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Critics-Point
―――――

Mισὸς αἰώνας χωρὶς τὸ
Γιάννη Χρήστου
(1926-1970).
[ὅταν ἡ Μέγιστη Ἑλληνικὴ Μουσικὴ κρυφοτρυπώνει στὸ ἄβατο τῆς ΚΟΑ, µέσῳ...
ἐπετείων!]

1/2020.

―――――

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ
ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ τῆς συναυλίας ἔργων Γιάννη Χρήστου,
ποὺ µᾶλλον δὲν θὰ τὸν εἶχαν ξανακούσει ποτέ, µοῦ ἔλεγαν κατενθουσιασµένοι πόσο µεγάλος συνθέτης ἦταν. Φυσικὰ, συµφωνοῦσα µαζί
τους, σαχλοχαµογελώντας «κοσµικά» (γ...τὴν κοσµικότητα!) ἐνῶ µέσα
µου σκεφτόµουν: Πολὺ µεγαλύτερος ἀπὸ ὅτι νοµίζετε ἀφοῦ τρία
ἀριστουργήµατά του ἄντεξαν τέτοια κακοµεταχείριση! Νοµίζω πὼς ἦταν
χτὲς ἀκόµη ποὺ µαζί µὲ τὸν ἀλησµόνητο φίλο του βιολιστὴ Νίκο Αυγέρη
καὶ δύο ἄλλους, κουβαλούσαµε στούς ὤµους µας τὸ φέρετρο τοῦ συνθέτη.
Τοὺς δύο ἄλλους δὲ θυµοῦµαι ἐπειδὴ κρατοῦσαν τὸ φέρετρο ἀπὸ µπροστὰ
ἐνῶ ὁ Νίκος καὶ ἐγὼ ἀπὸ πίσω, ἐκεῖνος δεξιᾷ, ἐγὼ ἀριστερᾷ ... Μὴ τὰ
θυµᾶµαι καὶ ξανααιµορραγῶ ψυχικά...
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Εἶναι πασίγνωστο ὅτι ἐν Ἑλλάδι, ἴσως µετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους 1 ἔχασαν οἱ λέξεις τὴ σηµασία τους. Ἂν
αὐτὸ λέγεται «τιµὴ ἑνὸς µεγάλου συνθέτου», ἀναρωτιόµαστε τί εἶναι...
διαπόµπευσή του. Ἀρχιµουσικὸς ὁ Μίλτος Λογιάδης, ποὺ προφανῶς,
λόγῳ τῶν καθηκόν-των του (ὡς πρόσφατα καλλιτεχνικοῦ διευθυντοῦ τοῦ
Μεγάρου), εἶχε πολὺν καιρὸ νὰ ἀνεβεῖ στὸ πόντιουµ, ἐπιστράτευσε τὰ
κατάλοιπα µιᾶς ὑπέρλαµπρης τεχνικῆς ποὺ στὸν παρελθὸν ὁδήγησε σὲ
ἀποθεωτικὰ ἀποτελέσµατα, µὲ τὴν ἀλησµόνητη ᾽Ορχήστρα τῶν
Χρωµάτων (Συµφωνία Τουρανγκαλίλα τοῦ Μεσσιάν, Πελλέας καὶ
Μελισσάνθη τοῦ Ντεµπυσσύ) ὁµοίως θῦµα...,µνηµονιακό,. Αὐτὴ τὴ φορὰ
ἦταν ὁλοφάνερο ὅτι δὲν εἶχε ἐµπεδώσει παρτιτοῦρες ποὺ εἶχε...πρὸ ὀφθαλµῶν. Ἔτσι, πέτυχεν ἀποτελέσµατα ἐπιεικέστατα πρώτης ἀναγνώσεως
ἀπὸ τὴν ὀρχήστρα. Σολίστ, στὰ τραγούδια σὲ ποίηση Ἔλιοτ καὶ στὴ
Συµφωνία ἀρ 1, κάποια τελείως ἄγνωστὴ µας κορακοµάλλα µεσόφωνος,
λέει, ὀνόµατι Εἰρήνη Τσιρακίδου ποὺ ἄφηνε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶχε πρὸ
πολλοῦ περάσει τὰ ...άντα, πιθανότατα δὲ καὶ τὰ πρῶτα ...ήντα.
Ἐπιστρέφουµε στοὺς κατενθουσιασµένους ἀπὸ τὸ Χρήστου ἀκροατὲς.
Πόθεν καὶ πῶς νὰ τὸν ξέρουν ἀφοῦ τρεῖς τριετίες τώρα, ΚΟΑ, ΚΟΘ καὶ
ΕΡΤ, ἔχουν καταντήσει Νταχάου τῆς Ἔντεχνης Ἑλληνικῆς Μουσικῆς
καὶ δὴ ἀπὸ τὴν ἐλάχιστα παλαιότερη καὶ ὅσο πίσω βάζει ὁ νοῦς σας...
Ἀνοίγουµε λοιπὸν τὶς σηµειώσεις µας:
1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (1926-1970): Μουσικὴ τοῦ Φοίνικα
[παγκ. α´ ἐκτ. Λονδίνο, Βασιλικὴ Ὅπερα Covent Garden, New London Orchestra, ἀρχιµουσικὸς Alec Sherman (1907-2008!), 5 Mαρτ.
1950]. Ἐξ' ἀρχῆς ἔλειψεν ὁ συµπαντικὸς παλµὸς ποὺ χαρακτηρίζει ὅλη
τὴ δηµιουργία τοῦ συνθέτου καὶ ποὺ πηρήνας-ἀφετηρία της εἶναι τὸ
τρίφθογγο ἐναρκτήριο µοτίβο τοῦ ἔργου , ποὺ ὑποτονθο-ρίστηκε ψόφια, ὡς
ἐντελῶς ἀσύνδετο ἀπὸ τὴ συνέχεια: ἡ ἀρχικὰ ἀσύµβατη µὲ τὸ ἔργο,
σχεδὸν στικτογραφικὴ (γαλλ. pointilliste), θά λέγαµε, στατικότητα, δὲν
αἰτιολογοῦσε καθόλου τὸ πρῶτο ξέσπασµα-κορύφωµα, καὶ τὸ µετέπειτα
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Ὄχι ἀβάσιµα πιὰ θεωρεῖται ὅτι τὸν ξέκαµαν ἰδίαις χερσίν, καὶ ὅτι οἱ Μαυροµιχαλαῖοι, ἄδικα κατηγορήθηκαν: εἶναι πιθανότατα ἐντελῶς ἀθῶοι τοῦ αἵµατός
του...
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ὁπωσδήποτε ἠλεκτρισµένο τέµπο. Γενικά, εἴχαµε ἀντί διευθύνσεως µιὰν
ἐλαφρῶς ρουτινιὲρικη µετροδοσία, µὲ ἰδιαίτερα ἔµφαση σὲ fff πλήρως
ἀποσυνδεδεµένα νοηµατικὰ ἀπὸ σφύζοντα καὶ ἀδιαχώριστα ἀπὸ τό σύνολο
περάσµατα ἥσσονος δυναµικῆς, µὲ ἀπαραδέκτως σποραδικὰ ἐνεργοποιούµενα ὀστινάτι. Καµµία σχέση τοῦ ἀκροάµατος µὲ τὸ ἀναδηµοσιευόµενο στὶς σηµειώσεις προγράµµατος Διάγραµµα τοῦ Φοίνικα, ποὺ
συνέταξεν ὁ συνθέτης. Τελικὰ εἰσπράξαµε ἕνα κατασκεύασµα ἀορίστως
«µεταρροµαντικό» (;!), ἀντὶ αὐτοῦ στὸ ὁποῖο θὰ ταίριαζαν οἱ γνωστοὶ
στίχοι τοῦ Πιὲρ Κορνέϊγ [Pierre Corneille, 1606-1684), στὴν
5πρακτη «τραγικωµῳδία» του Ὁ Σίντ [«Le Cid», Παρίσι, Théâtre du
Marais, 5 ἢ 7 Ἰαν. 1637]: Et son coup d"essai fût un coup de
maître [ἑλλ. «καὶ τὸ δοκιµαστικό του χτύπηµα στάθηκε χτύπηµα δάσκαλου (τρανοῦ)]. (Ἂν θεωρήσουµε τὴ Μουσικὴ τοῦ Φοίνικα ὠς op. 1
του...)
2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (1926-1970): Ἕξι τραγούδια σὲ ποίηση
Τ(όµας) Σ(τὴρνς) Ἔλιοτ, γιὰ µεσόφωνο καὶ πιάνο (1955) ἢ ὀρχήστρα
(1957· ἐδῶ φυσικὰ στὴ β´ ἐκδοχή, παγκ. α´ ἐκτ. Ἀθήνα, Συµφωνικὴ
Ραδιοφωνίας, µεσόφωνος: Alice Gabbai, ἀρχιµουσικός: Piero Guarino,
4 Δεκ, 1958). Γενικὴ ἐντύπωση ἀπὸ τὴ Εἰρήνη Τσιρακίδο:. Ἀπὸ
λεκτικὴ ἄρθρωση δὲ σταυρώσαµε οὔτε µία λέξη, εἴτε ἀγγλικὰ εἴτε
γαλλικὰ, ὅπου εἲναι γραµµένο ἀπὸ τὸν Ἔλιοτ καὶ µελοποιηµένο σὲ ἕνα
εἶδος ἔρρυθµης πρόζας, ἀπὸ τὸ Χρήστου, τὸ 3ο τραγοῖδι Mélange
adultère de tout (Μεῖγµα µοιχὸν τοῦ παντὸς) ποὺ ἀρχίζει µὲ τὰ λόγια
En Amé-ri-que pro-fes-seur δηλαδὴ: Στὴν Ἀµερικὴ καθηγητὴς. Στὶς
χαµηλὲς περιοχὲς, ἀκουγόταν κάτι δυνατότερο ἀπὸ βραχνὸς ψίθυρος, ἐνῶ
στὶς ψηλότερες ἡ πάντοτε ἄναρθρη φωνὴ πλουτιζόταν σὲ µατιέρα, ὄγκο
καὶ «φωτεινότητα», ὑπαινισσόµενη παλαιότερες ἐπιδόσεις της σὲ ἄλλες
πιὸ εὔβατες µουσικές. Σχόλια ἀνὰ τραγοῦδι:
i. New Hampshire: µεσόφωνος ἄφωνος, λεκτικὴ ἄρθρωση 0,
ξαφνικὰ κραυγαλέο fff ii. Death by Water (Θάνατος άπὸ νερό). Ἂν
ἔχει ἀκὸµη κάποιες φωνητικὲς δυνατότητες, δὲν κατάλαβε τίποτε ἀπὸ τὸ
ἔργο καὶ τὸ συνθέτη. iii. Mélange adultère de tout. Γαλλικὰ τραγουδοῦσε ἢ...σουαχίλι; iv. Eyes that last I saw in tears (Mάτια ποὺ
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τελευταῖα εἶδα δακρυσµένα.), στὸ σπαραχτικότερα µελῳδικὰ ἀπὸ τὰ 6
τραγούδια, χάθηκαν καὶ φωνὴ καὶ τραγοῦδι. Μόνο δυναµικὲς ἀντιθέσεις
δίχως ἴχνος cantabile. Ἀναρωτήθηκα πῶς διάβολο...τὸ κατόρθωσε! v.
The Wind sprang up at 4 o' clock (Ὁ ἄνεµος σηκώθηκε στὶς 4 ἡ
ὥρα) καὶ vi. Virginia (Βιρτζίνια). Μετατοπίσεις ἄναρθρης φωνῆς σὲ
διάφορα ἐπίπεδα δυναµικῆς, κάποια crescendi-diminuendi κ.λπ. Βέβαια, πλάϊ καί πίσω της ὁ Μίλτος καὶ ἡ ΚΟΑ ὅλο καί κάτι θὰ ἔκαναν.
Δὲν τοὺς πρόσεξα ὅµως προσπαθούντας νὰ ἀναγνωρίσω τραγούδια ποὺ
ὅτι ξέρω εἰς βάθος,
3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (1926-1970): Συµφωνία ἀρ. 1, γιὰ
µεσόφωνο καὶ ὀρχήστρα, πάνω στὸ ποίηµα τοῦ Τ(όµας) Σ(τὴρνς) Ἔλιοτ,
γιὰ µεσόφωνο καὶ πιάνο Eyes that last I saw in tears (Mάτια ποὺ
τελευταῖα εἶδα δακρυσµένα.), σὲ 3 µέρη χωρὶς διακοπή. Παγκ. α´ ἐκτ.
Λονδίνο, Royal Albert Hall, µεσόφωνος Εleanor Houston, ἀρχιµουσικός Alec Sherman, 29 'Aπρ. 1951. Ὁλόκληρη ἡ ἐκτέλεση τὴς
συµφωνίας, ἰδίως τὸ πρῶτο µέρος ἄφησε ἔντονο αἴσθηµα ἀποσπασµατικότητος. Οὒτε κᾶν άκούστηκε (α´ µέρος, ἅρπες) τὸ ὡραιότατο θέµα
µὲ τὶς ἀνιοῦσες τέταρτες ποὺ καταλήγουν σὲ ἀνιοῦσα τρίτη µικρή. Ποῦ
ταν οἱ λεπτότατοι µοτιβικοὶ συσχετισµοὶ, ποὺ διέπουν τὴν κατασκευὴ
ὅλου τοῦ ἀριστουργήµατος. Στὸ β´ µέρος στάθηκε ἀδύνατο νὰ ἀποφασίσω πότε ἀκούστηκε χειρότερα τὸ τραγοῦδι Eyes that last I saw in
tears (Mάτια ποὺ τελευταῖα εἶδα δακρυσµένα.), ποὺ περιλαµβάνεται,
ὅπως εἴδαµε καὶ στὸν κύκλο Ἔλιοτ. Ἁπλῶς ἐδῶ περάσαµε ἀπὸ τὴν ἀφωνία σὲ ἕνα ξαφνικὸ ἄγριο fff. Ὅλο τὸ ἔργο ἀκούστηκε σὰν πορεία ἀσύνδετων, καὶ τελικῶς «ἀναίτιων» κορυφώσεων χαλκίνων. Ἔτσι, τιµοῦµε
τοὺς µεγίστους τῆς µουσικῆς µας; (ΜΜΑ, αἴθουσα ΧΔΛ, 17 Ἰαν.
2020)...

Λέξεις: 924.
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