άμεντετ, 

που περικλείει τη Γνώση των ψυχών του Τουάτ και τη Γνώση των Μυστικών Ψυχών 

και τη Γνώση των Θυρών και των Οδών μέσα από τις οποίες και πάνω στις οποίες 

ταξιδεύει ο Μέγας Θεός και τη Γνώση των Ωρών και των Θεών τους και τη Γνώση 

των ταξιδιών των Ωρών και των Θεών τους και τη Γνώση των Κωδίκων που λένε 

προς τον Ρα και τη Γνώση των Λόγων που τους απευθύνει εκείνος και τη Γνώση των 

Θεών που τον προσκυνούν (Που Προσεύχονται σ’ αυτόν) και εκείνων που φέρνουν 

την Καταστροφή»

Τα σύνθετα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη

m Basso 1
AHA [-AN-URT-NEF] (Λέξη της Δύναμης)

Το όνομα της Πύλης της 8ης Υποδιαίρεσης του Κάτω Κόσμου

m Coro III 
ΤΑΤΗΕΝΕΝ

Το όνομα ενός από τις μυστικές μορφές του ΤΑΤΗΕΝΕΝ

I
Coro II+III

9 AHA-AN-URT

Tyi Coro I 
I NEF!

Coro II+III Sopr.+Alti (δοξάζονται καθώς
AFU-RA, ΤΑΤΗΕΝΕΝ, MEHEN εισεΡΧ°νται σττ1ν

υποδιαίρεση)
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t j -| Coro II+III Tenori+Bassi
---- 1 TEBAT-NETERU-SET To όνομα της υποδιαίρεσης του Κάτω Κόσμου

AHA-AN-URT-NEF Το όνομα της πύλης της υποδιαίρεσης
NEBT-USHAU Το όνομα της θεάς της ώρας κατά την οποία

εξελίσσονται τα συμβάντα

II
γτη  Coro I

ΗΕΤΕΡ-ΤΑ (Λέξη της Δύναμης) ΗΕΤΕΡ-ΤΑ ΑΜΕΝ 
Τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν [από το cue 16 έως το 31] 

Coro III
SHES ΜΑΑΤ ΗΕΗ ΕΝ SEP 

[σκοινί του Maat (ψυχική αλήθεια) ένα εκατομμύριο φορές]

I , 7 I Basso 1
L-!—J SESHETA BAIU

ττγί Coro I
HETEP-TA AMEN SESHETA BAIU
Coro II+III Sopr.+Alti (δοξάζονται καθώς εισέρχονται στην
AFU-RA, ΤΑΤΗΕΝΕΝ, ΜΕΗΕΝ υποδιαίρεση)

20 Coro I 6 soli
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)
Coro III Alti 4 soli
SHES MAAT ΗΕΗ EN SEP

22

24

30

[3 Γ\

Coro I+III
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)

Coro II+III
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)

Coro Ι+ΙΙ Tenori+Bassi
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)

Coro III Sopr.+Alti
ΗΕΤΕΡ-ΤΑ AMEN SESHETA BAIU
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)
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32 Coro I
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)

Coro Ι+ΙΙΙ Tenori+Bassi
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν)

Tutti
(τα ονόματα αυτών που καταστρέφουν) 
Coro II+III Sopr.+Alti 
ΗΕΤΕΡ-ΤΑ PEREMU

III
38 Coro I Tenon 

SESHETA
Το όνομα του πρώτου Κύκλου στα αριστερά

46 Basso 1
TES-NEB-TERER
Το όνομα της πόρτας του πρώτου Κύκλου στα αριστερά

Coro III Sopr.+Alti 
ΤΕΜ, KHEPERA, SHU
Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον πρώτο κύκλο στα αριστερά

Coro II Sopr.+Alti 
ΤΕΜ, KHEPERA, SHU
Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον πρώτο κύκλο στα αριστερά

IV
----- 3359----- Coro III Alto 1

SHES MAAT ΗΕΗ ΕΝ SEP

36
Coro II Alto 1
1 -Πύλη NEBT-SETAU-QAT 
Coro II Alto 2
2-Πύλη NEBT-PET-HENT
Τα σύνθετα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη
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38
Coro II Tenori 
ΤΕΜ, KHEPERA, SHU 
Coro III Tenori+Bassi
TEM, KHEPERA, SHU, TEFNET, SEB, NUT
Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον πρώτο και το δεύτερο Κύκλο στα αριστερά

44
Coro II Alto 2
3-Πύλη NEBT-KHAUT-AAT... 

46
Coro II Alto 1
4-Πύλη SEKHEMET-TESU... 

49
Coro III Alto 1
5-Πύλη NEBT-REKHU...

52
Coro III Alto 1
SHES MAAT ΗΕΗ EN SEP

V - a

v - p

■̂τγί Coro I
---- 1 OSIRIS, ISIS, HORUS

Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον τρίτο Κύκλο στα αριστερά

Υ - γ

ττ7~\ Coro I
----  ΚΑ-ΑΜΕΝΤΕΤ, BA-NETERU, REH-NETERU

Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον τέταρτο Κύκλο στα αριστερά
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79 Coro I
KHATRI, AFFI, ARI-ANB-FI
Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον πέμπτο Κύκλο στα αριστερά

VI
82

83 Coro I
(σταδιακά) Όλα τα ονόματα των όντων που κάθονται στους Κύκλους στα δεξιά 
[έως το cue 97]

84

87

92

93

Coro II+III Tenori+Bassi
Τα σύνθετα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη
Λειτουργική ιδέα: «Έκανα τη διαδρομή μου/Εκανα την επιλογή μου. Σε
γνωρίζω και γνωρίζω το όνομά σου...»

Coro II+III Tenori l-3+Basso 1
AARET-ANKH, NESERT-ΑΝΚΗΕΤ, RERIT-ANKH, SEPTAT-ANKH 
Τα ονόματα των όντων που κάθονται στον τελευταίο Κύκλο στα δεξιά

Basso 1
TUAT (Το όνομα του δεύτερου Κύκλου στα αριστερά)
[Παρόλο που αυτά είναι ονόματα των Κρυμμένων Κύκλων, οι λέξεις έχουν 
κάποια άλλη σημασία για τον «κατήγορο»]

Basso 1 
AS-NETERU
Το όνομα του τρίτου Κύκλου στα αριστερά

Basso 1 
ΑΑΚΕΒΙ
Το όνομα του τέταρτου Κύκλου στα αριστερά

gyi Coro I
NEBT-SEMU-NIFU
To όνομα του τελευταίου Κύκλου στα αριστερά
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98

100

104

Coro I
AMEM, MEHENTA...
Τα ονόματα των όντων στους Κύκλους [έως το cue 114]

Coro III Sopr.+Alti
Περιστασιακά ονόματα των όντων στους Κύκλους

Coro III Basso 1 
AM
Coro II Alto 1 
EM
To όνομα του όντος στον πρώτο Κύκλο στα δεξιά σχηματίζεται μεταξύ τους [ΑΜΕΜ]

108 Coro III Basso 1 
MEHEN 
Coro II Sopr. 1
To όνομα ενός άλλου όντος σχηματίζεται μεταξύ τους [ΜΕΗΕΝ-ΤΑ]

111 Coro II+III Tenori 1-3+Basso 1 
NEB-REKHIT, NUT TA...
Τα ονόματα των όντων στους Κύκλους

113 Coro II+III Sopr. l-4+Alti 1-4 
QERRET

QERRET

VII
1 1 4  Coro I Basso 1

tutti gli altri
Coro II Basso 1

Tenori 1-3+Bassi 2, 3 
Coro III Basso 1 

TES-NEB-TERER, TES... Tenori 1 -3+Bassi 2, 3
Τα ονόματα των πόρτων των Κρυμμένων Κύκλων [έως το cue 121]
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Ug Coro II+III Sopr. +Alti 
------QERRET

QERRET

VIII
1 2 2  Coro II Sopr. 1-4+Alti 1-4

------  AFU-RA [ενθουσιασμός]
Ο αναγεννημένος Θεός-Ήλιος

ΤόΤΊ Coro II+III Sopr. 1-4+Alti 1-4 
------  AFU-RA

^ 2 5  Coro II+III Sopr. 1-4+Alti 1-4 
------  RA

1 2 6  Coro II+III Sopr.+Alti
------  AFU-RA, ΤΑΤΗΕΝΕΝ, MEHEN

Τα ονόματα δοξάζονται αφού οι Κύκλοι έχουν αναφερθεί

1 2 2  Coro II+III Sopr.+Alti
------  AFU-RA, ΤΑΤΗΕΝΕΝ, ΜΕΗΕΝ

[έως το cue 140]

133 Basso 1
SHES MAAT ΗΕΗ ΕΝ SEP

Τ γΓ \ Coro II+III Tenori+Bassi 
------  MAAT

1 3 9  Coro II+III Tenori+Bassi
------  NEB-REKHIT, NUT TA...

Τα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη

1 4 0  Coro ΙΙ+ΙΙΙ
------ Τα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη
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141 TUTTI
Τα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη

143 TUTTI
TES-AMEM-MIT-EM-SHETA-FF
Το όνομα της τελευταίας πόρτας πέρα από τους Κύκλους ανοίγοντας στην 
Αίθουσα της Καταστροφής

TUTTI
Τα ονόματα των Μυστικών Πυλών του Όσιρη

I X
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως προαναφέρθηκε, ο Χρήστου χρησιμοποίησε στο Μυστήριον τρεις 

χορωδίες, μεγάλη ορχήστρα και μαγνητοταινία. Οι ερμηνευτές αυτοί, πέρα από τον 

ήχο που παράγουν συμμετέχουν και σε διάφορες σκηνικές δράσεις (μετάπραξη, 

continuum κ.α.) που όμως θα εξετάσουμε στα επόμενα κεφάλαια.

Όμως εκτός από το φθογγικό υλικό, ο συνθέτης χρησιμοποίησε και άλλα 

στοιχεία ως βασικά του υλικά στη δημιουργία του έργου, όπως για παράδειγμα τον 

παλμό (crescendo-diminuendo), ο οποίος αποτελεί το κυριότερο συστατικό στοιχείο 

του έργου, το οποίο θα εξετάσουμε στο τέλος αυτής της εργασίας.

Για κάποιον που ακούει το έργο, εύκολο είναι να παρατηρήσει την απουσία 

μελωδικών γραμμών. Αντί για αυτές, μάζες και άλλων ειδών ηχητικά συμβάντα 

εμφανίζονται. Από τις χορωδίες ακούμε ψιθύρους, κραυγές, αναπνοές, 

γλουγλουκισμούς, λέξεις και φράσεις (όπως ‘SHES ΜΑΑΤ ΗΕΗ ΕΝ SEP’ σκοινί του 

ΜΛΑΤένα εκατομμύριο φορές), ουρλιαχτά πόνου ή έξαψης, πολύ γρήγορα ειπωμένα 

ονόματα, βίαια γέλια, ηχητικά τοπία κοινωνικών συναθροίσεων, διαφόρων ειδών 

γκλισάντι, επιφωνήματα στοργής, στριγκλιές, κλάματα, συριγμοί, ονόματα τα οποία 

ξεστομίζονται επαναλαμβάνοντας ρυθμικές φόρμουλες, ασυνάρτητες ομιλίες. Σε 

πολλά σημεία ο Χρήστου χρησιμοποιεί τους άντρες βάζοντάς τους να τραγουδήσουν 

ή να δημιουργήσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ηχητικά τοπία με το φαλτσέτο τους, 

γράφοντας μάλιστα την ένδειξη με αλλαγμένη φωνή (σε μερικές περιπτώσεις και για 

αλλαγές στη φωνή των γυναικών), σαν γυναίκες δημιουργώντας μία 

αποπροσανατολιστική αίσθηση (ενώ το κοινό παρακολουθεί μία δράση, το ηχητικό 

αποτέλεσμα αυτής δε συμβαδίζει με το οπτικό, όπως και στα continuum, παρακάτω).



Η μόνη ίσως χαρακτηριστική μελωδική φράση είναι αυτή στο τέλος του έργου, στην 

ενότητα VIII, την οποία τραγουδά και επαναλαμβάνει τρεις φορές ο πρώτος μπάσος 

της χορωδίας I.

Στη ορχήστρα, πέρα από το φθογγικό υλικό ως «συγκεκριμένο» κατά τη 

χρήση του, συναντούμε επίσης και άλλα υλικά που χρησιμοποιεί ο συνθέτης. Τα 

ενισχυμένα κρουστά (και οι πέντε κρουστοί της ορχήστρας) φέρουν ούτως ή άλλως, 

πέρα από τα κρουστά με συγκεκριμένο τονικό ύψος, άλλου είδους ηχοχρώματα (ως 

συνθετικό υλικό). Ειδικότερα, εμφανίζονται στην παρτιτούρα σε συνδυασμό με 

σκηνική δράση, όπως η μετάπραξη (με την ένδειξη, μάλιστα, «βία») και ένα είδος 

ισοκράτη με τη μορφή τελετουργίας από τον πρώτο κρουστό. Διάφορα γκλισάντι σε 

συνδυασμό με άλλες τεχνικές ακούγονται από τα έγχορδα, δίνοντας βέβαια ο 

συνθέτης ένα συγκεκριμένο εύρος τονικού ύψους, αφήνοντας όμως τους ερμηνευτές 

ελεύθερους στην ταχύτητα και την έκταση των γκλισάντο. Αντίστοιχα με τη μικρο- 

πολυφωνία, συναντούμε στα έγχορδα ηχητικά τοπία από crescendi, που ο καθένας 

παίζει αυτοβούλως, και δημιουργούν ένα παλλόμενο ήχο. Από τα πνευστά (χάλκινα 

και ξύλινα) ακούμε πολύ γρήγορα παιγμένες ομάδες φθόγγων χωρίς καθορισμένο 

τονικό ύψος, αλλά με δοσμένο πάλι από το συνθέτη το εύρος. Στην ενότητα IV 

συναντούμε τις ενδείξεις τζαζ διάθεση και αυτοσχεδιασμός για το πρώτο κοντραμπάσο 

και τον πρώτο τρομπετίστα. Στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε πως η ευελιξία και η 

εκφραστικότητα της ανθρώπινης φωνής δίνει πολλές περισσότερες δυνατότητες, πέρα 

από το φθογγικό σύστημα. Παρόλα αυτά ο Χρήστου δεν επικεντρώνεται τόσο στην 

εύρεση νέων τρόπων παιξίματος των οργάνων, παρά την εποχή στην οποία 

δραστηριοποιείται (δεκαετία του 60’), αλλά στην εύρεση των μεγαλύτερων δυνατών 

ενεργειών κατά το συνδυασμό των παραμέτρων μίας σύνθεσης, ή ίσως, Σύνθεσης 

(πέρα από τη μουσική).
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Όσον αφορά τώρα το φθογγικό υλικό που χρησιμοποιεί στο έργο, δεν 

εντοπίζεται κάποιο φθογγικό σύστημα, αλλά μάλλον πρόκειται για ελεύθερα ατονικό 

υλικό. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί τους φθόγγους άλλες φορές για να προκαλέσει 

διαφορά δυναμικών (τριβές ή εντάσεις) και άλλες για να εγκαθιδρύσει μία κατάσταση 

(συνηθέστερα με ισοκράτες). Στο έργο εμφανίζονται μάζες φθόγγων άλλοτε όπως τα 

κλάστερ του Penderecki και άλλοτε με την τεχνική της μικρο-πολυφωνίας όπως την 

χρησιμοποίησε ο Ligeti (με τη διαφορά πως στο Χρήστου δε συναντούμε τη 

λεπτομέρεια που συναντούμε στη μικρο-πολυφωνία του Ligeti -  θα μπορούσαμε 

μάλιστα να ονομάσουμε την τεχνική που χρησιμοποιεί ο συνθέτης στο Μυστήριον 

αλεατορική μικρο-πολυφωνία λόγω των ελευθεριών που δίνει στους ερμηνευτές).

Στις φωνές συγκεκριμένα, συναντούμε αρκετά συχνά το κλάστερ PE# έως 

ΣΟΛ# (ψηλή περιοχή, Sopr.+Alti) το οποίο εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος του 

έργου (δοξολογίες). Ανάλογα με το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα 

κλάστερ τοποθετούνται σε τέτοιες περιοχές τονικού ύψους ώστε να «γεμίζουν» τη 

συνολική μάζα ή να ξεχωρίζουν και να τη διαπερνούν. Διάφορες τρίλιες επίσης 

εμφανίζονται (περισσότερο ως ηχοχρωματικές διαφοροποιήσεις, πάντα όμως έχοντας 

ένα λειτουργικό και «σεναριακό» ρόλο -  ως απάντηση σε κάποιο άλλο ήχο ή 

χειρονομία, όπως και κάθε συμβάν του έργου). Φθογγικούς ισοκράτες στις φωνές 

όμως δε συναντούμε, παρά μόνο ως ηχητικά συμβάντα που απλώνονται στο χρόνο 

και γίνονται μία κατάσταση διαρκείας. Παρόλα αυτά σε αρκετά σημεία υπάρχουν 

μεμονωμένοι φθόγγοι οι οποίοι λειτουργούν ως περιοχές όπου η ενέργεια 

συσσωρεύεται σε ένα πιο «καθαρό» συμβάν, καθώς έπονται ή ακολουθούν ηχητικές 

μάζες, δημιουργώντας έτσι μία αντίθεση η οποία βοηθά τη δραματουργική δυναμική 

του έργου. Πάντως ο Χρήστου φαίνεται να χρησιμοποιεί το κάθε υλικό του με μία 

διάθεση επανεμφάνισης στα πλαίσια μίας περιοχής. Έτσι, ανά περιοχές [σύμφωνα και
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με τις υποδιαιρέσεις του έργου] συναντούμε και διαφορετικά ηχητικά τοπία τα οποία 

εμφανίζουν μία εσωτερική περιοδικότητα συμβάντων, φαινόμενο το οποίο 

δημιουργεί μεγάλη δραματουργική ένταση. Μάλιστα, αυτή η περιοδικότητα, η 

διακοπή της και η αποκατάστασή της από εντελώς διαφορετικά ή παραπλήσια 

πρότυπα, παραπέμπει με μεγάλη ευκολία στη θεωρία της Σεληνιακής Εμπειρίας [βλ. 

σελ. ]. Πέρα όμως από τα παραπάνω, δεν λείπουν και ψήγματα μελωδικών φράσεων, 

τα οποία όμως πάλι χρησιμοποιεί στα πλαίσια μικρο-πολυφωνίας, για να δώσει την 

αίσθηση μιας μάζας που πάλλεται με τρομακτική ενέργεια, όπως στο cue 128.

Όπως και στις φωνές, έτσι και στα όργανα, συναντούμε διάφορα κλάστερ και 

μία διάθεση ελεύθερης ατονικότητας. Είναι φανερή η ηχοχρωματική χρήση της 

ορχήστρας και η κάθε ομάδα οργάνων έχει διευρύνει το φάσμα των ήχων που 

παράγει με αποτέλεσμα άλλες φορές να δημιουργούν μαζί μία μάζα, ομοιογενούς 

ήχου σε μερικές περιπτώσεις (μιμούμενες πολλές φορές τους ήχους των φωνών) και 

άλλες να διαφοροποιούνται εντελώς εισάγοντας συμβάντα που μοιάζουν να 

προέρχονται από κάτι το «ζωντανό». Η έκταση πάντως της ορχήστρας προσφέρει στο 

συνθέτη μεγάλη ευελιξία στη δημιουργία μαζών και βλέπουμε το Χρήστου σε άλλα 

σημεία να δημιουργεί ορχηστρικά τοπία για να υπάρξουν οι φωνές, σε άλλα να 

παλεύουν οι φωνές με τους «ζωντανούς» οργανισμούς που η ίδια η ορχήστρα 

δημιουργεί, και σε άλλα οι ίδιοι οι εκτελεστές των οργάνων να αντιμετωπίζονται ως 

μεμονωμένα άτομα που «παθαίνουν». Η περιοδικότητα των συμβάντων δε λείπει 

ούτε στην ορχήστρα και μία ελευθερία στο φθογγικό υλικό, πέρα από τα κλάστερ, 

εντοπίζεται εύκολα. Σε όλο το έργο συναντούμε συμβάντα των οποίων το τονικό 

ύψος δεν είναι συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά ο Χρήστου στις περισσότερες 

περιπτώσεις καθορίζει το εύρος του τονικού ύψους μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί 

το μοτιβικό υλικό. Κάποιες μελωδικές φράσεις πάλι χάνονται στο σύνολο και
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δημιουργούν παλλόμενες μάζες. Ειδικότερα στο cue 59 (στα continuum) οι ομάδες 

στις οποίες χωρίζει ο Χρήστου την ορχήστρα δημιουργούν αρκετά ετερόκλητα 

συμβάντα σε σχέση με το υπόλοιπο έργο (τζαζ διάθεση και αυτοσχεδιασμοί, αρπισμοί 

και μελωδίες). Πολύ συχνά εμφανίζονται τρίλιες πολλών οργάνων μαζί που πάλι 

δημιουργούν κλάστερ, τα οποία πάλλονται. Τέλος, ισοκράτες ενός φθόγγου ή 

κλάστερ με λειτουργία ισοκράτη, συναντούμε σε διάφορα σημεία του έργου -  

κρατημένοι φθόγγοι που δημιουργούν μία κατάσταση για να εμπεριέξουν συμβάντα ή 

να οδηγήσουν από μία περιοχή γεγονότων σε μία άλλη.
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Σχήματα (figures)

Ο Χρήστου χρησιμοποιεί ορισμένα πρότυπα τα οποία επαναλαμβάνει μέσα 

στο έργο έτσι ώστε να αποτελούν το βασικό του υλικό (τα δομικά του πρότυπα). Τα 

πρότυπα αυτά τα ονομάζει figures (σχήματα) και είναι τα εξής:

1. «Τα σχήματα της χαλαζοθύελλας» {“hailstorm”figures)

Ξύλινα και χάλκινα πνευστά: ΑΓΡΙΑ διάδοχη φθόγγων μέσα στην καθορισμένη 

περιοχή, φρενιτιώδεις τυχαίες ομάδες φθόγγων, αλλά κάθε φθόγγος εκφέρεται 

επιθετικά, αιχμηρά. Κάθε όργανο είναι μόνο του.

Έγχορδα: φρενιτιώδης διάδοχη από απαλά εκφερόμενους φθόγγους μέσα στην 

καθορισμένη περιοχή, τυχαία, κάθε όργανο είναι μόνο του.

2. «Τα σχήματα των μικρο-σημάτων» {“micro-impulses”figures)

Κάθε όργανο/φωνή επαναλαμβάνει τον ίδιο καθορισμένο φθόγγο/συλλαβή σε 

εξαιρετικά γρήγορα και τυχαία ρυθμικά μοτίβα διαχωρισμένα από μικροσκοπικές 

μικρο-πάυσεις {micro-pauses) [π.χ. σαν σήματα μορς], με την ακρίβεια και την 

ελαστική οξύτητα ηλεκτρονικά μεταδιδόμενων μικρο-σημάτων.

3. «Τα σχήματα της ευλαβούς απαγγελίας» {“prayerful-speech”figures)

Τα σύνθετα ονόματα των μυστικών πυλών του Όσιρη απαγγέλλονται με έναν 

συγκεντρωμένο, ευλαβή τρόπο υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα της αντίληψης του 

νοήματος τους. Κάθε φωνή ξεκινά από ένα διαφορετικό σημείο στο συνολικό κείμενο 

αυτής της συνεχώς επαναλαμβανόμενης [περιστρεφόμενης] λίστας, και κάθε φωνή



κρατά μία ανεξάρτητη, δική της, ταχύτητα ομιλίας. Το σύνθετο εύρος των ταχυτήτων 

κυμαίνεται από ένα συνηθισμένο γρήγορο ρυθμό έως μία παρατεταμένη (τραβηγμένη) 

εκφορά των λέξεων.

4. «Μαγικοί παλμοί» {“incantatory-pulsations”)

Σε έναν αυστηρό τόνο, κάθε φωνή τραγουδά συνεχώς τον δικό της τόνο, σταδιακά 

επικαλούμενη όλα τα όντα και από τις δύο ομάδες των κύκλων [περιστροφή]. Κάθε 

εκφερόμενη συλλαβή προφέρεται με πίεση με έναν παρατεταμένο τρόπο σαν σε αργή 

κίνηση.

Βασικό εδώ είναι η αργή ρυθμική λειτουργία της εκπνοής. Είναι η εκπνοή που 

σχηματίζει τη φράση-μονάδα στην οποία οι συλλαβές «πάλλονται» αργά. Κάθε φωνή 

κρατά το δικό της ρυθμό, εξασφαλίζοντας τη διαφορετικότητα.

5. «Τα σχήματα της ικεσίας» ( “supplicatory-speech ” figures)

«Τα σχήματα της ευλαβούς απαγγελίας» αλλάζουν σε τόνους φρενιτιώδους ικεσίας

6. «Τα σχήματα των μεγα-σημάτων» {“mega-impulses”figures)

Τραγούδι επίκλησης

7. «Τα σχήματα των μακρο-σημάτων» {“macro-impulses”)

Κάθε φωνή ξεχωριστά τραγουδά συνεχώς το δικό της φθόγγο, διαπεραστικά δυνατά, 

με, αν είναι δυνατό, μία γρήγορη τρίλια [κάτω του ΧΑ του τόνου] [η τρίλια δεν είναι 

υποχρεωτική για όλες τις φωνές]: κάθε φωνή εκφέρει τη δική της τυχαία ρυθμική 

αλληλουχία με πολύ έντονο τονισμό σε κάθε συλλαβή. Οι αναπνοές γίνονται σε
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διάφορες και τυχαίες στιγμές -  άλλες φορές όσο πιο αργά γίνεται, άλλες όσο πιο 

σύντομα μεταξύ των συλλαβών, αλλά οι αναπνοές παίρνονται όσο πιο γρήγορα 

γίνεται ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή [του όλου εφέ].

8. «Χαοτικοί παλμοί» ( “chaotic-pulsations”figures)

«Τα σχήματα της ικεσίας» διαλύονται σε πανικοβλημένο λόγο και κραυγές



Γραφικές αναπαραστάσεις ηχητικών συμβάντων

Φωνητικό υλικό
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Z. ĵ pow/̂ ts OWUOs-iu/y· iwoytlj «,/ 'power I

| ,40 J)O.S;-5J; yWseltO jto~|
5Cre&neJ $00 %*

R

&>w.;

-JOJ

Λ. /iii Swv A!H 'Y/frz uTsl  f  nvrt .- ovrv/n Ί J.

I ™M,Zvrri Λην I *»- I***·
*  ™ ^sx fc*

. , , ,  ■ » ( - & * f/tow, w - m m M i m
r 5>--->_—....  imv<\Ad\t-aJ: C-ή. YOf’s.da-to* iuiktut m  <—n r— ,—-
5 ^ = s i = ·  τ τ ' · ' ΐ τ τ · >  >> , J  „ , , © β ^ Ο Π Ι-Εt.tTs ->——- ) | I I I  f if / ~*>rt*dh....„ ί I I f-J | I / f i  v/ /> >~~u—-------------- poufbU

,<p Z°pr+AI{ 4 - Ft" £a 4-F0-& A**-. 1

e#. > * ^  rLM U K B
£  ~~ f 5 ]° f j  P f  fi>  j* _/ «*£ fh'Vr&r- KJH/i o f
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£ W ?  ν«?'ώε ‘r W 'f s  j w  a. l< : / / e a d  ψ>\*ά (*- i '^ · ' r& i >$ «Ji& r

■fh fif! hfi \m »&i* wmiJ fafeJ*»>] ,6W;<y wji-dbU ■'? 5%W ’♦’ ft Sti*̂wh<J'
fro fw^nsp *v«u»h^ |T p ^  f f  -~ ^  j  Λ5> ’* 5’0V/

I V5 «<?€« ME HtM- *f̂
S ^ V i w ()

* ftloisi a ί·?_ a h
10f> ** 'k  todfearfI

ϊ τ ^ τ γ ^ Μ ^  ^  ' 'tth ttf  j*ts ” i»iw|i»· v*«V»j jfoo/

*f*« *f''~m t«m tbph*k * A « l  
c»:,- ,·, I»k f W ; · ^

^  - * 7 '" *  ftJH ^ S Y l r .ksr ^ J  I

3 4  ̂ 0 
'"ffwm fIJ | V ‘ r 

-«»*r  '

. “̂ T*  ̂ OaJ tit&Y'i' ίΧά&Μ-̂ Ίοκζ
’* t ^  ^/ <V^' of ij-ty>,!/ifA'̂ , oĵ  Ytyviltyvf· V-'Ή v
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Οργηστρικό υλικό
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

Αν και στην πρώτη εκδοχή της παρτιτούρας, η οποία φυσικά είναι μη 

ολοκληρωμένη, απουσιάζουν οι μαγνητοταινίες (tapes), στη χειρόγραφη διόρθωσή 

της από το συνθέτη βλέπουμε να σημειώνονται με χρωματιστούς μαρκαδόρους. 

Επίσης, μεγάλος αριθμός σημειώσεων βρίσκεται στα χειρόγραφα, στο φάκελο του 

έργου (αρχείο Γ. Χρήστου).

Ο Χρήστου αποφάσισε είτε να αντικαταστήσει πλήρως κάποια σημεία του 

έργου, είτε να τα ενισχύσει, εισάγοντας τις μαγνητοταινίες. Η ενίσχυση αυτή αφορά 

άλλοτε ενίσχυση κάποιου είδους εφέ που δημιουργούν -  συνήθως -  οι φωνές και 

άλλοτε ενίσχυση σε ό,τι αφορά τη ροή της δραματουργίας (εισαγωγή κάποιου καθαρά 

λειτουργικού υλικού).

Πρώτη λοιπόν αντικατάσταση στη διορθωμένη παρτιτούρα είναι το 

εισαγωγικό κείμενο το οποίο ακούγεται στη γλώσσα του ακροατηρίου (για την πρώτη 

εκτέλεση στη δανική τηλεόραση, δανικά). Ο ηθοποιός ηχογραφήθηκε και 

αντικατέστησε τους τρεις κορυφαίους μπάσους των τριών χορωδιών. Μάλιστα, σε 

κάθε αλλαγή μπάσου που σημειωνόταν στην παρτιτούρα, ο συνθέτης σημείωσε πως 

στη μαγνητοταινία θα ακούγεται από άλλη κατεύθυνση ο αφηγητής. Σε συνδυασμό με 

την επόμενη μαγνητοταινία (τον καρδιακό παλμό της λέμβου) ονομάζει το μοντάζ 

feature 1. Στο έργο συναντούμε τη φωνή του αφηγητή, χωρίς φανερές μεταβολές, 

τρεις φορές: Στην εισαγωγή, στη μέση περίπου του έργου (πριν την ενότητα IV) όπου 

αντικαθιστά την ενότητα III, και λίγο πριν το τέλος του.

Στη σελίδα 0, σημειώνεται και μία ακόμα μαγνητοταινία, πολύ σημαντική 

στην πλοκή και τη δομή του έργου. Ο Χρήστου την ονομάζει καρδιακό παλμό της



λέμβου (του Ρα) (Ship -  pulse tape) και αποτελείται από ένα συνεχόμενο παλμό 

κρουστού σε συνδυασμό με έναν ακαθόριστο περιοδικό ήχο. Στο έργο συναντούμε 

τον παλμό αυτό σε αρκετά σημεία και μάλιστα σε κάποια στη διπλάσια ταχύτητα. Ο 

συνθέτης σημειώνει την μαγνητοταινία αναλόγως την ταχύτητα του παλμού ως: Ship 

-  pulse ν και 2ν.

Μία ακόμη μαγνητοταινία είναι τα πουλιά (Birds ή Birds Mass) και την 

τοποθετεί σε διάφορα μέρη του έργου (κυρίως στην αρχή και το τέλος).

Σε ένα από τα χειρόγραφά του βρίσκουμε τον παρακάτω πίνακα με τα ηχητικά 

εφέ που χρησιμοποιεί στο έργο:

ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ (SOUND EFFECTS)

Feature

2a αναπνοές με μάσκα οξυγόνου

2b φωνές και ήχοι (ποτήρια κτλ, σερβίρισμα ποτών) από κάποιο «κοκτέιλ» πάρτι.

μεμονωμένα κοινότυπα σχόλια, μεμονωμένες φωνές 

αναγγελίες ειδήσεων (μονότονα) 

αναχωρήσεις και αφίξεις αεροδρομίου (μονότονα) 

ήρεμη γυναικεία φωνή διαφημίσεων

(να χρησιμοποιήσω τα μορς (μου), κίνηση {traffic), ανθρώπους να περπατάνε 

-  θόρυβο ποδιών)

Ζωντανό οπλοπολυβόλο να πυροβολεί: τελικό τμήμα III 

«Φυσικές» (Natural) κραυγές

a) γαλοπούλες να γλουγλουκίζουν μανιασμένες

b) στριγκλιές δολοφονίας (τραχείς από το λαιμό — κοτόπουλα, γαλοπούλες...)

c) συριγμοί (απειλές) ?
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d) σαλπίσματα ελέΟφαντα

e) σαλπίσματα από χήνες

Σειρήνα, συναγερμός {Alarm) [αλλαγμένο σήμα]

Μετάπραξη: σώματα που παλεύουν, χτυπούν, πέφτουν {fighting)

Χορικό Μετάπραξης: Ξύλα που χτυπούν μεταξύ τους (αν δεν ακούγονται τα ξύλα, 

σπαθιά)

Πόρτα που τρίζει καθώς ανοίγει αργά 

Γυναικεία στριγκλιά πανικού, αγωνία, εφιάλτης 

Άντρες που ζητωκραυγάζουν

Ξεφούσκωμα (λάστιχο αέρα)

Tic κυρίως ιιαγνητοταινίες τις συναντούιιε στα εζής σηιιεία:

• Καρδιακός παλμός της λέμβου (ν)

cues 0 - 6 ,  12 -  17, 115 (2ν, ν) -  121, 144 (ν) perdendosi...

• Acute particles (διαπεραστικοί ήχοι)

cues 1 2 -  15, 18, 128- 131, 134, 137- 139

• Πουλιά {Birds Mass)

cues 13 -  15,18,126 -  127, 132 -  133, 135 -  139

• Πάλη {Fighting) 

cues 20 -  22, 2 7 - 3 0

• Ξύλα που χτυπούν μεταξύ τους 

cues 27 -  29, 32 -  33
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Παρόλα αυτά, η παρτιτούρα, ακόμα και αυτή η διορθωμένη του συνθέτη, 

παραμένει ανολοκλήρωτη. Κάποιες από τις οδηγίες στις σημειώσεις του δεν 

υπάρχουν στην επίσης μη τελειοποιημένη εκδοχή της ηχογράφησης (Σείριος, Vol.

Ill, Mysterion, conductor: Miltiadis Karydis), ενώ από την άλλη στην ηχογράφηση 

του Σείριου ακούμε υλικά που δε σημειώνονται στην παρτιτούρα (π.χ. μία γυναίκα 

που ουρλιάζει στο τέλος του έργου -cue 137-, ο ήχος «δεινοσαύρου» όπως σημειώνει 

κάπου καθώς και η τρίτη και τελευταία επανάληψη του ηχογραφημένου ηθοποιού). 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως πολλές ιδέες του Χρήστου για τον ηθοποιό 

σημειώνονται από τον ίδιο στη διορθωμένη παρτιτούρα με μαρκαδόρο, όπως φαίνεται, 

μαζί με τις μαγνητοταινίες. Όμως η δράση του μέσα στο έργο δεν είναι 

αποσαφηνισμένη καθώς οι χειρόγραφες σημειώσεις και η ελλιπής παρτιτούρα σε 

μεγάλο βαθμό δεν το επιτρέπουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Από τις πρώτες σελίδες αντιλαμβανόμαστε πως η παρτιτούρα του έργου δεν 

έχει συμβατική γραφή και πως η σημειογραφία που χρησιμοποιεί ο συνθέτης 

αποτελείται από διάφορα σύνθετα στοιχεία.

Όταν λέμε «συμβατική» σημειογραφία, εννοούμε τη σημειογραφία που 

βασίζεται στο πεντάγραμμο και τα μέτρα. Στην παρτιτούρα του Μυστήριον όμως αυτό 

το σύστημα σημειογραφίας αποτελεί μάλλον την εξαίρεση. Το κυρίως μέρος της 

αποτελείται από γραφικές αναπαραστάσεις (γραφική παρτιτούρα -  βλ. Κεφάλαιο IV). 

Ο συνθέτης λοιπόν αποφάσισε να αποτυπώσει τις (ηχητικές) του οδηγίες μέσω ενός 

συστήματος μη συμβατικού, χρησιμοποιώντας γραφήματα τα οποία στην ουσία 

περιγράφουν τα ηχητικά συμβάντα. Ο ερμηνευτής καλείται να αναπαραστήσει τα 

γραφήματα και να τα μετατρέψει σε ήχο.

Βέβαια ο Χρήστου, θέλοντας να είναι όσο το δυνατόν ακριβής και συνεπής 

στις ιδέες του, αποφάσισε σε κάποια σημεία, ανάλογα με την ηχητικό αποτέλεσμα 

που επιθυμούσε, να χρησιμοποιήσει μαζί με τα γραφήματα ή και αποκλειστικά, το 

πεντάγραμμο (και σε ελάχιστες περιπτώσεις να σημειώσει τη μετρική ένδειξη). Ο 

ίδιος ονόμασε τους συνδυασμούς αυτούς με τις εξής ονομασίες σημειογραφίας:

Α. Συνθετική {synthetic), τα πρότυπα παρουσιάζονται οπτικά (γραφήματα)

Β. Αναλογική {proportionate), που είναι στην ουσία αναλυτική και δείχνει πως 

εξελίσσονται μέσα στο χρόνο οι μεμονωμένες συνιστώσες η μία σε σχέση με την άλλη 

Γ. Μετρημένη {measured), επίσης αναλυτική, αρκετά κοντά στη «συμβατική 

σημειογραφία»



Το Μυστήριον λοιπόν αποτελεί πολύ σημαντικό έργο στην πορεία του 

συνθέτη (αλλά και πέρα από αυτή) λόγω του τρόπου που χειρίζεται τη φωνή (τις 

χορωδίες), αλλά και λόγω της σημειογραφίας που επιλέγει. Και ίσως χωρίς αυτή του 

την επιλογή να μη μπορούσε να φτάσει σε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα και τις 

ποιότητες και μεγέθη ενέργειας που κατόρθωσε. Ο ίδιος γράφει:

Προς τι η μη συμβατική σημειογραφία; Απάντηση: για ν ' απελευθερώσω τον 

εκτελεστή (και το συνθέτη) από μπλεξίματα που αναστέλλουν και για να προκαλέσω μια 

δίχως αναστολές μεταβίβαση του «συμβάντος», έτσι όπως «υποβάλλεται» από τον 

εικονογραφικό ή τον οπτικό παράγοντα! [Η γραφική και (πολύ λιγότερο) η οπτική 

σημειογραφία βρίσκονται ένα βήμα πλησιέστερα στην αρχική ιδέα του συνθέτη]

Μάλιστα ο Χρήστου στόχευε στη δημιουργία ενός έργου του οποίου η 

παρτιτούρα ως οδηγός, με τη χρησιμοποίηση των προτύπων, να χρησίμευε ως μέσο 

αποστήθισης του «υλικού» από τους ερμηνευτές. Έτσι, στην παρουσίαση του έργου 

οι πάρτες πια θα απούσιαζαν, με αποτέλεσμα η ελευθερία που επιθυμούσε και η 

τεράστια, αποκαλυπτική ενέργεια να μπορούν πια να μεταδοθούν χωρίς φραγμούς 

στο κοινό, αλλά και να βιωθούν από τους ίδιους τους ερμηνευτές.

Ο τρόπος με τον οποίο σημειώνω σήμερα τη μουσική -  και η χρησιμοποίηση 

τυχαίων στοιχείων (ελεγμένων μέσα σε γενικά πλαίσια) σημαίνει ότι οι ΔΟΚΙΜΕΣ 

μοιάζουν περισσότερο με θεατρικές δοκιμές και ότι οι εκτελεστές μελετούν μαζί 

δοκιμάζοντας διάφορες δυνατότητες. Ιδανικά, οι εκτελεστές οργάνων θα έπρεπε να 

μαθαίνουν τους ρόλους τους, σαν ηθοποιοί. Θα έπρεπε να αποφεύγουν να 

χρησιμοποιούν τις πάρτες της ορχήστρας τους κατά τη διάρκεια μιας εκτέλεσης. Το να
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χρησιμοποιούν οι ομάδες υφές ή πρότυπα, εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι 

απομνημονεύονται εύκολα και κάθε εκτελεστής δεν έχει παρά να θυμηθεί ένα ή δύο 

βασικά πράγματα που του ζητούνται: δέχεται ερεθίσματα από τον αρχιμουσικό και από 

την ίδια του τη συμμετοχή.

Για το Μυστήριον αναφέρει: (οι εκτελεστές) Θα έπρεπε να αποφεύγουν να 

χρησιμοποιούν τις πάρτες της ορχήστρας τους κατά τη διάρκεια μιας εκτέλεσης. Το να 

χρησιμοποιούν οι ομάδες υφές ή πρότυπα, εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι 

απομνημονεύονται εύκολα και κάθε εκτελεστής δεν έχει παρά να θυμηθεί ένα ή δύο 

βασικά πράγματα που του ζητούνται: δέχεται ερεθίσματα από τον αρχιμουσικό και από 

την ίδια του τη συμμετοχή.
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Περί της σημειογραφίας του, σε ένα γενικότερο πλαίσιο και προσπάθεια 

συστηματοποίησης, ο Χρήστου αναφέρει:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χρησιμοποιούνται τρεις χωριστοί τόποι σημειογραφίας:

1) Συνθετική (αγγλ. synthetic).
2) Αναλογική (αγγλ. proportionate).
3) Μετρημένη (αγγλ. measured).

ϊ) Σ υ ν θ ε τ ι κ ή  σ η μ ε ι ο γ ρ α φ ί α

Η συνθετική σημειογραφία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει οπτικά τα πρότυπα. 
Στοιχεία ενός σημειογραφικού υλικού λίγο - πολό γνώριμου που εκφράζει τις συνιστώ
σες ενός προτύπου συγκεντρώνονται σε μια εικονογραφική σύνθεση με διαφορά σημα- 
διών που υποβάλλουν τη φύση του τελικού αποτελέσματος.

Παράδειγμα 1:
Ένας «πυκνόρρευστος χείμαρρος» γρήγορων φθογγόσημων σε μικρές ο
μάδες που συνωστίζονται η μία πλάι στην άλλη, υποβάλλει τις μεμονωμέ
νες «χαλαζορριπές» σύντομων σχημάτων ενός αδιάκοπου πιτσικάτο παιγ
μένου σε τρομακτικές ταχύτητες:

Παράδειγμα 2:
Η εμφάνιση μιαςπαχειάς, συμπαγούς μάζας (Σ.τ.Μ . εννοεί: «γραμμής») 
όπου οι συγχορδίες μοιάζουν σαν καρφωμένες πάνω της υποθάλλει ένα 
όλο και πιο γρήγορο σφυροκότιημα οργάνων που παίζουν μανιασμένα 
στην τύχη.

(*) Το κείμενο που ακολουθεί: Από τα λεγόμενα Παραρτήματα (αγγλ. Appendixes), της παρτι
τούρας του έργου Πράξη για 12 στην έκδοση του (1970, μετά το θάνατο του συνθέτη) από τον αγγλικό 
οίκο J.&W . Chester Lid, Λονδίνο (Σ .τ .Μ .).
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PfiTT.

Η στιγμιαία αναγνώριση ενός προτύπου

Αντίθετα με την αναλογική και τη μετρημένη σημειογραφία που είναι και οι δύο αναλυτι
κές ως προς την οριζόντια διάταξή τους (προσδιορίζουν δηλαδή με ποιο τρόπο οι χωρι- 
οτές συνιστώσες ενός δεδομένου προτύπου αναπτύσσονται μέσα στο χρόνο, σε συνάρ- 
τηση οι μεν με τις δε), η συνθετική σημειογραφία δεν είναι αναλυτική, άρα ο προορισμός 
της δεν είναι το «καθρεφτίσει» ένα προς ένα τα ηχητικά συμβάντα που διαδέχονται χρο
νικά το ένα το άλλο. Κοντολογίς η συνθετική σημειογραφία δε διαβάζεται κανονικά. 
Πρωταρχικός της προορισμός είναι το να μεταδόαει τα γενικά τους χαρακτηριστικά.
Γι' αυτό κα\ &ημ\ουργε\ μ\αν ενκόνα π  ον> τι ως «να\ φορέας μλαςοτπχκής απή
χησης. Η απήχηση αυτή εκφράζει μ' έναν τρόπο άμεσο την ουσία του προτύπου ως 
ένα ούνολο και όχι μ' έναν τρόπο σταδιακό, αναλυτικό, κατά στάδια.

Οικονομία

Επειδή ακριθώς αναφέρεται σε χαρακτηριστικά γενικά και όχι επί μέρους (συγκεκριμέ
να), η συνθετική σημειογραφία δε χρησιμοποιεί χωριστές γραμμές για κάθε «μεμονωμέ
νο» (αγγλ. “ divided” ) μέλος μιας ομάδας που «παγιδεύεται» (αγγλ. caught-up), στο 
ίδιο πρότυπο. Ολόκληρη η ομάδα μοιράζεται την ίδια σημειογραφική εικόνα και έτσι 
επιτυγχάνεται μια σημαντική οικονομία χώρου, στο μήκος της σελίδας της παρτι
τούρας.
Εννοείται ότι κύριος στόχος της συνθετικής σημειογραφίας δεν είναι η οικονομία χώρου. 
Ανάλογα με τις περιστάσεις οι άλλοι τύποι σημειογραφίας μπορεί να είναι πολύ πιο 
οικονομικοί. Ό ποια  σημειογραφία και αν χρησιμοποιείται τα πρότυπα που ακολου
θούν π.χ. μια κίνηση διασκορπισμού (βλ. «σημεία διασκορπισμού«), περιορίζουν ipso 
facto κάθε δυνατότητα χρησιμοποίησης μιας χωριστής γραμμής για το κάθε μέλος της 
ομάδας που συμμετέχει σ' αυτά.

Παράδειγμα:
Επειδή εδώ λειτουργεί το σημείο του διασκορπισμού, στην «είσοδο» 
(αγγλ. cue)ap. 1, το «μεμονωμένο» (αγγλ. divided) ομαδικό πρότυπο των 
εγχόρδων μπορεί να σημειωθεί αναλυτικά πάνω σε μία και μόνη «γραμμή», 
ως εξής:
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Κάτι τέτοιο είναι, εννοείται, πολύ πιο  οικονομικό από τη συνθετική γραφή στην παρτι
τούρα, όπου η ακουστική πυκνότητα των διαφόρων συλλογικών ηχητικών δραστηριο
τήτων υποβάλλεται οπτικά χάρη σ' ένα «πυκνόρρευστο χείμαρρο» από νότες που επι
πλέον εκτείνεται πάνω σε μια ευθεία γραμμή, ως το σημείο όπου το πρότυπο διακόπτε
ται, στην «είσοδο» αρ. 3.

Μ

Ό μω ς η οικονομία της αναλυτικής έκφρασης περιορίζει ένα σημαντικό μέρος του εικο- 
νογραφικού στοιχείου και αυτό το φτώχαιμα ελαττώνει τις δυνατότητες να «ακούσουμε 
με το μάτι» το γενικό (ηχητικό) αποτέλεσμα κάθε σημείου.

Ένας οπτικός έλεγχος της παρτιτούρας

Το πλεονέκτημα — ελπίζουμε — της συνθετικής σημειογραφίας έγκειται στο ότι (ακρι
βώς) επειδή μας προσφέρει (τη δυνατότητα) ν' αναγνωρίσουμε στιγμιαία την ταυτότη
τα των συμβάντων, η οποιαδήποτε στιγμή στην παρτιτούρα, όσο περίπλοκη και αν 
είναι, γίνεται οπτικά κατανοητή με μία ματιά και σε χρονικό διάστημα όσο γίνεται πιο 
σύντομο. Ενώ σε έργα με μεγαλύτερες δυνάμεις (ενν. εκτελεστών) και με μία πολλαπλό
τητα προτύπω ν που επικαλύπτουν τα μεν τα δε καθώς και άλλων συμβάντων, τα πλεο
νεκτήματα ενός τέτιου οπτικού ελέγχου τηςσελίδαςμετη σημειογραφία γίνονται ακόμη 
πιο φανερά.

Η αποκωδικοποίηση της συνθετικής σημειογραφίας

Φυσικά, για να γίνουν εντελώς κατανοητές, οι «εικόνες» του κάθε προτύπου που  ση
μειώνεται με συνθετική σημειογραφία θα πρέπει να αποσαφηνιστούν: Να αποκωδικο-



ποιηθούν με το να ανατρέξουμε τις διευκρινίσεις που αντιστοιχούν στην αναλυτική 
σημειογραφία και που  προτάσσονται στην ίδια την παρτιτούρα. Ό π ω ς  θα ιδουμε η 
σχετική μέθοδος είναι πολύ απλή.

2} Α ν α λ ο γ ι κ ή  σ η μ ε ι ο γ ρ α φ ί α

Αντίθετα με τη συνθετική σημειογραφία, η αναλογική σημειογραφία είναι αναλυτική 
με την έννοια ότι ο σχεδιασμός της πράγματι καθρεφτίζει τις μεμονωμένες συνιστώσες 
μία προς μία κάθε φορά, δείχνοντας δηλαδή το π ώ ς ξετυλίγονται μέσα στο χρόνο σε 
σχέση η μία με την άλλη. Με λίγα λόγια η αναλογική σημειογραφία διαβάζεται κανονικά 
και δε χρειάζεται αποσαφήνιση: θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί «αποσαφήνιση» 
το ότι ανατρέχουμε (ενν. σε ένα πίνακα) για να δούμε τι σημαίνουν τα διάφορα σημεία.

Ο όρος «αναλογική»

Ο όρος «αναλογική σημειογραφία», όπω ς χρησιμοποιείται εδώ, προέρχεται α πό  το σχε
τικό τρόπο με τον οποίο  εκφράζεται ο χρόνος (και όχι το τονικό ύψος ή οποιαδήποτε 
άλλη παράμετρος) μέσα σε ένα δεδομένο πρότυπο. Αυτό είναι μια λειτουργία οπτική: 
οι μακράς διάρκειας νότες εμφανίζονται να καταλαμβάνουν μακρύτερο χώρο, οι σύντο
μης διάρκειας βραχύτερο, με βάση την αρχή χώρος - χρόνος. Το πράγμα αποσαφηνίζε
ται ακόμη περισσότερο αν διαιρέσουμε το χώρο σε μονάδες χρόνου ίσες μεταξύ τους:

Παράδειγμα I:

Παράδειγμα II: ή, ακόμη, σημειώνοντας για ένα δεδομένο πέρασμα τη γενική χρονική 
του διάρκεια (αγγλ. an over-all time measurement):
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2 β

ΡΝ

Και στις δύο περιπτώσεις, εσωτερικές (αγγλ. built-in) χρονικές σχέσεις ανάμεσα σε 
χωριστές αξίες (ενν. φθογγόσημων) δεν υπάρχουν και δεν είνα.επιθυμητές.
Η χρησιμοποίηση φθογγόσημων με φαινομενικά εσωτερικές (built-in) αξίες, όπως στο 
Παράδειγμα II, πιο πάνω, δε σημαίνει διόλου σταθερές σχέσεις των αξιών, μόνο σχέσεις 
κατά προσέγγιση: συντομότερη από..., μακρότερηαπό... (ή πολύ συντομότερη από..., 
πολύ μακρότερη από..., ανάλογα με την περίπτωση).

Καταρχήν η χρησιμοποίηση φθογγόσημων με αξίες «κατά προσέγγιση» είναι ένας 
πλεονασμός αφού το μοίρασμα του χώρου μπορεί να μεταδόσει μόνο του την ίδια πλη
ροφορία. Ωστόσο μια τέτια «υποβλητική» χρησιμοποίηση φθογγόσημων με αξίες μπο
ρεί να είναι περιστασιακά χρήσιμη κάθε φορά που μέσα σ' ένα οποιοδήποτε δεδομένο 
πέρασμα χρειάζεται πρόσθετη οπτική σαφήνεια, είτε για λόγους δομικούς, είτε εξαιτίας 
της όλης διάταξης της σελίδας της παρτιτούρας.

3) Μ ε τ ρ η μ έ ν η  σ η μ ε ι ο γ ρ α φ ί α

Ό πω ς και η αναλυτική σημειογραφία, έτσι και η μετρημένη είναι αναλυτική (διαβάζεται 
κανονικά). Ενώ, όμως η αναλογική σημειογραφία μπορεί να επισημάνει χρονικές αξίες 
μόνο κατά προσέγγιση, η μετρημένη δίνει σε κάθε συνιστώσα μιαν αξία σαφή και συγκε
κριμένη, ανεξάρτητα από την όλη διάταξη, (αγγλ. lay-out).

Όπως δείχνουν και τα παραδείγματα που ακολουθούν, στο έργο αυτό λειτουργούν 
δύο τύποι σημειογραφίας:

Τύπος 1: Είναι η γνωστή μας, συμβατική σημειογραφία, με τις εσωτερικές (αγγλ. built- 
in) αξίες που διατηρούν μια σχέση σταθερή η μία με την άλλη:
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Τύπος 2: Μια σημειογραφία δίχως σταθερές σχέσεις ανάμεσα στις αξίες όπου όμως 
οι διάφορες «δόσεις», των χρόνων καθορίζονται με ακρίβεια απαρχής μέχρι 
τέλους.
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Ονομασία των διαφόρων τύπων σημειογραφίας

Γ ία ν' αποφεύγεται η σύγχυση της «λογικής» της συνθετικής σημειογραφίας με τη «λογι
κή» του ενός από τους τύπους της αναλυτικής, τόσο οτη γενική παρτιτούρα όσο και 
στο υλικό ορχήστρας (πάρτες) ο κάθε τύπος χωριστά, σημειώνεται σε κάθε εμφάνισή 
του με τον ακόλουθο τρόπο:
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SN=*yi« τη ουνθετική σημειογραφία 
ΡΝ *=για την αναλογική σημειογραφία 
Μ Ν=για τη μετρημένη σημειογραφία.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται κάθε αμφιβολία (ιδιαίτερα στην περίπτωση ακραίων, 
οριακών καταστάσεων). Έτσι αυτό που προορίζεται για να διαβαστεί φυσιολογικά, — 
με την έννοια του «ξετυλίγματος» μέσα στο χρόνο μιας σειράς ηχητικών γεγονότων σε 
οριζόντια διαδοχή — δε συγχέεται με μια συνθετική «εικόνα» που όμως δε φανερώνει 
αναλυτικά μια τέτοια οριζόντ ια διαδοχή και που, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να αποσα
φηνίσουμε πριν από την εκτέλεση.

Ονομασία της διαδοχής διαφορετικών σημειογραφιών

Π.χ. οι διαφορετικές φάσεις ενός δεδομένου περάσματος μπορεί να επιθάλλουν μια 
αλλαγή σημειογραφίας. Ό σ ο  κι αν, συνήθως, η αλλαγή αυτή είναι οπτικά φανερή, 
ωστόσο μπορεί ν' αποδειχτεί χρήσιμο το να σημειώνεται, με την κατάλληλη «ονομασία», 
το πέρασμα σε μια διαφορετική λογική ανάγνωσης: SN, ΡΝ, ή ΜΝ, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Μερικά παραδείγματα:

(1) Το πέρασμα αρχίζει με μετρημένη σημειογραφία αλλά κατόπιν στρέφεται στην 
αναλογική.

*----------4 ’•«χ-
Ίρ#τ7. ΐΰλ

Ped.. „ _______ „,____
ISIS

o v lb v rs fct+ fearlomr
'  t»U4 *st

(2) Η σημειογραφία είναι στην αρχή αναλογική, αλλά κατόπιν γίνεται συνθετική.
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(3 )  Η σημειογραφ ία  είναι α ρχ ικά  α να λογική  αλλά  στη συνέχεια μ εταμ ορφ ώ νετα ι 
σε συνθετική.

Επαλληλία διαφορετικών σημειογραφιών

Υπάρχει ωστόαο και η περίπτωση διαφόρων χωριστών περασμάτων που οι δραστηριό
τητες τους επικαλύπτονται και εκφράζονται με διαφορετικές σημειογραφίες. Στην περί
πτωση αυτή δε χρειάζεται να υτταινιχθούμε καμμιάν αναλογική σχέση ανάμεσα στις 
διάρκειες των ουνιοτωσών τιου απαρτίζουν (καθεμία από) τις διαφορετικές αυτές ση
μειογραφίες. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα με ένα παράδειγμα.
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Εδώ οι διάρκειες που καθορίζονται για τις συνιστώσες του περάσματος του πιάνου 
(σε μετρημένη σημειογραφία) δεν αντιπροσωπεύουν παράλληλα και έναν οπτικό τρό
π ο  μέτρησης οποιοσδήποτε από τις διάρκειες των συνθετικά συγκεντρωμένων συνι
στωσών στο ομαδικό πέρασμα για έγχορδα. Η λογική της συνθετικής διάταξης είναι 
διαφορετική α π ' εκείνη της μετρημένης σημειογραφίας και οι λεπτομέρειες της πρώ της 
δε μπορούν να «διαβαστούν» παρά μόνον ανατρέχοντας στις αντίστοιχες επεξηγήσεις, 
στην αρχή της παρτιτούρας.

Να λοιπόν ένα ακόμη παράδειγμα όπου θα ήταν χρήσιμο να επιστήσουμε την π ρ ο 
σοχή στο πώ ς λειτουργούν οι διαφορετικές λογικές ανάγνωσης με την εφαρμογή (ενν. 
χρησιμοποίηση) των αντίστοιχων, κατάλληλων «ονομασιών» (SN, ΡΝ, ή ΜΝ).

ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ (Ή  ΣΗΜΑΤΑ)

Π ρ ό τ υ π α  κ α ι  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς Μ

I. Ο όρος «Πρότυπο» εκφράζει ένα οποιοδήποτε ανεξάρτητο σύστημα συμβάντων
στατικών (αγγλ. static) ή εν κινήσει (αγγλ. active) {που ελέγχονται από  ένα σύνο
λο επεξηγήσεων).

II. Κάθε πρότυπο, είτε εν κινήσει είτε στατικό, για να εκφραστεί μέσα στο χρόνο, χρειά
ζεται την ενέργεια του συμμετέχοντος (αγγλ. participant).

III. Τα πρότυπα θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά, ως μορφές δράσης που απαιτούν 
μια συνεχή «ανατροφοδότηση» (αγγλ. feed-back) ανάμεσα στις δυνατότητες ενός 
α π ' αυτά και στην ενέργεια του συμμετέχοντος.

(Πράγμα που σημαίνει ότι ένα πρότυπο δικαιώνεται από τον ίδιο τον τρόπο εκτέλε
σής του, από το πώς ο τρόπος αυτός το «στηρίζει» σε όλη του τη διάρκεια ή, με 
άλλα λόγια, από το πώς εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του, μέσα 
στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι επεξηγήσεις οι σχετικές με αυτό. Με λίγα λόγια 
τα πρότυπα χρειάζονται ενέργειες που πρέπει να διοχετεύονται μέσα στο πλαίσιο 
κάποιας δράσης προμελετημένης).

IV. Αυτό όμως προϋποθέτει κάτι άλλο από την ολοφάνερη σχέση ανάμεσα σε μια 
(μουσική) μορφή, καταγραμμένη με κάποιο σύστημα σημειογραφίας και τη «δρά
ση» που  είναι αναγκαία για την εκτέλεσή της. Και αυτό το «κάτι άλλο» εμπεριέχονται 
στην ακόλουθη πρόταση: η δικαίωση ενός προτύπου εξαρτάται απόλυτα από  τη 
λειτουργία του ως μορφής δυναμικής που κινητοποεί την ενέργεια του μετέχοντος 
και τη διοχετεύει σε χαρακτηριστικούς τύπους δράσης.
Ό ποιοι κι αν είναι αυτοί οι τύποι (δράσης, πρόκειται για) μια διαδικασία που  μπορεί 
να περιλαμβάνει το στοιχείο «ήχος», μπορεί όμως και όχι.

V. Π.χ.: τα «σιωπηλά» πρότυπα  που απαιτούν μόνο χειρονομίες (Εναντιοδρομία, Με-
τάπραξη του αρχιμουσικού, πρότυπο 2C, cues(**5 69 και 117).

(*) Τ ο κείμενο που ακολουθεί: ένα από τα προλεγόμενα στην έκδοση της Εναντιοδρομίαζ από τον 
οίκο J.&W. Chester, Λονδίνο, 1971.
(**) Α γγλ. cue, πληθ. cues. Σύμφωνα με τα λεξυίά, η λέξη έχει τρεις κύριες σημασίες: (α) Στο 
θέατρο, τελευταία λέξη ενός μονόλογου που δίνει το σύνθημα εισόδου σε άλλο ηθοποιό, ρεπλίκα.
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VI. Εξάλλου ο ορισμός του προτύπου, έτσι όπως δόθηκε πιο πάνω, καλύπτει επίσης 
και κάθε «πρότυπο ζωής», όπου ο «ήχος» απαντά μόνον ως υποπροϊόν (ενν. παρα
γωγό) .

I W A L K I N & Z \ ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ:

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ:

|j: ---- ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑΣ:

J: Μ 08 PANIC ------- ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ:

Ενανποδρομία, Γενική Μετάπραξη, πρότυπο 30, cue 116)

Ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  κ α ι  σ ή μ α τ α

I. Η μουσική αυτή λειτουργεί χάρη σε ενέργειες που αναπτύσσουν και στηρίζουν τα
πρότυπα.
— ενέργειες ατόμων μεμονωμένων,
— ενέργειες ατόμων που μετέχουν σε μάζες (αγγλ. massed individuals).

II. Για την κινητοποίηση, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των ενεργειών αυτών, χρησιμο
ποιούνται δυο κυρίες ομάδες σημάτων.
α) Εκείνα που λειτουργούν ως αήματα κυκλοφορίας, οργανώνοντας και διευθύνον- 
τας τις κινήσεις της, είτε πρόκειται για κινήσεις ατόμων, είτε για κινήσεις μαζών. 
Τα σήματα αυτά ονομάζονται «ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (αγγλ. traffic signs).
8) Εκείνα που προσδιορίζουν τον τρόπο έκλυσης της ενέργειας καθορίζοντας το 
πώς θα πολλαπλασιαστούν μέσα στο χρόνο τα συμθάντα που σχηματίζουν ένα 
πρότυπο προκειμένου να έχομε ως αποτέλεσμα τη συνέχεια του προτύπου αυτου. 
Τα σήματα αυτά ονομάζονται «ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ».

(β) Γνώμη, ένδειξη, πληροφορία, κατευθυντήρια γραμμή, ντιρεκτίβα, μυστικό, (γ) Στην παραδοσια
κή μουσική η λέξη, που ενδεικτικά προέρχεται από το γαλλικό queue = ουρά, έχει άλλη σημασία: 
σε φωνητικές ή και οργανικές συνθέσεις για υπολογίσιμο αριθμό εκτελεστών, εκεί όπου τελειώνουν 
οι παύσεις μιας φωνής η ενός οργάνου τυπώνουν, συνήθως με μικρότερες νότες, την κύρια μελωδία 
που ακούγεται σε άλλη (ες) φωνή (ές) ή όργανο (α) για να βοηθήσουν τον εκτελεστή να «μπει» 
σωστά. Στο Χρήστου η λέξη, από τις χαρακτηριστικότερες της τεχνικής ορολογίας του έχει διαφορε
τική σημασία, ωστόσο όχι απόλυτα άσχετα με τα παραπάνω. Αναφέρεται στον αριθμό που δείχνει, 
σημαδεύει το που αρχίζει ένα πεδίο διαρκείας (βλ. πιο κάτω). Cue number σημαίνει κατά λέξη: 
«δείκτης - αριθμός». Ύστερα από πολλή συζήτηση με τη συγγραφέα, προτιμήσαμε ν’ αφήσουμε τον 
όρο αμετάφραστο, επεξηγώντας τον με την παρούσα υποσημείωση. Βλ. και σελ. 197. (Σ .τ .Μ .) .
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κά σταθερές (αναλλοίωτες), αλλά η θέση τους μέσα στη διαδοχή (αγγλ. sequence) που 
δείχνει το πρότυπο  - δείγμα, δεν παύει, σε κάθε επανάληψη, να αλλάζει στην τύχη. 
Ή , από  άποψη δομική, οι συνιστώσες του προτύπου - δείγματος, διατηρούν κάθε μία 
χωριστά την απόλυτη δομική τους σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια των μετασχηματι
σμών (αγγλ. permutations) των θέσεών τους μέσα σε κάθε διαδοχή.
Ας εξετάσουμε τις συνιστώσες του δείγματος του προτύπου πο υ  αναφέραμε προηγου
μένως:

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

I

ΔΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρή ομάδα τριών φθογγόσημων που επαναλαμβά
νονται ταχύτατα.

Β  ^  --------------------- ► παύση κλασματική (αγγλ. fractional pause)
:>

C --------------- ► νότα που  κρατιέται επ ί δύο δευτερόλεπτα.

2> — παύση ενός δευτερολέπτου

ί ταχύτατο ανιόν σχήμα που αποτελείται από  δύο νότες 
τονισμένες.

Αυτό που ακολουθεί θα μπορούσε να είναι ένα τυπικό παράδειγμα (ηχητικής) διαδρο
μής (αγγλ. stretch) οποιουδήποτε εκτελεστή που  πολλαπλασιάζει το παραπάνω  υλικό 
σύμφωνα με τη διαδικασία «Μετασχηματίζετε αδιάκοπα» (αγγλ. «keep perm utating»).. 
( . . . )

_ΧΜ J
-— r —~

C €  D A β  A D € 6  C
\ ______________ / \ —  ------------------ ^

(Η διαδικασία αυτή) αντιπροσωπεύει μιαν ενδιάμεση βαθμίδα (αγγλ. a stepping stone 
process) ανάμεσα στον απλό τύπο συνέχειας «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ» και 
στον περισσότερο σύνθετο τύπο  «ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ» (αγγλ. «keep impro
vising») (..)

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ (αγγλ. keep im
provising) στην τύχη, μέσα στα πλαίσια των γε
νικών επεξηγήσεων που  αναφέρονται στο πρό- 
ιυπο, ως το σημείο που  δείχνει ο δείκτης διαρ- 
κείας.



87

των επεξηγήσεων που προσδιορίζουν το πρότυπο. Ο περιορισμός 
αυτός συμβολίζεται από τις τελείες πάνω στο ζάρι (ο αριθμός τους 
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία).

Οι συνιστώσες ενός δείγματος προτύπου, ανάμεσα στις αγκύλες της επανάληψης 
έχουν μια σημασία διπλή:

α) ΔΟΜΗΣ: (εμπεριέχει ταυτόχρονα και το πε
ρίγραμμα [αγγλ. «shape»] και τη διάρκεια).
8) ΘΕΣΗΣ: (σε συνάρτηση με τις άλλες συνιστώσες)

Η απουσία ή η παρουσία ενός ή δύο ζαριών στο σήμα της συνέχειας προσδιορίζει 
και το αν οι σημασίες αυτές παραμένουν αναλλοίωτες ή όχι.

Α. Τα σήματα

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ (αγγλ. keep repeating) ως το ση
μείο που δείχνει ο δείκτης της διάρκειας. Η απουσία των ζαριών 
(το στοιχείο του τυχαίου) από αυτή τη συνέχεια σημαίνει ότι έχομε 
να κάμουμε με την απλούστερη μορφή πολλαπλασιασμού των συμ
βάντων, την αυστηρή επανάληψη.

Εδώ οι συνιστώσες (ή τα «συμβάντα») που αποτελούν το πρότυπο - δείγμα παραμέ
νουν αναλλοίωτες σ' ό,τι αφορά τη δομή και τη θέση τους.

S T U C T V R C :

POSITION :

Τ -11  
Ψ ' \ \

«ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» του παραπάνω προτύπου - δείγματος με αυστηρή επανά
ληψη.

€ Τ C,

#13“
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ (αγγλ. keep 
permutating) στην τύχη, ως το σημείο που δεί
χνει ο δείκτης διαρκείας.

Η παρουσία ενός ζαριού πάνω στο σήμα συνεχείας υπογραμμίζει τη λειτουργία του 
στοιχείου του τυχαίου, σε συνάρτηση με τη μία μόνο από τις δύο εκφάνσεις των συνι
στωσών του προτύπου - δείγματος. Η έκφανση που επηρεάζεται εδώ είναι εκείνη της 
ΘΕΣΗΣ. Η δομική έκφανση παραμένει σταθερή. Έτσι οι συνιστώσες παραμένουν δομι



κά σταθερές (αναλλοίωτες), αλλά η θέση τους μέσα στη διαδοχή (αγγλ. sequence) ττου 
δείχνει το πρότυπο - δείγμα, δεν παύει, σε κάθε επανάληψη, να αλλάζει στην τύχη. 
Ή , από  άποψη δομική, οι συνιστώσες του προτύπου - δείγματος, διατηρούν κάθε μία 
χωριστά την απόλυτη δομική τους σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια των μετασχηματι
σμών (αγγλ. permutations) των θέσεών τους μέσα σε κάθε διαδοχή.
Ας εξετάσουμε τις συνιστώσες του δείγματος του προτύπου που αναφέραμε προηγου
μένως:

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

1

C

ί

ΔΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρή ομάδα τριών φθογγόσημων που επαναλαμβά
νονται ταχύτατα.

Β f  ------------------► παύση κλασματική (αγγλ. fractional pause)

---------------► νότα που κρατιέται επί δύο δευτερόλεπτα.

— 2»— ►

Ί *  --------------► παύση ενός δευτερολέπτου

ταχύτατο ανιόν σχήμα που αποτελείται από δύο νότες 
τονισμένες.

Αυτό που ακολουθεί θα μπορούσε να είναι ένα τυπικό παράδειγμα (ηχητικής) διαδρο
μής (αγγλ. stretch) οποιουδήποτε εκτελεστή που πολλαπλασιάζει το παραπάνω υλικό 
σύμφωνα με τη διαδικασία «Μετασχηματίζετε αδιάκοπα» (αγγλ. «keep permutating»).. 
( . . . )

L M J e r e
€  2> A a a

(Η διαδικασία αυτή) αντιπροσωπεύει μιαν ενδιάμεση βαθμίδα (αγγλ. a stepping stone 
process) ανάμεσα στον απλό τύπο συνέχειας «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ» και 
στον περισσότερο σύνθετο τύπο «ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ» (αγγλ. «keep impro
vising») (..)

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ (αγγλ. keep im
provising) στην τύχη, μέσα στα πλαίσια των γε·

’ ...νικών επεξηγήσεων που  αναφέρονται στο πρό-
ιυπο, ως το σημείο που δείχνει ο δείκτης διαρ- 
κείας.

I H h
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Εδώ, η παρουσία ΔΥΟ ζαριών, επισημαίνει τη λειτουργία του στοιχείου του τυχαίου 
και στις δύο εκφάνσεις (δομή και θέση) των συνιστωσών του προτύπου-δείγματος. Έτσι 
κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας του πολλαπλασιασμού,, τόσο η θέση όσο και 
η δομή των συνιστωσών αυτών διαφοροποιούνται συνεχώς.

Η έκφανση «θέση» επηρεάζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπ ο  ό πω ς και στη διαδικασία 
«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ» η θέση των συνιστωσών μετασχηματίζεται αδιάλει
π τα  μ' έναν τρόπο τυχαίο.

Αντίθετα όμως με τη διαδικασία «μετασχηματίζετε αδιάκοπα», η διαδικασία «ΑΥΤΟΣΧΕ
ΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ» απαιτεί τη συνεχή και τυχαία παραλλαγή της ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΚΦΑΝ
ΣΗΣ των συνιστωσών: πρόκειται για μια διαδικασία π ο υ  ελέγχεται συνεχώς α π ό  τις 
γενικές επεξηγήσεις (βλ. πιο κάτω).

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των τυχαίων μετασχηματισμών (αγγλ. perm utations) και 
της «ελεγμένης» δομικής παραλλαγής εκφράζεται με τον όρο «ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑ
ΚΟΠΑ». Αυτό σημαίνει ότι ο ερμηνευτής, ενώ αυτοσχεδιάζει, δε χρειάζεται να έχει συνεί
δηση των δυο διαδικασιών — της παραλλαγής και του μετασχηματισμού των συνιστω
σών — αλλά μάλλον της ροής ενός αυτοσχεδιασμού ενιαίου και αυθόρμητου (...) Ό π ω ς  
όμως αναφέραμε προηγουμένως, το τυχαίο αυτής της ροής του αυτοσχεδιασμού ελέγ
χεται α πό  τα όρια π ο υ  προδιαγράφουν οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (αγγλ. overall 
specifications^* βλ. mo κάτω). Οι γενικές επεξηγήσεις περιλαμβάνουν και τα ΔΟΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ενός π ροτύπ ου , χάρη στα οποία  το π ρ ό τυ π ο  αναγνωρίζεται.

Αφού όμως μία α πό  τις λειτουργίες των σημάτων συνεχείας είναι και το να μας δίνουν 
διάφορους τρόπους πολλαπλασιασμού των συνιστωσών οποιοσδήποτε π ροτύπ ου , 
για να επιτευχθεί η δυναμική συνέχεια του ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (βλ. π ιο  πάνω  «Ε
ΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ») είναι αυτονόητο το γιατί η συνέχεια δεν θα πρέπει να κατα
στρέψει τα δομικά χαρακτηριστικά που  δίνουν στο π ρ ό τυ π ο  την ταυτότητά του, έστω 
και αν περιλαμβάνει «ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ».

Κάθε φορά όμως ο αυτοσχεδιασμός παρόλο που  ο εκτελεστής «εξακολουθεί» να παίζει 
κάτι ή κάτι άλλο, καταστρέφει τα χαρακτηριστικά αυτά, ίσως α π ό  αδεξιότητα, δε μπο
ρούμε να θεωρήσουμε ότι εκτελείται το συγκεκριμένο π ρ ό τυ π ο  που  στην πραγματικό
τητα έχει διακοπεί. Και αυτή η διακοπή της συνέχειας έρχεται σε αντίφαση με την π α 
ρουσία αυτού του συγκεκριμένου σήματος συνεχείας.

Β.  Δ ο μ ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Αυτό που  εννοούμε (όταν μιλούμε για τα) δομικά χαρακτηριστικά ενός π ρ ο τύ π ο υ  
μπορεί να γίνει αντιληπτό χάρη σε μια σύγκριση ανάμεσα στις ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
(αγγλ. structural descriptions) των συνιστωσών του, π ο υ  είναι συγκεκριμένες (αγγλ. 
particular) και στα «ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» των ίδιων αυτών συντελεστών, που  
είναι γενικά.
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Παρατηρούμε έτσι ότι οι «δομικές περιγρα<[>ές» εμπεριέχουν ταυτόχρονα μια πληροφ ο
ρίας γενική (λ.χ. δομικά χαρακτηριστικά μιας συνιστώσας) και μια πληροφορία  επ ί μέ
ρους (...)

π  ,χ. η «δομική περιγραφή» της συνιστώσας Α μας πληροφορεί ταυτόχρονα και για τα χαρακτη
ριστικά της (μικρό σύνολο φθόγγων που επαναλαμβάνονται ταχύτατα) αλλά και για την ιδιατε- 
ρότητά της τριών φθόγγων που επαναλαμβάνονται ταχύτατα.

Υπάρχουν uxrroao και παραδείγματα όπου  το «γενικό» και το «συγκεκριμένο» συμπί
πτουν, ό π ω ς στην περίπτω ση της συνιστώσας Β, όπου η περιγραφή «κλασματική π α ύ 
ση» δε χρειάζεται να μετρηθεί με ακρίβεια αφού ο όρος «κλασματική παύση» δε χρειάζε
ται να μετρηθεί με ακρίβεια αφού ο όρος «κλασματική», είναι, για λόγους πρακτικούς, 
αρκετά συγκεκριμένος σε συνάρτηση με τα συμφραζόμενα (η χρησιμοποίηση της 
[παύσης τριακοστού δευτέρου] δεν έχει καμία σταθερή μετρική σημασία, χρησιμο
ποιείται μ' έναν τρόπ ο  «υπαινικτικό» μέσα στα πλαίσια της αναλογικής και οπτικής 
σημειογραφίας).

Σε συνάρτηση τώρα με τον πίνακα π ο υ  παραθέσαμε π ιο  πάνω , μπορούμε να εξετά
σουμε την εντολή της μη καταστροφής των δομικών χαρακτηριστικών ενός π ρ ο τύ π ο υ
— (την εντολή) παραμονής μέσα στά πλαίσια των χαρακτηριστικών αυτών.

α. Κάθε φορά π ο υ  μία παραλλαγή των «συγκεκριμένων» (αγγλ. particular) στοι
χείων μιας συνιστώσας δεν προκαλεί καμία μεταβολή στη διατύπωση (αγγλ. wor
ding) των «γενικών δομικών χαρακτηριστικών» στην τελευταία στήλη του πίνακα 
(βλ. π ιο  πάνω), η παραλλαγή αυτή παραμένει μέσα στα πλαίσια των δομικών 
χαρακτηριστικών του προτύπου : ο «αυτοσχεδιασμός» είναι «σωστός», 

β. Αντίθετα, κάθε φορά που  μία παραλλαγή των «συγκεκριμένων» στοιχείων μιας 
συνιστώσας προκαλεί μια μεταβολή στη διατύπωση των «γενικών δοκιμών χαρα
κτηριστικών», στην τελευταία στήλη του πίνακα, η παραλλαγή αυτή δεν παραμέ
νει μέσα στα πλαίσια των δομικών χαρακτηριστικών του π ροτύπου : ο «αυτοσχε-
διαομός» δεν είναι «σωστός».

COMPONENT STRUCTURAL SCRIPT! OH(pmrtt cviar) STRUCTURAL CHARACTfRiSTlCSf^mormf)

? i j i v ry  fasifrmp}*+ of 3 r+tiimfod *oio* y*>y fm*i frovpiiri of rotiormbod ntfes
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To A1 αντιπροσωπεύει την αρχική κατάσταση της συνιστώσας. Το Λ2, το A3, το Α4 
είναι παραλλαγές. Θα παρατηρήσετε όμως ότι ενο) το Α2 και το A3 δεν αλλοιώνουν 
τη διατύπωοη των αρχικών δομικών χαρακτηριστικών, το Α4 τις αλλοιώνει — και συνε
πώ ς δεν μπορεί να θεωρηθεί «σωστός αυτοσχεδιασμός». (...)

Ωστόσο το παράδειγμα που παραθέσαμε πιο πάνω, μας αφήνει να εννοήσουμε ότι 
είναι αναπόφευκτο να προκόψουν πολλές ασάφειες (αγγλ. a lot of ambiguity), εκτός 
και αν υπάρχει κάποιος τρόπος προσδιορισμού των πλαισίων όπου μέσα τους μπορεί 
να κινηθεί ένας αυτοσχεδιασμός χωρίς να αλλοιώσει τα δομικά χαρακτηριστικά μας συ
νιστώσας. Π.χ. ο αριθμός των επαναλαμβανομένων φθόγγων στη συνιστώσα Α4 είναι 
ομολογουμένως μια ιδέα μεγαλύτερος (απ' ό,τι χρειάζεται) για να ταξινομηθεί ως 
«μικρο-ομάδα» (αγγλ. grouplet) (πράγμα που υπονοεί μια μικρή ομάδα, μια ομάδα 
από λίγους μόνο φθόγγους). Έτσι το Α4 γίνεται κάτι άλλο: μια «ομάδα» (αγγλ. group) 
(από πολλούς φθόγγους) και αυτός ο διαφορετικός χαρακτηρισμός αποτελεί μιαν απει
λή για την ταυτότητα του προτύπου. Από την άλλη πλευρά τι είναι ακριθώς μια «μικρο- 
ομάδα;» Μια μικρή ομάδα 3, 4, 5, ίσως 6 φθόγγων, ή, έστω ίσως, 7; Ίσως όμως ούτε 
καν τόσων. Για την αποφυγή λοιπόν αυτού του είδους των ασαφεκόν υιοθετήθηκε η 
ακόλουθη διαδικασία:

Το πρότυπο-δείγμα ανάμεσα στις αγκύλες επανάληψης ενός σήματος συνεχείας 
«αυτοσχεδιάζετε αδιάκοπα» καθορίζει ή υπαινίσσεται το ελάχιστο και το μέγιστο 
όριο όπου ανάμεαά τους μπορεί να παραλλάζεται μια συνιστώσα κάθε φορά 
που αν δεν συνέβαινε κάτι τέτιο θα μπορούσε να προκύψει μια ασάφεια ενδεχο
μένως απειλητική για τη δομική ταυτότητα του προτύπου.
Κυττάξετε π.χ. το πρότυπο-δείγμα στο κεφάλαιο (ενν. ενότητα) σήματα (πιο 
πάνω ) . Εκεί δεν υπήρχε καν λόγος να καθορίσουμε τα πλαίσια όπου μέσα του 
θα μπορούσε να κινηθεί ο αυτοσχεδιασμός αφού εδώ, η αντίστοιχη διαδικασία 
συνέχειας ήταν «μετασχηματίζετε αδιάκοπα» — πράγμα που προϋποθέτει σε όλη 
του τη διάρκεια συνιστώσες δομικά σταθερές: μετασχηματίζονται μόνον οι θέσεις 
του.

Αν όμως το πρότυπο πρόκειται να πολλαπλασιαστεί σύμφωνα με τη διαδικασία συνέ
χειας «ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ», τότε το δείγμα ανάμεσα στις αγκύλες επανάλη
ψης πρέπει να διευρυνθεί για να συμπεριλάδει δύο ή περισσότερες παραλλαγές ο
ποιοσδήποτε δεδομένης συνιστώσας: μέσα στο πλαίσιό τους τα δομικά της όρια καθο
ρίζονται (ενν. με ακρίβεια) ή υπονοούνται. Παράδειγμα:

* *  I  Ρ < C Ρ  £ »  Λ * € 9  C
1 1

( . . . )

Γ ε ν ι κ έ ς  ε  τ τ ε ζ η  γ  ή Ο ε  I ς  (αγγλ. overall specifications)

Το σήμα συνεχείας I  1Η3Η3 ερμηνεύεται ως εξής: «Ε

ΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙ
ΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ». Ως εδώ εξετάστηκαν μόνον οι δομικές εκφάνσεις. Ωστόσο, ε-
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κτός από  τις επεξηγήσεις π ο υ  προσδιορίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά ενός προτύ 
που, οι γενικές επεξηγήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και εκείνες προσδιορίζουν 
το τονικό ύψος (αγγλ. pitch) ή το πεδίο τονικού ύψους (αγγλ. pitch-area) ενός π ρ ο τύ 
που. Οι επεξηγήσεις αυτές δίνονται με τη βοήθεια των (λεγομένω ν) «δεικτών τονικού 
ύψους» (αγγλ. pitch-indicators).

Α . Δ ε ίκ τ ε ς  τ ο ν ικ ο ύ  ύ ψ ο υ ς

Κάθε μέλος της ομάδας που  εκτελεί το π ρ ό τυ π ο  εξακο
λουθεί να παίζει το πρότυπο  μόνο πάνω σε έναν από  
τους φθόγγους του κλάστερ που  οριοθετείται α πό  την 
κάθετη γραμμή |  Το οριζόντιο βέλος σημαίνει ένα 
μόνο επ ίπεδο τονικού ύψους (αγγλ. one pitch-level), 
δηλαδή ένα μόνο φ θόγγο  ανά εκτελεστή.

Στην παρτιτούρα, γραμμένη με συνθετική σημειογρα
φία, η αναλυτική πληροφορία π ο υ  διευκρινίζει πο ιος 
παίζει τι, δεν έχει σημασία. Κυριολεκτώντας θα λέγαμε 
ότι ο αρχιμουσικός δε χρειάζεται παρά  να γνωρίζει 
ποιο είναι το πεδίο τονικού ύψους, όχι το π ώ ς  κατανέ- 
μεται (ενν. τα διάφορα «επί μέρους» τονικά ύφη).

Αντίθετα στις πάρτες τις ορχήστρας, γραμμένες με αναλυτική σημειογραφία, υπάρχει 
η πληροφορία που  μας επιτρέπει να ξέρουμε ποιος παίζει μιαν ορισμένη νότα. 
Έτσι το αναλυτικό σήμα Λ — - έχει την έννοια: παίζετε το π ρ ό τυ π ο  αδιάκοπα, απο- 

------—: κλειατικά όμως πάνω  στο φθόγγο  π ο υ  καθορί
ζεται.

Ό τα ν  δεν είναι δυνατό να δοθεί ένας χωριστός δείκτης τονικού ύψους στο κάθε μέλος 
της ομάδας των εκτελεστών, περισσότερα μέλη της ή ολόκληρη η ομάδα «μοιράζονται» 
ένα δείκτη (τονικού) ύψους, όπου σημειώνονται τονικά ύψη που  αντιστοιχούν στο κα
θένα, π .χ. :...z —

'
Κάθε μέλος της ομάδας εκτελεί χωρίς διακοπή το 

_ _ jCL| π ρότυπ ο  από  το ένα άκρο της καθοριζόμενης έ-
..... ■■■■**■ ♦ κτασης ως το άλλο, συμπεριλαμβάνοντας όμως

τους ακραίους φ θόγγους του.

Κάθε μέλος της ομάδας εκτελεί αδιάκοπα το πρό- 
τυπο  α πό  το ένα άκρο στο άλλο μιας μεγάλης 
έκτασης (ενν. φθόγγων), έτσι ακριβώς ό πω ς ση
μειώνεται: από  τη μεσαία περιοχή της ω ς την ψη
λή, σε ολόκληρη την έκταση κ.τ.λ.

Κάθε μέλος της ομάδας εκτελεί περισσότερους 
α πό  έναν φθόγγους μέσα στα πλαίσια του καθο
ριζόμενου κλάστερ, όχι όμως όλους φθόγγους 
(...)
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Β. Ά λ λ α  σ ή μ α τ α  

I  _ κλάατερ από  φθόγγους

καθορίζει το κλάστερ {π.χ. από  το λα  ως το σολ).

Βαθμιαία εμφάνιση του ήχου (αγγλ. «fade in») 
ξεκινώντας από  ένταση μηδέν.

βαθμιαία εξαφάνιση του ήχου {αγγλ. «fade 
out») καταλήγοντας σε ένταση μηδέν.

Μ

PA 77.

Η οριζόντια γραμμή δείχνει ως ποιο σημείο κρα
τιέται ο φθόγγος.

Μόλις ν' ακούγεται, στο έσχα
το όριο του ακροάσιμου.

Μετάπραξη (αγγλ. metapraxis)Q ο εκτελεστής 
παίρνει την εντολή να εκτελέσει μια πράξη που 
τον οδηγεί «πέρα». (:αυτό σημαίνει το «μετά») 
από το φυσιολογικό, (ενν. τον προσδοχώμενο) 
τρόπο λειτουργίας του. Η πράξη αυτή προσδιο
ρίζεται (...)

Πρότυπο (αγγλ. pattern) αρ. ...

ΐ

Ψυχοειδής παράγοντας (αγγλ. «psychoid fac
tor») π .χ . όταν η ένταση βρίσκεται ήδη στο μέγι
στο όριο και το σήμα γ  1 .... επιβάλ
λει ένα ακόμη μεγαλύτερο κρεσέντο, αυτό σημαί
νει ότι το κρεσέντο που ζητείται δεν μπορεί να 
αποδοθεί παρά μόνον από τον τρόπο του παιξί
ματος: μια έξαλλη προσπάθεια κατάρριψης του 
φράγματος της ηχητικής έντασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Πολύ σημαντικές για το ηχητικό αποτέλεσμα που επιθυμούσε σε κάθε 

περίπτωση ο Χρήστου είναι οι ψυχολογικές ενδείξεις του έργου. Μάλιστα αποτελούν 

την πληρέστερη και ακριβέστερη ίσως από τις συνιστώσες του έργου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις φτάνει στο σημείο να περιγράφει το ηχητικό αποτέλεσμα που επιθυμεί 

(συνήθως αλλόκοσμο) δίνοντας ταυτόχρονα στους ερμηνευτές παρατηρήσεις που 

περισσότερο θα λέγαμε περιγράφουν την ψυχολογική κατάσταση, άλλοτε των 

ερμηνευτών των ίδιων και άλλοτε των «όντων» που σε κάθε περίπτωση υποτίθεται 

ότι παράγουν το ηχητικό συμβάν. Αν συνδυάσουμε την εμμονή του σε αυτή την 

ακρίβεια ψυχολογικών παρατηρήσεων με τις απόψεις του περί αποστήθισης της 

πάρτας από τους ερμηνευτές ως ρόλους, δε θα πρέπει να μας φαίνεται απλά ως ένα 

καπρίτσιο του συνθέτη αλλά ένδειξη συνέπειας στο σύστημά του και μάλιστα 

αποτελεσματικό, όπως φαίνεται, μέσο υποστήριξης των υλικών που επιλέγει, του 

τρόπου που τα επεξεργάζεται και της σημειογραφίας που χρησιμοποιεί.

Ψ: [ψυχική κατάσταση]: οι ενδείξεις «απαθώς, απρόσωπα [κτλ] (impersonally, 

dispassionately)» υποδεικνύουν την άρθρωση των ήχων των λέξεων ή τον ήχο των 

εκπνοών και των εισπνοών -  αλλά χωρίς προσωπική εμπλοκή. Η ένδειξη «προσωπικά 

[κτλ] (personally)» υποδεικνύει το ότι οι λέξεις φέρουν ένα νόημα, όπως το 

αντιλαμβάνεται ο κάθε ερμηνευτής ξεχωριστά. Οι εκπνοές και οι εισπνοές εκφράζουν 

διάφορες καταστάσεις [αγωνία, πόθο, ικεσία, κτλ]



• Με απάθεια, [ανεπηρέαστοι από προσωπικά συναισθήματα]

• Αγωνία

• Δοξάζοντας [με μία ξαφνική έκσταση ιερού πάθους]

• Με ιερατική βαρύτητα [.. .τραγουδά τρομακτικά δυνατά, με έναν μαγικό 

τρόπο]

• Αντιδρώντας επιθετικά [αλλά η επιθετικότητα απευθύνεται στη χορωδία III]

• Ευλαβής [εξακολουθεί να είναι ευλαβής μόνη της, ανεξάρτητα από αυτούς 

που αντιδρούν με αγωνία δίπλα της]

• Με μεγάλη αποτυχία -  ματαίωση [σα να πρόκειται να εκστομίσει μία σφοδρή 

διαταγή μη μπορώντας όμως να σχηματίσει τη λέξη]

• Θυμός [ένας πολλαπλός καταιγισμός από στακάτο λαρυγγικά ουρλιαχτά -  

πνιγμένα σαν από ασφυξία προκαλούμενη από μεγάλο θυμό -  η καθεμιά μόνη

της]

• Επιθετικότητα

• Ξαφνική πυρετώδης χαρά

• Άγρια σκληρότητα

• Αγωνιώδης ικεσία

• Χτυπημένοι από πανικό

• Αλλόφρονη επιθετικότητα

• Άγρια καταστροφή

• Με απάθεια, πολύ αμυδρά

• Συγκεντρωμένη αλλά μάταιη προσπάθεια

• Κοσμική κοινωνική συνάθροιση [οι ήχοι από ένα κοκτέιλ πάρτι σε πλήρη 

δραστηριότητα: τα μέλη αυτού του γκρουπ συζητούν μεταξύ τους τυχαία -
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Μερικές ενδείξεις Ψ της παρτιτούρας:



χρησιμοποιώντας ασυνάρτητες συλλαβές και λέξεις -  Υπάρχει μία συνεχής 

ροή πολλαπλών «κοινότυπων» συζητήσεων που διακόπτεται κατά διαστήματα 

από μικρά επιφωνήματα ξαφνιασμένης ευθυμίας, ερωτηματικών, καγχασμών, 

φιλοφρονημάτων κτλ -  όλα με έναν αυθόρμητο και χαλαρό τρόπο.]

• Με προσωπική συμμετοχή, με ευθύτητα

• Έκκληση (ικεσία), μεγαλύτερη επιτακτικότητα

• Έκκληση με μυστηριώδη εμμονή [αργά και με μία ιερατική βαρύτητα. Το όλο 

αποτέλεσμα θα πρέπει να ακούγεται σαν ένα κλάστερ από φωνές να ρέει 

απαλά από το πουθενά. Για να επιτευχθεί αυτό το εξαϋλωμένο εφέ κάθε φωνή 

θα πρέπει να τραγουδά sotto voce, αλλά με απόκοσμη βαρύτητα. Δεν πρέπει 

να υπάρχει βιμπράτο καθόλου, ο τόνος θα πρέπει να είναι υπόκωφος και να 

ηχεί μαλακά.]

• Ευσυνείδητα, ευλαβής απαγγελία [μία μακρινή θάλασσα από δυσοίωνα 

μουρμουρητά... με έναν συγκεντρωμένο, ευλαβή τρόπο υποδεικνύοντας τη 

μεγάλη αντίληψη του ίδιου του νοήματος]

• Προσβολή (βρισιά) [ξαφνικά ανταποδίδοντας ξεστομίζει έναν καταιγισμό 

προσβλητικών επιφωνημάτων και συλλαβών. Απαντά σχεδόν πριν τελειώσει η 

κραυγή του κατηγόρου της.]

• Υπνωτικά, σοβαρά και παθητικά [σε έναν αυστηρό τόνο, κάθε φωνή 

τραγουδά συνεχώς τον δικό της τόνο, σταδιακά επικαλούμενη όλα τα όντα... 

Κάθε συλλαβή προφέρεται με πίεση με έναν παρατεταμένο τρόπο σαν σε 

αργή κίνηση.]

• Αντιδρώντας με γκροτέσκο τρόπο [αντιδρούν με σποραδικά λαχανητά και 

σύντομα επιφωνήματα θαυμασμού, τυχαία στα πλαίσια θωπευτικής κολακείας]

96
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• Προκλητικά δελεαστικά με προσοχή στη φωνή [παγωμένα, σα σε όνειρο, με 

προσοχή στη στάση του σώματος -  κάθε «σολίστας» περνά από διάφορες 

βαθμίδες μανιερισμών -  ως το γκροτέσκο -  μουρμουρίζοντας σε έναν 

χαμηλούς, προκλητικά ελκυστικούς τόνους.]

• Τρόμος [οι «σολίστες» είναι κυριευμένοι από έναν κοινό τρόμο -  κραυγή 

τρόμου]

• Εφιάλτης [αλλαγμένες φωνές: λεπτές, με ακανόνιστες διακυμάνσεις -  

στριγκλίζοντας και κλαψουρίζοντας εφιαλτικά]

• Φόβος

• Επικαλώντας με ιερατικό πάθος [όλες οι φωνές τραγουδούν συνεχώς τον 

καθορισμένο φθόγγο τους με τρομακτική ενέργεια]

• Διαπεραστικός, ταραχώδης οργασμός [σαν χίλια φτερωτά όντα σε ένα 

ξέσπασμα θηριωδώς οργιαστικές τρίλιες, κελαηδίσματα και άλλες 

διαπεραστικές κραυγές: όλο το εφέ είναι σαν διαπεραστικά λαμπρές, 

απαστράπτοντες ριπές ενός σχεδόν εκκωφαντικού ήχου.]

• Ικεσία [ικετεύοντας παθητικά]

• Απαθές αλλά με πολλή ένταση

• Σε ανάπαυλα

• Φοβερό δέος [ξαφνικά]

• Φόβος (ανησυχία) -φρίκη

• Μία συνάρτηση της βίας της κατάστασης [ένα συνεχόμενο, βίαιο κροτάλισμα 

ακούγεται παίζοντας με φρενίτιδα σε όλα τα μπλοκ σε ένα ξέσπασμα τυχαίων 

φράσεων.]

• Λυσσαλέο ξέσπασμα [κάθε όργανο εκσφενδονίζει ένα λυσσαλέο ξέσπασμα 

από άγρια, ακανόνιστα άλματα, παραμορφωμένες στριγκλιές, διαπεραστικά
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ουρλιαχτά και εξαντλημένες, βασανιστικές κραυγές, τυχαία. Κάθε ερμηνευτής 

είναι ανεξάρτητος και περιστασιακά «δείχνει» με το όργανό του σε διάφορες 

κατευθύνσεις για να δώσει έμφαση στη φρενίτιδα με την οποία πιέζει το 

όργανό του στα άκρα.]

• Κρυφά, ταραγμένα [καθένας είναι ανεξάρτητος και με μία έκφραση 

ταραγμένης μυστικότητας παράγει μόνο «μικρο-ερεθίσματα» (micro-impulses) 

με την αναπνοή και με τη γλώσσα.]

• Ήρεμα, άνετα, απαθώς

• Κοσμικά -  ανώνυμα [αργή, μονότονη «τζαζ» μουσική διάθεση. Σε ένα τέμπο 

J = 80 c.a. αυτοσχεδίασε μέσα στην καθορισμένη έκταση σε ένα ατονικό

«συνειρμικό» στιλ.]
• Φρενιτιώδες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΚΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Μυστήριον όμως όπως αναφέραμε και σε παραπάνω κεφάλαια δεν 

αποτελείται μόνο από ηχητικά συμβάντα. Οι σκηνικές οδηγίες είναι πολυάριθμες και 

διάσπαρτες μέσα στην παρτιτούρα. Οι δράσεις αυτές μάλιστα, έτσι όπως τις 

χρησιμοποιεί ο Χρήστου, μερικές φορές δύσκολα καταχωρούνται στα ηχητικά 

συμβάντα ή στις σκηνικές δράσεις. Η διάκριση γίνεται έως και αδύνατη και ίσως σ’ 

αυτό να οφείλεται το ότι ακριβώς ο Χρήστου, όπως κάνει με το κείμενο και τη 

μουσική (βλ. Μέρος Α’ Κεφ. 4), ενοποιεί σε μία ενέργεια τρομακτική το νόημα που 

κρύβει ο ήχος (ή η έκφραση) με την όποια κίνηση. Η κίνηση αυτή μπορεί να έχει 

συμβολική -  τελετουργική λειτουργία στο έργο ή να προέρχεται από τη διαδικασία 

κατά την οποία παράγεται και το ηχητικό συμβάν (π.χ. ήχος μάχης ο οποίος 

παράγεται από άντρες που παλεύουν μεταξύ τους με ξύλα). Μια τέτοια περίπτωση 

αποτελεί και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη Μετάπραξη στο έργο.

CONTINUUM

Ενώ σε προηγούμενα έργα του χρησιμοποιεί την έννοια continuum πάνω κάτω 

με τον τρόπο που αναφέρει στο έργο Μετατροπές, εδώ συναντούμε μία διαφορετική 

χρήση. Δεν παύει όμως να αποτελεί ένα είδος ισοκράτη -  ένας ισοκράτης-κατάσταση 

στην προκειμένη περίπτωση. Ανεξάρτητα μεταξύ τους γεγονότα λαμβάνουν χώρα και 

ενώ αυτά συνεχίζονται οπτικά ο ήχος τους δυναμώνει και χάνεται 

αποπροσανατολίζοντας τις αισθήσεις του κοινού. Συγκεκριμένα:



Αυτά τα γεγονότα είναι Continuums: πρέπει να έρχονται και να φεύγουν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι δεν είναι το γεγονός που περιοδικά παύει, αλλά ότι 

οι αισθήσεις μας περιοδικά χάνονται και επανέρχονται σε σχέση με το γεγονός, το 

οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι γι’ αυτό το λόγο που, μόλις αρχίσουν να 

ερμηνεύουν τα μέλη της κάθε ομάδας, πρέπει, κατά τη διάρκεια των επανερχόμενων 

σιωπών, να συνεχίζουν τη δράση τους χωρίς να παράγουν ήχο, π.χ. σιωπηρά να 

συνεχίζουν τις κινήσεις του μέρους τους [«αθόρυβη δράση» ( “silent action ”)].

Πνιγμένες, έμμεσες εντάσεις. Η ένταση όλων αυτών των προτύπων είναι 

μάλλον βαριά πνιγμένη -  ελεγχόμενη με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται σαν να 

πρόκειται για γεγονότα των οποίων τους ήχους τυχαίνει να κρυφακούμε: πρέπει να 

είναι λες και οι ήχοι αυτών των γεγονότων ρέουν μέσα από κλειστές πόρτες (και από 

διάφορες κατευθύνσεις).

Τα continuum εμφανίζονται στο έργο μόνο στην ενότητα IV στην οποία ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί ως μονάδα μέτρησης το δευτερόλεπτο χωρίζοντας την ενότητα σε 60 

«bits» (60” συνολική διάρκεια). Οι ομάδες των continuum και της αθόρυβης δράσης 

είναι οι εξής:

X Celesta con pedale sempre

Cembalo con sord. playing 4 

ψ: απαθώς, φρενιτιώδης βιασύνη

100
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L· Vibrafono

Glockenspiel 

Campane 

ψ: ήρεμα, άνετα, απαθώς

Ο ήχος ενός κοκτέιλ πάρτι σε πλήρη δραστηριότητα: τα μέλη 
αυτού του γκρουπ συζητούν μεταξύ τους τυχαία -  
χρησιμοποιώντας ασυνάρτητες συλλαβές και λέξεις -  
Υπάρχει μία συνεχής ροή πολλαπλών «κοινότυπων» 
συζητήσεων που διακόπτεται κατά διαστήματα από μικρά 
επιφωνήματα ξαφνιασμένης ευθυμίας, ερωτηματικών, 
καγχασμών, φιλοφρονημάτων κτλ -  όλα με έναν αυθόρμητο 
και χαλαρό τρόπο.

COROI

ψ: κοσμική κοινωνική συνάθροιση

Pianoforte

Blocks 

Celli (tutti)

Bassi (2-6) 

ψ: «τα σχήματα των μικρο-σημάτων»

5 Tromboni (sord.) 

ψ: απαθώς

Αργά, μαλακά γκλισάντο ταυτόχρονα σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις -  μόλις που να ακούγονται -  υπονοώντας - 
αμυδρά -  τον συγκεχυμένο ήχο της κίνησης της πόλης, 
επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις -  σαν από οχήματα που 
οδηγούν περνώντας, ίσως ένας περιστασιακός ήχος σειρήνων, 
ακόμα και -  αμυδρά -  το κλαψούρισμα ανθρώπινων φωνών.

Flauto

Oboe, Clarinetto

ψ: απαθώς, «τα σχήματα των μικρο-σημάτων» (χωρίς αθόρυβη δράση)
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7 CORO II - Tenori

ψ: απαθώς, «τα σχήματα των μικρο-σημάτων»

8 CORO III -  Tenori, Bassi

ψ: με προσωπική συμμετοχή, με φρενίτιδα, «τα σχήματα των μικρο-σημάτων»

TURNING

Το υλικό, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την περιστροφή της 

δυναμικής, αποτελεί ένα ακόμα από τα δομικά υλικά του έργου. Αποκτά πολύ μεγάλη 

σημασία στη δραματουργία του, κάτι που γίνεται φανερό στην ένταση που προσδίδει 

στις ενότητες VI και VII. Αρκεί να θυμηθούμε πως ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία που αποτελούν το έργο είναι το μοτίβο της επανάληψης το οποίο 

εμφανίζεται πιο έντονα με τη μορφή του cresc. -  dim. Η περιστροφή δυναμικής 

αποτελεί απλά εντατικοποίηση του μοτίβου. Στην παρτιτούρα διαβάζουμε τα εξής:

Περιστροφή δυναμικής ( “dynamic-rotation ”): Κάθε όργανο παίζει το δικό του 

φθόγγο του οποίου η ένταση περιστρέφεται συνεχώς: 

poco cresc. -  ξαφνική ομαλή και γρήγορη ένταση -  dim. σε δύο στάδια 

[υπενθύμιση: η (γραφική) αναπαράσταση δεν είναι μετρική]

Brass Turning: η περιστροφή δυναμικής αποδίδεται κινητικά, π.χ., με μία 

συνοδευτική κίνηση, ακολούθως: Κάθε ερμηνευτής, καθισμένος φυσιολογικά, 

διαγράφει ένα ημικύκλιο με το όργανό του πάνω σε μία οριζόντια (νοητή) γραμμή, 

από τα αριστερά προς τα δεξιά χωρίς διακοπή στην κίνηση: υπάρχει μία ελαφρά 

επιτάχυνση καθώς υψώνει το όργανο προς το κέντρο της κάθε φιγούρας δίνοντας 

έμφαση στην ένταση [η ανύψωση του οργάνου είναι διακριτική].

Η ομάδα «στρέφει» ως ένα με συγχρονισμένη κίνηση καθώς γίνεται η περιστροφή 

δυναμικής.



103

Coro /, Turning', η περιστροφή δυναμικής της φωνής αποδίδεται κινητικά, π.χ., με μία 

συνοδευτική κίνηση του σώματος. Τα μέλη αυτής της ομάδας αρχίζουν να 

«στρέφουν» με έναν υπνωτικό, ελαφρώς ταλαντευόμενο τρόπο, ταυτόχρονα, με 

συγχρονισμένη κινητική δυναμικής περιστροφής. Κρατώντας τα κεφάλια και τους 

ώμους ευθυγραμμισμένα, τους γοφούς μπροστά και χωρίς να μετακινούνται, 

στρέφουν διαγράφοντας ένα ημικύκλιο, από τα αριστερά στα δεξιά και από τα δεξιά 

στα αριστερά, κάνοντας μηδαμινή παύση στην κάθε άκρη (της κίνησης). Το σημείο 

της μεγαλύτερης έντασης του cresc. συμπίπτει με τη θέση στην οποία κοιτούν ευθεία. 

Η ομάδα «στρέφει» ως ένα μπλοκ, αργά και με ιερατική βαρύτητα.

KOMODIA

Η «Κωμωδία» εκδηλώνεται ανεξάρτητα από το περιβάλλον χορικό και τα 

ορχηστρικά γεγονότα. Οι προσωρινοί «σολίστες» των τριών επεισοδίων της 

«Κωμωδίας» παίρνουν δεσπόζουσες θέσεις [σε μία ανυψωμένη εξέδρα μέσα στις 

αντίστοιχες ομάδες τους]. Στο τέλος της «Κωμωδίας» δεν επιστρέφουν στις 

κανονικές τους θέσεις -  θα παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται μέχρι το τέλος του 

έργου.

Επεισόδιο 1 
Σολίστες: 
Basso 1 
CORO III

91 εως 96

Alto 1 
CORO II

Sopr. 1 
CORO II

Tenori 1-4 
CORO III

Sopr. 1-4 
CORO II

Alti 1-4 
CORO II

Κατηγορίες <_______ ασυνάρτητες συλλαβές
υβριστικές κραυγές 
και προσβολές

βίαιο γέλιο ξαφνικού χλευασμού

Basso 1 πρώτη συνταρακτική, εριστική κραυγή προς ^ Alto 1
91 CORO III όπως σε κατηγορητήριο CORO II

91 Basso 1 ^ ξπ.φνικ-ή αντηπήδο<τη3 p.y-mp£vfioviTp.i mrrm Alto 1
CORO III έναν καταιγισμό υβριστικών κραυγών CORO II

με ασυνάρτητες συλλαβές
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92 Basso 1 η άγρια κατηγορηματική του κραυγή σταματά την Altg 1 Sopr. 1 
CORO III η δεύτερη αυτή κραυγή απευθύνεται στη CORO II

9 2  Basso 1 ^ανταποδίδοντας αμέσως απαντά όπως η Alto 1 Sopr. 1
-----  CORO III CORO II

93 Basso 1 
CORO III

+  Alto 1 
CORO II

9 3  Basso 1 
-----  CORO III

Alto 1 
CORO II

9 3  Basso 1 +
-----  CORO III

Sopr. 1 
CORO II

94 Tenori 1-3 «κατηγορίες, προσβολές»... απευθυνόμενες εναντίων των Sopr. 1-4
CORO III CORO II

9 5  Tenori 1-3 4 απαντώντας με ταχεία ευστονία. εκτοξεύοντας Sopr. 1-4
CORO III υβριστικές κραυγές και προσβολές CORO II

96 Basso 1 βίαιο γέλιο απευθυνόμενο ("δίπλα του) προς τους^ Tenori 1-3
-----  CORO III CORO III

Επεισόδιο 2 
Σολίστες: 
Sopr. 1,2 
Alti 1,2 
CORO III

100 έως 103

Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO II

Sopr. 1 -4 
Alti 1-4 
CORO III

Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO III

Σαν σε όνειρο

περιστασιακα ονοματα των 
όντων στους Κύκλους

ασυνάρτητες συλλαβές 
σύντομα επιφωνήματα θαυμασμού 
τυχαία, με θωπευτική κολακεία 
θορυβώδης ύβρεις 
επιθετικές και τραχιές ανάσες
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100 Sopr. 1, 2 
Alti 1,2 
CORO III

α. Τα κεφάλια αριστερά [κοιτώντας 
πάνω από τον αριστερό τους ώμο] 
Τα κεφάλια τους στρέφουν μακριά 
από το κοινό και από τους 
«σολίστες» απέναντι

γ. Τα κεφάλια κοιτούν το 
κοινό [οι εκφράσεις του 
προσώπου έχουν παγώσει]

β. Τα κεφάλια κοιτούν 
τους σολίστες απέναντι

Συγχρονισμένη ομαδική κίνηση του κεφαλιού -  τα σώματα είναι απόλυτα άκαμπτα, 
παγωμένα.
Καθώς κουκουρίζουν δελεαστικά στρέφουν τα κεφάλια τους πολύ-πολύ αργά μέχρι 
το βλέμμα τους να πέσει πάνω στους «σολίστες» απέναντι, καθώς συνεχίζουν την 
κίνηση αυτή του κεφαλιού, στρέφοντας το βλέμμα τους στο κοινό.

100

100

Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO II

Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO II

αντιδρώντας στους «σολίστες» απέναντι με τρόπο γκροτέσκο CORO III
----------------------------------------------------------------------------------------$>
ακολουθώντας το πέρασμα του βλέμματος των γυναικών απέναντι, 
αντιδρούν με σποραδικά αγκομαχητά και σύντομα επιφωνήματα 
θαυμασμού, τυχαία, στα πλαίσια θωπευτικής κολακείας

αλλάζοντας από άριστες ποιότητες σε θορυβώδεις βρισιές 
[καθώς οι γυναίκες απομακρύνουν το βλέμμα τους]

1 0 1 Sopr. 1-4 
Alti 1-4 
CORO III

ξαφνικά ξεπαγώνουν για να ανταποδώσουν -  στρέφουν ως ένα 
για να αντικρίσουν τους υβριστές τους απρόσμενα ξαφνιασμένες, 
και εξαπολύουν βίαιο καταιγισμό από επιθετικούς 
γλουγλουκισμούς (σαν γαλοπούλες) σε μέγιστη ταχύτητα

102 Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO III

Χωρίς φωνή, μόνο τραχιες και κακόηχες αναπνοές

103 Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO II

προκαλούμενοι από τους άντρες απέναντι, απαντούν με άγριους 
καταιγισμούς επιθετικών αναπνοών σε μέγιστη ταχύτητα
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Επεισόδιο 3 104 έως 111
Σολίστες:

Basso 1 Alto 1 Sopr. 1

CORO III CORO II CORO II

Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO II

Tenori 1-3 
Basso 1 
CORO III

Sopr. 1-4 
Alti 1-4 
CORO II

Sopr. 1-4 
Alti 1-4 
CORO III

Τρόμος κραυγή τρόμου
Τα ονόματα των όντων στους Κύκλους

104 Basso 1 απευθυνόμενος με τρόμο στην Alto 1
CORO III *■ CORO II

104 Basso 1 ανταποδίδει Alto 1
CORO III "* CORO II

108 Basso 1 απευθυνόμενος και μεταδίδοντας τον τρόμο στην Sopr. 1 
CORO III CORO II

108 Basso 1 ανταποδίδει Sopr. 1
CORO III *  CORO II

111 112 Tenori 1-3 τρόμος... πανικός ----------> «αθόρυβη δράση»
Basso 1 
CORO II+III

111 οι άνδρες του μεταδίδουν τον τρόμο ο ένας στον άλλο οι απέναντι γυναίκες του 
CORO III <----------------------------------------------------- ► CORO II

111 οι άνδρες του μεταδίδουν τον τρόμο ο ένας στον άλλο οι απέναντι γυναίκες του 
CORO II <----------------------------------------------------- ► CORO III

Το τέλος της «Κωμωδίας»

Οι «σολίστες» στα CORO II+III: το επεισόδιο 3 κατακλύζεται από τα περιβάλλοντα 

χορικά και ορχηστρικά γεγονότα. Οι «σολίστες» που συμμετείχαν στην «Κωμωδία» 

δεν πρέπει, παρόλα αυτά, να εγκαταλείψουν τις εξάρχουσες θέσεις τους, και παρόλο
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το γεγονός ότι είναι εφεξής μέρος των αντίστοιχών τους ομάδων, μένουν στις 

εξάρχουσες θέσεις τους [στις αντίστοιχες εξέδρες] μέχρι το τέλος του έργου -  ως 

δραματικές προεκτάσεις των αντίστοιχων ομάδων τους.

METAPRAXIS

Από σηιιειώσεις της παρτιτούρας:

Μετάπραξη σημαίνει ότι απαιτείται από το μουσικό να εκτελέσει συγκεκριμένες 

δράσεις οι οποίες προσωρινά ανήκουν πέρα από τη «λογική» του κατηγορία.

Ο συνθέτης χρησιμοποιεί τη μετάπραξη μόνο στην ενότητα II του Μυστήριον. 

Συγκεκριμένα, συναντούμε τις εξής υποδείξεις:

1. Cues 20-22

Αυτή η Μετάπραξη αποτελεί συνάρτηση της βιαιότητας της κατάστασης.

Κρουστοί 1,2,5: Χρησιμοποιούν τις πλευρές, τη στεφάνη ή οποιοδήποτε άλλο 

κατασκευαστικό μέρος των ποικίλων οργάνων για τη Μετάπραξη: στην αρχή η 

Μετάπραξη είναι αποσπασματική με συχνές διακοπές, σταδιακά όμως η διαδικασία 

εξελίσσεται σε εκρήξεις που χωρίζονται από συνεχώς ελαττωμένες παύσεις (...) έτσι 

ώστε στη μέση του cue 2 2  η οχλοβοή να είναι συνεχής.

2. Cues 27-33

Μία διαρκής οχλοβοή όπως στο cue 22. Στα cues 29-30 και 33 συμμετέχει μόνο ο 5ος 

κρουστός.



3. Cues 27-29 και 32-33

Ψ: θηριώδη καταστροφή [δράση, χωρίς φωνή]

σε συνδυασμό με επιθετικά γρυλίσματα και μικρά επιφωνήματα -  αποτέλεσμα της 

προσπάθειας της Καταστροφής.

Coro II Ten-Bassi: Μετάπραξη’. Τα μέλη αυτού του τμήματος χωρίζονται σε ζεύγη. 

Κάθε ζεύγος αποτελείται από τα πρόσωπα «Α» και τα πρόσωπα «Β». Τα πρόσωπα 

«Α» κρατούν ένα «θύμα». Αυτό είναι οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο μπορεί να 

δώσει ένα δυνατό, στεγνό, ξύλινο ήχο όταν κρούεται. Τα πρόσωπα «Β» κρατούν τα 

«όπλα». Οποιαδήποτε δύο αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

βαριές μπαγκέτες αρκούν. Οι «Β» «επιτίθενται» βίαια στα «θύματα» [οι μπαγκέτες 

χρησιμοποιούνται εναντίον του αντικειμένου που κρατούν σταθερά οι «Α»]. Τα 

σύμβολα που αναπαριστούν αυτό το συμβάν εμπεριέχουν ή τα οποία 

σημαίνουν άγριο χτύπημα (drumming), δριμύ κροτάλισμα, σημαίνει άγριο 

[εκρηκτικό] χτύπημα. Τα αντικείμενα-«θύματα» δε θα πρέπει να παράγουν 

ταυτόσημους ήχους όταν κρούονται: κάθε ένα θα πρέπει να είναι «κουρδισμένο» 

διαφορετικά.

Αυτά τα έξι ζεύγη που δεσμεύονται σε αυτή την αναπαράσταση της ΒΙΑΣ 

δημιουργούν μία συνεχή οχλοβοή από άγρια και επιθετικά κροταλίσματα και 

χτυπήματα.

4. Cues 27-30

[Βίαια] Πιάνο: Μετάπραξη: Τα σύμβολα που αναπαριστούν αυτό το συμβάν 

εμπεριέχουν: το οποίο σημαίνει χτύπημα των ξύλινων πλευρών του οργάνου και

με τα δύο χέρια, σαν να παίζει κρουστό, παράγοντας ένα σύντομο ρούλο, που 

σημαίνει χτύπημα του οργάνου με την παλάμη οπουδήποτε [όχι όμως στο

108
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πληκτρολόγιο], με το οποίο το καπάκι του πληκτρολογίου συντρίβεται στο 

κατέβασμά βίαια. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν συνάρτηση της βιαιότητας της 

κατάστασης, τονίζοντας τη Μετάπραξη του Coro II.
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Αν προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το έργο μακριά από την όποια ανάλυση 

της παρτιτούρας του, ως υλικό παράστασης (ή τελετουργίας, ή αναπαράστασης), 

χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι φθόγγοι και τα όποια μουσικά συστήματα, θα 

παρατηρήσουμε πως έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετά να ανακαλύψουμε γύρω από 

το συνθέτη και τον κόσμο του Μυστήριον. Σε αυτό το έργο, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενα κεφάλαια, δεν είναι η σημειογραφία ή το ηχητικό υλικό από μόνο του, 

ή τα σκηνικά στοιχεία από μόνα τους, ως μη συμβατικά υλικά, που κάνουν σημαντικό 

το συνθέτη για τον οποίο μιλούμε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα συνδυάζει, ο 

τρόπος που χρησιμοποιεί τις όποιες παύσεις, τις εναλλαγές όγκων, την επανεμφάνιση 

υλικών. Το πώς πολλαπλασιάζει την ενέργεια με τον τρόπο που συνδυάζει τον ήχο 

και το νόημα που φέρει.

Όλα τα παραπάνω είναι δείγματα της ιδιοφυίας του Χρήστου πάνω στη 

δραματουργία. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσε τα έργα του και τα 

επεξεργαζόταν, του έδινε τη δυνατότητα να έχει τον πλήρη έλεγχο στη δραματουργία 

των έργων του. Ο Χρήστου «άκουγε» και «έβλεπε» τα έργα του πριν ακόμα τα 

καταγράψει στο χαρτί. Μπορούσε λοιπόν με το πολύ δυνατό του ένστικτο να 

δουλεύει την ενέργεια της ροής των έργων του -  δραματουργικά. Ας μην ξεχνάμε, για 

άλλη μια φορά, το πόσο τον ενδιέφερε η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η γλωσσολογία, 

η φιλοσοφία, η θρησκειολογία, η μυθολογία. Μελετούσε όλα αυτά τα πεδία, τα οποία 

φυσικά και αλληλοσύνδεε στο κεφάλι του κατασκευάζοντας το δικό του θεωρητικό 

υπόβαθρο -  ό,τι πίστευε ότι λείπει από αυτά που διάβαζε ώστε να ενδυναμώσει τις 

θεωρίες που αντανακλούσαν στη δική του εμπειρία και κόσμο.



Ο Χρήστου κατάφερε κάποια στιγμή να δει πέρα από τα υπάρχοντα μουσικά 

συστήματα. Δεν τον ενδιέφερε να γράψει κάτι που θα ακουγόταν ωραίο. Έψαχνε τη 

δύναμη μέσα στο συνδυασμό των όποιων υλικών έβρισκε. Πώς θα καταφέρει να 

χαλιναγωγήσει την τεράστια αυτή ενέργεια και να την αναπαραγάγει. Έτσι, και μέσω 

της μελέτης του αλλά και της επαφής του με το θέατρο, οδηγήθηκε προς την 

τελετουργία. Εκεί ο Χρήστου «είδε» το πιο προσοδοφόρο έδαφος για την επαφή του 

με το κοινό και το υποσυνείδητό του. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα είδος 

σύγχρονης τελετουργίας.

Εισήγαγε στα τελετουργικά του έργα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: τη λογική

-  ή τη μη λογική -  του ονείρου (ας μην ξεχνάμε πως κρατούσε φάκελο με τα όνειρά 

του τα οποία κατέγραφε - Dream Files). Στην ουσία έδωσε ζωή στις τελετουργίες του

-  στις αναπαραστάσεις, δίνοντάς τους το σημαντικότερο συστατικό: την επαφή με το 

ενστικτώδες, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε αλλά νιώθουμε την τεράστια δύναμή του. 

Και φυσικά το ισχυρό του ένστικτο του έδωσε την ευχέρεια να τοποθετεί στο χρόνο 

(και το χώρο) αυτά τα ισχυρότατα υλικά.

Ο Χρήστου δόμησε το Μυστήριον πάνω στο κείμενο που αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει. Η δομή του κειμένου - που ο ίδιος συνέθεσε - του προσέφερε το 

αγαπημένο του δραματουργικό τόξο (σύμφωνα με κάποιες σημειώσεις του):

I l l

(με την κορύφωση προς το τέλος του έργου και με ένα τελευταίο τμήμα που σβήνει) 

Μάλιστα, με τον τρόπο που χρησιμοποίησε το εισαγωγικό κείμενο (τρεις φορές, αρχή

-  μέση -  τέλος) αλλά και τον καρδιακό παλμό της λέμβου του Ρα ο οποίος ακούγεται, 

μεταξύ άλλων, στην αρχή και στο τέλος του έργου (ο θεός εισέρχεται στην 

υποδιαίρεση του Κάτω Κόσμου και στο τέλος απομακρύνεται από αυτή), έδωσε στο



112

έργο μία κυκλική δομή. Και αν δούμε προσεκτικότερα, αυτή η περιοδικότητα υπάρχει 

μέσα στο έργο ως το βασικό μοτίβο του. Από τη μακρο-δομή του έως τον κάθε παλμό 

της λέμβου του Ρα. Συγκεκριμένα, αν θεωρήσουμε το όλο τόξο ως ένα cresc. και dim., 

μπορούμε να παρατηρήσουμε τη στενή σχέση περιοδικότητας-παλμού (cresc.-dim.): 

Από το τόξο του όλου, στο υλικό < > (πάλι cresc. - dim.) που ακούμε σε όργανα και 

φωνές και το οποίο επεξεργάζεται όπως το φθογγικό υλικό, στην εντατικοποίηση του 

μοτίβου κατά την περιστροφή της δυναμικής, και τέλος στον παλμό της λέμβου. Όλα 

αυτά διατρέχουν το έργο ως κύρια υλικά. Δημιουργούν καλειδοσκοπικά ένα 

πολυδιάστατο περιβάλλον. Ίσως μία επεξεργασία της ιδέας από το έργο Μετατροπές 

για τις αλλαγές της λειτουργίας του υλικού καθώς ανεβαίνουμε επίπεδα (από το 

μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο).

Για τον κύκλο όμως και αυτή την εμμονή στην περιοδικότητα μπορούν να 

γραφούν πολλά περισσότερα, αρκεί να παρατηρήσουμε πόσο συνδέονται με τη 

θεωρία της Αρχής του Φοίνικα και της Σεληνιακής Εμπειρίας. Το σχήμα της 

πρωτοσυνέχειας (< >) όπως λέει ο ίδιος (ή πρότυπο της ανανέωσης: γένεση -  

ανάπτυξη -  καταστροφή -  διακοπή) βλέπουμε πως ταυτίζεται με όσα είπαμε 

παραπάνω. Ο Χρήστου έχει χτίσει το έργο εμφανίζοντας περιοδικότητες τις οποίες 

διακόπτει ή συνεχίζει μετατρέποντάς τες σε ένα είδος ισοκράτη. Έχοντας πολλαπλές 

λειτουργίες μέσα στο έργο (τελετουργικοί ήχοι και κινήσεις, απαντήσεις σε 

προηγούμενα υλικά, ισοκράτες κ.α.), λειτουργούν ως συσσωρευτές έντασης (παρόλη 

τη συνέχεια που παρουσιάζουν μερικές φορές, το μοτίβο του παλμού δίνει πολύ 

ένταση από μόνο του) είτε φανερά είτε υποσυνείδητα. Φαίνεται να λαμβάνει χώρα 

ένα σύστημα εναλλαγών των εντάσεων και διακοπής περιοδικοτήτων οι οποίες 

λειτουργούν υποσυνείδητα στο κοινό δημιουργώντας του εναλλαγές ενεργειών, 

μερικές φορές χωρίς να το καταλαβαίνει. Γι’ αυτό και το έργο (όπως και άλλα έργα



του Χρήστου) μπορεί να είναι τόσο επιβλητικό και σε μερικές περιπτώσεις, ανάλογα 

τη δεκτικότητα, αποκαλυπτικό.

Ενώ λοιπόν ο Χρήστου προσφέρει την ασφάλεια της περιοδικότητας (όπως 

και στον αυτισμό, η επανάληψη δράσεων προσφέρει στο άτομο μία αίσθηση 

ασφάλειας καθώς με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να «προβλέπει» την εξέλιξη του 

περιβάλλοντος του -  γνωρίζει πια θα είναι η επόμενη δράση: η ίδια) μέσα σε ένα 

χαοτικό ίσως ηχητικό περιβάλλον, με συμβάντα που δε γίνονται κατανοητά, έρχεται 

να την αφαιρέσει με την απότομη διακοπή της. Εδώ είναι που παρατηρούμε την 

εφαρμογή της θεωρίας της Σεληνιακής εμπειρίας κατά την οποία η έκλειψη (διακοπή 

περιοδικότητας) επαναφέρει στο προσκήνιο ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και αγχώδες 

περιβάλλον. Βέβαια, όπως προαναφέραμε, και η ίδια ή περιοδικότητα μοτίβων που 

είναι άγνωστα και ακατανόητα για το κοινό μπορεί να οδηγεί σε μία συσσώρευση 

έντασης. Και η διακοπή της να αποτελεί είτε εκτόνωση είτε παύση (αποθήκευση) με 

μετέπειτα συνέχεια.

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε πως ο Χρήστου καταφέρνει να 

αποφύγει την ασυναρτησία κατά την αποδόμηση του κειμένου ενώ διαχωρίζει το 

νόημα από τον ήχο των λέξεων. Εδώ όμως πρέπει να γίνει εδώ μία διευκρίνηση. Διότι 

στην ουσία δεν αποφεύγει την ασυναρτησία και την αποδόμηση στο έργο αλλά 

αντίθετα, μέσω αυτών δημιουργεί το φόβο του γνωστού (μια γλώσσα) που γίνεται 

άγνωστο (οι λέξεις της γλώσσας χάνουν τη σχέση ήχου-νοήματος και φέρουν νέο 

περιεχόμενο, ανάλογα με τον τρόπο εκφοράς). Δηλαδή δημιουργεί ένα περιβάλλον 

στο οποίο τα υλικά του ακολουθούν έναν τύπο σχέσεων, όμως ο τύπος αυτός έχει 

δημιουργηθεί αναπαράγοντας και πολλαπλασιάζοντας καταστάσεις ασυναρτησίας και 

αποδόμησης. Αυτό τον τύπο συναντούμε και στο σενάριο του έργου καθώς ο πυρήνας 

της υπόθεσης είναι η διαρκής προσπάθεια του θεού Ρα να αντιμετωπίσει το πλήθος
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των νεκρών οι οποίοι προσπαθούν να ανέβουν στη βάρκα του. Μία διαρκής εναλλαγή 

ενεργειών αποσταθεροποίησης -  επιβολής του θεού. Ο Χρήστου γράφει για τη σχέση 

γνωστού-άγνωστου: Μια σκέψη άστραψε μέσα μου. Αυτό που μας φαίνεται άγνωστο 

μπορεί να δείχνει πιο μυστηριώδες από αυτό που είναι γνωστό. Αλλά αυτό που είναι 

γνωστό είναι τρομακτικό και μυστηριώδες απ’ τη στιγμή που αναγνωρίζουμε πως στην 

πραγματικότητα είναι άγνωστο. Άλλη μία οδός να επιβληθεί στο κοινό. Και μάλιστα 

συγγενής με τη λογική (ή μη λογική) του ονείρου. Πραγματικά το κοινό σε μία 

παρουσίαση ενός τέτοιου έργου είναι πέρα για πέρα εκτεθειμένο στην ικανότητα του 

συνθέτη να επιβάλλεται στο υποσυνείδητο του καθενός. Ο Χρήστου μάλιστα 

κατάφερε σ’ αυτό το έργο να αντιμετωπίσει το κοινό του ως μάζα αλλά και ως ένα 

σύνολο μεμονωμένων υποκειμένων. Είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός του καθώς ελέγχει 

τις εναλλαγές αυτών των αλληλεπιδράσεων έργου και κοινού. Το πώς η αλληλουχία 

των υλικών και των μερών του έργου (και ο τρόπος που συνδέονται και διαδέχονται 

το ένα το άλλο) επιδρούν πάνω σε έναν ακροατή και στη συνέχεια σε ένα πλήθος.

Εδώ να αναφέρουμε πως ο Χρήστου λίγο πριν το θάνατό του είχε αρχίσει να 

δουλεύει μία σειρά έργων (130 συνολικά) με το γενικό τίτλο Αναπαραστάσεις οι 

οποίες αποτελούσαν περισσότερο τελετουργίες παρά συναυλιακά έργα. Όλες τις 

σημειώσεις του για τις Αναπαραστάσεις ο συνθέτης τις συγκέντρωσε σε ένα βιβλίο με 

τον τίτλο The Project. Το όραμα του Χρήστου ήταν η δημιουργία ενός φεστιβάλ 

μεγάλων διαστάσεων στη Χίο, κατά το οποίο θα εκτελούνταν οι Αναπαραστάσεις σε 

οποιοδήποτε μέρος (στην ακτή, το θέατρο, το λόφο κτλ.) και με τη συμμετοχή 

οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. Δυστυχώς όμως το σχέδιο αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να 

πραγματοποιηθεί λόγω του αιφνίδιου θανάτου του. Από τις 130 Αναπαραστάσεις 

μόνο για τις δύο υπάρχουν αρκετές σημειώσεις από το συνθέτη ώστε να μπορούν να 

εκτελεσθούν. Παρατηρούμε λοιπόν πως ο συνθέτης εξέλιξε τις ιδέες και την εμπειρία
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του πάνω στην αλληλεπίδραση έργου-κοινού δημιουργώντας διαδραστικές 

τελετουργίες (η θεματολογία μάλιστα των οποίων πήγαζε από την ανθρώπινη 

καθημερινότητα).

Γράφοντας αυτά, πιθανώς λίγα και γενικόλογα, μπορούμε να υποψιαστούμε 

κάπως ευκολότερα ότι το επίτευγμα του Γ ιάννη Χρήστου δεν είναι η σημειογραφία 

που ανέπτυξε. Αυτή αποτελεί ένα δείγμα της συνέπειάς του σε αυτά που 

οραματιζόταν και μία απόδειξη της ευρηματικότητας και της αποτελεσματικότητάς 

του. Ούτε το ότι διάλεξε οι μουσικοί να υπερβαίνουν τη λογική της ιδιότητάς τους. 

Και αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε μέσο για την επίτευξη των 

οραματισμών του. Όλα οδηγούν σε κάτι πολύ παλιό, ίσως κάποιοι να το ονομάζουν 

αρχέγονο. Είναι μία δύναμη τεράστια την οποία κατάφερε να χειριστεί και να 

«κοινωνήσει» στο κοινό του. Μία δύναμη που έρχεται από τότε που οι τέχνες ήταν 

ακόμα ενωμένες σε τελετουργίες και δίνανε την τρομακτική τους ενέργεια στους 

ανθρώπους προσφέροντας τη λυτρωτική εμπειρία της (αποκάλυψης πια σήμερα) 

επιβεβαίωσης ότι είμαστε μέρος του σύμπαντος που μας περιβάλλει, αλλά που 

ταυτόχρονα και το περικλείουμε. Ίσως ότι ανήκουμε σε αυτό, ότι υπάρχουμε μέσα σε 

όλα και πως όλα μπορούμε να τα εμπεριέχουμε. Αυτή άλλωστε δεν είναι και η 

επιτακτικότητα της τελετουργίας; Η ανάγκη της επανάληψής της; Η αναπαράσταση 

των συνθηκών για την επανάληψη, ως επιβεβαίωση πια, της παραπάνω αποκάλυψης. 

Ο Γιάννης Χρήστου τι θα έλεγε;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χειρόγραφα διαγράμματα για τη δομή του έργου, ανά τις βαθμίδες του.
(παρατήρηση: τα διαγράμματα δεν περιέχουν τα υλικά των μαγνητοταινιών)
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(Η βαθμίδα III έχει αφαιρεθεί από το συνθέτη στην τελευταία εκδοχή της παρτιτούρας)
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