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Επιστημονική Ημερίδα
Σάββατο, 22 Μαΐου 2010
«Μουσική Πράξη, Λόγος και Διδασκαλία»
Αφιέρωμα στην 80ετή καλλιτεχνική, ερευνητική
και διδακτική προσφορά των διακεκριμένων
πανεπιστημιακών δασκάλων Δημήτρη Θέμελη
και Ντίνου Κωνσταντινίδη
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή:
Αθανάσιος Ζέρβας, Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου, Πέτρος Βούβαρης,
Λήδα Στάμου, Αθηνά Κατσανεβάκη
Υπεύθυνος έκδοσης πρακτικών: Αθανάσιος Ζέρβας
Επιμέλεια έκδοσης πρακτικών: Αθανάσιος Ζέρβας, Αννα-Μαρία Ρετζεπέρη-Τσώνου
Ώρες διεξαγωγής ημερίδας:
10:30-13.00 και 15.00-18.30 (Αμφιθέατρο 14 (νέο), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη

Συναυλία με έργα των Δημήτρη Θέμελη και
Ντίνου Κωνσταντινίδη
13:00-14:00 (Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Πρόγραμμα Ημερίδας
(Αμφιθέατρο 14 - νέο)
10:30-11:00 Εγγραφές, Χαιρετισμοί
11:00-12:30 1η Θεματική Ενότητα
Ντίνος Κωνσταντινίδης: Μουσική Πράξη - Αναλύσεις Έργων
Προεδρεύουσα: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου
Αθανάσιος Ζέρβας, Επίκουρους Καθηγητής Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης. «Ντίνος Κωνσταντινίδης: λυρισμός και
πανδιατονικότητα.»
Χριστίνα Σιδηροπούλου, Πιανίστα, υποψήφια διδάκτωρ –
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης. «Μορφές πιανιστικής παρουσίας στο Λόγο του Ντίνου
Κωνσταντινίδη.»
Πέτρος Βούβαρης, Λέκτορας Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης. «Impressions II για σαξόφωνο και πιάνο του Ντίνου
Κωνσταντινίδη.»

11.00

11.30

12.00

12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00 – 14:00 Συναυλία με έργα Δημήτρη Θέμελη και Ντίνου Κωνσταντινίδη
(Αμφιθέατρο Τελετών)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Trio No. 2b

Ντίνος Κωνσταντινίδης

(α’ εκτέλεση)
Νέο Ελληνικό Τρίο
Εύη Δελφινοπούλου, βιολί
Δημήτρης Πάτρας, τσέλο
Μαριλένα Λιακοπούλου, πιάνο
Olga’s Songs for voice and piano
(απόσπασμα)
Σερενάτα
Κι έφυγες και πάς
Αγγελική Καθαρίου, μεσόφωνος
Χριστίνα Σιδηροπούλου, πιάνο

Ντίνος Κωνσταντινίδης
(ποίηση Z. Παπαντωνίου)
(ποίηση Κ. Χατζόπουλου)

Fantasia for Stelios and Yiannis for violin and viola
(α’ εκτέλεση)
Δημήτρης Χανδράκης, βιολί
Χαρά Σειρά, βιόλα

Ντίνος Κωνσταντινίδης

Τρίο αρ. 3, έργο 77
Allegro moderato
Andante cantabile

Δημήτρης Θέμελης

Allegretto quasi Allegro
Νέο Ελληνικό Τρίο
Εύη Δελφινοπούλου, βιολί
Δημήτρης Πάτρας, τσέλο
Μαριλένα Λιακοπούλου, πιάνο
Τέσσερα Τραγούδια για μεσόφωνο και κουαρτέτο εγχόρδων
Μαρτύριο
(ποίηση Κ. Βάρναλη)
Μουσική
ποίηση Γ. Θέμελη)
Σε μιαν Εργάτρια
(ποίηση Κ. Βάρναλη)
Νιόν Αμπέλιν
(ποίηση Φ. Μαυρογιώργη)

Δημήτρης Θέμελης

Κουαρτέτο Εγχόρδων ΤΜΕΤ
Αγγελική Καθαρίου, μεσόφωνος
Δημήτρης Χανδράκης, βιολί
David Bogorad, βιολί
Χαρά Σειρά, βιόλα
Απόστολος Χανδράκης, τσέλο
14:00-15:00 Διάλειμμα
2η Θεματική Ενότητα (Αμφιθέατρο 14 (νέο))
Δημήτρης Θέμελης - Επιστημονικό και Συνθετικό Έργο
Προεδρεύων: Πέτρος Βούβαρης
15.00

15.30

16.00

16.30

Μάρκος Δραγούμης, μουσικολόγος – Διευθυντής Μουσικού
Λαογραφικού Αρχείου «Μέλπως Μερλιέ». «Το μουσικολογικό και
συνθετικό έργο του Δημήτρη Θέμελη.»
Aθηνά Κατσανεβάκη, μουσικολόγος –ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης. «Ένα πρόσωπο- Δύο Κόσμοι:
Η προφορική μουσική παράδοση και ο έντεχνος φορμαλισμός στην
ζωή του δασκάλου μου Δημήτρη Θέμελη.»
Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου, Λέκτορας στο Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης. «Ο συνθέτης Δημήτρης Θέμελης – Το τραγούδι
στο έργο του.»
Γιώργος Ζερβός, συνθέτης – μουσικολόγος, μον. Επίκουρος
Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και
Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Το πoρτραίτο του
Δημήτρη Θέμελη μέσα από το βιβλίο του: Μορφολογία και Ανάλυση
της Μουσικής. Εισαγωγή.»

17:00-17:30 Διάλειμμα
17:30-18:30 3η Θεματική Ενότητα – Συζήτηση Δ. Θέμελη, Ντ. Κωνσταντινίδη
Συντονιστής: Αθανάσιος Ζέρβας
18:30

Συμπεράσματα – Λήξη Ημερίδας

Όλες οι ανακοινώσεις (papers) είναι στα Ελληνικά και ακολουθούν τη σειρά που
παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα.

1η Θεματική Ενότητα: Ντίνος Κωνσταντινίδης: Μουσική Πράξη - Αναλύσεις Έργων

Αθανάσιος Ζέρβας: «Ντίνος Κωνσταντινίδης: λυρισμός και πανδιατονικότητα.»
Χριστίνα Σιδηροπούλου: «Μορφές πιανιστικής παρουσίας στο Λόγο του Ντίνου
Κωνσταντινίδη.»
Πέτρος Βούβαρης: «Impressions II για σαξόφωνο και πιάνο του Ντίνου Κωνσταντινίδη.»

2η Θεματική Ενότητα: Δημήτρης Θέμελης - Επιστημονικό και Συνθετικό Έργο
Μάρκος Δραγούμης: «Το μουσικολογικό και συνθετικό έργο του Δημήτρη Θέμελη.»
Aθηνά Κατσανεβάκη: «Ένα πρόσωπο- Δύο Κόσμοι: Η προφορική μουσική παράδοση και ο
έντεχνος φορμαλισμός στην ζωή του δασκάλου μου Δημήτρη Θέμελη.»
Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: «Ο συνθέτης Δημήτρης Θέμελης – Το τραγούδι
στο έργο του.»
Γιώργος Ζερβός: «Το πορτραίτο του Δημήτρη Θέμελη μέσα από το βιβλίο του: Μορφολογία
και Ανάλυση της Μουσικής. Εισαγωγή.»
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή: Αθανάσιος Ζέρβας, Άννα-Μαρία ΡεντζεπέρηΤσώνου, Πέτρος Βούβαρης, Λήδα Στάμου, Αθηνά Κατσανεβάκη

Επιμέλεια έκδοσης πρακτικών: Αθανάσιος Ζέρβας, Αννα-Μαρία Ρετζεπέρη-Τσώνου
Υπεύθυνος έκδοσης πρακτικών: Αθανάσιος Ζέρβας

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΔΙΑΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Αθανάσιος Ζέρβας
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η μουσική του κορυφαίου συνθέτη Ντίνου Κωνσταντινίδη αντανακλά την
καλαισθησία των έργων του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού. Καλαισθησία που
έγκειται στην ευρηματική διανομή και ανάπτυξη των μουσικών στοιχείων που τα
δομούν, στη μορφική ισορροπία και στην επικοινωνιακή αμεσότητα του
περιεχομένου τους.
Εμπνευσμένοι χειρισμοί προσδίδουν ομαλή ηχητική ροή χωρίς υπερβολές, εξάρσεις,
ή προβλέψιμες επαναλήψεις, στα έργα του συνθέτη. Η ρυθμική ιδιοσυστασία των
μοτίβων, με τη χαρακτηριστική διακριτικότητα στην ευκινησία, διαπνέει φρεσκάδα
που θυμίζει το θρόισμα των φύλων από το βραδινό δροσερό αεράκι στις πλαγιές της
Ηπείρου, τόπου καταγωγής του συνθέτη. Η ρυθμική και λυρική διάσταση της
μελωδίας καθώς και οι διακυμάνσεις της αρμονικής πυκνότητας συνδέουν άρρηκτα
τον μουσικό και ιστορικό χρόνο με το παρόν και το μέλλον. Η «ηχητική πρώτη ύλη»,
που συνίσταται στα μουσικά ψήγματα της παράδοσης, αποτελεί το θεμελιώδες
υπόβαθρο στα έργα του Ντ. Κωνσταντινίδη, όπως εξάλλου και στα έργα των μεγάλων
μουσουργών όλων των ιστορικών περιόδων. Εντέλει είναι η «πρώτη ύλη» και ο
περίτεχνος μετασχηματισμός της που συμβάλει καταλυτικά στη διαχρονικότητα των
ηχητικών αρχιτεκτονημάτων κάθε εποχής. Η αντοχή στο χρόνο κάθε έργου τέχνης
αποτελεί το πιο αξιόπιστο αντικειμενικό κριτήριο για το ίδιο το έργο τέχνης.
Ο Ντίνος Κωνσταντινίδης είναι ένας από τους χαρακτηριστικότερους σύγχρονους
συνθέτες ποιοτικής-έντεχνης μουσικής που αξιοποίησε υποδειγματικά τα στοιχεία της
μουσικής παράδοσης. Τα επαναπροσδιόρισε μέσω περίτεχνων χειρισμών και τα
εμπλούτισε με νέα ηχητικά στοιχεία, αναστυλώνοντας την από καιρού διαρρηγμένη
αντίληψη περί της μορφοπλασίας και επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα την αξιακή
έννοια της μελωδίας και της ηχοχρωματικής της οντολογίας διαμέσου περίτεχνων
ενορχηστρωτικών επιλογών. Ισορρόπησε και στοίχισε με φαντασία τις φυγόκεντρες
τάσεις της «ορθής λογικής» (τεχνική) έναντι της «συναισθηματικής παρόρμησης»
(έμπνευση) στα έργα του. Πέτυχε την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ μελωδικών,
αρμονικών και ρυθμικών στοιχείων δανεισμένων από την Ελληνική παράδοση που
κατά την ακρόασή τους διεγείρουν γνώριμα συναισθήματα μέσω της αναπόλησης,
της ανάμνησης, της νοσταλγίας, δηλαδή διεγείρουν λειτουργίες που έχουν ως βάση
τη μνήμη. Ωστόσο, εξισορρόπησε τις λειτουργίες αυτές με ευρηματικότητα και νέες
τεχνικές που προεκτείνουν τη μνήμη και την τοποθετούν στον παρόντα χρόνο.
Στη μουσική του Ντίνου Κωνσταντινίδη η διαπάλη για την επίτευξη της ισορροπίας
μεταξύ μορφής και περιεχομένου είναι διάχυτη και διαρκής. Συχνά, ο εμπνευσμένος
συνθέτης τιτλοφορεί τα έργα του με ιστορικούς όρους-τίτλους που αφορούν στα
μουσικά είδη του Κλασικισμού, όπως κοντσέρτο, σονάτα, φαντασία, συμφωνία,
αναδεικνύοντας το μουσικό ήθος της κατά περίπτωση μορφής και είδους. Η μορφή,
όμως, χωρίς το περιεχόμενο δεν αντανακλά υποχρεωτικά ένα ολοκληρωμένο και
ισόρροπο μουσικό δημιούργημα, δεν συνθέτει το όλον, δεν το διασφαλίζει ως έργο
τέχνης. Στην περίπτωση του Ντίνου Κωνσταντινίδη, το μουσικό περιεχόμενο, δηλαδή
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η ουσία και η ενέργεια της κάθε μελωδίας, του κάθε ρυθμικού κυττάρου, της κάθε
αρμονικής ακολουθίας και τονικού υπαινιγμού, λειτουργεί ως η παλλόμενη καρδιά
μέσα σε έναν οργανισμό, όπως η ψυχή μέσα σε ένα σώμα. Το περιεχόμενο έναντι της
μορφής στα έργα του Ντίνου Κωνσταντινίδη αντιστοιχεί στο «νέο» έναντι του
«παλιού», καταστάσεις τις οποίες ο δημιουργός συγκεράζει και ανασυνθέτει σε ένα
γεγονός, προάγοντας μουσικό ήθος. Είναι σαν το νέο κρασί μέσα στο παλιό
μπουκάλι, για να προκαλέσουμε και μία πλάγια αναφορά στη «Μουσική μας
Μέθεξη».1 Η μορφή και το περιεχόμενο στα διαχρονικά έργα τέχνης συνδέονται
άρρηκτα, γεννούν το όλον. Μορφή και περιεχόμενο δεν διαχωρίζονται. Ο Κώστας
Αξελός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μια μορφή είναι πάντα η μορφή ενός
περιεχομένου και το λεγόμενο περιεχόμενο έχει την αντίστοιχη μορφή». Η τεχνική
και αισθητική αρτιότητα στα έργα του Ντίνου Κωνσταντινίδη το αποδεικνύει
περίτρανα!
Η έντονη προσωπικότητα του Ντίνου Κωνσταντινίδη, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η
αντίληψή του περί αισθητικής και η αδιάκοπη προσφορά του στη μουσική με
πληθώρα έργων, τον οδήγησε στη δημιουργία «δικής του γλώσσας»·
χαρακτηριστικού προσωπικού ύφους που διαπερνά την πυκνή διαστρωμάτωση των
σύγχρονων μουσικών ρευμάτων, το μοντερνισμό και τις ακόλουθες τάσεις ‘ism,’ με
ανταμοιβή την αποδοχή του έργου του από τους μουσικούς εκτελεστές, τις
προσωπικότητες του αντικειμένου, καθώς και από το ακροατήριο. Ως γνωστόν, στη
σημερινή εποχή ο μέσος ακροατής δεν συμπεριφέρεται όπως ο παθητικός δέκτης
προηγούμενων περιόδων που δεχόταν αδιαμαρτύρητα κάθε μουσική πλοκή, ούτε από
την άλλη (ο σημερινός ακροατής) θεωρείται ως ο τρόφιμος της στοάς των μυημένων
που αντιλαμβάνεται κάθε συμβολισμό και παραπομπή. Η μουσική του Ντίνου
Κωνσταντινίδη λειτουργεί με επικοινωνιακή αμεσότητα λόγω της μελωδικότητας, της
καλής ηχοχρωματικής πλοκής και της ισόρροπης δομής της. Ό Κωνσταντινίδης
αντιλαμβάνεται τη σύνθεση ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων˙ ως μέσο
εξωτερίκευσης των εσωτερικών αναζητήσεων του κάθε συγκεκριμένου δημιουργού
που αντανακλά την προσωπικότητά του. Στα έργα του, η μουσική επιφάνεια
πριμοδοτεί την αφηγηματικότητα, την ηχητική ροή, την συναισθηματική
περιπλάνηση ως αποτέλεσμα της καλοϋπολογισμένης συνύπαρξης της μελωδίας, της
αντίστιξης, της αρμονίας, του ρυθμού, της ενορχήστρωσης.
Το λυρικό στοιχείο είναι διάχυτο στο σύνολο της μουσικής του Ντ. Κωνσταντινίδη,
ενώ δεν διαφωνεί όταν τον αποκαλούν νεορομαντικό συνθέτη.2 Η τάση του ύστερου
ρομαντισμού συνοψίζεται στην εμπλουτισμένη αρμονία με χρωματικούς φθόγγους,
στη τροπικότητα, στη διεύρυνση και ευλυγισία της λειτουργικής τονικότητας, στη
διαστολή των παραδοσιακών μορφών μέσω του μοτιβικού-θεματικού
μετασχηματισμού, στο συμβολισμό και στον ηχοχρωματικό εμπλουτισμό, σε
ποιοτικά στοιχεία δηλαδή που ιχνηλατούμε στο Ρομαντισμό. Στα έργα του Ντίνου
Κωνσταντινίδη, που άλλα μπορούν να χαρακτηριστούν ως χρωματικά και άλλα ως
νεοτονικά, συγκεκριμένοι φθόγγοι με λειτουργία ‘pivots’ (άξονες) βρίσκονται στο
επίκεντρο επιμέρους φθογγικών περιβαλλόντων. Στο βαθύτερο επίπεδο δομής οι
φθόγγοι-άξονες δημιουργούν ένα «χαλαρό τονικό περιβάλλον», ενώ στο ενδιάμεσο
1

Η τελετή αναγόρευσης του Ντίνου Κωνσταντινίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η επιστημονική ημερίδα που ήταν
αφιερωμένη στο έργο των Ντίνου Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Θέμελη, ήταν ενταγμένες στο πλαίσιο
των επιστημονικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Μαΐου Μουσικής Μέθεξης του 2010.
2
Ο όρος «νεορομαντικός» εδώ χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου «υστερο-ρομαντικός».
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επίπεδο δομής και στη μουσική επιφάνεια προβάλλονται στοιχεία δανεισμένα από
τρόπους όπως πεντατονικές κλίμακες, συμμετρικές και συνθετικές κλίμακες, καθώς
και μοτιβικούς σχηματισμούς και φόρμουλες. Τα στοιχεία αυτά είναι διανθισμένα με
χρωματικούς φθόγγους και οικονομία τέτοια ώστε το αρμονικό περιβάλλον να μην
οδηγηθεί στην πλήρη ατονικότητα. Επιπροσθέτως, ο περίτεχνος χειρισμός των
διανθισμένων χρωματικά μελωδικών στοιχείων, των επαναλαμβανόμενων
συγχορδιών με ελεύθερη λειτουργία, των εναλλασσόμενων λυρικών φράσεων με
τροπική υπόσταση, καθώς και των χαρακτηριστικών αρπισμών που συντίθενται από
στοιχεία των συνηχήσεων και των μελωδικών φράσεων, δημιουργούν άλλοτε την
αίσθηση της πανδιατονικότητας και άλλοτε της νεοτονικότητας. Η ισορροπία και η
συνοχή στα λυρικά αλλά και στα ατονικά (δωδεκαφθογγικά) έργα, της πρώτης
συνθετικής περιόδου του Ντ. Κωνσταντινίδη, διασφαλίζεται από τις αναλογίες στη
δομή και τις καλά υπολογισμένες ενορχηστρωτικές εναλλαγές. Πολλά από τα έργα,
κυρίως μουσικής δωματίου, αρχίζουν με ένα χαρακτηριστικό «αναγγελτικό» μοτίβο
σε αρπισμό, το οποίο επιστρέφει αυτούσιο ή παραλλαγμένο, σε όλο το μουσικό
κείμενο, προσδίδοντας συνοχή κατά τη ροή του έργου. Συχνά, το χαρακτηριστικό
αυτό «αναγγελτικό» μοτίβο μαζί με ένα δεύτερο μελωδικο-ρυθμικό γεγονός, που
έγκειται στην επιτάχυνση/επιβράδυνση επιλεγμένων φθόγγων, λειτουργούν ως
σπόνδυλοι, που συνδέουν τα εσωτερικά τμήματα των έργων. Επιπλέον, τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά στοιχεία (αναγγελτικό μοτίβο-επαναλαμβανόμενοι φθόγγοι)
δημιουργούν μελωδικο-ρυθμικά επεισόδια, τα οποία εναλλάσσονται μεταξύ των
διαφορετικών οργανικών οικογενειών. Τα δεξιοτεχνικά passage που εμφανίζονται
κατά τη ροή των έργων, διανεμημένα στα σολιστικά αναλόγια, συχνά συγκεράζουν
εκτεταμένους αρπισμούς, χρωματικά περάσματα, μελωδικο-ρυθμικά επεισόδια, ενώ
αναπτύσσονται εμφατικά μέσα από υψηλές δυναμικές (dynamics) και
μετασχηματίζονται σε επαναλαμβανόμενους φθόγγους, που οδηγούν με αυξημένη
ορμή στην κορύφωση της μουσικής πράξης. Τα έργα του Ντίνου Κωνσταντινίδη στο
σύνολό τους παρουσιάζουν με ζηλευτή ευκρίνεια ένα ή και περισσότερα σημεία
κορύφωσης, ακολουθώντας τον ηχητικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των σπουδαίων
έργων του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού. Συχνά ο συνθέτης προσεγγίζει το
finale με ήσυχες νότες στη μεσαία ή τη χαμηλή περιοχή των οργάνων, ενώ τα
κρουστά συμβάλλουν ήρεμα στην τέλεση της «μουσικής κάθαρσης», υπαινίσσοντας
τη διακριτικότητα των φινάλε τις ιταλικής ουβερτούρας.
Είναι αδύνατο να παρουσιαστεί στην εργασία αυτή το σύνολο του έργου του Ντίνου
Κωνσταντινίδη, το εύρος και η ποιότητα του οποίου είναι εκπληκτικά. Έργα-σταθμοί
στη δημιουργική πορεία του συνθέτη αποτελούν οι έξι συμφωνίες, τα Κουαρτέτα
Εγχόρδων αριθμός 2 και αριθμός 5, το Legend για άλτο σαξόφωνο και κρουστά, το
έργο Grecian Variations, καθώς και το έργο Antigone: Hymn to the Human Spirit για
τενόρο και ορχήστρα.
Επιγραμματικά, η Συμφωνία αριθμός 2 (Introspections) αποτελείται από τρία μέρη, τα
οποία όμως παρουσιάζονται ως ένα. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως
αυτοβιογραφικό και βασίζεται σε δύο διακριτές μουσικές ιδέες. Η αρχική είναι μια
συνήχηση από επτά φθόγγους και επανεμφανίζεται κατά τη ροή όλου του έργου σε
διάφορους συνδυασμούς. Το δεύτερο θέμα είναι απόσπασμα από ελληνικό
παραδοσιακό τραγούδι. Τα δύο θέματα -το πρώτο που είναι διάφωνο και το δεύτερο
που είναι σύμφωνο και λυρικό- αλληλοδιαδέχονται το ένα το άλλο, σε μία διαρκή
αναζήτηση της έντασης/χαλάρωσης.
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Η Συμφωνία αριθμός 5 είναι σε ελεύθερη ατονικότητα. Τα μοτιβικά υλικά
προέρχονται από ένα 12φθογγικό σύνολο, το οποίο παρουσιάζεται παραλλαγμένο
κατά τη ροή του έργου. Η Συμφωνία αρχίζει με εισαγωγή σε αργό τέμπο που μας
οδηγεί στο τμήμα σε στιλ σκέρτσο. Το δεύτερο μέρος είναι ήρεμο και λυρικό, ενώ
ένα χαρακτηριστικό τρίχορδο επαναδιατάσσεται, δημιουργώντας σύνολα 11
φθόγγων, τα οποία στη συνέχεια εναλλάσσονται, προκαλώντας άλλοτε ένταση και
άλλοτε ηρεμία. Το τελευταίο μέρος είναι ρυθμικό και πολύ ζωντανό, ενώ σύντομα
αντιστικτικά επεισόδια το οδηγούν στην κορύφωση. Το τρίτο μέρος τελειώνει με ένα
έντονο κρεσέντο.
Το λυρικό έργο Legend για άλτο σαξόφωνο και κρουστά είναι χρωματικό. Η
ισορροπία μεταξύ σαξοφώνου και κρουστών είναι εξαιρετική, καθώς συνυπάρχουν
ισότιμα στο έργο. Παράλληλα, οι ευαίσθητοι ηχοχρωματικοί συνδυασμοί του
σαξοφώνου και των κρουστών σε πολλά σημεία του έργου αποδίδουν «πολύηχοχρωματικά» αποτελέσματα που θυμίζουν ιμπρεσιονιστικές προσεγγίσεις. Τα
στοιχεία που συνθέτουν το έργο είναι προσεκτικά επιλεγμένα από τον δημιουργό,
τοποθετώντας το στο χώρο των λόγιων έργων μουσικής δωματίου. Οι δεξιοτεχνικές
απαιτήσεις για την αποτελεσματική ερμηνεία του έργου είναι μεγάλες. Συχνά ο
συνθέτης παρουσιάζει νότες στη χαμηλή περιοχή του σαξοφώνου με ένδειξη p ή pp,
γεγονός που επιβάλλει τη συστηματική προετοιμασία από την πλευρά των
εκτελεστών για την απόδοσή τους. Για να ερμηνευτεί αποτελεσματικά το Legend, ο
σαξοφωνίστας θα πρέπει να έχει εντρυφήσει στον τρόπο ερμηνείας της γαλλικής ή
της αμερικανικής σχολής· θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο τύπο
βιμπράτο και ατάκας και να έχει την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση, προκειμένου να
διατηρεί την ηχοχρωματική ομοιογένεια κατά την αυξομείωση των δυναμικών και
την αλλαγή περιοχής (ρετζίστρου).
Συχνά, ακούμε τον συνθέτη να αναφέρεται με θαυμασμό στην ευρωπαϊκή μουσική
του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα και να υιοθετεί απόψεις που μπορεί να χαρακτηριστούν
και ως «συντηρητικές». Στην Ευρώπη, κατά τον συνθέτη, από το Μπαρόκ ως και το
Ρομαντισμό δημιουργήθηκαν εξαιρετικά μουσικά έργα. Όμως, κατά τον 20 ό αιώνα,
με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την πληθώρα της πληροφορίας, η ποιοτικήέντεχνη μουσική επισκιάστηκε από εμπορικές «μουσικές» διασκεδαστικού τύπου,
«μουσικές» του έντονου ισοπεδωτικού θορύβου και της εκτόνωσης, «μουσικές» του
αναιτιολόγητου και αυθαίρετου αυτοσχεδιασμού, καθώς και από τις επιφανειακές
χωρίς τεχνική αρτιότητα προσεγγίσεις στις ονομαζόμενες μουσικές του κόσμου.
Βεβαίως, είναι ανεπίτρεπτο να επιβληθεί λογοκρισία στη δημιουργία, ωστόσο είναι
δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με την άποψη του Ντ. Κωνσταντινίδη ότι η πληθώρα
πληροφοριών επιδρά αρνητικά στους νέους δημιουργούς, οι οποίοι συχνά χάνουν τη
συγκέντρωση τους στη συστηματική μελέτη των ιστορικών μουσικών έργων και
εύκολα αποπροσανατολίζονται από την ποιοτική τέχνη. Επίσης, πολλούς από εμάς
βρίσκει σύμφωνους η παρατήρηση του Ντ. Κωνσταντινίδη ότι βασικό ρόλο για την
απομάκρυνση του ενδιαφέροντος του μουσικόφιλου ακροατηρίου από τις συναυλίες
ποιοτικής-έντεχνης μουσικής, διαδραματίζει ο περιορισμός ποιοτικών συναυλιών. Η
εμπορική άποψη από πλευράς των παραγωγών ότι το ακροατήριο ενδιαφέρεται για
«ελαφριές και εύπεπτες μουσικές» σε συνδυασμό με την ελλιπή εκπαίδευση των νέων
δημιουργών, αλλά και των μουσικών εν γένει, συντελούν στην διαρκή μείωση του
ακροατηρίου στις σοβαρές συναυλίες.
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Βιογραφικά στοιχεία και αναδρομές
Τέκνο της υπερήφανης γης της Ηπείρου, ο Ντίνος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στα
Ιωάννινα στις 10 Μαΐου του 1929, από πατέρα στρατιωτικό, που όμως ήταν και
καλός βιολιτζής. Εκεί, στο ζεστό γιαννιώτικο σπιτικό περιβάλλον, ο μικρός Ντίνος
κοινώνησε τους παλμούς, τους λυγμούς και τους ήχους της ελληνικής μουσικής
παράδοσης, την οποία (ελληνική παράδοση) ρίζωσε βαθιά μέσα του και με την οποία
πλούτισε τα δικά του έργα. Η δομή και η πειθαρχία του πατρικού περιβάλλοντος
άνδρωσαν και θωράκισαν τον νεαρό Ντίνο με αντοχή, επιμονή, τόλμη και υπέρμετρη
εργατικότητα. Το πρώτο ερέθισμα για τη σοβαρή ενασχόλησή του με τη μουσική το
δέχτηκε από τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος άρχισε μαθήματα βιολιού στο
Ωδείο Ιωαννίνων το 1941. Την ίδια χρονιά, ο Ντίνος μετά από μία απλή επίσκεψη συνοδεύοντας τον αδελφό του στο Ωδείο-, «εκτυφλώθηκε από τη λάμψη του βιολιού»
και άρχισε μαθήματα με την Όλγα Μέντζου, την πρώτη του δασκάλα. Ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος και η κατοχή στέρησαν στην οικογένεια του Ντίνου
Κωνσταντινίδη την αρμονία και την ισορροπία της επιβίωσης, όπως εξάλλου και σε
όλο τον ελληνικό λαό, γεγονός που τους ανατάραξε και τους εκτόπισε στην Αθήνα.
Από το 1944 και ύστερα ο Ντίνος Κωνσταντινίδης έβρισκε καταφύγιο στο διπλανό
καφενείο του σπιτιού του, όπου εκεί ως πιστός θαμώνας τρεφόταν με ηχογραφήσεις
του κλασικού ρεπερτορίου από το γραμμόφωνο. Εκεί πρωτοάκουσε το Κοντσέρτο για
Βιολί σε Ρε Μείζονα, αριθμός 61 του Μπετόβεν, και μάλιστα, όταν πληροφορήθηκε
ότι το γραμμόφωνο είναι προγραμματισμένο να παίζει το ίδιο έργο κάθε δύο ώρες,
επέστρεφε στο καφενείο κάθε 2 ώρες…, όπως ο ίδιος εξιστόρησε, για να ακούσει το
έργο. Σε ηλικία 15 ετών ο Ντίνος Κωνσταντινίδης εισήχθη στο Ελληνικό Ωδείο στην
Αθήνα και σπούδασε βιολί με τον Tony Schultze, από τον οποίο διδάχθηκε το
Κοντσέρτο για Βιολί σε Σολ Ελάσσονα, του Max Bruch, έργο που συντάραξε τον
ταλαντούχο μαθητή.3 Οι «πολεμικές συγκρούσεις» της περιόδου, δυστυχώς,
μεταφέρθηκαν και μέσα στην οικογένεια του Ντίνου Κωνσταντινίδη. Η έντονη
προσωπικότητα του πατέρα του αμφισβήτησε τις καλλιτεχνικές επιλογές του Ντίνου
ως μη ρεαλιστικές για την επιβίωσή του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
διαδοχικές αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, με νικητή βέβαια τον στρατευμένο μαχητή
στα χαρακώματα της μουσικής τέχνης Ντίνο, και ηττημένο τον παραδοσιακό
στρατιώτη, τον πατέρα του Ντίνου, Δημήτρη. Στη διαδικασία, όμως, της
αντιπαράθεσης και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο «χαρακτήρων-ηρώων» του
ιστοριογραφικού μας έργου, ο Ντίνος εισήχθη και σπούδασε για λίγο στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς όμως να μετατοπιστεί από τις επιλογές του.
Μάλιστα, σε μία μεταστροφή του λόγου ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κατά τη
διάρκεια των σπουδών μου, ούτε εγώ ωφελήθηκα από τη Νομική Επιστήμη, αλλά
ούτε και εκείνη από εμένα». Η αποδοχή και επιδοκιμασία των καλλιτεχνικών
επιλογών του Ντίνου, όμως, δεν άργησε πολύ να αναφανεί και στο άγρυπνο και
αυστηρό βλέμμα του πατέρα του. Πλέον το πνεύμα συμφιλίωσης είχε εδραιωθεί, η
ειρήνη είχε εμπεδωθεί, η μουσική είχε κερδίσει. Έτσι, αντί για πτυχίο Νομικής ο
Ντίνος Κωνσταντινίδης απέκτησε Δίπλωμα Βιολιού και Πτυχίο Αρμονίας και άρχισε
να εργάζεται ως βιολονίστας στις μεγάλες ορχήστρες της Αθήνας (Κρατική, Λυρική,
Εθνική). Στα επόμενα χρόνια οι σπουδές συνεχίστηκαν στις ΗΠΑ, ενώ με υποτροφία
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών είχε την ευκαιρία να σπουδάσει με κορυφαίους
δασκάλους βιολονίστες, όπως τους Ivan Galamian, Dorothy Delay, και Josef Gingold,
3

Σημειωτέον ότι ο πρώτος μαθητής χρονολογικά του Schultze υπήρξε ο Νίκος Σκαλκώτας και ο
τελευταίος ο Ντίνος Κωνσταντινίδης, κατά τον ίδιο τον Ντίνο Κωνσταντινίδη.
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σε δύο από τα σπουδαιότερα ιδρύματα της βιολιστικής τέχνης· συγκεκριμένα, στο
Julliard School of Music και στο Indiana University, αποκτώντας Diploma και Master
of Music αντιστοίχως. Τις σπουδές του συνέχισε και ολοκλήρωσε στο Michigan State
University, από όπου απέκτησε PhD στη Σύνθεση.
Οι πολύ καλές σπουδές του Ντίνου Κωνσταντινίδη, καθώς και η εξαιρετική
εργατικότητά του, τον αντάμειψαν, δίνοντάς του την ευκαιρία να υπηρετήσει ως
εξάρχων βιολονίστας σε μεγάλες ορχήστρες των ΗΠΑ, όπως στη Συμφωνική
Ορχήστρα της Ινδιανάπολης και στη Συμφωνική Ορχήστρα του Baton Rouge.
Επίσης, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και ύστερα δίδαξε ως καθηγητής
Βιολιού και κατόπιν Σύνθεσης στο Louisiana State University, Baton Rouge. Ο
Ντίνος Κωνσταντινίδης έχει τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία, ενώ εξακολουθεί να
κατέχει την τιμητική θέση Boyd Professor of Composition στο LSU, συνεχίζει να
είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της Louisiana Sinfonietta να συνθέτει
αδιάκοπα.
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ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ
ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Χριστίνα Σιδηροπούλου
MMUS Piano Performance, LLCM, T.V.U., Aποσπασμένη Εκπαιδευτικός Μουσικής
(Οργανική Μουσική Εκτέλεση - Πιάνο) στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Περίληψη
Στα πλαίσια της γνωριμίας με τις δημιουργικές απόψεις και με στόχο την ανάδειξη του εύρους των
αισθητικών αναζητήσεων και εκφράσεων του πολυγραφότατου και πολυσχιδούς συνθέτη Ντίνου
Κωνσταντινίδη, διερευνώνται οι διατυπώσεις των πιανιστικών του μορφών, η συμμετοχή του πιάνου
σε σύνολα μουσικής δωματίου ή ορχηστρικά, καθώς και η ένταξή τους στο ευρύτερο πλαίσιο της
δημιουργικής πορείας και τις κατηγορίες του δομικού λόγου του συνθέτη. Εντοπίζονται και
παρουσιάζονται στοιχεία της σύνθεσης των συνόλων και του περιεχομένου του μουσικού λόγου των
έργων, εστιάζοντας θεματολογικά στις Ελληνικές και κοινωνικο-ψυχολογικές, μουσικές, λογοτεχνικές,
ιστορικές και μυθολογικές προσμείξεις, αναφορές, καταβολές και παραπομπές, που συντελούν στη
διαμόρφωση του προσωπικού του ύφους, με αναφορά στις διατυπώσεις του ίδιου. Ανιχνεύοντας τις
πηγές έμπνευσης, τους προβληματισμούς, τις αισθητικές και εκφραστικές αναζητήσεις του και τον
τρόπο, που συγχωνεύονται και μετουσιώνονται στη συνθετική του πράξη, δίνεται η δυνατότητα
προσέγγισης, εμβάθυνσης και ερμηνείας στοιχείων και απόψεων της προσωπικότητας, της σκέψης και
τελικά του μουσικού του έργου.
Λέξεις κλειδιά: Έργα για Πιάνο, Οργανικά Σύνολα με Πιάνο, Θεματικές Ενότητες-Κύκλοι,
Ελληνικότητα, Κοινωνικο-ψυχολογικό Περιεχόμενο.

Η διερεύνηση του συνόλου των διακοσίων εβδομήντα περίπου έργων της μέχρι
σήμερα καταγεγραμμένης δημιουργικής έκφρασης του Ντίνου Κωνσταντινίδη, με
βασική πηγή αναφοράς το ηλεκτρονικό αρχείο του συνθέτη1, καθώς και πληροφορίες
που προέρχονται από τον ίδιο, κατέγραψε τρεις σολιστικές πιανιστικές διατυπώσεις.
Ωστόσο, το πιάνο αποδεικνύεται ως ενεργά δυναμική παρουσία σε φωνητικά και
οργανικά έργα μουσικής δωματίου, καθώς και σε μικρά ή ευρύτερα ορχηστρικά
σύνολα. Κατά την ανίχνευση του περιεχομένου και της υφής των συνθέσεων,
διαπιστώθηκε η δυνατότητα ένταξης σημαντικού αριθμού έργων σε θεματικές
ενότητες και κύκλους διατυπώσεων, μεταλλαγών, μεταγραφών και διασκευών τους,
που αναδεικνύουν το μουσικό υλικό διά του εύρους των πηγών έμπνευσης, των
αναφορών, καταβολών και παραπομπών τους. Από το πληθωρικό αυτό σύνολο, η
παρούσα μελέτη εστιάζει στα έργα για σόλο πιάνο και παρουσιάζει τα έργα
οργανικών συνόλων με πιανιστική συμμετοχή, εντάσσοντάς τα σε δύο ευρεία
θεματικά σύνολα, εκ των οποίων, το πρώτο περιλαμβάνει όσα ενέχουν στοιχεία
Ελληνικότητας, ενώ το δεύτερο τα έργα με κοινωνικο-ψυχολογικό περιεχόμενο.
Ανιχνεύονται και παραθέτονται οι χρονολογικές αναθεωρήσεις των πρωτόλειων
μουσικών δοκιμίων, οι μεταλλαγές του μουσικού υλικού σε μορφές διαφορετικής
διάρθρωσης, καθώς οι μεταξύ τους συσχετίσεις. Η αναφορά σε αντίστοιχα έργα
φωνητικών συνόλων, περιορίζεται σε όσα διαθέτουν συναφείς οργανικές εκδοχές.
Στοιχεία της μουσικής υφής και δομής παρατίθενται, ανάλογα, και με βάση τις
διαθέσιμες πηγές.
1
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Θεματική Ενότητα με αναφορά στην Ελληνική Παραδοσιακή μουσική
Ο Ντίνος Κωνσταντινίδης, ως Έλληνας της διασποράς, όχι μόνο διαφυλάττει, αλλά
ενσωματώνει και διακηρύσσει ποικιλότροπα και περίτρανα στην παγκόσμια μουσική
κοινότητα, το ύφος, το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ελληνικής καταβολής του.
Η έμπνευση του ιδιαίτερα από τους χορούς και τα τραγούδια της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής, η αναφορά σε στοιχεία της και η πρόσμειξή τους κατά τη
διαμόρφωση και σύνθεση του σύγχρονου προσωπικού μουσικού λόγου του, είναι ήδη
εμφανής από τα πρώτα του έργα. Μετά τις βασικές μουσικές σπουδές του στα
Ιωάννινα και την Αθήνα, ο συνθέτης μετέβη στις Η.Π.Α. (1957-1961), όπου
απέκτησε Δίπλωμα βιολιού Β.Μ. από τη Σχολή Τζούλιαρντ, μελέτησε μουσική
δωματίου με μέλη του κουαρτέτου Τζούλιαρντ, και παρακολούθησε μαθήματα
σύνθεσης και σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο Brandeis. Τη σύντομη του επάνοδο στην
Ελλάδα (1961), ακολούθησε η μόνιμη πλέον μετεγκατάστασή του στις Η.Π.Α.
(1963), όπου συνέχισε τις σπουδές του στο βιολί, αποκτώντας Master’s Degree από
το Πανεπιστήμιο της Indiana, το 1965, και Ph.D. στη σύνθεση από το Πανεπιστήμιο
της Πολιτείας του Michigan, το 1968. Κατά την περίοδο των διδακτορικών σπουδών
του Ν.Κωνσταντινίδη εγκαινιάζεται και η πρώτη περίοδός του στη σύνθεση, στην
οποία εντάσσεται, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ίδιου, η κατηγορία των ατονικώνδωδεκάφθογγων ή σειραϊκών έργων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το Κοντσέρτο για
Βιολί, Βιολοντσέλο, Πιάνο και Ορχήστρα op.LRC7, του 1967, που αποτέλεσε τη
διδακτορική διατριβή του συνθέτη. Ωστόσο, το έτος 1965 σηματοδοτεί την έναρξη
της συνθετικής δημιουργίας του, με το πρώτο έργο για σόλο πιάνο στη μορφή των
παραλλαγών.
Μορφές Παραλλαγών
Το Θέμα και Παραλλαγές για Πιάνο, οp.LRC1, αποτελεί τόσο την αφετηρία για τη
χρονολόγηση των έργων του Ν. Κωνσταντινίδη (Συμεωνίδου 1995: 213-214), όσο
και την πρώτη του αναφορά από άποψη ύφους και περιεχομένου στην ελληνική
παράδοση. Στο αρχικό τροπικό θεματικό υλικό αναγνωρίζεται η πιανιστική
διατύπωση του πρωτόλειου μελωδικού σκοπού του δημοφιλούς δημοτικού
πεντάσημου χορού και τραγουδιού Σου 'πα μανα μ', από την Τσακωνιά της
Πελοποννησιακής Κυνουρίας, που θεωρείται ως μοναδικό δείγμα απήχησης του
αντίστοιχου αρχαίου Απολλώνιου παιωνικού ρυθμού των πέντε χρόνων (Λιάβας 1993
: 10-11). Από την επεξεργασία της αρχικής θεματικής καταγραφής στην ασύμμετρη
χαρακτηριστική μετρική δομή των 5/8, προκύπτει μια σειρά μεταλλάξεων στη μορφή
δέκα παραλλαγών, με ποικίλες μετρικές δομές, οι περισσότερες από τις οποίες
υποκύπτουν εσωτερικά σε διευρυμένο φάσμα μετρικών μετατροπιών: παραλλαγή ΙΙ
4/4 και 2/4, παραλλαγή ΙΙΙ 5, 4, 1/4, παραλλαγή ΙV 3,4/4, παραλλαγή V 5/8, VI 3,2/8,
VII 3/4, VIII 6/4, IX 3/4, 3/8 και X 3/4, 3/8, 6/8, με τελική κατάληξη στα 3/8. Η
πλούσια μετρική δομή σε συνδυασμό με τη ρυθμική ποικιλομορφία του γραμμικού
υλικού και την αρμονική γλώσσα, που χρησιμοποιεί παράλληλη κίνηση κάθετων
μοντέλων και τεχνικές διτονικών εντυπώσεων, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο εύρος
της ηχοχρωματικής παλέτας του πιάνου, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της
εξαιρετικά ενεργητικής ρυθμικά, τροπικής του ατμόσφαιρας.
Το Θέμα και Παραλλαγές, αν και το πρώτο χρονολογικά έργο του συνθέτη, τόσο
υφολογικά, όσο και χαρακτηρολογικά φαίνεται να εγκαινιάζει ταυτόχρονα και μια
ευρεία κατηγορία έργων, που ο ίδιος ο Ν. Κωνσταντινίδης εντάσσει στη δεύτερη
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περίοδο του στη σύνθεση. Στη μουσική υφή των έργων αυτών συνυφαίνονται
τροπικές κλίμακες, λαϊκότροποι αρμονικοί χαρακτηρισμοί και ρυθμικοί σχηματισμοί
με καταβολές και αναφορές στην ελληνική παραδοσιακή μουσική με σύγχρονα
στοιχεία σύνθετων συγχορδιών και κλιμάκων (Συμεωνίδου 1995 :214).
Στα πλαίσια αυτά εμπίπτουν και οι Ελληνικές Παραλλαγές για Σόλο Βιόλα και
Πιάνο, op.LRC106b, του 1991, ως μεταγενέστερη εκδοχή του ορχηστρικού
Ελληνικές Παραλλαγές για Σόλο Βιόλα και Ορχήστρα Εγχόρδων, op.LRC106a, του
1987, που όχι μόνο βασίζονται σε ελληνική παραδοσιακή μελωδία, αλλά και
επιστρατεύουν και επεξεργάζονται τροπικό και ρυθμικό υλικό από την εν γένει
παραδοσιακή μουσική. Το έργο ανατέθηκε στο συνθέτη από τον βιολιστή Jerzy
Kosmala, που παρουσίασε την πρώτη εκτέλεσή του τον Οκτώβριο του 1987 στην
Πολωνία και αφιερώθηκε στον ίδιο. Η πρόσμειξη προσωπικά διατυπωμένων μορφών
της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και η παραπομπή στο ύφος της,
διακηρύσσεται δια της δήλωσης του στοιχείου της εθνικής ταυτότητας στους τίτλους
πολλών έργων του Ν. Κωνσταντινίδη, απηχώντας και τη δημιουργική αφομοίωση
των συνθετικών τάσεων και πρακτικών της ενσωμάτωσης του δημοτικού μέλους στη
νεοελληνική λόγια μουσική έκφραση, ήδη από την Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή
των αρχών του 20ου αιώνα.
Θεματική Ενότητα με αναφορά στην Ήπειρο
Η γνήσια Ηπειρωτική καταγωγή του Ντίνου Κωνσταντινίδη ανιχνεύεται από την
πλευρά του πατέρα του στα Μάρμαρα Ιωαννίνων και της μητέρας του στην Άρτα. Ο
ίδιος γεννήθηκε, έζησε τα παιδικά του χρόνια και πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού,
μέχρι τη λήξη του πολέμου, στα Ιωάννινα, οπότε η οικογένειά του έφυγε στην Αθήνα.
Συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά και μνεία πραγματοποιεί ο συνθέτης στο
τοπωνύμιο της ιδιαίτερης πατρίδας του, ήδη από τη δεκαετία 1970-1980, με σειρές
οργανικών και φωνητικών συνόλων, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, στοιχεία της
ελληνικής υπαίθρου, παραδοσιακά, λαογραφικά, αρχαιοελληνικά, βυζαντινά και
σύγχρονα.
Κύκλος Οργανικών Συνόλων Βουνά της Ηπείρου
Η πρώτη έμμεση παραπομπή στην Ήπειρο, πραγματοποιείται με την πέμπτη σπουδή
υπό τον υπότιτλο V. Pentatonic, από τις Σπουδές του 20ου Αιώνα για Δύο Βιολιά2, με
πρώτη έκδοση ως (18 Σπουδές), οp.LRC14a, το 1970, και δεύτερη (14 Σπουδές),
op.LRC14e, το 1979. Τα έργα αποτελούν συλλογές σπουδών για δυο βιολιά, που
επιστρατεύουν διάφορες συνθετικές τεχνικές του 20ου αιώνα, γραμμένες με τον
εκπαιδευτικό σκοπό να εξοικειώσουν τους βιολονίστες με τις σύγχρονες τεχνικές. Η
σπουδή Pentatonic αποτέλεσε την αφόρμηση και συσχετίστηκε με μια σειρά
ποικίλων διατυπώσεων, διαρθρώσεων, μορφοποιήσεων, μεταλλάξεων και
επανεπεξεργασιών. Ως αφετηρία αναφέρεται το Πεντατονικό για Σόλο Βιολί και
Πιάνο, op.LRC19, του 1971, το οποίο αντικαταστάθηκε από το Στο Χωριό το 1980,
και εντάχθηκε ως η πρώτη κίνηση στο έργο, Βουνά της Ηπείρου για Βιολί και
Πιάνο, op.LRC73a. Στον τίτλο του επισημαίνεται η χαρακτηριστική τοπωνυμική
δήλωση της γεωγραφικής περιοχής της καταβολής του, ως ενδεικτική αναφορά του
2
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συνθέτη, που όχι μόνο δεν ξεχνάει τις ρίζες του, αλλά φροντίζει με σαφήνεια να τις
προβάλλει παγκοσμίως. Το έργο γράφτηκε στη μνήμη των γονέων του συνθέτη, είναι
τροπικό και χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά του ελληνικού ρυθμού, συγκοπτόμενους
σχηματισμούς και πολυσυγχορδιακά ακούσματα. Η σύνθεση είχε αρχικά γραφτεί το
ίδιο έτος στην ορχηστρική μορφή Βουνά της Ηπείρου για Bιολί και Oρχήστρα,
op.LRC73b, με παραγγελία του John Demos, καθηγητή του Georgia State University,
Greek Orthodox Clergy-Laity Congress3.
Στις ηχοχρωματικές εκδοχές της πρώτης κίνησης του έργου Βουνά της Ηπείρου για
Βιολί και Πιάνο, op.LRC73a, εντάσσεται η μεταγραφή της υπό τον τίτλο Στο Χωριό
για σόλο Όμποε/Κλαρινέτο/Βιόλα και Πιάνο, οp.LRC69.
Mε υπότιτλο Βουνά της Ηπείρου και την ίδια περιγραφή ως προς τη μουσική
γλώσσα και το περιεχόμενό τους αναφέρονται και τα ακόλουθα τρία έργα:
Κοντσερτίνο για Ευφώνιο ή Τούμπα και Πιάνο, op.LRC70a, και Κοντσερτίνο για
Ευφώνιο ή Τούμπα και Ορχήστρα Πνευστών, op.LRC70b, του 1980, καθώς και
Κοντσερτίνο για Ευφώνιο ή Τούμπα και Ορχήστρα, op.LRC70c, του 1981 και 1995.
Κύκλος Τραγούδια για την Ήπειρο
Υπό τον τίτλο Τέσσερα Τραγούδια για την Ήπειρο ο Ν. Κωνσταντινίδης
δημιούργησε μια σειρά έργων φωνητικών και οργανικών συνόλων, με αφορμή την
παράκληση της Γεωργίας Τέντα, ενόσω βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για σεμινάρια
και ρεσιτάλ, να συνθέσει τραγούδια για φωνή και κρουστά. Ο συνθέτης επέλεξε
τέσσερα ποιήματα από το Δοκίμιο του πατέρα της Νίκου Τέντα4: H Ήπειρος στην
ποίηση της Χρυσάνθης Ζιτσαίας5 (2001), πραγματοποιώντας έτσι την ταυτόχρονη
συνάντηση τριών Ηπειρωτών, δεδομένου ότι το φιλολογικό ψευδώνυμο της ποιήτριας,
προδίδει την, επίσης, ηπειρωτική καταγωγή της. Τα Τέσσερα Τραγούδια για την
Ήπειρο, σε ποιήματα της Χρυσάνθης Ζιτσαίας για Σοπράνο και Κρουστά,
οp.LRC214a, και τα Τραγούδια για την Ήπειρο για Φωνή και Πιάνο,
οp.LRC214b, γράφτηκαν το 2002. Στον ίδιο κύκλο εντάσσονται και οι ακόλουθες
εκδοχές του έργου του ίδιου έτους: Τραγούδια για την Ήπειρο για Άλτο Σαξόφωνο
και Πιάνο, op.LRC214c, ως μεταγραφή του προηγούμενου, καθώς και οι τρίο
διασκευές Τραγούδια για την Ήπειρο για Σοπράνο, Μέτζο-Σοπράνο και Πιάνο,
op.LRC214d, και Τραγούδια για την Ήπειρο για Σοπράνο, Άλτο Σαξόφωνο και
Πιάνο, op.LRC214f, γραμμένο για το σύνολο Κέλαδος, όπως σημειώνεται στο
εσώφυλλο του μουσικού κειμένου.
Με κείμενο αναφοράς την εκδοχή για Άλτο Σαξόφωνο και Πιάνο, op.LRC214c,
διαπιστώνεται ότι την τριμερή μορφή του πρώτου μέρους, με τίτλο Τραγούδι σε
Παληό Σκοπό-Για τον Σοπέν συνθέτουν, στο Α, δύο απλές μελωδίες. Η πρώτη, με
μελαγχολικό απαγγελτικό ύφος, δομείται και εκτυλίσσεται πάνω σε ένα πολύ αργό
και χαρακτηριστικό ρυθμικό συνοδευτικό οστινάτο, εναλλασσόμενων συνηχήσεων
τρίτης και έβδομης, ενώ η δεύτερη με λυρική ρομαντική νοσταλγική διάθεση, σε
3
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κίνηση που προκαλείται από συνοδευτικούς σχηματισμούς κλασικών προτύπων. Η
ατμόσφαιρα ζωηρεύει με την παρεμβολή του Β γρήγορου χορευτικού μέρους με
μετρικό οπλισμό 7/8 και την ένδειξη Fast – Greek Dance, ενώ η επαναφορά στο Α
γίνεται με αναστροφή της σειράς των μελωδιών, προτάσσοντας τη λυρική περιγραφή
των αναμνηστικών ερωτήσεων στον αργό στοχαστικό απαγγελτικό χαρακτήρα της
εισαγωγής, που λειτουργεί και ως επίλογος. Στο δεύτερο μέρος, που προσδιορίζεται
ως Ο Χορός – Για τον Ελληνικό χορό, ένα εισαγωγικό μοτιβικό πρελούδιο στα 2/4
οδηγεί στον Ελληνικό χορό των 7/8, που επισημαίνεται με την ένδειξη Greek Dance,
διαθέτει άμεση και αναγνωρίσιμη μελωδική παραπομπή σε παραδοσιακό σκοπό, ενώ
η ροή του διακόπτεται με ενδιάμεσες επιστροφές στο αρχικό εισαγωγικό μοτίβο, που
κατά τις εμφανίσεις του μεταλλάσσεται σε μετρικές παρουσίες των 3/4 ή και 5/8, ενώ
το μεσαίο τμήμα του μέρους στο μέτρο των 4/4, φαίνεται να ενσωματώνει το βάρος
της ζωής, ως ρυθμική απεικόνιση του νοήματος του ποιητικού κειμένου. Το αργό
ρυθμικό Σκηνικό, με αναφορά από τη Ζιτσαία σε Δελφικό Ύμνο, με την ένδειξη
recitative για το σόλο μέρος, τη συχνή χρήση των πυκνών οριζόντιων ρυθμικών
σχηματισμών του, καθώς και την κίνηση των μετατροπιών του μετρικού οπλισμού
μεταξύ των 5, 6, 4 και 7/4, δημιουργεί αισθήσεις παραπομπών στη μελισματική
γλώσσα των ύμνων και των ηπειρώτικων παραδοσιακών τραγουδιών και ενισχύει
εκφραστικές χειρονομίες αυτοσχεδιαστικού, απαγγελτικού και ελεύθερου χαρακτήρα,
ατμόσφαιρας και διάθεσης. Το πιάνο αναλαμβάνει τον διττό του ρόλο, είτε με τις
ρυθμικές αντιχρονιστικές ανακρούσεις, που επισημαίνονται με την ένδειξη knock the
piano wood with knuckles, ως αναφορά στις σύγχρονες εκτεταμένες τεχνικές, που
αναπτύχθηκαν κυρίως στην Αμερική κατά τον 20ο αιώνα, είτε με συγχορδίες σε
αρπισματική μορφή να παραπέμπουν σε ήχο αρχαίου χορδόφωνου οργάνου. Έτσι
σμίγει το παρελθόν με το παρόν, αδράχνοντας στοιχεία και σύμβολα αρχαιοελληνικά,
βυζαντινά, παραδοσιακά, δυτικότροπα και σύγχρονα.
Το αργό και ελεύθερο τέταρτο μέρος Στα Πανηγύρια-Γλέντι και Προσευχή εντάσσει
το απαγγελτικό του ύφος στο μέτρο των 4/4, με το πιάνο και το σαξόφωνο να
υποστηρίζουν την αναδρομή της μνήμης με τον πιο απλό λυρικό συνοδευτικό τρόπο.
Η λιτή συμβολική εικόνα του Α μέρους διακόπτεται από το Γλέντι του ζωηρού χορού
των 7/8 του Β μέρους, όπου επισημαίνεται σταθερά η ένδειξη της προέλευσής του
από παραδοσιακό ελληνικό χορό, ενώ το υλικό του είναι δανεισμένο από το δεύτερο
τραγούδι. Η πανηγυρική ατμόσφαιρα, που μεταφέρει μουσικά αναμνήσεις και εικόνες
από τη φύση και την κοινωνική ζωή της Ηπείρου, επαναλαμβάνεται δύο φορές,
παρουσιάζοντας το Β μέρος εκτεταμένο. Το στοχαστικό Α επαναφέρεται επίσης
εκτεταμένο, ενώ με επιβράδυνση της ρυθμικής αγωγής εισάγεται ένα πολύ αργό
μέρος στο ύφος της προσευχής. Ο επίλογος εισάγεται a tempo, ως απόηχος και με
μικρή παραλλαγή του ίδιου μελωδικού υλικού της προσευχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που προέρχονται από τον ίδιο το συνθέτη, το πιο
πρόσφατο και καλύτερο-όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος- συγγενικό έργο του κύκλου,
είναι ένα μικρό τρίο με τον τίτλο Ελληνικοί Συλλογισμοί για Βιολί, Κλαρινέτο και
Πιάνο, op.LRC230 του 2006, γραμμένο για το Trio Verdehr.
Μορφή Παραδοσιακού Κοντσέρτου
Το Δείγμα Σεβασμού - Ένα Παραδοσιακό Κοντσέρτο με δύο ενορχηστρωτικές
εκδοχές για Φλάουτο και Ορχήστρα ή Έγχορδα, op.LRC110a, ή για Φλάουτο και
Πιάνο, op.LRC110b, γράφτηκε το 1988. Ο Ν. Κωνσταντινίδης προσδιορίζει σαφώς
στον τίτλο, τον παραδοσιακό χαρακτήρα και ύφος του έργου, το περιεχόμενο του
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οποίου είναι εμπνευσμένo από τη δημοτική ελληνική μουσική, χωρίς να δανείζεται
συγκεκριμένο αυτούσιο μουσικό υλικό από αυτή. Σύμφωνα με την περιγραφή του
συνθέτη, η πρώτη κίνηση, Πρελούδιο είναι απλή και ανεπιτήδευτη, με μερικές
εκρήξεις ενθουσιασμού, και οδηγεί στη δεύτερη χωρίς διακοπή. Τα επόμενα δύο μέρη
Ειδύλλιο και Χορός, προδιαθέτουν και προαναγγέλλουν την προγραμματική
ατμόσφαιρα της φύσης τους με τις περιγραφικές επωνυμίες των τίτλων τους να
παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου και της παραδοσιακής
μουσικής αντίστοιχα. Η δεύτερη κίνηση είναι ένα ελεύθερο, αυτοσχεδιαστικό και
εκφραστικό σόλο μέρος για φλάουτο στην αυτοσχεδιαστική μορφή της καντέντσας,
που υποβαστάζεται από μια τετράμετρη συγχορδιακή ακολουθία του πιάνου, ενώ η
τελευταία, σύμφωνα με τον συνθέτη, είναι ένας φρενήρης Χορός, τυπικός της
παραδοσιακής μουσικής των ελληνικών νησιών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του
έργου, γίνεται εμφανής η παρείσδυση μουσικών στοιχείων του ύφους του J.S. Bach.
Το έργο, που προοριζόταν να αποτελέσει μουσικό πορτραίτο, είναι αφιερωμένο στον
Dr. Everett Timm, πρώην Πρύτανη του LSU School of Music, ως προσωπικός φόρος
τιμής, δείγμα ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης για την προσφορά του στη μουσική
στο Baton Rouge6.
Θεματική ενότητα με Αρχαιοελληνικές αναφορές
Κύκλος Οργανικών Συνόλων Ραψωδία
Το έργο Σύνθεση για Φλάουτο, Άρπα και Κρουστά, op.LRC27, του 1973, με
δεύτερη επεξεργασία το 1978, αποτέλεσε την αφετηρία για τον κύκλο Ραψωδία.
Πρόκειται για ένα έντονα λυρικό έργο με πολλές αλλαγές στην ατμόσφαιρα και
χρωματικά εφέ, βασισμένο στα διαστήματα της έβδομης μεγάλης και της τετάρτης
καθαρής. Η αρμονική του γλώσσα αντλεί και σχεδιάζεται με βάση το τετραδικό
σύστημα, ενώ η γραφή των οργανικών του μερών είναι πυκνά πλεγμένη και
συνυφασμένη σε μοναδική υφή. Ανατέθηκε στο συνθέτη από τον αρπίστα Pol Sofras
(Charlotte, North Carolina). Από τη διασκευή του ο Ν. Κωνσταντινίδης δημιούργησε
το 1977-1978, τέσσερις ηχοχρωματικές εκδοχές οργανικών συνόλων μουσικής
δωματίου υπό τον τίτλο Ραψωδία για Όμποε ή Φλάουτο και Άρπα ή Πιάνο,
op.LRC47. Ο χαρακτήρας τους, όπως υποδεικνύει ο τίτλος, είναι ραψωδικός και είναι
εμπνευσμένα από την Ιλιάδα του Ομήρου (Constantinides 1997: Program notes).
Μεταγενέστερες επεξεργασίες και αναθεωρήσεις, που εντάσσονται στον ίδιο κύκλο
αποτελούν η Ραψωδία ΙΙ για Φλάουτο και Πιάνο, op.LRC167a, η Ραψωδία ΙΙ για
Φλάουτο και Άρπα, op.LRC166a, η Ραψωδία ΙΙ για Όμποε και Πιάνο,
op.LRC167b, και η Ραψωδία ΙΙ για Όμποε και Άρπα, op.LRC166b, του 1998.

Κύκλος Τρίο - Μαντείο των Δελφών
Αναφορά στο Μαντείο των Δελφών πραγματοποιεί ο Ν. Κωνσταντινίδης με το
ομώνυμο τρίο για Βιολί, Κλαρινέτο και Πιάνο, op.LRC146a, του 1994. Το έργο υπό
τον τίτλο Σπουδή ΙΙΙ, εντάχθηκε ως η πρώτη κίνηση του Τρίο Νο.3 για Βιολί,
Κλαρινέτο και Πιάνο, op.LRC152, του 1995, με δεύτερη κίνηση με τον τίτλο
6
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Φινάλε. Ανατέθηκε στο συνθέτη από το Verdehr Trio, που έκανε την πρεμιέρα του
στο Weill Recital Hall του Carnegie Hall της Νέας Υόρκης το ίδιο έτος, ενώ η πρώτη
του κίνηση, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Delius Composition Contest.
Στη μεταγενέστερη επεξεργασία του ο συνθέτης αντικατέστησε το κλαρινέτο με άλτο
σαξόφωνο, παρουσιάζοντας την εκδοχή Τρίο Νο.3 για Βιολί, Άλτο Σαξόφωνο και
Πιάνο, op.LRC165, του 1998. Το έργο είναι βασισμένο σε μια τροπική μελωδία με
δημοτικό ύφος, που αναδεικνύει και προβάλλει την ελληνική κληρονομιά του
συνθέτη. Ο δημοτικοφανής αυτός σκοπός εμφανίζεται ως σόλο μέρος στο κλαρινέτο
ή το άλτο σαξόφωνο στην αρχή του έργου. Η ποικιλότροπη επεξεργασία τμημάτων
της μελωδίας, καθώς και των διαστημάτων των τετάρτων και πεμπτών, κατά τη
διάρκεια του έργου, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων τονικών δυνατοτήτων.
Σε μια τρίτη επεξεργασία του 1999, η αυτοτελής πρώτη κίνηση παρουσιάστηκε σε
νέα εκδοχή με φλάουτο, ως Μαντείο των Δελφών (Σπουδή ΙΙΙ) για Βιολί, Φλάουτο
και Πιάνο, op.LRC146b.
Θεματική Ενότητα με αναφορές στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Έργα για Δύο Πιάνα
Η Σουΐτα για Δύο Πιάνα ή Σουΐτα του Διάκου, op.LRC98, του 1985, αποτελείται
από πέντε κινήσεις : I. Θρύλος II. Αναμνήσεις III. Χορός IV. Τραγούδι V. Πανηγύρια.
Προέκυψε από επεξεργασία της μουσικής επένδυσης του ελληνικού θεατρικού έργου
Διάκος για Ορχήστρα Δωματίου, που παρουσιάστηκε στη Nέα Yόρκη από το Lemos
Theater το 1961, ακολουθώντας την ορχηστρική εκδοχή του 1980, Σουΐτα του
Διάκου για Ορχήστρα, op.LRC71. Το έργο πραγματεύεται τη ζωή του έλληνα ήρωα
Αθανάσιου Διάκου, του οποίου οι θαρραλέες και ανδρείες ενέργειες ενέπνευσαν τους
συμπατριώτες του, στα πρώτα στάδια της Ελληνικής επανάστασης για ελευθερία από
τον Τουρκικό ζυγό το 1821. Η μουσική, που επιστρατεύει ελληνικούς ρυθμούς και
τροπικές μελωδίες, έχει ως σκοπό να απεικονίσει και να περιγράψει το χαρακτήρα
της αγροτικής Ελλάδας. Πρόκειται για παραγγελία των Mangos Duo Piano. Στη
Σουΐτα του Διάκου ο συνθέτης χρησιμοποιεί τις ίδιες μουσικές ιδέες του φωνητικού
έργου του συνθέτη Τέσσερα Ελληνικά Τραγούδια για Σοπράνο και Πιάνο, op.LRC23a,
του 1972.
Ενορχηστρωτική μετάλλαξη μιας από τις κινήσεις της Σουΐτας του Διάκου για δύο
Πιάνα αποτελεί ο Χορός για Τέσσερις Άρπες, op.LRC95, του 1985, ως διασκευή
παραδοσιακών Ελληνικών χορών, που μοιράζεται την τροπική τους ποιότητα, τους
ζωηρούς, μικτούς μετρικούς ρυθμούς και τις αλλαγές του μετρικού οπλισμού.
Γράφτηκε για, και πρωτοπαρουσιάστηκε από το New York Harp Ensemble.
Ο Επινίκιος Εορτασμός για Δύο Πιάνα, op.LRC123, του 1990, γράφτηκε με
ανάθεση των Magnos Duo και αποτελεί μεταγραφή για δύο πιάνα του τέταρτου
τελευταίου μέρους της, εμπνευσμένης από τον αγώνα για την ελευθερία, Συμφωνίας
της Λεβεντιάς για μεγάλη Ορχήστρα, έργο 2 του Μανόλη Καλομοίρη (1883-1962). Η
συμφωνία, γράφτηκε τη διετία 1918–1920, και αφιερώθηκε, σύμφωνα με το
σημείωμα του συνθέτη στον Κωστή Παλαμά. Το επονομαζόμενο Νικητήρια βασίζεται
στο βυζαντινό ύμνο Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια, μαζί με τον οποίον
πλέκεται συμφωνικά το ηρωικό θέμα του πρώτου μέρους. Ο συνθέτης της συνέλαβε
τις πρώτες εμπνεύσεις της συμφωνίας αυτής στη Μακεδονία και θέλησε να
μετουσιώσει μουσικά τη συγκίνηση, που του ενέπνευσε η ελληνική λεβεντιά, σε όλες
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της τις εκφάνσεις της ζωής, στη χαρά, στον πόλεμο, στο χορό, στην αγάπη και το
θάνατο7.
Θεματική Ενότητα Μικτών Επιδράσεων
Kύκλος Μεταβλητότητα
Στη σειρά των έργων, που ο Ν. Κωνσταντινίδης τιτλοφορεί Μεταβλητότητα,
πραγματοποιεί τη συναρμογή ετερογενών στοιχείων έμπνευσης. Η έμμεση
παραπομπή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία διαφαίνεται στο σύγχρονο προσωπικό
λυρικό, αλλά και στοχαστικό λόγο του συνθέτη διά της άμεσης αναφοράς και
συναρμογής του ποιήματος Mutability του ριζοσπαστικού και λυρικού ποιητή Percy
Busshe Shelley8 (1792 Αγγλία - 1822 Ιταλία) με στοιχεία της Νεοελληνικής καθώς
και της Ευρωπαϊκής ρομαντικής μουσικής. Η έννοια της μεταβλητότητας ή των
μορφών της ρευστότητας και της αλλαγής, διαφαίνεται ως ένας από τους κεντρικούς
άξονες της φιλοσοφίας και κοσμοθεωρίας του Shelley, γύρω από τον οποίο
διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε τόσο η προσωπική, όσο και η λογοτεχνική, η
κοινωνική και πολιτική του σκέψη, η δράση και οι αγώνες του.
The flower that smiles today Tomorrow dies;
All that we wish to stay Tempts and then flies..9,
Στη Μεταβλητότητα του Βρετανού λογοτέχνη, που μελέτησε και δέχτηκε την
επίδραση των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και ιδιαίτερα του Πλάτωνα,
ανιχνεύεται η επίδραση της φιλοσοφίας του προσωκρατικού Ηράκλειτου (544484π.Χ.) από την Έφεσο, που στην αδιάκοπη αλλαγή, στην αστάθεια αναγνώριζε τον
καθολικό κοσμικό νόμο, θεωρώντας τον κόσμο ως ένα ον, που αλλάζει διαρκώς και
παρουσιάζεται με νέες μορφές. Όλα τρέχουν και τίποτε δεν είναι σταθερό. Πάντα..ρειν,
είναι δε παγίως ουθέν (Αριστ. Περί Ουρανού ΙΙΙ 1 298 b 30). Τα όντα ιέναι τε πάντα
και μένειν ουδέν.. Πάντα χωρεί και ουδέν μένει (Πλάτων.Κρατ.401 D.402 A. στο
Τσέλερ-Νεστλέ 1980:55, 56-57). Στην μουσική υφή του κύκλου της Μεταβλητότητας
του Ν.Κωνσταντινίδη διακρίνεται η μελωδία του τραγουδιού Παπαρούνα του 1936,
ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελαφρού τραγουδιού των αρχών
του 20ου αι, του Έλληνα μουσικοσυνθέτη Αττίκ10. Η έμπνευση και επιλογή του
7

Το Α΄ μέρος Ηρωικά και Παθητικά τραγουδά την ορμή της νιότης και τη χαρά του πάθους και της
νίκης. Το Β΄μέρος Το κοιμητήρι στη βουνοπλαγιά έχει γραφτεί πάνω στο πεζό ποίημα: Πέρα στη
βουνοπλαγιά βαθειά κοιμούνται τα παλληκάρια, μεταδίδοντας τη συγκίνηση, που ένιωσε ο συνθέτης,
περνώντας από ένα απέριττο στρατιωτικό κοιμητήριο της περιοχής Σκρα του μακεδονικού μετώπου
του 1918. Το Γ΄ μέρος Σκέρτσο-γλέντι αποδίδει μια εικόνα γιορτής των παλικαριών, ενσταλάζοντας
ταυτόχρονα τον καημό και τη μοιρολατρεία τους (www.kalomiris.gr// M.Καλομοίρης, Παρτιτούρα του
έργου, Εκδόσεις Ελληνικών Συνθέσεων, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, Αθήνα 1956).
8
Από τους σπουδαιότερους Βρετανούς Ρομαντικούς Λογοτέχνες, αναγνωρισμένος τόσο για τις
κλασικές ποιητικές λυρικές ανθολογίες του, τα επιμήκη ποιητικά του έργα, τα δράματα, όσο και τα
πεζά του έργα, τα δοκίμια, τα μυθιστορήματα, τις κριτικές, καθώς και τις μεταφράσεις του (
www.bartleby.com/139/Shelley Percy Bysshe, Biographical Sketch, Norton 1999a,b: 689-701, 789802).
9
Το ποίημα συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Posthumous Poems του Shelley, που δημοσιεύτηκε το
1824, (http://οll libertyfund.org).
10
Ως Αττίκ είναι γνωστός ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελαφρού τραγουδιού των
αρχών του 20ου αι., ο χαρισματικός και πολυτάλαντος μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, πιανίστας,
σκηνικός παρουσιαστής και ερμηνευτής Κλέων Τριανταφύλλου (1885-1944). Η καλλιτεχνική του
ιδιοσυγκρασία, η μόρφωση, το πνεύμα, η ευγένεια και η ευαισθησία του εκφράστηκαν, τόσο στον
εμπλουτισμό του ελληνικού τραγουδιού με τη μελωδικότητα και τη ρομαντική ατμόσφαιρα της
γαλλικής σχολής, όσο και στον εκπολιτισμό και την ανύψωση της αισθητικής και διανοητικής στάθμης
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συγκεκριμένου πρωτόλειου θεματικού υλικού, το οποίο ο συνθέτης μεταλλάσσει σε
σύγχρονο έντεχνο λόγιο μουσικό λόγο, οφείλεται, προφανώς και στην αναλογία, που
αυτό παρουσιάζει και ως προς το περιεχόμενο των στίχων του. Στον πλουραλισμό
των αναφορών και παραπομπών του μουσικού κειμένου εντοπίζεται και η έντεχνη
απήχηση στοιχείων του τρίτου μέρους Funeral March της Σονάτας για Πιάνο op.35,
Σι ύφεση ελάσσονα του Chopin, ως επιλογή, που συνεισφέρει στην ανάλογη
ρομαντική, λυρική και συνάμα μελαγχολική ατμόσφαιρα.
Το πρώτο έργο της σειράς είναι το Δεύτερο Κουαρτέτο – Μεταβλητότητα για
Σοπράνο και Κουαρτέτο Εγχόρδων, op.LRC61, του 1979. Σύμφωνα με την
περιγραφή του συνθέτη11 οι τρεις κινήσεις του, γρήγορη-αργή-γρήγορη,
επικεντρώνονται γύρω από την ιδέα της διαρκούς αλλαγής, αλλά και
αλληλοσυσχετίζονται μέσω της δημοφιλούς λαϊκής μελωδίας, επονομαζόμενης ως
poppy, που εμφανίζεται κυρίως στο σόλο μέρος, ενώ μετασχηματίζεται ποικολότροπα
και διασπείρεται μεταξύ των εγχόρδων οργάνων σε όλη τη σύνθεση (Constantinides
1994 : The Compositions). Τις ντούο εκδοχές του έργου αποτελούν η Φαντασία
Μεταβλητότητα για Φωνή και Πιάνο, op.LRC57, του 1979, και η Φαντασία
Μεταβλητότητα για Σόλο Άλτο Σαξόφωνο και Πιάνο, op.LRC66, του ίδιου έτους
με αναθεώρηση το 1995, το φωνητικό Φαντασία Μεταβλητότητα για Μπάσο
Βαρύτονο και Πιάνο, op.LRC59, του 1979, που προέκυψε με ανάθεση του Robert
Glass, η Φαντασία Μεταβλητότητα για Σόλο Ευφώνιο και Πιάνο, op.LRC67, του
1979 (1995), και η Φαντασία Μεταβλητότητα για Σόλο Τούμπα και Πιάνο,
op.LRC68, του 1979 (1995).
Ως άλλες ενορχηστρωτικές εκδοχές αναφέρονται τα οργανικά σύνολα
Μεταβλητότητα για Άλτο Σαξόφωνο και Κουαρτέτο Εγχόρδων, op.LRC58,
Μεταβλητότητα για Κλαρινέτο και Κουαρτέτο Εγχόρδων, op.LRC60, του 1979,
Μεταβλητότητα για Kόρνο και Kουαρτέτο Eγχόρδων, op.LRC101, του 1986, καθώς
επίσης και το Κουαρτέτο Εγχόρδων Νο.2 (Μεταβλητότητα), op.LRC 62 του 1979,
που αντλούν το υλικό τους από τo έργο για φωνή και πιάνο.
Θεματική Ενότητα με κοινωνικές και ψυχολογικές αναφορές
Κύκλος Εντύπωση-Παραφροσύνη-Όνειρο-Παραίτηση
Τρία έργα εμπλέκουν το πιάνο στον θεματικό αυτό κύκλο, όπως υποδεικνύουν οι
ομότιτλες τέσσερις κινήσεις τους, καθώς και η υφολογική και μορφοδομική τους
συνάφεια: μία σολιστική πιανιστική διατύπωση στη μορφή της σονάτας και δύο
μεταγενέστερες εκδοχές τρίο του συνθέτη.
Η Σονάτα για Σόλο Πιάνο, op.LRC49, γράφτηκε αρχικά το 1977 (1981), ενώ στην
τελική αναθεωρημένη της μορφή κατέληξε το 1999. Το θεματολογικό της
περιεχόμενο όπως υποδηλώνεται από τους τίτλους των τεσσάρων κινήσεών της,
Εντυπώσεις-Παραφροσύνη-Όνειρο-Παραίτηση, εντάσσει το έργο σε έναν από τους
κύκλους των έργων, που εκφράζουν την κοινωνική ευαισθησία και τους
προβληματισμούς του συνθέτη, ιδιαίτερα για τα ψυχοσυναισθηματικά βιώματα, τις
ανησυχίες και τους αγώνες των νέων ανθρώπων. Οι προγραμματικές αναφορές των
τίτλων των μερών της Σονάτας, που παίζονται χωρίς διακοπή, φαίνονται ως
του ακροαματικού κοινού της προπολεμικής εποχής (Μπόγρης Δ. 1944: τ.411-12, Καλογερόπουλος
1998: 278, 280).
11
http://www.magnipublications.com
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παραπομπές στις χαρακτηριστικά έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις της νεανικής
ηλικίας, και σύμφωνα με την περιγραφή του συνθέτη υπαινίσσονται τον κύκλο των
συναισθηματικών καταστάσεων, που βιώνει ένας νέος κατά τη διάρκεια των
προσπαθειών ένταξης και επιβίωσης σε μια κοινωνία, που διέπεται και προκαλεί
σύγχυση. Το έργο έχει φύση εκλεκτική και χρησιμοποιεί ποικιλία στιλ. Διαμέσου
μιας πλουραλιστικής μουσικής γλώσσας, που ενσωματώνει στην αρμονική της υφή
τεταρτόδμητες συνηχήσεις, πολυσυγχορδίες και clusters, οριζόντιες αλληλουχίες, που
αναμειγνύουν χρωματικότητα, διαστηματική προτίμηση στις 4ες, αλλά και
παραδοσιακές μελωδίες, συντίθονται οι διαφορετικές ατμόσφαιρες των εντυπώσεων,
της παραφροσύνης, του ονείρου και της παραίτησης. Τα περιρρέοντα αρμονικά
περιβάλλοντα ενισχύονται ενεργητικά από μια ευέλικτη και ασταθή ρυθμική υφή, που
υπόκειται σε διαρκείς μετατροπές της μετρικής αγωγής και βρίθει από πολυρυθμικές
κατασκευές, καθώς και ανήσυχους οριζόντιους και κάθετους ρυθμικούς
σχηματισμούς, που προσδίδουν στη συνθετική γραφή χαρακτήρα αυτοσχεδιαστικό,
έναν πιο ασυμβίβαστο χώρο έκφρασης ή τη συμβολική χειρονομία της σύγχυσης. Στο
συγκερασμό των ετερογενών μουσικών στοιχείων προστίθενται ηχητικές εντυπώσεις
και ηχοχρωματικά τοπία, που διαμορφώνονται μέσω σύγχρονων εκτεταμένων
σημειογραφικών τεχνικών. Επιτομικά, οι συναισθηματικές καταστάσεις, εντάσεις, και
ανησυχίες της περιόδου κοινωνικοποίησης της νεανικής δημιουργικής φύσης,
επιτυγχάνεται μέσα από την πρόσμειξη του παλιού με το νέο, του σύγχρονου με το
παραδοσιακό, από μια οπτική συναισθηματικά ρομαντική και ταυτόχρονα
εναρμονισμένη με τις αναζητήσεις των καιρών, μια ψυχή που ονειρεύεται,
παραφρονεί, παραιτείται; Η Σονάτα, που διαρκεί 17 λεπτά, γράφτηκε για την
πιανίστα Nancy Saxon και σύμφωνα με τις σημειώσεις του συνθέτη, η πρώτη της
παρουσίαση έγινε από τον Jon Klibonoff στο Carnegie Recitall Hall, το Νοέμβριο του
1979 (Constantinidis 1997 : Program notes).
Το Τρίο Νο.2 για Βιολί, Τσέλο και Πιάνο, οp.LRC43a, αφιερωμένο στη μητέρα του
συνθέτη, Μαγδαληνή, παρουσιάζει πρώτη χρονολογία γραφής, που προηγείται της
Σονάτας, το 1976, στο ηλεκτρονικό αρχείο του συνθέτη, ενώ η δεύτερη επεξεργασία
των τεσσάρων κινήσεών του, Εντύπωση, Παραφροσύνη, Όνειρο, Παραίτηση του
1988, που αποτελεί διευρυμένη επανασύνθεση της Σονάτας για Πιάνο,
πραγματοποιήθηκε χρονικά μεταξύ των δύο επεξεργασιών της εκδοχής του Τρίο Νο.2
για Τσέλο, Κλαρινέτο και Πιάνο.
Το Τρίο Νο.2 για Τσέλο, Κλαρινέτο και Πιάνο, op.LRC43b, γράφτηκε αρχικά το
1982, ενώ η πιο πρόσφατη αναθεώρηση του μουσικού υλικού των επίσης ομότιτλων
κινήσεών του Εντύπωση, Παραφροσύνη, Όνειρο, Παραίτηση, ως αναπτυγμένης και
εκτεταμένη επανασύνθεσης της Σονάτας για Πιάνο, με διάρκεια 18 λεπτά, έγινε από
το συνθέτη το 1995.
Η Σουΐτα για ένα Νέο για Σόλο Πιάνο, op.LRC74, του 1980 (2000) αποτελεί
επίσης, ενιαίο ερμηνευτικά έργο πέντε κινήσεων. Πρόκειται για προγραμματικό
μουσικό ψυχογράφημα, που αφηγείται τη διαδικασία κοινωνικοποίησης ενός νέου
άντρα, επιχειρώντας να απεικονίσει μέσω μιας σύγχρονης συνθετικής γλώσσας
παραστάσεις της εφηβικής ηλικίας και να εκφράσει τους συναισθηματικούς της
κλυδωνισμούς. Στην πρώτη κίνηση, Περήφανος και Σοβαρός, συγχορδιακοί
σχηματισμοί σε διαφορετικούς ρυθμούς και περιοχές αποτελούν το συνθετικό
ηχητικό υλικό, που επιστρατεύει ο Ν.Κωνσταντινίδης για να αποδώσει την
ευχαρίστηση και ηρεμία, που απολαμβάνει ο νέος τις στιγμές της αυτονομίας, που
του υποβάλλουν οι εσωστρεφείς του τάσεις. Στη δεύτερη κίνηση, με την επωνυμία Το
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Πρώτο Φιλί, η μουσική γλώσσα χρησιμοποιεί εκφραστικά μέσα, που συνδυάζουν την
τρυφερότητα με την ανησυχία ή και τη νευρικότητα. Η τρίτη κίνηση Έναρξη
Μαθημάτων Χορού συσχετίζει τα αισθητά ηλικιακά χαρακτηριστικά της αμηχανίας,
της συστολής και της δυσκολίας αυτοσυγκέντρωσης με τα δηλωτικά ανάπτυξης
ψηγμάτων αυτοσυνείδησης βιώματα των απογοητεύσεων, απωθήσεων, διαψεύσεων
και ματαιώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της πειθαρχημένης κοινωνικοποίησης,
που επιδιώκεται μέσω των μαθημάτων χορού. Πρόκειται μάλλον για προαναγγελία
της τελευταίας κίνησης του έργου με αναφορά στα επονομαζόμενα cotillion, που
αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. ως προγράμματα ομαδικών τάξεων,
που χρησιμοποιούν το χορό ως αλληλεπιδραστικό μέσο για την άσκηση τρόπων και
συμπεριφοράς, την εξουδετέρωση ψυχολογικών αναστολών και τη διδασκαλία
σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων12. Το μουσικό στοιχείο της έκπληξης ή και του
αιφνιδιασμού ενσωματώνεται με το δανεισμό υλικού βαρυμένων συγχορδιακών
φθόγγων (3ης, 5ης, ή 7ης ) από τα blues και τη τζαζ. Στην τέταρτη κίνηση με το
συνθετικό τίτλο Clusteritis, ο Ν. Κωνσταντινίδης διαπώνει ένα είδος μουσικού
λογοπαίγνιου, συναρμόζοντας τη δεσπόζουσα εκτεταμένη τεχνική της ταυτόχρονης
διάφωνης ομαδικής φθογγικής συνήχησης των cluster με την παρεμφατική κατάληξη
“itis”, ως συμβολικής μιας ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό διατυπώνει μουσικά, όπως
δηλώνει ο ίδιος, το αμφίσημο ερώτημα σε ποιον μπορεί να αποδοθεί η αρρώστια
αυτή;13, παραλληλίζοντας την ανάγκη της σύγχρονης σύνθεσης να χρησιμοποιήσει
την τεχνική των cluster, ως ένα απαραίτητο στάδιο στην εξέλιξη της, με την
παθολογικά εθιστική και ψυχαναγκαστική τάση αναζήτησης και αδέξιας διάθεσης
του χρόνου των νέων σε συντροφιές συνομιλήκων, αδιαφορώντας για την ποιότητα
των συναναστροφών τους. Η τελευταία κίνηση Cotillion14, ένας περίτεχνος,
εξεζητημένος χορός, με παραπομπή στη σύγχρονη τυπική μορφή των επίσημων
χορών αποφοίτησης, αποτελεί την πιο μεγάλη σε διάρκεια και λαμπερή κίνηση της
σουΐτας, όπου ο νέος φαίνεται να ισορροπεί, να συμφιλιώνεται με τον εαυτό του και
να ανασυγκροτεί την προσωπικότητά του, βιώνοντας στιγμές χαράς και αγαλλίασης,
παρά τα όσα τον βασανίζουν. Στη δόμηση της μορφής του σε τριμερή ABA
κατασκευή με Coda, το A μέρος είναι το μεγαλύτερο, το B επανεκθέτει υλικό από τις
προηγούμενες τέσσερις κινήσεις, ενώ η Coda, επιτείνοντας το μουσικό υλικό του A,
πυκνώνει κλιμακωτά την εντασιακή φόρτιση του πανηγυρικού επιλόγου. Οι τέσσερις
πρώτες κινήσεις εξισορροπούνται από το πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια Cotillion, το
οποίο λειτουργεί ενοποιητικά, συγκεντρώνοντας και συνθέτοντας υλικό από όλη τη
Σουΐτα. Στη ενιαία μουσική πρόοδο, που δημιουργεί, με αφετηρία την εμφάνιση της
τάσης για αυτονομία της πρώτης κίνησης και της συνακόλουθης διαπίστωσης και
βίωσης του μεταιχμίου των αλλαγών, ανησυχιών, αμφισβητήσεων, συναισθηματικών
κλυδωνισμών και προβλημάτων,ως τον εορτασμό και πανηγυρισμό της κατάκτησης
της σταθεροποίησης και ωρίμανσης της σημαντικής τελευταίας κίνησης, ο συνθέτης
εκδηλώνει τη στοργή, την τρυφερότητα, αλλά και την πεποίθησή του στην ανάγκη
12

www.websters-online-dictionary.org/definition/cotillion.
http://www.magnipublications.com.
14
Ο όρος αναφέρεται ως είδος contre danse στη Γαλλία του 18ου και 19ου αιώνα, με πιθανή συσχέτιση
με τους αγγλικούς αγροτικούς χορούς country του 16ου και 17ου αιώνα, έχει τη μορφή κυκλικού
ζωηρού δομημένου χορού τεσσάρων ζευγαριών με ποικίλα περίπλοκα σχήματα και βήματα. Ως
quadrille αναφέρεται το είδος σε τετράγωνο σχηματισμό (Ulrich Michels 1995 : 423). Η κοινωνική
λειτουργία των contre danses, εντοπίζεται στις συστάσεις και το φλερτ μεταξύ των χορευτών, ενώ το
όνομα του απηχεί τη στιγμιαία επίδειξη των μεσοφοριών κατά τις περιστροφές για αλλαγή συντρόφων.
Οι χοροί διαδόθηκαν στην Αμερική γύρω στο 1772.
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της υγειούς ψυχολογικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης των νέων,ανακηρύσσοντας
τη Σουΐτα, ως παιάνα στη ζωή και την ανάπτυξη. Το έργο ανατέθηκε στο συνθέτη
από τον πιανίστα του LSU, Daniel Sher, που έκανε την πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο
του 1980, στο Community Concerts της πρωτεύουσας της Louisiana, Baton Rouge.
Ορχηστρικές Εκδοχές της Σουΐτας
Το 1981 ο Ν. Κωνσταντινίδης έγραψε τη Σουίτα Νο.2 για Ορχήστρα, op.LRC78a, με
ενορχηστρωτική σύνθεση 2 Κρουστά, Πιάνο, και Ορχήστρα. Οι ομότιτλες πέντε
κινήσεις της που παίζονται, όπως αναφέρει ο ίδιος, χωρίς μεγάλη διακοπή,
διακρίνονται με σαφήνεια ως ξεχωριστές οντότητες, ενώ οι τίτλοι της κάθε μιας
επισημαίνουν και μαρτυρούν τις διαθέσεις και εντυπώσεις, που δημιουργούνται από
τη μουσική.
Το 1990 ο συνθέτης επανεξέτασε και επεξεργάστηκε δεύτερη ενορχηστρωτική
εκδοχή του έργου, ως Σουΐτα Νο. 2 για Ορχήστρα Πνευστών ή πλήρη Ορχήστρα,
Άρπα, Πιάνο, op.LRC78, με ομότιτλες κινήσεις και συνεχόμενη ερμηνευτική
απόδοση των διακριτών, ωστόσο, μερών τους.
Επιλογικά
Η παρούσα πρώτη διερεύνηση των μορφών των πιανιστικών διατυπώσεων και
συμμετοχών στο πληθωρικό δημιουργικό σύνολο του Ντίνου Κωνσταντινίδη,
αποκάλυψε την ύπαρξη σημαντικού αριθμού έργων, στα οποία εντοπίζονται στοιχεία
εθνικής ταυτότητας. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε την αφόρμηση για τη
θεματολογική διερεύνηση και επικέντρωση στα επιμέρους στοιχεία των συνθετικών
μορφών των οργανικών, κυρίως, συνόλων, που ενέχουν πιανιστική εμπλοκή. Ο
εντοπισμός, η κατάταξη και η παρουσίαση των εν λόγω έργων σε θεματικές ενότητες,
αποκαλύπτει την εμφάνιση ποικίλων μορφών και πτυχών Ελληνικότητας στο έργο
του Ηπειρώτη συνθέτη, αναδεικνύοντάς το ως αγαπημένη, προσφιλή καταβολή,
βασικό συστατικό του μουσικού του λόγου και στοιχείο, που διαδραματίζει
ουσιαστικό ρόλο στις προσμείξεις μεγάλου μέρους των συνθέσεων της μέχρι σήμερα
δημιουργικής του πορείας. Η αρχαιότητα και η ιστορία, η παράδοση και η λογοτεχνία
συναρμόζονται, διαμέσου μουσικών και θεματολογικών αναφορών και παραπομπών,
σε σύγχρονη έντεχνη λόγια γραφή και μεταπλάθονται, δια της προσωπικής λυρικής
νεορομαντικής έκφρασης του Ν. Κωνσταντινίδη, σε παγκόσμια μουσική διακήρυξη
της Ελληνικότητας.
Η έννοια της μεταβλητότητας, ως σημαντικά καθοριστικό και ουσιαστικό στοιχείο
του μουσικού του λόγου, ανιχνεύεται στη συναρμογή ετερογενών στοιχείων από το
εύρος του παρόντος και παρελθόντος χρόνου, από άποψη περιεχομένου, μορφής και
ύφους, στο πλήθος των διατυπώσεων, επανασυνθέσεων, επανεξετάσεων,
επαναπροσδιορισμών, αναθεωρήσεων και συσχετισμών, καθώς και στην ποικιλία των
ηχοχρωματικών αναζητήσεων και εκδοχών, που συντελούν στη διαμόρφωση κύκλων
έργων.
Οι νύξεις κοινωνικο-ψυχολογικών αναφορών και θεμάτων, προδίδουν την ιδιαίτερη
ευαισθησία και τον άμεσα κοινωνικά συνδεδεμένο προβληματισμό του συνθέτη με
την εποχή του.
Ο μεγάλος αριθμός και η ευρύτητα των συναρμογών της ελληνικής και παγκόσμιας
λογοτεχνίας, που συντελείται στα φωνητικά έργα του συνθέτη, στα οποία συμμετέχει
ενεργητικά το πιάνο, δε θα ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στα πλαίσια της
παρούσας μελέτης. Συνεπώς, η περαιτέρω και σε βάθος διερεύνηση του πλούτου των
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μορφών, του περιεχομένου, της υφής και των αποχρώσεων, που μεταπλάστηκαν
δημιουργικά στο διακριτό ύφος του συνθέτη, παραμένει πεδίο προς εξερεύνηση. Το
εγχείρημα της ανακάλυψης και διείσδυσης στο τόσο ευρύ φάσμα των πολυδιάστατα
εκπορευόμενων πηγών έμπνευσης και έκφρασης του Έλληνα συνθέτη, διευθυντή
ορχήστρας και παιδαγωγού, που διακρίνεται στη διεθνή μουσική πραγματικότητα,
θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει ενεργητικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση της
νεοελληνικής λόγιας εργογραφίας, στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας μουσικής
οντότητας.
Συγκεντρωτικός Πίνακας
με αναφορά στους πρωτότυπους τίτλους, τις διάρκειες και τις εκδόσεις των έργων15.
Θεματική Ενότητα με αναφορά στην Ελληνική Παραδοσιακή μουσική
Μορφές Παραλλαγών
Theme and Variations for Piano, solo, οp.LRC1, 1965, (9min.), Ed. Philippe Nakas.
Grecian Variations for Solo Viola and String Orchestra, op.LRC106a, 1987,
(20min.), Ed. The Composer’s Library (Magni).
Grecian Variations for Solo Viola and Piano, op.LRC106b, 1991, (20min.), Ed. The
Composer’s Library (Magni).
Θεματική Ενότητα με αναφορά στην Ήπειρο
Κύκλος Οργανικών Συνόλων Βουνά της Ηπείρου
20th Century Studies for Two Violins (18 Studies), op.LRC14a, 1970, (10min), The
Composer’s Library (Magni).
20th Century Studies for Two Violins (14 Studies), op.LRC14e, (10min), 1979, The
Composer’s Library (Magni).
Pentatonic for Violin and Piano, op.LRC19, 1971, (5min), The Composer’s Library
(Magni).
Mountains of Epirus for violin and piano, op.LRC73a, 1980, (8min) The
Composer’s Library (Magni).
Mountains of Epirus for violin and orchestra, op.LRC73b, 1980, Ed.The
Composer’s Library (Magni).
At the Village for solo Ob/Clar/Viola, Piano, op.LRC69, 1980, (4min.), Ed. The
Composer’s Library (Magni) Publications.
Concertino for Euphonium or Tuba and piano, op.LRC70a, 1980, (7min.), Ed.The
Composer’s Library (Magni).
Concertino for Euphonium or Tuba and Wind Orchestra, op.LRC70b, 1980,
(7min.), Ed.The Composer’s Library (Magni).
Concertino for Euphonium or Tuba and Orchestra, op.LRC70c, 1981,(1995)
(7min.), Ed.Cimarron Music and Reproductions (Whaling Music Publishers).
Κύκλος Τραγούδια για την Ήπειρο
15
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Τέσσερα Τραγούδια για την Ήπειρο για Σοπράνο και Κρουστά, op.LRC214a, 2002,
σε ποιήματα της Χρυσάνθης Ζιτσαίας, I.Τραγούδι σε Παληό Σκοπό-Για τον Σοπέν,
II.Ο Χορός – Για τον Ελληνικό χορό, III. Σκηνικό, Δελφικός Ύμνος, ΙV. Στα
Πανηγύρια-Γλέντι και Προσευχή (12min), αντίγραφο χειρογράφου.
Songs from Epirus for Voice and Piano, op.LRC214b, 2002, (12min).
Τραγούδια για την Ήπειρο για Άλτο Σαξόφωνο και Πιάνο, op.LRC214c, 2002,
(12min.), Ed.Magni Publications.
Songs from Epirus for Soprano, Mezzo-Soprano and Piano, op.LRC214d, 2002,
(12min.).
Τραγούδια για την Ήπειρο for Soprano, Alto Saxophone and Piano, op.LRC214f,
2002, (12min.), Ed.Magni Publications.
Hellenic Musings for Violin, Clarinet and Piano, opus LRC230, 2006, (4min).
Μορφή Παραδοσιακού Κοντσέρτου
Homage - A Folk Concerto for Flute and Orchestra (or Strings), op.LRC110a,
1988, (Ob(2)[opt] FHn(2)[opt] Orch/Strings), (16:35min.), Ed. Conners Publications.
Homage - A Folk Concerto for Flute and Piano, op.LRC110b, 1988, I.Prelude II.
Idyll (Cadenza), III. Dance,(16:35min.), Ed. The Composer’s Library (Magni).
Θεματική Ενότητα με Αρχαιοελληνικές αναφορές
Κύκλος Ραψωδία
Composition for Flute, Harp and Percussion, op.LRC27, 1973 (1978), Ensemble,
(4min.), Ed. Seesaw Music Corporation.
Rhapsody for Oboe or Flute and Harp or Piano, op.LRC47, 1977 (1978), Ensemble,
(6:30min.), Ed. Seesaw Music Corporation.
Rhapsody II for Flute and Harp, op.LRC166a, 1998, revised edition, Ensemble,
(6:45min.), Ed. Conners Publications.
Rhapsody II for Flute and Piano, op.LRC167a, 1998, revised edition, Ensemble,
(6:45min.), Ed. Conners Publications.
Rhapsody II for Oboe and Harp, op.LRC166b, 1998, revised edition, Ensemble
(6:45min.), Ed. Conners Publications.
Rhapsody II for Oboe and Piano, op.LRC167b, 1998, revised edition, Ensemble
(6:45min.), Ed. Conners Publications.
Κύκλος Τρίο- Μαντείο των Δελφών
Trio No. 3 for Violin, Clarinet and Piano, op.LRC152, 1995, I.Study III, II. Finale,
Ensemble (1995, clarinet; 1998, alto sax), (17min.), Ed.Conners Publications.
Trio No. 3 for Violin, Alto Saxophone and Piano, op.LRC165, 1998, I.Study III,
II.Finale, Ensemble (1995, clarinet; 1998, alto sax), (17min.), Ed.Conners
Publications.
The Oracle at Delphi (Study III) for Violin, Clarinet and Piano, op.LRC146a,
1994, Ensemble, (9:15), Ed.Conners Publications.
The Oracle at Delphi (Study III) for Violin, Flute and Piano, op.LRC146b, 1999
Ensemble, (9:15), Ed.Conners Publications.
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Θεματική Ενότητα με αναφορές στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Έργα για Δύο Πιάνα
Suite for Two Pianos “Diakos Suite”, op.LRC98, 1985, I. Legend II. Memories III.
Dance IV. Song V. Festivities, (12min), Ed.The Composer’s Library (Magni) Listed,
Diakos Incidental music for Chamber Orchestra, 1961, (20min).
Diakos Suite for Orchestra op.LRC71, 1980, (3 Picc, 2EH, 2BCl, 2CBsn-4,3,3,1Guitar,Timp, 2Perc,Harp, Piano-celesta, Strings), (15min), Ed. The Composer’s
Library (Magni).
Dance for Four Harps, op.LRC95, 1985, (4min.), Ed. The Composer’s Library
(Magni).
After Victory Celebration, οp.LRC123, 1990, (Transcription for two pianos, 4th
movement of the Symphony of the Brave, 1920 by M. Kalomiris), Ensemble, (8min.),
Εd.The composer’s library (Magni).
Θεματική Ενότητα Μικτών Επιδράσεων-Kύκλος Μεταβλητότητα
Mutability for Soprano and String Quartet, op.LRC61,(1979), Poetry P.B.Shelley,
(15min), Ed.The Composer’s Library (Magni).
Mutability Fantasy for Voice and Piano, op.LRC57, (1979), (15min), Ed. The
Composer’s Library (Magni).
Mutability Fantasy for Solo Alto Saxophone and Piano, op.LRC66, 1979 (1995),
(5min.), Ed. Conners Publications.
Mutability Fantasy for Bass Baritone and Piano, op.LRC59, (1979), (15min.), Ed.
The Composer’s Library (Magni).
Mutability Fantasy for Solo Euphonium and Piano, op.LRC67,1979 (1995), (5min.),
Ed. Conners Publications.
Mutability Fantasy for Solo Tuba and Piano, op.LRC68, 1979 (1995), Ed. Conners
Publications.
Mutability for Alto Saxophone and String Quartet, op.LRC58, (1979), Ensemble
(15min.), Ed. The Composer’s Library (Magni).
Mutability for Clarinet and String Quartet, op.LRC60, (1979), Ensemble (15min.),
Ed. The Composer’s Library (Magni).
Mutability for Horn and String Quartet, op.LRC101, (1986), Ensemble (15min.), Ed.
The Composer’s Library (Magni).
String Quartet No.2 (Mutability), op.LRC 62, (Violin 2, Viola, Cello ), 1979, (20min)
Slow-Fast, Slow, Scherzo-Very Fast, Moderate, Ed. The Composer’s Library (Magni)
Θεματική Ενότητα με κοινωνικές και ψυχολογικές αναφορές
Κύκλος Εντύπωση-Παραφροσύνη-Όνειρο-Παραίτηση
Sonata for Solo Piano, op.LRC49, 1977, Ι.Impressions-ΙΙ.Madness-III.DreamIV.Resignation, (17 min), Edition Seesaw Music Corpοration,
Trio No. 2 for Violin, Cello and Piano, op.LRC43a, 1976 (1988), ImpressionMadness-Dream-Resignation, (18min.), Ed. Seesaw Music Corporation.
Trio No. 2 for Cello, Clarinet and Piano, op.LRC43b, 1982, rev. 1995, ImpressionMadness-Dream-Resignation, (18min.), Ed. The Composer’s Library (Magni) Listed.
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Suite for a Young Man, Solo Piano, op.LRC74, 1980 (2000), Ι.Proud and Solemn,
ΙΙ.The First Kiss III. Beginning Dance Lessons IV. Clusteritis V. Cotillion, (12min)
Ed.Musica 21 Publishing.
Suite No.2 for Orchestra, op.LRC78a, 1981, I. Proud and Solemn II. The First Kiss
III. Beginning Dance Lessons IV. Clusteritis V. Cotillion, (Perc(2) Piano Orch),
(12min), Ed. The Composer’s Library (Magni).
Suite No. 2 for Wind Orchestra (or full Orchestra), op.LRC78b, 1990, I.Proud and
Solemn II. The First Kiss III. Beginning Dance Lessons IV. Clusteritis V. Cotillion,
(WOrch/Orch Hrp Piano), (12min), Ed. The Composer’s Library (Magni).
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ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, IMPRESSIONS II
Πέτρος Βούβαρης, λέκτορας
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
vouvaris@uom.gr
Περίληψη
Το Impressions II του Ντίνου Κωνσταντινίδη επιδεικνύει παραδειγματικά την ιδιοτυπία της μουσικοσυνθετικής
του πρακτικής να συνδυάζει μία σχετικά σαφή τάση συντακτικής ενοποίησης του μουσικού υλικού με μία
διάθεση απενοχοποίησης του στιλιστικού εκλεκτικισμού. Οι αντίρροπες αυτές τάσεις εκφράζουν εμβληματικά
το εννοιολογικό δίπολο μοντερνισμού-μεταμοντερνισμού που εν πολλοίς μονοπώλησε τις συζητήσεις περί
αισθητικής κατά το μεγαλύτερο μέρος του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να διερευνήσει την αισθητική πρόταση της μουσικής του Κωνσταντινίδη, εξετάζοντας μέσα από
την περιπτωσιολογική μελέτη του συγκεκριμένου έργου το διαδραστικό πλαίσιο των παραγόντων της
συντακτικής ενότητας και του στιλιστικού πλουραλισμού που την προσδιορίζουν.

Γραμμένο το 1975 για κλαρινέτο και πιάνο και αναθεωρημένο το 1998 σε μεταγραφή
για άλτο σαξόφωνο και πιάνο,1 το Impressions II του Ντίνου Κωνσταντινίδη χαρακτηρίζεται
από μία έκδηλη αίσθηση συντακτικής ενότητας.2 Σύμφωνα με έναν αντιπροσωπευτικό των
μοντερνιστικών ιδεωδών του εικοστού αιώνα ορισμό του Anton Webern, η συντακτική
ενότητα ενός μουσικού έργου διασφαλίζεται από «την εδραίωση της πλέον στενής σχέσης
συνάφειας μεταξύ των μερών που το συνιστούν» (Webern 1963, 42). Εξίσου
αντιπροσωπευτική είναι και η σχεδόν μονοσήμαντη ερμηνεία αυτής της σχέσης με όρους
μοτιβικής συνοχής εκ μέρους της πλειονότητας των εκπροσώπων του μοντερνισμού. 3 Ο
Κωνσταντινίδης φαίνεται να προσυπογράφει την ερμηνεία αυτή, επιδιώκοντας τη συντακτική
ενοποίηση του Impressions II με τη χρήση τεχνικών που εγγυώνται τη μοτιβική του
συνεκτικότητα. Οι τεχνικές αυτές αφορούν στην ήπια επεξεργασία χαρακτηριστικών
μοτιβικών πυρήνων, όχι τόσο ως μεμονωμένες στοιχειακές δομές, όσο ως συνιστώσες
θεματικών φράσεων που παραλλάσσονται διαρκώς κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που ενέχεται
στη διεργασία του θεματικού μετασχηματισμού (thematic transformation).4 Στο πλαίσιο
αυτού του συνδυασμού μοτιβικής επεξεργασίας και θεματικού μετασχηματισμού, η
εναρκτήρια φράση του σαξοφώνου (Παράδειγμα 1α) υφίσταται ελαφρά διαφοροποίηση του
μελωδικού της περιγράμματος (Παράδειγμα 1β), μεταφορά (Παράδειγμα 1γ), αφαίρεση
(Παράδειγμα 1δ), διανθισμό (Παράδειγμα 1ε) και μοτιβική προέκταση (Παράδειγμα 1στ).
Λόγω του μη-δραστικού χαρακτήρα της, η μοτιβική επεξεργασία δεν υπονομεύει τη
θεμελιώδη επιδίωξη του θεματικού μετασχηματισμού να διατηρεί την αναγνωρισιμότητα της
εν λόγω θεματικής φράσης παρά την όποια διαφοροποίηση του εν γένει χαρακτήρα της. 5
Η διεργασία της μοτιβικής επεξεργασίας δεν περιορίζει τις μορφοδομικές της
δυνατότητες εντός των ορίων του συγκερασμού της με την τεχνική του θεματικού
μετασχηματισμού, αλλά αφορά και στις μεμονωμένες μοτιβικές μορφές που αναδύονται σε
διασπορά στη μουσική επιφάνεια του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι πολλές από αυτές τις μοτιβικές μορφές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν
παράγωγα διατονικής επανερμηνείας των μοτιβικών του πρωτολείων. Το έρεισμα για την
τεκμηρίωση μίας τέτοιας θεώρησης εντοπίζεται στους ισχυρούς τονικούς υπαινιγμούς
ορισμένων δομικών ενοτήτων του έργου, όπως, επί παραδείγματι, των πρώτων οκτώ μέτρων
του (Παράδειγμα 2). Η ρυθμική και μετρική έμφαση της εναρκτήριας φράσης του
σαξοφώνου σε λειτουργικές βαθμίδες της κλίμακας της ρε ελάσσονας,6 η ισοκρατική
επέκταση της ομώνυμης συγχορδίας από το πρώτο έως το έκτο μέτρο, το ιδιωματικό πτωτικό
μελωδικό σχήμα της φράσης του σαξοφώνου στο έβδομο και όγδοο μέτρο, καθώς και η
λειτουργικά υπαινικτική καθοδική κίνηση του μπάσου στο όγδοο μέτρο κατά μία τρίτη

2
μεγάλη από το ρε στο σι ύφεση είναι μερικοί από τους παράγοντες που ευθύνονται για την
αίσθηση τονικής κεντρικότητας που δημιουργείται στο εν λόγω απόσπασμα (Παράδειγμα 3).

Παράδειγμα 1. Ενδεικτικοί θεματικοί μετασχηματισμοί της εναρκτήριας φράσης του σαξοφώνου στο
Impressions II του Ντίνου Κωνσταντινίδη.

Παράδειγμα 2. Ντίνος Κωνσταντινίδης, Impressions II, μ. 1-8.
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Παράδειγμα 3. Διαγραμματική αναπαράσταση της μακροσκοπικής φωνοδήγησης (voice-leading) των μ. 1-8
από την εναρκτήρια ενότητα του Impressions II του Ντίνου Κωνσταντινίδη στη βάση μίας τονικής ερμηνείας
της αρμονικής τους δομής.

Παράδειγμα 4. Μοτιβικοί συσχετισμοί εντός διατονικού πλαισίου μεταξύ (α) της έναρξης της πρώτης
υποενότητας (μ. 1-11) και (β) της έναρξης της δεύτερης υποενότητας (μ. 11-26) της πρώτης ενότητας (μ. 1-39)
του Impressions II του Ντίνου Κωνσταντινίδη.
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Στη βάση της παραπάνω ερμηνείας, ο ενδοθεματικός μοτιβικός συσχετισμός των
μελωδικών θραυσμάτων της συνοδείας του πιάνου με την εναρκτήρια φράση του σαξοφώνου
συνίσταται όχι μόνο στη διατήρηση στοιχείων του μελωδικού της περιγράμματος και της
ρυθμικής της δομής, αλλά και στη διατονική επανερμηνεία μοτιβικών της κλασμάτων εντός
του υπαινικτικά τονικού της πλαισίου (Παράδειγμα 4α). Με ανάλογο τρόπο ενισχύεται και
δια-θεματικά η μοτιβική συνοχή του έργου. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η συνεκτικότητα των
δύο πρώτων υποενοτήτων (μ. 1-11 και 11-26) της πρώτης ενότητας του έργου (μ. 1-39)
(Παράδειγμα 4β): το μελωδικό σχήμα με το οποίο το σαξόφωνο ανοίγει τη δεύτερη
υποενότητα σχετίζεται μέσω μεταφοράς (Τ10) με ένα ρυθμομελωδικό στοιχείο που ενυπάρχει
στην εναρκτήρια φράση του σαξοφώνου. Το σχήμα αυτό φαίνεται να αποτελεί στη συνέχεια
αντικείμενο θεματικού μετασχηματισμού, επανεμφανιζόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
σε παραλλαγμένες μορφές που διατηρούν με σαφήνεια τις αναφορές τους στη θεματική
φράση του σαξοφώνου (Παράδειγμα 5).

Παράδειγμα 5. Ενδεικτικοί θεματικοί μετασχηματισμοί της εναρκτήριας φράσης του σαξοφώνου από τη
δεύτερη υποενότητα (μ. 11-26) της πρώτης ενότητας (μ. 1-39) του Impressions II του Ντίνου Κωνσταντινίδη.

Η συντακτική ενότητα του Impressions II δεν διασφαλίζεται μόνο από τη μοτιβική
συνοχή των μουσικών του γεγονότων, αλλά και από τον τρόπο οργάνωσής τους σε δομικές
ενότητες που διατάσσονται στα ίχνη μίας ενιαίας δομικής αφήγησης. Μία τέτοια αφήγηση θα
μπορούσε να αφορά στη φαινομενολογική ερμηνεία της έγχρονης εκδίπλωσης των μοτιβικά
συνεκτικών δομικών ενοτήτων του έργου σε σχέση με τη σχετική σταθερότητα της δομικής

5
και υφολογικής τους οργάνωσης (Πίνακας 1). Στο πλαίσιο μίας τέτοιας αφήγησης, θα
μπορούσε κανείς να επισημάνει τον τρόπο κατά τον οποίο το ιδιαίτερο ύφος της εναρκτήριας
ενότητας Α προσδιορίζεται από την αργή της αγωγή, την υφολογική και ηχοχρωματική της
ανομοιογένεια, την έντονη μεταβλητότητα των επιπέδων δυναμικής, τον ακανόνιστο
επιφανειακό της ρυθμό, το μεγάλο εύρος κατανομής του φθογγικού της υλικού σε περιοχές
τονικών υψών (ρετζίστρα), τη σχετικά αραιή διασπορά των μοτιβικών της μορφών εντός ή
εκτός του πλαισίου θεματικών φράσεων, καθώς και την ασθενή άρθρωση διακριτών
φράσεων εντός των ορίων των κατά τα άλλα ισχυρά αρθρωμένων υποενοτήτων της (μ. 1-11,
11-26, 26-39).7 Η δομική αστάθεια της ενότητας Α γίνεται αντιληπτή κυρίως μέσα από την
αντιπαράθεσή της με τη δομικά σταθερότερη ενότητα Β που ακολουθεί (Παράδειγμα 6):
γρηγορότερο tempo, εντονότερη υφολογική και ηχοχρωματική ομοιογένεια, ομαλότερη
μεταβολή επιπέδων δυναμικής, περισσότερο ομοιογενής επιφανειακός ρυθμός, μικρότερο
εύρος κατανομής του φθογγικού υλικού σε ρετζίστρα, κανονικότερη κατανομή των
μοτιβικών μορφών στη μουσική επιφάνεια, ισχυρότερη άρθρωση συμμετρικών φράσεων,
περισσότερο ρητές τονικές αναφορές. Η ενότητα Β κινείται προς την ολοκλήρωσή της με
σταδιακή επιτάχυνση του επιφανειακού ρυθμού και με ολοένα δραστικότερη ρευστοποίηση
του μοτιβικού υλικού, διεργασίες που οδηγούν εν τέλει στην ολοκληρωτική κατάρρευση της
μουσικής επιφάνειας με τη μορφή σωρευτικής συνήχησης (κλάστερ) στο μ. 67 κάτω από το
βάρος των επίμονα επαναληπτικών μελωδικών στοιχείων του πιάνου και των «άναρθρων»
φθόγγων του σαξοφώνου.
Ενότητα
Μέτρα

Α
1-39

Β
40-67

[ΑΒ]
67-107

Tempo

Slow

Moderato

Slow/Moderate

Γ
108-121
Tempo di
waltz

[ΑΒ]'
122-161

[ΑΒ]''
161-184

Slow/Fast

Slow

Γ (coda)
184-240
Tempo di
waltz

Πίνακας 1. Διαγραμματική αναπαράσταση της μορφολογικής δομής του Impressions II του Ντίνου
Κωνσταντινίδη.

Παράδειγμα 6. Ντίνος Κωνσταντινίδης, Impressions II, αρχή ενότητας Β, μ. 40-44.

Η ενότητα [ΑΒ] που έπεται ανακτά αρχικά το ύφος της ενότητας Α, αυτή τη φορά σε
ένα ακόμη πιο έντονα αποσταθεροποιημένο δομικό και υφολογικό περιβάλλον, για να
κλείσει με αναφορές στην αγωγή, στις θεματικές δομές και στον «βίαιο» τρόπο
ολοκλήρωσης της ενότητας Β. Η ακόλουθη ενότητα Γ συνιστά δομικά και υφολογικά την
πλέον σταθερή ενότητα του έργου, επιτείνοντας τη δράση των ίδιων παραγόντων που
συνέβαλαν αποφασιστικά στη δομική και υφολογική σταθερότητα της ενότητας Β
(Παράδειγμα 7). Οι δύο επόμενες ενότητες [ΑΒ]' και [ΑΒ]'' φέρουν θεματικές, δομικές και
υφολογικές αναφορές στις ενότητες Α και Β, ως επί το πλείστον αποσπασματικές και στο
πλαίσιο χαλαρά οργανωμένων παρατακτικών συνδέσεων, και ενισχύουν τις αποδομιστικές
τάσεις της μουσικής που εκδηλώνονταν περιστασιακά ήδη από την αρχή του έργου ως ένα
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φαινομενικά εγγενές χαρακτηριστικό του. Επιπλέον, η άρθρωση των ορίων των ενοτήτων
[ΑΒ]' και [ΑΒ]'' είναι σαφώς ασθενέστερη σε σχέση με αυτήν των ορίων των ενοτήτων Α και
Β—στον Πίνακα 1 αυτό αποτυπώνεται με τη βοήθεια διακεκομμένων διαχωριστικών
γραμμών μεταξύ των σχετικών κελιών—καθώς ο ηχοχρωματικός παράγοντας είναι αυτός
που κυρίως προσδιορίζει τη διακριτότητά τους (στη πρώτη κυριαρχεί το σόλο πιάνο, στη
δεύτερη το σόλο σαξόφωνο) κι όχι η σαφής ρυθμική και υφολογική τους άρθρωση. Η
ενότητα [ΑΒ]'' οδηγεί εν τέλει απρόσμενα και χωρίς διακοπή στην ανάδυση και
συνακόλουθη αποδόμηση του βαλς και στην οριστική ολοκλήρωση του έργου με το ίδιο
χαρακτηριστικό, τονικά υπαινικτικό «πτωτικό» σχήμα της ενότητας Γ (Παράδειγμα 7, μ.
121).

Παράδειγμα 7. Ντίνος Κωνσταντινίδης, Impressions II, ενότητα Γ, μ. 106-121.

Η δομική αφήγηση του Impressions II, όπως περιγράφηκε παραπάνω, οργανώνει τα
μοτιβικά συνεκτικά μουσικά γεγονότα του έργου σε μία συντακτικά ενοποιημένη ολότητα. Η
καταδείξιμη συντακτική ενότητα του έργου θα μπορούσε να θεωρηθεί φορμαλιστική
εκδήλωση των μοντερνιστικών του τάσεων, καθώς αποτελεί έννοια εμβληματικά
αντιπροσωπευτική της έμφασης του μοντερνισμού στην αισθητική της αυτοτέλειας και της
αυτο-αναφορικότητας του έργου τέχνης. Αυτή η αυτο-αναφορικότητα φαίνεται ωστόσο να
έρχεται σε αντίθεση με την ανοιχτότητα που υπαινίσσονται τα πολλαπλά σημασιολογικά
ενδεχόμενα των λιγότερο ή περισσότερο σαφών στιλιστικών αναφορών του έργου. Έτσι, από
τη μία μεριά οι αναφορές της ενότητας Β στη μουσική τζαζ μέσα από την παρουσία
μελωδικών και αρμονικών σχημάτων που παραπέμπουν σε υπερσυγχορδιακές δομές
ιδιωματικές του τονικού της πλαισίου, και από την άλλη οι αναφορές της ενότητας Γ σε
χαρακτηριστικά μουσικά είδη του 19ου αιώνα (π.χ. βαλς, μαζούρκα) μέσα από την παρουσία
αρχετυπικών μελωδικών, αρμονικών και υφολογικών δομών ανοίγουν ένα στιλιστικό
ορίζοντα που φαίνεται να ωθεί φυγόκεντρα την αισθητική πρόταση του έργου μακριά από
την ουσιοκρατική αυτο-αναφορικότητά του προς έναν ετερο-αναφορικό σημασιολογικό
πλουραλισμό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταμοντέρνος.
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Στρέφοντας κανείς την προσοχή του στην αρχιτεκτονική ως το κατεξοχήν πεδίο
αντιπαράθεσης αναφορικά με τις αισθητικές επιταγές του μεταμοντερνισμού (Kompridis
1993), μπορεί να επιβεβαιώσει τη σημασία που αποδίδεται στο στιλιστικό πλουραλισμό ως
ένα από τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με τον Charles Jencks:
Η μεταμοντέρνα εποχή είναι μία εποχή αδιάκοπων επιλογών, μία εποχή κατά
την οποία καμία ορθοδοξία δεν μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς αυτογνωσία και
ειρωνεία, καθώς όλες οι παραδόσεις φαίνεται να έχουν κύρος . . . Η πρόκληση
που καλείται να αντιμετωπίσει ο μεταμοντέρνος Άμλετ, καθώς έρχεται
αντιμέτωπος με ένα embarras de richesses, είναι να επιλέξει και να
συνδυάσει παραδόσεις εκλεκτικά, να διαλέξει τις παραμέτρους εκείνες του
παρελθόντος και του παρόντος που του φαίνονται περισσότερο σχετικές με
την προκείμενη περίσταση . . . Τα καλύτερα μεταμοντέρνα έργα είναι εκείνα
που είναι ιδιαζόντως διφορούμενα και ειρωνικά, εκείνα που αναδεικνύουν το
εύρος των επιλογών, τη σύγκρουση και την ασυνέχεια των παραδόσεων ως
ιδιαίτερα γνωρίσματά τους, γιατί αυτή η ετερογένεια αποδίδει με τη
μεγαλύτερη δυνατή ενάργεια τον πλουραλισμό μας (Jencks 1989, 7).
Ο Heinrich Klotz επισημαίνει την ανάγκη διαμεσολάβησης της έννοιας του πλουραλισμού
και την επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου της στον προσδιορισμό του αισθητικού
προσανατολισμού του μεταμοντερνισμού σε σχέση με την έννοια της μυθιστορηματικότητας
(fictionality):
Εκείνο που προσδιορίζει επαρκώς το μεταμοντερνισμό είναι η έμφαση που
δίνει στο μυθιστορηματικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής, ένα χαρακτήρα
διαμετρικά αντίθετο προς τις αφαιρετικές τάσεις της μοντέρνας
αρχιτεκτονικής. Τα λεξιλόγια μπορούν να μεταβάλλονται και να εξυπηρετούν
με επάρκεια έντονα αποκλίνουσες μορφές αναπαράστασης και ποικιλίες
περιεχομένων αρκεί να χρησιμοποιούνται ως όροι μυθιστορηματικής
αφήγησης και να προσδίδουν, ως εκ τούτου, νόημα και σημασία (Klotz 1988,
129-30).
Εντός ή εκτός του διαμεσολαβητικού πλαισίου της μυθιστορηματικότητας, ο
πλουραλισμός αποτέλεσε για το μεταμοντερνισμό αντίλογο στην ιδεοληπτική ενασχόληση
του μοντερνισμού με τη δομή, μία ενασχόληση η οποία, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της
αισθητικής αυτονομίας του έργου, απώλεσε τη δημοκρατική διάσταση της συμμετοχικής
σχέσης όλων των ανθρώπων με την τέχνη. Στην προσπάθειά του να ανακτήσει τη διάσταση
αυτή, ο μεταμοντερνισμός διέπραξε το ίδιο κατηγοριακό λάθος που είχε διαπράξει και ο
μοντερνισμός: αναζήτησε τη λύση του προβλήματος εκεί που το πρόβλημα δεν υπήρχε
(Kompridis 1993). Δαιμονοποιώντας τη δομή, ο μεταμοντερνισμός προσπάθησε να λύσει
στιλιστικά ένα πρόβλημα που υπερέβαινε τα ουσιοκρατικά όρια του στιλιστικού πεδίου και
αφορούσε «στον καθημερινό κόσμο, στα ερμηνευτικά μέσα και στο γνωσιολογικό υπόβαθρο
όλων των ατόμων που μιλούν και δρουν μέσα σε αυτόν» (Kompridis 1993, 22).
Η απενοχοποίηση της δομής ανοίγει το δρόμο για τη συμφιλίωσή της με τα
σημασιολογικά ενδεχόμενα της ετερο-αναφορικότητας του έργου. Αντιδρώντας στην τυφλή
πίστη των υπερ-μοντερνιστών συνθετών στη δύναμη του υλικού να μιλά από μόνο του μέσα
από αυτοματοποιημένες τεχνικές (π.χ. ολικός σειραϊσμός), ο Theodor Adorno υπογραμμίζει
την ανάγκη της μουσικής να ανακτήσει τον «κριτικό» της παλμό, προτείνοντας όχι την
εγκατάλειψη των αρχών δόμησης του μοντερνισμού, αλλά το συγκερασμό τους με την
«πυκνότητα της εμπειρίας» μέσα από τον αμφίπλευρο προσδιορισμό καινοτομικών
προοπτικών και απτών ιστορικών εμπειριών (Adorno 2002, 191). Ο Adorno οραματίζεται
ένα μουσικό έργο, οι καινοτόμες τεχνικές σύνθεσης του οποίου δεν θα εκμηδενίζουν το
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υποκείμενο μέσα από την εξουδετέρωση του σημασιολογικού του περιεχομένου, ένα
μουσικό έργο που θα είναι αισθητικά αυτόνομο χωρίς να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο
στον εαυτό του. Η επιφαινόμενη αντίφαση αυτής της θεώρησης με το μοντερνιστικό ιδεώδες
της αυτό-αναφορικότητας αίρεται αν επαναπροσδιορίσει κανείς την ίδια την έννοια της
αισθητικής αυτονομίας. Όπως υποστηρίζει ο Kompridis:
Η αισθητική αυτονομία δεν είναι ανάγκη να γίνεται αντιληπτή με τέτοια
καθαρολογία. Το κανονιστικό ιδεώδες του εσωτερικά συνεκτικού έργου
τέχνης θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί αν μαθαίναμε από την κριτική
κατά της αυτό-αναφορικότητας με έναν περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο,
αν την αντιμετωπίζαμε, δηλαδή, ως κριτική μίας αναγωγικής ερμηνείας της
αυτονομίας. Μία μη-αναγωγική ερμηνεία της αισθητικής αυτονομίας θα
καθοριζόταν από πλαστικές, ευέλικτες και διαλογικές αρχές ενοποίησης. Με
αυτήν την προοπτική, τα γνωσιακά οφέλη που έπονται των μορφοδομικών
επιτευγμάτων του μοντερνισμού δεν θα ήταν ανάγκη να θυσιαστούν
(Kompridis 1993, 17).
Εντός αυτού του ερμηνευτικού πλαισίου θα μπορούσε να διερευνηθεί και η αισθητική
πρόταση του Impressions II, καθώς οι σημασιολογικές αποχρώσεις του μουσικού του υλικού
αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο αισθητικό και ιστορικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να
υπάγονται πλέον στην ίδια λογική με αυτήν από την οποία προήλθαν. Όπως σημειώνει και ο
Alastair Williams αναφορικά με τη μουσική του Wolfgang Rihm, «το υλικό επιστρέφει ως
μορφή ανάμνησης και, ως εκ τούτου, αναφέρεται σε έναν στιλιστικό ορίζοντα χωρίς να
εξαρτάται απόλυτα από αυτόν» (Williams 1999, 41). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το βαλς της ενότητας Γ του Impressions II, το οποίο σημασιοδοτείται όχι τόσο μέσω των
ρητών στιλιστικών του αναφορών στη salonmusik του 19ου αιώνα, όσο μέσω του τρόπου
κατά τον οποίο οι αναφορές αυτές υπονομεύονται (Παράδειγμα 7): οι κυκλικές επαναλήψεις
της επτάμετρης φράσης μέσα σε ένα διαρκές κρεσέντο φαίνεται να ειρωνεύονται την
«αφέλεια» του βαλς, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα μακροδομικά «διάφωνο» και τονικά
ασταθές μουσικό γεγονός με απρόβλεπτες συνέπειες.
Σύμφωνα με τη θεωρία της «αγωνίας της επίδρασης» του Harold Bloom για την
ποίηση, ένα ποίημα προσπαθεί να ξεφύγει από την τυραννική επίδραση ενός προγενέστερου
ποιήματος επιστρατεύοντας εκτός των άλλων και τη ρητορική τεχνική της ειρωνείας, μία
τεχνική η οποία συνίσταται στο να λέει κανείς κάτι και να εννοεί κάτι άλλο (Bloom 1997).
Μέσω της ειρωνείας, το ποίημα αποκαλύπτει την αφέλεια των ιδεαλιστικών επιδιώξεων του
προκατόχου του και την αδυναμία του τελευταίου να κατανοήσει το άτοπο του ίδιου του του
οράματος (Renza 1995). Στο Impressions II, η ειρωνεία δεν αφορά μόνο στον τρόπο κατά
τον οποίο οι επίμονες επαναλήψεις αποσταθεροποιούν ένα δομικά «σύμφωνο» και τονικά
σταθερό μουσικό γεγονός, κάνοντάς το να λέει κάτι (συμφωνία, σταθερότητα) και να εννοεί
κάτι άλλο (διαφωνία, αστάθεια), αλλά και στον τρόπο κατά τον οποίο το εν λόγω γεγονός
πλαισιώνεται από αναφορικά ουδέτερη και τονικά ασταθή μουσική. Ακολουθώντας το
παράδειγμα της απόπειρας του Kevin Korsyn (1991) να διερευνήσει τη σχέση επίδρασης
μεταξύ της Berceuse, Op. 57 του Chopin και της Romanze, Op. 118, No. 5 του Brahms, η
πλαισίωση του βαλς πραγματώνει τον ειρωνικό του σχολιασμό, εκθέτοντας την πραγματική
του θέση στο έργο ως ένα τοπικά σταθερό αλλά μακροσκοπικά ασταθές γεγονός, ως τη
δομικά σταθερή ασυνέχεια μίας συνεχώς ασταθούς δομής. Παραφράζοντας τον Korsyn, αν
το βαλς του Impressions II υπόσχεται την επιστροφή σε μία χαμένη αθωότητα, τότε ο
ειρωνικός του σχολιασμός δηλώνει το ανέφικτο μίας τέτοιας ουτοπικής επιστροφής: το βαλς
συνιστά περισσότερο ανάμνηση παρά απτή παρουσία (Korsyn 1991, 43).8
Η αναφορικότητα μίας τέτοιας ανάμνησης δεν μπορεί παρά να συνδέεται με την
ικανότητα του ακροατή να τη συνάγει κατά τρόπο ανάλογο προς την ικανότητα του
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αναγνώστη να αποφασίζει για τη συνάφεια μίας μυθιστορηματικής αναπαράστασης. Η
αναφορά ως αναπαράσταση απαιτεί από αυτόν που την προσλαμβάνει να επιστρατεύσει
οικείες μεθόδους αφηγηματικής κατανόησης προκειμένου να διαχειριστεί όχι τη
μονοσήμαντη αλήθεια της, αλλά τη συνάφειά της με τον πραγματικό και τον πλασματικό
κόσμο στον οποίο συμμετέχει (Walsh 2007). Η μετατόπιση της έμφασης από την αλήθεια
στη συνάφεια είναι αυτό που διαφοροποιεί τη μυθιστορηματική από τη μη-μυθιστορηματική
αφήγηση. Η ρητορική της μυθιστορηματικότητας εστιάζει στην επικοινωνία και, ως εκ
τούτου, δεν αφορά στην ουσιοκρατική θεώρηση του σημασιολογικού περιεχομένου του
έργου, αλλά στον τρόπο κατά τον οποίο αυτό προσδιορίζεται πλουραλιστικά από την
κοινότητα των αναγνωστών/ακροατών του. Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής, ο
πλουραλισμός των ενδεχόμενων σημασιολογικών αποχρώσεων του Impressions II που
εκπορεύεται από τη ρητορική της μυθιστορηματικότητας των «καταδεικτικών αναφορών»
του (Sperber & Wilson 1995, 54) τεκμηριώνει την επιβεβαίωση της μεταμοντέρνας του
διάστασης.9 Από την άλλη μεριά, ο ειρωνικός σχολιασμός των αναφορών αυτών δηλώνει μία
αντίρροπη τάση εξουδετέρωσης των όποιων ασυνεχειών εντός του πλαισίου μίας ιδιωματικά
μοντερνιστικής κριτικής στάσης απέναντι στο υλικό που αποθαρρύνει τη μεταμοντέρνα
θεώρηση της αισθητικής πρότασης του έργου. Σύμφωνα με τον Jonathan Kramer, ο
μεταμοντερνισμός αποστρέφεται την ειρωνεία, καθώς, «δανείζεται από την ιστορία, χωρίς να
ερμηνεύει, να αναλύει ή να αναθεωρεί» (Kramer 1995, 26).10 Κατά την έννοια αυτή, το
Impressions II φαίνεται να διατηρεί τον κριτικό του παλμό χωρίς να θυσιάζει την υπαινικτική
του πρόθεση να τον επικοινωνήσει μέσω της αναφορικότητάς του. 11 Η αμφίσημη αισθητική
του πρόταση υπερβαίνει εύκολες κατηγοριοποιήσεις, επιβεβαιώνοντας την άποψη του
Alastair Williams σχετικά με το γεγονός ότι:
Όταν η αναφορική μουσική προσεγγιστεί με ευαισθησία, έχει την ικανότητα
να αναδείξει συγγένειες μεταξύ διαφορετικών παραδόσεων και να ενθαρρύνει
τη διασταύρωσή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι παραδόσεις αλλάζουν
επειδή οι σημασίες των παράγωγων αντικειμένων επηρεάζονται από
στρατηγικές σύνθεσης και πρόσληψης ικανές να ξυπνήσουν λανθάνουσες
δυνατότητες, αναδεικνύοντας τη συνάφειά τους χωρίς να χρειάζεται να
συγχωνευτούν (Williams 1999, 39).
Πέρα από κάθε προοπτική διαλεκτικής σύνθεσης που θα ανήγαγε την ανομοιογένεια σε
ομοιογένεια, το Impressions II υποστασιοποιεί τη δυνητικότητα ενός στιλιστικού
πλουραλισμού συντακτικά συνεκτικού, ικανού να δημιουργήσει την εντύπωση ενός
ενοποιημένου και αυτόνομου έργου στα ίχνη μίας δομικής αφηγηματικής γραμμή που
αρνείται να ισοπεδώσει τις ασυνέχειες που το νοηματοδοτούν.
Σημειώσεις
1. Η μεταγραφή έγινε από τον Αθανάσιο Ζέρβα.
2. Ο επιθετικός προσδιορισμός «συντακτική» χρησιμοποιείται εδώ προκειμένου να
υποδηλωθεί η αντιδιαστολή του με τον επιθετικό προσδιορισμό «σημασιολογική».
3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης του μοντερνισμού να εμμένει σε ζητήματα
μοτιβικής συνοχής αποτελεί η πραγματεία του Arnold Schoenberg για τον Johannes Brahms
(1984). Σχετικά με τη σημασιολογική ερμηνεία της τάσης αυτής ως έκφραση της
προσπάθειας πολλών συνθετών του εικοστού αιώνα να διαχειριστούν την «αγωνία της
επίδρασης» των επιτευγμάτων του τονικού παρελθόντος βλ. Straus 1990.
4. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την τεχνική του θεματικού μετασχηματισμού, βλ.
McDonald.
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5. Το γεγονός ότι το κατεξοχήν αντικείμενο του θεματικού μετασχηματισμού είναι ο
χαρακτήρας και όχι η δομή της εκάστοτε θεματικής ενότητας υπογραμμίζει και ο Rosen στη
σχετική συζήτηση αναφορικά με τη μουσική του Liszt (1998: 480-1).
6. Το ρε ύφεση στο δεύτερο μέτρο ερμηνεύεται εδώ εναρμόνια ως ντο δίεση.
7. Από τις εν λόγω υποενότητες, η πρώτη και η δεύτερη κλείνουν απότομα μετά από
δραστική επιτάχυνση του ομοιογενοποιημένου επιφανειακού ρυθμού και βίαιη
εξουδετέρωση του μοτιβικού τους περιεχομένου. Η τρίτη υποενότητα κλείνει υποτονικά, με
την πλέον αφαιρετική μορφή της ρευστοποιημένης εναρκτήριας φράσης του σαξοφώνου
από τη δεύτερη υποενότητα (Παράδειγμα 5δ, μ. 38-39).
8. Ακολουθώντας κανείς περαιτέρω το ως άνω επιχείρημα αναφορικά με την ερμηνεία του
σημασιολογικού περιεχομένου της ενότητας Γ, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πολυεπίπεδο
παιχνίδι αμφισημιών: ο κύκλος των δυνητικά ατέρμονων επαναλήψεων της επτάμετρης
φράσης (Παράδειγμα 7, μ. 108-114) διακόπτεται από την παρείσφρηση μίας αφηρημένης
intra-opus ανάμνησης (μ. 115-120) που ειρωνεύεται το βαλς, κλείνοντας το πλαίσιο της μηαναφορικής μουσικής που το περιβάλει. Το χαρακτηριστικό «πτωτικό» σχήμα που ακολουθεί
(μ. 121) λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο, ανάγοντας τώρα την πλαισιωμένη αφαίρεση των
μέτρων 115-118 σε παροδική ασυνέχεια. Το έωλο της επιστροφής στην ανεπανόρθωτα
χαμένη αθωότητα που υπόσχεται η ενότητα Γ επικυρώνεται από τη δομικά και υφολογικά
ασταθή μουσική που ακολουθεί, για να διαψευστεί εν τέλει από την απροσδόκητη επιστροφή
του χαρακτηριστικού «πτωτικού» σχήματος που κλείνει το έργο, αναδιακηρύσσοντας την
πίστη της μουσικής στην ουτοπία του τονικού της παρελθόντος.
9. Οι Sperber και Wilson χρησιμοποιούν τον επιθετικό προσδιορισμό «καταδεικτική»
(ostensive) προκειμένου να περιγράψουν κάθε συμπεριφορά που είναι δηλωτική «της
πρόθεσής της να δηλώσει κάτι» (1995, 54). Ο όρος «καταδεικτική αναφορά» θα μπορούσε
να θεωρηθεί συναφής με την έννοια της «ιδιότητας» (attribute) που χρησιμοποιεί ο Nicholas
Cook (2001) για να περιγράψει το γεγονός ότι όταν οι ακροατές αντλούν νόημα από τη
μουσική, εστιάζουν στις ιδιότητες εκείνες οι οποίες υποστηρίζουν το νόημα αυτό.
Ως μεριστικός παράγοντας της έννοιας «καταδεικτικός ορισμός», ο όρος
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Umberto Eco για να περιγράψει τον τρόπο κατά
τον οποίο οι άνθρωποι διαβιβάζουν μηνύματα μιμούμενοι πράξεις, όπως, επί παραδείγματι,
όταν κρατάει κάποιος ένα πακέτο τσιγάρα και ρωτάει τον διπλανό του: «Θέλεις ένα;» (Eco
1976, 224). Ο Wittgenstein (2009) στέκεται επικριτικά απέναντι στη χρήση ορισμών τέτοιου
τύπου, καθώς δεν θεωρεί ότι εξηγούν επαρκώς την κανονιστικότητα της γλώσσας.
10. Ο Kramer αναγνωρίζει την απόκλιση της άποψής του σχετικά με τον αποκλεισμό της
ειρωνείας από τις ρητορικές τεχνικές του μεταμοντερνισμού από αυτήν πολλών ερευνητών
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αρχιτεκτονικής (ενδεικτικά βλ. Jencks 1989,
Porphyrios 1989).
11. Ο Kramer κατηγοριοποιεί έργα παρόμοιας αισθητικής πρότασης με αυτήν του
Impressions II, εντάσσοντάς τα στο ρεύμα του αποκαλούμενου «νεοσυντηρητικού
μεταμοντερνισμού» (Kramer 1995, 21-22)
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Το op. 86 του Δημήτρη Θέμελη
του Μάρκου Φ. Δραγούμη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το op. 86 του Δημήτρη Θέμελη είναι η 3η από τις 5 Συμφωνίες που έχει γράψει μέχρι
σήμερα. Ολοκληρώθηκε το 2002 και δόθηκε σε α’ εκτέλεση ένα χρόνο μετά από τη Σκωτσέζικη
Συμφωνική Ορχήστρα του BBC στη Γλασκόβη. Είναι εμπνευσμένη από την "Ωδή για να θυμόμαστε
τους Ήρωες" που είναι και ο τίτλος της. Η σχέση της με την "ωδή" (ποίημα του πατέρα του συνθέτη)
αντανακλάται ιδίως στο μεγαλόπνευστο 1ο μέρος. Από τα τρία μέρη (Γρήγορο – Αργό - Γρήγορο) το
πρώτο διαρκεί 10΄ όσο και τα υπόλοιπα δύο. Βασίζεται σ’ ένα επιβλητικό δωδεκαφθογγικό θέμα και
είναι κτισμένο ελεύθερα πάνω στη φόρμα σονάτας. Το τρίτο μέρος ακολουθεί τη φόρμα "ροντό", ενώ
το μεσαίο χρησιμοποιεί μια δημοτική μελωδία (τραγούδι του γάμου) που ηχογράφησε ο ίδιος ο
συνθέτης στον Τρίλοφο του νομού Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Θέμελης πέρασε από το βιολί, τη μουσικολογία και τη
διδασκαλία στη σύνθεση σχετικά αργά. Ξεκίνησε στα σαράντα (1970) γράφοντας
κυρίως τραγούδια. Το 1980 άρχισαν να τον απασχολούν λίγο και οι μεγαλύτερες
φόρμες, όπως το Κονσέρτο.
Το 1990 έγραψε το πρώτο από τα 18 Κουαρτέτα του για έγχορδα και το 1998
την πρώτη από τις 5 Συμφωνίες του. Θα μας απασχολήσει εδώ η 3 η Συμφωνία op. 86
που γράφτηκε το 2002 και παίχτηκε σε πρώτη εκτέλεση την Παρασκευή 28/02/2003
στη Γλασκόβη από τη Σκωτσέζικη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση
του Ερρίκου Φρεζή.
Ο γενικός τίτλος του έργου "Ωδή για να θυμόμαστε τους Ήρωες" προέρχεται
από το ομώνυμο ποίημα (1949) του Γιώργου Θέμελη, πατέρα του συνθέτη. Η ωδή
αυτή χωρίζεται σε πέντε ενότητες: Προοίμιο, Καραϊσκάκης, Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι, Αθανάσιος Διάκος, Επίλογος. Όσο όμως και αν η μουσική δεν είναι
περιγραφική, εμπνέεται αυτό το μεγαλόπνευστο ύφος του ποιήματος παίρνοντας κάτι
από την έξαρση και τον εκστατικό του χαρακτήρα.
Προχωρούμε τώρα σε μια λεπτομερή ανάλυση του έργου που χωρίζεται σε
τρία μέρη.
Το πρώτο μέρος (Moderato con motto) κτισμένο με αρκετή ελευθερία πάνω
στη φόρμα «σονάτα», έχει ένα χαρακτήρα επικό (παρά την παιχνιδιάρικη διάθεση
των δεύτερων θεμάτων) και διαπνέεται από έντονο σφρίγος και νεανική ορμή.
Αρχίζει με άμεση δυνατή εξαγγελία του κύριου θέματος (Α) απ’ όλα τα όργανα
ουνίσονο πλην του piccolo (βλ. Θεματικό Κατάλογο της 3ης Συμφωνίας). Τα
τύμπανα, που προορίζονται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ακούγονται ήδη από
το πρώτο μέτρο. Το θέμα είναι στιβαρό και μεγαλεπήβολο και μετά τη δυναμική
παρουσία του αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο θα στραφεί όλο το
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μέρος. Ένα από τα χαρακτηριστικά του θέματος είναι ότι όλο πλην της "ουράς" του
σχηματίζει μια δωδεκαφθογγική σειρά. Στο μ.8 το Α θα ξανακουστεί λιγότερο έντονα
από τα πρώτα βιολιά, τα φλάουτα και τα όμποε καθώς μερικά από τα υπόλοιπα
όργανα θα πλέκουν γύρω του έναν αντιστικτικό ιστό και τα τύμπανα θα το τονίζουν
με επιβλητικές κρούσεις τέταρτων.
Στο μ. 21 το ίδιο θέμα θ’ ακουστεί ανεβασμένο κατά μισό τόνο από το ντο#.
Θα το ξεκινήσουν οι βιόλες και στο τέταρτο μέτρο θα το ενισχύσουν μερικά από τ’
άλλα όργανα χωρίς όμως τη συμμετοχή των χάλκινων και των κρουστών. Στο μ. 29
ξεκινά μια σύντομη επανάληψη της "κεφαλής" του Α. Στο μ. 35 εμφανίζεται η
"γέφυρα" που μ’ ένα χαρακτηριστικό μοτίβο θα μας οδηγήσει στη δεύτερη θεματική
ενότητα. Σ’ αυτά τα 19 μέτρα εμπλέκονται όλα τα όργανα εκτός απ’ το ξυλόφωνο.
Και εδώ παρουσιάζονται για πρώτη φορά, χωρίς όμως έντονη προβολή, μια σειρά
από τρίηχα που θα πρωταγωνιστήσουν αργότερα. Στο τελευταίο μέτρο του
επεισοδίου έχουμε ένα ritartando με καταληκτική παύση που σημειώνεται ως
αναπνοή με απόστροφο. Ακολουθεί ένα piu mosso που διαρκεί πάνω από 100 μέτρα.
Περιέχει τη ζωηρή δεύτερη θεματική ενότητα (μ. 53-117) και την αρχή της θεματικής
επεξεργασίας (μ. 118-157). Το πρώτο σκέλος (Β1) της δεύτερης ενότητας δουλεύεται
αντιστικτικά από τις τρομπέτες και συνοδεύεται από pizzicati. Ακολουθεί μια
δεύτερη παρουσίασή του σε μορφή κανόνα με αλλαγμένη συνοδεία πάλι απ’ τα
έγχορδα, ενώ αρχίζει να παίρνει ενεργό μέρος στη διαδικασία της ανάπτυξης το
ξυλόφωνο. Το επόμενο σκέλος (Β2) εισάγεται απ’ τα κόρνα (μ. 79-80) και αμέσως
μετά επαναλαμβάνεται fortissimo απ’ το σύνολο της ορχήστρας σ’ ένα εντυπωσιακό
tutti. Στη συνέχεια το μέτρο από 4/4 γίνεται 2/4, τα χάλκινα σωπαίνουν και ακούγεται
το θέμα διαδοχικά στα βιολιά, τσέλλι, φαγκότα και πάλι βιολιά, ενώ κάποιες
φιγούρες του το οδηγούν μ’ ένα crescendo στην "επεξεργασία" (Durchführung). Η
περίοδος που μόλις περιγράψαμε με το ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο ύφος της
αποτελεί ένα είδος λιλιπούτειου Σκέρτσου μετατοπισμένου και ενσωματωμένου στο
περιβάλλον του πρώτου μέρους. Και ίσως γι’ αυτό δεν χρειάστηκε να υπάρξει
αργότερα Σκέρτσο ως μέρος αυτοτελές, όπως στις περισσότερες μεταμπετοβενικές
συμφωνίες.
Η αρχή της "επεξεργασίας" (μ. 118-157) σηματοδοτείται από την επάνοδο
των κρούσεων των τυμπάνων που κρατάνε το μέτρο. Το Α εμφανίζεται στο μ. 120
από το ντο# και λίγο αργότερα από το σολ#. Το τμήμα αυτό φτάνει γρήγορα σ’ ένα
κορύφωμα στα μ. 137-157 όπου το σύνολο της ορχήστρας και ιδιαίτερα τα κρουστά
οδηγούν σε τετραπλή εξαγγελία (στα χάλκινα μάλιστα σε μορφή κανόνα) του Β1.
Όλο αυτό καταλήγει σε μια δραματική παύση που σημειώνεται με φερμάτα.
Η μουσική τώρα εγκαταλείπει το Piu mosso για το Tempo Primo και για λίγο
ηρεμεί. Σημειωτέον ότι μετά τη φερμάτα ο συνθέτης, αν και θα μπορούσε να
προχωρήσει σε μια επανέκθεση (κοινός τόπος στις περισσότερες συμφωνίες) προτιμά
να την αποφύγει εισάγοντας μια δεύτερη πιο εκτεταμένη "επεξεργασία" (μ. 158-238).
Εδώ στην αρχή, αφού τα έγχορδα προβάλλουν το πρώτο σκέλος του Α, παραχωρούν
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τον λόγο στα πνευστά. Στο μ. 181 η παρτιτούρα σ’ ένα από τα πιο συγκλονιστικά και
απροσδόκητα σημεία της αρχίζει να δονείται για τέσσερα μέτρα fortississimo στο
ρυθμό των τρίηχων που είχαν ακουστεί δειλά κατά την προετοιμασία της πρώτης
εμφάνισης του Β1. Το ξετύλιγμα των τρίηχων συνεχίζεται για ακόμα πέντε μέτρα
αλλά με λιγότερη ένταση καθώς τα χάλκινα με τα τσέλλι και τα φαγκότα χαράζουν
μια ανεξάρτητη κίνηση βασισμένη σ’ ένα ρυθμικό κύτταρο του Β2. Ο αναβρασμός
αυτός καταλαγιάζει στο μ. 190 απ’ όπου ξεκινάει ένα ήσυχο επεισόδιο (tranquillo e
molto espressivo) κυριαρχούμενο από ένα παράγωγο του δεύτερου μισού του Α.
Τα κύρια σημεία της πορείας προς το τέλος της "επεξεργασίας" είναι:
Μέτρα
207-211

212-220

221-227
227-235

Τα τρομπόνια και η τούμπα συμπλέκονται υποβασταζόμενα από
τα τρίηχα των εγχόρδων. Η γραμμή των τρομπονιών είχε
ακουστεί νωρίτερα στη "γέφυρα" απ’ τις τρομπέτες.
Crescendo (με τρίηχα στα έγχορδα και τα ξύλινα και στοιχεία του Α στα
χάλκινα) που καταλήγει σ’ ένα fortississimo πάνω σε μια νότα
tremolando αξίας ολοκλήρου.
Τελευταία ολοκληρωμένη εξαγγελία στα έγχορδα του Α από το λα.
Αντιστικτικό παιχνίδι των χάλκινων με συνοδεία κρουστών. Εδώ ένα
"νέο θέμα" εμφανιζόμενο στα κόρνα συνδυάζεται με στοιχεία από
προηγούμενα θέματα πλην του Α. Αυτό το "νέο θέμα" παράγεται από
την "ουρά" του Α σε αντιστροφή (παρ. 1).
Α (ουρά)

Νέο θέμα

Παρ.1

Το πρώτο μέρος κλείνει με μια εκτεταμένη Coda που αριθμεί πάνω από 100
μέτρα. Απαρτίζεται από τρία τμήματα. Το πρώτο (Piu mosso: μ. 236-245) εισάγοντας
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μια νέα συνοδευτική φιγούρα στα δεύτερα βιολιά, προβάλλει ρυθμικά συντετμημένο
το "νέο θέμα". Το δεύτερο (Piu Allegro: μ. 246-279) με έντονη συμμετοχή των
τυμπάνων που αναλύονται σε όγδοα συνδυάζει το "νέο θέμα" με παραλλαγή του Β2.
Και στο κλείσιμο εξαγγέλλει δυο φορές (τη δεύτερη fortississimo) την "κεφαλή" του
Α. Στο τρίτο (Agitato: 280-338) ένα θυελλώδες πέρασμα (που προκύπτει απ’ το Α
και τη "γέφυρα" σε σύμπτυξη και παραλλαγή) περνάει από τα έγχορδα στα χάλκινα
και στα ξύλινα συνδυαζόμενο στιγμιαία με το Β1 (παρ.2). Και στο diminuendo –
ritartando των τελευταίων μέτρων – όπου ακούγεται λίγο το Α – η πλήρης ορχήστρα
ακουμπάει ήσυχα πάνω στη συγχορδία της ρε μείζονος.
Κεφαλή Α

Σύμπτυξη

Μοτίβο “γέφυρας”

Παραλλαγή

Παρ. 2
Στη συνέχεια η Συμφωνία χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη που διαρκούν 5 λεπτά
το καθένα όσο ολόκληρο το πρώτο μέρος. Το δεύτερο (Adagio com moto) αρχίζει
εκθέτοντας τη μελαγχολική μελωδία ενός τραγουδιού του γάμου στον τρόπο του ρε
που ηχογράφησε και κατέγραψε ο ίδιος ο συνθέτης στον Τρίλοφο του νομού
Θεσσαλονίκης. Αυτό το θέμα των ¾, το γεμάτο υποβλητική γαλήνη και στοχαστική
ενατένιση, παρουσιάζεται διαδοχικά από τα φαγκότα, το αγγλικό κόρνο, τα όμποε, τα
βιολιά, τα κόρνα, το σύνολο των ξύλινων και τέλος τα βιολιά με τις βιόλες.
Συνοδεύεται σταθερά από ένα δακτυλικό μετρικό σχήμα στα τύμπανα και σε κάθε
νέα του παρουσία, πάντα στην ίδια τονικότητα, η συνοδεία του εμπλουτίζεται. Στο
κορύφωμα αυτού του τμήματος (όταν το θέμα περνάει στα κόρνα) έχουμε ένα
crescendo που εξελίσσεται σε forte, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συνοδευτική
δραστηριότητα και απ’ το σημείο αυτό και για δώδεκα μέτρα τα βιολιά και κατόπιν
οι τρομπέτες (μ. 28-39) μας δίνουν μια σειρά από τρίηχα. Το τμήμα αυτό κλείνει με
μια ήσυχη έβδομη εμφάνιση του θέματος στα βιολιά υποβασταζόμενα αποκλειστικά
απ’ τα υπόλοιπα έγχορδα. Ακολουθεί ένα Andante con moto σε 4/4 που βασίζεται σ’
ένα χρωματικό μοτίβο εισαγόμενο απ’ τα κλαρίνα (μ. 48-72). Το θέμα αυτό,
δημιούργημα του συνθέτη, δεν έχει παραδοσιακά στοιχεία. λειτουργεί ως κοντράστ
στο κύριο παραδοσιακό θέμα εμπλουτίζοντας τη δομή αυτού του μεσαίου μέρους της
συμφωνίας. Χαρακτηριστικό στο χρωματικό αυτό θέμα είναι το πήδημα πέμπτης
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ελαττωμένης (μ.50, ρε – λαb1) πριν από την κατάληξη της πρώτης μελωδικής φράσης
του θέματος, όπως επίσης και το πήδημα εβδόμης μικρής (μ. 52, σι 1 – λα2) στην
κατάληξη της δεύτερης μελωδικής φράσης.
Το δεύτερο θέμα, όπως και το προηγούμενο, περνώντας από τα διάφορα
όργανα κορυφώνεται αμέσως μετά την 5η εξαγγελία του απ’ τα τρομπόνια. Τις δύο
τελευταίες φορές παίζεται με ελάχιστη συνοδεία απ’ τα βιολιά στα χαμηλά έγχορδα
και τις βιόλες φορτίζοντας έντονα στο σημείο αυτό τη μελαγχολική ατμόσφαιρα που
έχει δημιουργηθεί από την ιδιαίτερα χαρακτηριστική υφή του κύριου παραδοσιακού
θέματος. Στο σημείο αυτό που αποτελεί και κορύφωση, επανέρχεται το παραδοσιακό
θέμα. Το μέρος κλείνει με μια σύντομη Coda (μ. 73-79) όπου η συγκινητική
δημοτική μελωδία μας αποχαιρετά απ’ τις βιόλες.
Το φινάλε (Allegro vivace) διακρίνεται για τον πλούτο θεμάτων, την ποικιλία των
μέτρων και τον ξέφρενο ρυθμό του. Σ’ αυτό το ελεύθερο και συγκλονιστικό ροντό
επιστρατεύεται παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο το βαρύ πυροβολικό των κρουστών,
δηλ. τα κύμβαλα, η γκρανκάσα, το τρίγωνο και το ταμπούρο. Το ξυλόφωνο όμως
σιωπά ενώ στα τύμπανα εμφανίζεται κατ’ επανάληψιν ο ρυθμός
(ιωνικός απ’ ελάσσονος).
Οι θεματικές ενότητες Α και Β διαδέχονται η μια την άλλη σε τρείς συνολικά
εμφανίσεις. Το Α περιέχει δύο χρωματικά θέματα στο μέτρο των 2/4 και 4/4
αντίστοιχα. Ισάριθμες είναι και οι υποδιαιρέσεις του Β που κινούνται αμφότερες στο
μέτρο 6/8 δίνοντας την αίσθηση μιας ορμητικής ταραντέλας. Στην τρίτη εμφάνιση
του Α (μ.176-184) ανάμεσα στο Α2 και την επανάληψη του Α1 και μετά από μια
δραματική παύση παρεμβάλλεται ένα φρενήρες πέρασμα σαν σίφουνας σε
δεκαταέκτα παιγμένο εκ περιτροπής απ’ τα κλαρινέτα, τα όμποε, τις τρομπέτες με
σουρντίνα και πάλι τα όμποε με τα δεύτερα βιολιά. Στη Coda το μέτρο επιταχύνεται
και γίνεται Piu Allegro quasi Presto. Στο δυναμικό αυτό tutti πρωτοστατεί ένα
νικητήριο σάλπισμα (Γ) που οδηγεί το έργο στην πανηγυρική του κατάληξη πάνω
στη νότα ρε.
Η 3η του Θέμελη δεν είναι απλώς μια άλλη καλή ελληνική Συμφωνία. Μια
τόσο καταρρακτώδης έμπνευση και σφιχτή πλοκή σπάνια παρατηρείται σε πιο
αναγνωρισμένα σύγχρονα έργα της ίδιας κατηγορίας. Αν έλεγα λοιπόν ότι
συγκαταλέγεται μέσα στις λίγες μεγάλες συμφωνίες της εποχής μας νομίζω πως δεν
θα ήμουν υπερβολικός.
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ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ: Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΜΕΛΗ
Αθηνά Κατσανεβάκη, ΕΕΔΙΠ,
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Περίληψη
Ο Δημήτρης Θέμελης γεννήθηκε το 1931 στην Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές με
τη μαθητεία του στην Ικαριώτικη Λύρα. Η πρώτη εμπειρία του στη μουσική δεν είναι τίποτε παρά η
νοσταλγία για το νησί του και μία αναζήτηση των ήχων του μέσα από αυτό. Έτσι, με το μοιραίο ταξίδι
του στην Ικαρία ξεκινά το μουσικό του ταξίδι για το υπόλοιπο της ζωής του. Η ζωή του και οι
μουσικές εμπειρίες του είναι από εκεί και μετά ένας συγκερασμός δύο κόσμων που όχι μόνο δεν
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους αλλά τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον: της Ευρωπαϊκής έντεχνης
μουσικής παιδείας και της προφορικότητας της παραδοσιακής μουσικής του ελληνικού χώρου
ενσαρκωμένη στο νησί του: την Ικαρία.

Βασικός και κοινός τόπος στον τομέα της παραδοσιακής μουσικής είναι το
ζήτημα της εμπειρίας και της συμμετοχής. Όπως αναφέρει ο Timothy Rice υπάρχουν
δύο διαφορετικοί τρόποι για να αναφερθεί κανείς στο θέμα του χρόνου: ο ένας είναι
χρονολογικός και Ιστορικός. Ο άλλος βιωματικός (αναφέρεται στον χρόνο σαν χρόνο
συμμετοχής στην εμπειρία) και φαινομενολογικός: “…two different ways to think
about time. One is chronological and historical; the other is experiential and
phenomenological. . . . Bringing experience into periodized histories suggests that
time doesn’t simply pass in a straight, measured line, but in fact is a fundamental
aspect of our being and experience in the world” (quoting Heidegger 1927, 1962)
(Rice 2003,162-163). Ο παραδοσιακός λοιπόν πολιτισμός όπως τον ονομάζουμε
σήμερα, παίρνοντας μία αναγκαστικά μικρή απόσταση από αυτόν, έχει σαν βάση
μετάδοσης του την προφορικότητα και την συμμετοχή στην κοινότητα (βλ. την
περιγραφή της Jane Sugarman στο Sugarman 1988,7 και την περιγραφή του
αλβανόφωνου τραγουδιού στην περιοχή της Πρέσπας ως “participatory tradition”).
Κάθε πολιτισμικό γίγνεσθαι υπόκειται στην κοινοτική αυτή διαδικασία που θα
ονομάζαμε «κοινοτική δημιουργική λογοκρισία» (βλ και πάλι την περιγραφή της
Jane Sugarman στο Sugarman 1988,7 και Κατσανεβάκη 1998, Μέρος Α, σελ.31) και
η οποία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της «δημιουργικής αφομοίωσης»
(“creative assimilation” βλ. Κατσανεβάκη1998, Μέρος Α,σελ.31). Ο παραδοσιακός
λοιπόν πολιτισμός είναι «συμμετοχικός». Δεν είναι τυχαίο ότι ο Malcolm Chapman,
καθώς περιγράφει την Κελτική μουσική μέσα στα συμφραζόμενά της και την
καθημερινή ζωή αναφέρεται με παρόμοιο τρόπο σε έναν συμμετοχικό πολιτισμό:
“Those who regarded art, music and religion as particularly high-minded specialized
activities, found on looking at Celtic rural life in the nineteenth century that things
that looked like art, music and religion seemed to penetrate the most banal and prosaic
aspects of daily life. The conclusion readily drawn was that all of life, for the Celts,
was a kind of artistic performance, imbued with religiosity. The picture was an
appealing one.” (Chapman, 1994,40).
Αυτή η συμμετοχικότητα φαίνεται να διασπάται μέσα στον σύγχρονο κόσμο
της πληροφορίας. Καθώς η δυνατότητα της πληροφορίας αυξάνεται όλο και
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περισσότερο, διαπιστώνει κανείς ότι ο παγκόσμιος πολιτισμός όλο και λιγότερο
αποτελεί μέρος της καθημερινότητας και όλο και λιγότερο κτήμα του ίδιου του
ανθρώπου:
“The worlds of world music, therefore, have proliferated because we can encounter
them so much more immediately. To whom, we increasingly find ourselves asking, do
the everyday worlds of world music really belong?” (Bohlman 2002,133).
Θα ονομάζαμε λοιπόν τον παραδοσιακό η λαϊκό πολιτισμό με βάση την παλιότερη
ανθρωπολογική ορολογία “participatory culture”. Για αυτό και ο τρόπος της
συστηματικής του προσέγγισης καθιερώθηκε να είναι αυτό που οι ανθρωπολόγοι
ονόμασαν μετά από τον Malinovski «συμμετοχική παρατήρηση» (“participant
observation”βλ. Kuper,1989, 44-45, 138).
Για τους λόγους αυτούς η κοινότητα (community) προκαλεί στα μέλη της την
αναζήτησή της όταν αυτά έχουν γευθεί την συμμετοχή τους σε αυτήν. Η
απομάκρυνσή τους από αυτήν συνήθως δημιουργεί μία κρίση ταυτότητας που
ωστόσο προκαλεί άλλες δημιουργικές διαδικασίες (βλ.Katsanevaki 2008, 52-53). Σε
μια τέτοια κρίση ταυτότητας μπορούμε να ανάγουμε φαινόμενα όπως η ίδρυση των
πολιτιστικών συλλόγων (βλ. για το θέμα αυτό Λουτζάκη, 1999) αλλά και γενικότερα
πολλών άλλων κοινωνικών φαινομένων που παρατηρούμε μέσα στις προσωπικές
βιο-ιστορίες των μελών μίας κοινότητας. Το ίδιο αυτό ζήτημα μας αποκαλύπτει όπως
θα διαπιστώσουμε παρακάτω και η βιο-ιστορία του Δημήτρη Θέμελη.
Αν και συνήθως θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή έντεχνη μουσική, όπως την
ονομάζουμε, συνήθως βασίζεται σε άλλες πρακτικές μετάδοσης στην
πραγματικότητα η έρευνα σε παλιότερες μουσικές έχει αποδείξει ότι η
προφορικότητα και η συμμετοχή ήταν ένα βασικό της χαρακτηριστικό σε κάποια
τουλάχιστον από τα προγενέστερα στάδια διαμόρφωσής της. Βαθμιδόν λοιπόν γίνεται
συνείδηση ότι όλοι οι παράγοντες που κρίνονται απαραίτητοι για μία
εθνομουσικολογική έρευνα αφορούν και την ευρωπαϊκή μουσική και όλα τα είδη
μουσικής που καταγράφονται μέσα από σημειογραφία εφόσον η σημειογραφία δεν
μας λέει «πώς ακούγεται η μουσική και πώς θα την κάνουμε να ακουστεί» (Behague,
172-173). Στην πραγματικότητα είναι η χρονική απόσταση ανάμεσα στα
προγενέστερα αυτά στάδια της προφορικότητας των παραδόσεων αυτών και στην
φορμαλιστική πλέον μετάδοση της μουσικής αυτής που τις διαφοροποιεί από την
γνωστή ως παραδοσιακή μουσική ή λαϊκή μουσική των πολιτισμών. Έτσι ενώ η
λεγόμενη «Ευρωπαϊκή μουσική» γίνεται αντικείμενο έρευνας για την Ιστορική
Μουσικολογία οι «παραδοσιακές» ή λαϊκές μουσικές του κόσμου γίνονται
αντικείμενο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας όπου το
κοινωνικό πλαίσιο (context) λαμβάνεται σοβαρά υπόψην. Αλλά αναπόφευκτα κάπου
οι δύο επιστήμες διακλαδίζονται καθώς όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι ο
Ιστορικός παράγοντας δεν μένει αμέτοχος στην αποκάλυψη των συμφραζομένων ενώ
ακόμη όλο και περισσότερα αστικά μουσικά είδη που συμμετέχουν σε διαδικασίες
φορμαλιστικής μετάδοσης γίνονται αντικείμενα μελέτης της Εθνομουσικολογίας και
της Μουσικής Ανθρωπολογίας.
Σε χώρες όπου η δι-αντίδραση των δύο παραδόσεων και των δύο αυτών
αντιλήψεων είναι έντονα υπαρκτή, δεν είναι παράξενο να την βρίσκουμε
ενσαρκωμένη σε συγκεκριμένα πρόσωπα που παρουσιάζουν μέσα από την ζωή τους
αυτήν την σχέση δύο μεγάλων πολιτισμών: του έντεχνου και του λαϊκού.
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Ο Δημήτρης Θέμελης είναι μία τέτοια περίπτωση. Γεννήθηκε το 1931 στην
Θεσσαλονίκη1. Ξεκίνησε τις μουσικές του Σπουδές με την μαθητεία του στην
Ικαριώτικη Λύρα. Η πρώτη εμπειρία του στην μουσική δεν είναι τίποτε από μία
δραστική αντανάκλαση ανάμεσα στην νοσταλγία του για το νησί του και μία
αναζήτηση των ήχων του μέσα από αυτό. Έτσι με το μοιραίο ταξίδι του στην Ικαρία
ξεκινά το μουσικό του ταξίδι για το υπόλοιπο της ζωής του (συνέντευξη Δημήτρης
Θεμελης στις 11/4/2010). Η ζωή του και η σχέση της με την μουσική, μας δείχνει τον
τρόπο με τον οποίο δύο φαινομενικά αντίθετες παραδόσεις μπορούν να συμβιώσουν
σε ένα και το αυτό πρόσωπο τροφοδοτώντας αδιάλειπτα η μία την άλλη και
ενισχύοντας η μια την άλλη δια βίου, ενώ ταυτόχρονα η σημασία της κοινότητας και
η αναζήτησή της γίνεται ένας σημαντικός πόλος, μάλλον το αίτιο του αποτελέσματος
της μουσικής του παιδείας ταυτόχρονα με μία ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και η
αρχή για τις μουσικές του σπουδές οι οποίες αρχικά τουλάχιστον είναι καθαρά
παραδοσιακές, εμπειρικές, και συμμετοχικές.
Το ταξίδι του Δημήτρη Θέμελη είναι μία έντονη νοσταλγία για την κοινότητα
στο νησί. Οι λίγες εμπειρίες που έχει τα καλοκαίρια ανασυνθέτουν μέσα του μία
πραγματικότητα βιωματική που είναι αποφασιστική για την μετέπειτα πορεία του. Η
κοινότητα με όλα τα συμφραζόμενά της είναι ένα σύμβολο που θα το αναζητά και θα
αναζητά το ίδιο την δικαίωσή του μέσα από την ίδια την προσωπικότητά του για την
υπόλοιπη ζωή του. Και με αυτόν τον τρόπο η μουσική προκύπτει σαν ένα μέρος
αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι λοιπόν μόνο η αναμφισβήτητη τάση για έκφραση
μεσω των ήχων που κυριαρχεί στον Δημήτρη Θέμελη. Είναι ότι το ίδιο το περιβάλλον
της Ικαρίας, η ζωή εκεί και η εμπειρική σχέση με την μουσική που μπορεί να του
προσφέρει -αλλά ακόμη και η αναζήτηση του νησιού του-, δημιουργούν τις
ευεργετικές προυποθέσεις για την εκπλήρωση του πόθου του να εκφραστεί μέσα από
τον ήχο. Και κατά παράδοξο τρόπο και ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος…. Πώς όμως
περιγράφει ο ίδιος την περίοδο της κατοχής τα γεγονότα και τις συγκυρίες που τον
φέρνουν κοντά στην μουσική;
Στιγμιότυπο 1
«Και έμεινα στην Ικαρία μέχρι τον Απρίλιο του 1944»
«…[Β]ρέθηκα κάτω από περίεργες συνθήκες στην Ικαρία. Το 1940, τον Απρίλιο, είχε
έρθει (γιατί η μητέρα μου καταγόταν από εκεί από την Ικαρία), είχε έρθει ένας
αδερφός της μητέρας μου εδώ στην Θεσσαλονίκη, τότε ήταν νιόπαντρος και νέος 28
χρονώ, και εγώ επειδή πηγαίναμε τα καλοκαίρια, τότε ήμουνα 8-9 ετών, είχα έτσι
νοσταλγία και ήθελα να πάω μαζί του. Ο πατέρας μου, όμως δεν μ’άφηνε, γιατί μου
λέει «στάσου, είναι Απρίλιος… άσε να τελειώσει το σχολικό έτος και να πάμε το
καλοκαίρι». Εγώ όμως δεν τον άκουσα τον πατέρα μου και μπήκα κρυφά στο καράβι
… και ακολούθησα τον θείο μου…και τελικά φτάσαμε στην Ικαρία, γράφτηκα εκεί
στο δημοτικό σχολείο, πέρασα ένα ωραίο καλοκαίρι προπολεμικό… και ώσπου να
αποφασιστεί με ποιόν τρόπο θα γύριζα στην Θεσσαλονίκη μόνος κτλ, κηρύχθηκε ο
ελληνο-ιταλικός πόλεμος… και έμεινα στην Ικαρία μέχρι τον Απρίλιο του ’44…».
Στιγμιότυπο 2
«Αν μου δώσεις δύο οκάδες σταφίδες και σύκα την πήρες».
1

Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο έργο και την βιογραφία του Δημήτρη Θέμελη βλ.Δάνη
1999, και http://users.auth.gr/~marsias/cv_el.html επίσης
http//users.auth.gr/~marsias/homepage_an.html και http://www.parodos.net.gr/themelis.htm , και
http://www.parodos.net.gr/themelis/meletes.htm.

4
« το ’41…… και βέβαια ……πήγαινα στο σχολείο… αλλά παράλληλα ασχολούμουν
και με αγροτικές δουλειές, έβοσκα πρώτα πρώτα τα ζώα του θείου μου: κατσίκια,
πρόβατα -είχαμε και ένα αγελαδάκι-….. Και μια φορά που πήγαινα να βοσκήσω τα
ζώα…… άκουσα ένα παιδί να παίζει λύρα Ικαριώτικη….. και εγώ βέβαια ….ήτανε
πείνα τότε ’41… είχαμε όμως πολλά σύκα και σταφίδες…..και του έδωσα αυτού του
παιδιού….. και μας έπαιζε λύρα …. ενθουσιαστήκαμε … και σε μια στιγμή μου ήρθε
η ιδέα πως θέλω και εγώ… ότι μπορώ και εγώ να παίξω,…. να μάθω….και του λέω
πώς παίζεις ….να! μου λέει να! παίζω έτσι με τα νύχια….και του λέω «την πουλάς
την λύρα»; λέει: «άμα μου δώσεις δύο οκάδες σταφίδες και δυό οκάδες σύκα από
αυτά που μας έδωσες τώρα να φάμε, την πήρες».
Ο Δημήτρης Θέμελης ξεκινά την μουσική του εμπειρία σαν βοσκός. Ένα από τα πιο
παραδοσιακά επαγγέλματα που θα ζήλευαν πολλοί εθνομουσικολόγοι που θα
ασχολούνταν με την παλιά μουσική κατά την διάρκεια μιας έρευνας. Εκεί λαμβάνει
και τις πρώτες του εμπειρίες. Αλλά ήταν και η συγκυρία της πείνας και η
γενναιοδωρία του θείου του, που του επιτρέπει να αποκτήσει την πρώτη του λύρα και
να γίνει ένας μικρός ζηλευτός λυράρης στο νησί.
Στιγμιότυπο 3
«Αστειεύεσαι; Και πώς θα μάθεις!;»
«Τέλος πάντων πηγαίνω εγώ το βράδυ στο σπίτι… τα ζώα βέβαια δεν είχαν προλάβει
να φάνε τα καημένα… ήταν μπαγλαρωμένα ..νηστικά.. ο θείος μου θύμωσε λίγο…
τέλος πάντων την άλλη μέρα του είπα ότι έτσι κι έτσι… θέλω να πάρω την λύρα με
δυό οκάδες... «αστειεύεσαι –λέει- Δημήτρη; Εδώ ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα!
… και πώς θα μάθεις;» Και εν πάση περιπτώση δεν μου χάλασε χατήρι... μου ζύγισε
τα σύκα και τις σταφίδες τα πήγα…, πήρα την λύρα… και την έπαιρνα μαζί μου στα
χωράφια… έτσι μές τον τουρβά με τα σύκα και τις σταφίδες έβαζα και την λύρα και
έπαιζα και σε ένα μήνα έμαθα να παίζω… Και θυμάμαι μετά από ένα μήνα περίπου
που… έπαιξα μια φορά και στο σπίτι ένα βράδυ, περνούσαν από μπροστά και
άρχισαν να φωνάζουν... στο θείο μου έ! Κωστή τί γίνεται έχεις -λέει- γλέντι;… στο
σπίτι σου ακούγονται βιολιά…! Και έτσι αποφάσισα να γίνω μουσικός… και έτσι με
θυμούνται σαν λυράρη στην Ικαρία… βέβαια και αυτό έγινε αφορμή να γίνω
μουσικός τελικά…».
Αυτή ήταν η σταδιοδρομία του Δημήτρη Θέμελη σαν λυράρη στην Ικαρία. Ο
πόλεμος όμως καλά κρατεί και κάποια στιγμή αποφασίζει εξίσου ξαφνικά να γυρίσει
πίσω στους γονείς του. Η νοσταλγία πάλι τον στρέφει στην Θεσσαλονίκη. Και τότε
ξεκινά μία περιπέτεια επικίνδυνη για το ταξίδι της επιστροφής. Σε αυτό το ταξίδι δεν
παύει να λειτουργεί σαν λυράρης μουσικός για τους κατατρεγμένους συμπατριώτες
του.
Στιγμιότυπο 4
«Δόξα Τω Θεώ μου βγήκε σε καλό!»
«Ε! αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα ένας Ικάριος ποιητής ….έγραψε κι ένα
ποίημα… Στον Δημήτρη Θέμελη ….«Τιμονεύοντας τους ήχους και τα κύμματα», και
περιγράφει αυτό το ταξίδι με βάρκα από τον Εύδηλο μέχρι το Λαύριο παρακαλώ..
Οδύσσεια…μια βάρκα πέντε μέτρα χωρίς μηχανή χωρίς τίποτα με πανί και με κουπιά.
Διασχίσαμε όλο το Αιγαίο..μές την κατοχή….μές την κατοχή… Τρομερά
πράματα…».
- Αυτό για ποιό λόγο έγινε τώρα;
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«… Αυτό είναι βέβαια πραγματικά πολύ…, μια σπουδαία ερώτηση..., εγώ βέβαια
είχα… νοσταλγία να γυρίσω σπίτι μου και βέβαια η επιθυμία μου να μάθω βιολί…
και η απελπισία μου βέβαια ότι μπορούσε να συνεχιστεί ο πόλεμος… Και βέβαια θα
μου πείτε πώς με άφησε ο θείος μου γιατί τότε ήμουν δεκατριών χρονώ…, αλλά εγώ
επαναστάτησα… έτσι… είχα φύγει από το σπίτι… βρήκα κάποιους άλλους
ανθρώπους που με υποστήριξαν… και τελικά ο θείος μου έδωσε την συγκατάθεσή
του να κάνω εκείνο το μοιραίο ταξίδι… το επικίνδυνο ταξίδι… ναι… αλλά Δόξα Τω
Θεώ μου βγήκε σε καλό».
Στιγμιότυπο 5
«Ήταν μεγάλη παρηγοριά γι’αυτούς»
«Μας έπιασε φουρτούνα ήδη στην Ικαρία και μας πέταξε στον Αρμενιστή… και τότε
εκεί δεν είχε ξενοδοχεία και τέτοια, είχε κάτι ψαροκαλύβες και είχε βράχια..., μόλις
προλάβαμε και σύραμε την βάρκα…, την τραβήξαμε έξω, και μείναμε μια βδομάδα
σε μία καλύβα… φάγαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε -κάτι ψευτο-προμήθειες-… εγώ
τους έπαιζα και λύρα για να τους παρηγορώ… βέβαια… αυτό ήταν μεγάλη
παρηγοριά για αυτούς…».
Έτσι γυρνά στην Θεσσαλονίκη μέσα από τον κίνδυνο να τορπιλιστεί η βάρκα τους
μετά από μια μικρή στάση στο Λαύριο στο σπίτι του Γιάννη Τσανά. Με την συνοδεία
του Πανεπιστημιακού Χριστίδη ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Εκεί όταν ο πατέρας
του βλέπει ότι παίζει την λύρα του χαρίζει το βιολί του ποιητή Μανώλη
Αναγνωστάκη. Έτσι ο Δημήτρης Θέμελης αποδεικνύει μόνος του την αγάπη του για
την μουσική και υποβάλλει στην οικογένεια του την αναγκαιότητα για τις μουσικές
του σπουδές.
Στιγμιότυπο 6
«Εγώ του χαρίζω το βιολί μου»
«Κι ο πατέρας μου βέβαια μου έφερε ένα βιολί όταν με είδε να παίζω λύρα… και
μάλιστα αυτό το βιολί ήταν το βιολί του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη... τον είχε
μαθητή στο πειραματικό… κι όταν του είπε ότι παίζω βιολί -επειδή αυτός δεν έπαιζε
πια…-, του είπε ‘εγώ του χαρίζω το βιολί μου’. Και το είχε μάλιστα επάνω
σκαλισμένο ένα Μ.Α (Μανώλης Αναγνωστάκης)... και άρχισα να παίζω πρακτικά…
ότι έπαιζα στην λύρα σε μερικές μέρες, μια βδομάδα, τα έπαιζα και στο βιολί».
Στην Θεσσαλονίκη αρχίζει λοιπόν ο κύκλος των σπουδών του στην Ευρωπαϊκή
μουσική. Η σχέση του με το βιολί ξεκινά σαν μεταφορά των ήχων της λύρας επάνω
στο βιολί. Αλλά μαθαίνει και κάποια βάλς και την Κομπαρσίτα απαραίτητα για την
κοινοτική ζωή της γειτονιάς. «Έπαιζα στα πάρτυ» και τότε οι γείτονες του είπαν «εδώ
υπάρχει και κάποιο άλλο παιδάκι που μας παίζει στα πάρτυ: ο Χρηστάκης» Και ήταν
ο Χρήστος, ο Χρήστος Πολυζωϊδης που έγινε στην συνέχεια μεγάλος καθηγητής
βιολιού στην Αυστρία.
Στιγμιότυπο 7
«Και έπαιζα στα πάρτυ»
«Και έμαθα και μερικά τραγούδια της εποχής -το βαλς του Δουνάβεως, τα κύμματα
του Δουνάβεως-... την κομπαρσίτα… και με έπαιρναν στα πάρτυ… και έπαιζα…
(γέλιο)….και απέναντι στην γειτονιά μου «Δημητρίου Πολιορκητού» ποιός έμενε;…
μου λέν «ξέρεις εδώ πέρα υπάρχει και ένα άλλο παιδάκι ο Χρηστάκης που μας παίζει
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και αυτός –λέει- βιολί στα πάρτυ…και ήταν ο Χρήστος Πολυζωίδης που έγινε
σπουδαίος καθηγητής βιολιού στην Αυστρία....ναι …».
Η σχέση του με τον «Χρηστάκη» είναι επίσης κοινοτική και βιωματική. Κάνουν
παρέα και παίζουν ντουέτα. Παίζουν ντουέτα μέχρι που ο Χρηστάκης γνωρίζει την
γυναίκα του την Κατερίνα και τότε το ντουέτο από δύο βιολιά γίνεται βιολί–πιάνο. Ο
Δημήτρης Θέμελης θα διατηρήσει μία βαθειά φιλία με τον Χρήστο Πολυζωϊδη. Χάρη
σ’ αυτήν, στην λύρα του, και στα ντουέτα, σε ενάμισυ χρόνο πέρασε στην Μέση και
σε επτά χρόνια πήρε το δίπλωμά του στο βιολί.
Στιγμιότυπο 8
«Είδα σε ένα αναλόγιο νότες και τρόμαξα!»
-Και τί κάνατε με τον κ. Πολυζωίδη μετά;
«….κάποιος κανόνισε να συναντηθούμε… μένανε σε ένα ημιυπόγειο εκεί.. και οι δυό
με κοντά παντελονάκια… είδα και σε ένα αναλόγιο νότες και τρόμαξα!! …είχε το
Σέϊμπολ … μάθαινε θέσεις…αυτός πήγαινε τρία -τέσσερα χρόνια στο ωδείο… αλλά
εγώ όμως του έπαιξα ένα βάλς και αυτός τα’χασε -λέει- «εσύ παίζεις βιολί»… «δεν
αστειεύεσαι»… με ήχο, με βιμπράτο… γιατί ήμουνα λυράρης… δεν είχα
πρόβλημα… ναι, εσύ παίζεις βιολί δεν αστειεύεσαι… ναι. Αλλά λέω, νότες δεν
ξέρω… Έβλεπα τις νότες και δεν μπορούσα να φανταστώ πώς από χαρτί μπορείς να
κάνεις μουσική.. …(γέλια..) είχα την ψυχολογία του παραδοσιακού οργανοπαίκτη....
κατάλαβες; … Βέβαια! …είχα την ψυχολογία του παραδοσιακού οργανοπαίκτη...».
Η εμπειρία του με το βιολί λοιπόν στηρίχθηκε αρχικά σε μία καθαρά
προφορική παράδοση. Μία παράδοση που αγνοούσε την φορμαλιστική μετάδοση
αλλά που η φορμαλιστική εκπαίδευση θα την ζήλευε. Ωστόσο η σχέση του με τον
«Χρηστάκη» δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτοί οι δύο τρόποι
μουσικής εκπαίδευσης να συγκεραστούν στο πρόσωπο του Δημήτρη Θέμελη. Και
στην συνέχεια να παίξουν το σημαντικότερο ρόλο στην δημιουργία μίας μουσικής
προσωπικότητας που θα έπαιρνε και θα αντλούσε δυνάμεις από δύο διαφορετικούς
αλλά και συνάμα κοντινούς κόσμους: την συστηματική μουσικολογία και την
Ευρωπαϊκή μουσική παράδοση και την τοπική ελληνική παράδοση του νησιού του
που μετουσιώθηκε σε μία αγάπη για την έρευνα της παραδοσιακής μουσικής.
Στιγμιότυπο 9
«Και έτσι μόνος μου βρήκα τον δρόμο μου κάτω από αυτές τις συνθήκες...»
-Δηλαδή, δεν ξέρατε από πριν βιολί.
-«Το βιολί μετά προέκυψε… και ούτε εγώ βέβαια… αγαπούσα την μουσική αλλά δεν
με προόριζαν για μουσικό… και μόνος μου έτσι βρήκα τον δρόμο μου κάτω από
αυτές τις συνθήκες… με αφετηρία την λύρα… και την παραδοσιακή φυσικά μουσική
γιατί εγώ φυσικά… δεν ήξερα όταν άρχισα να παίζω την λύρα… …δεν είχα ακούσει
ποτέ το όνομα Μπετόβεν, ούτε Μπάχ, ούτε τίποτα….».
Έτσι ο Δημήτρης Θέμελης δεν σταματά ποτέ να εμπλουτίζει το ενδιαφέρον του για
την μουσική μέσα από την ελληνική μουσική παράδοση. Στην πραγματικότητα
ακόμη και σε περιόδους όπου βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα βρίσκει πάντοτε
πυρήνες που θα τον τροφοδοτήσουν με γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν την
Ελληνική μουσική και στην συνέχεια θα γίνουν η απαρχή για νέες δικές του
επισημάνσεις. Τέτοια ήταν και η περίπτωση της σχέσης του με τον καθηγητή του
Θρασύβουλο Γεωργιάδη.
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Όταν τελειώνει μέσα σε 7 έτη τις σπουδές του βιολιού στο Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης, αποφασίζει να φύγει στην Γερμανία όχι για να συνεχίσει τις σπουδές
του στο βιολί αλλά για να σπουδάσει μουσικολογία. Τότε με την βοήθεια του Λίνου
Πολίτη βρίσκει τον Θρασύβουλο Γεωργιάδη που έρχεται για πρώτη φορά στο
Μόναχο. Η μαθητεία του στον Γεωργιάδη είναι αποφασιστική. Το βιβλίο του
Γεωργιάδη Der Griechische Rythmus (Georgiades, 1977), μία από τις σημαντικότερες
μελέτες που θέτουν για πρώτη φορά το ζήτημα της διαφορετικότητας και της
συνέχειας της αντίληψης του ελληνικού ρυθμού σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ρυθμό
και θα λέγαμε πλέον και άλλα μουσικά συστήματα τα οποία γνωρίζουμε πια από την
εθνομουσικολογία, γίνεται πηγή έμπνευσης για μεταγενέστερες μελέτες του Δημήτρη
Θέμελη, όπου για πρώτη φορά θέτει ζήτημα συγκεκριμένων μέτρων στα γνωστά
«ελευθέρου ρυθμού» κλέφτικα τραγούδια (βλ.Θέμελης,1990,1993).
Το έργο του Δημήτρη Θέμελη όσον αφορά την Ελληνική παραδοσιακή
μουσική έχει πολλαπλό χαρακτήρα:
1. Αφορά την δομή των τραγουδιών: Μουσικοποιητική δομή στο Δημοτικό
τραγούδι 1972, όπως επίσης η μελέτη του Charakteristika der Rythmik und
Metrik in der griechischen Volksmusik και η μελέτη του για το Δημοτικό
τραγούδι της Μακεδονίας (Θέμελης, 1993).
2. Αφορά την οργανολογία και την έρευνα και καταγραφή των παραδοσιακών
λαϊκών οργάνων που απαντώνται στον ελληνικό χώρο. (Λύρα της Θράκης
Θέμελης 1979, Το κανονάκι Θέμελης, ).
3. Αφορά την καταγραφή παραδοσιακών μορφών μουσικού πολιτισμού (Δίσκος:
Τραγούδια του Τριλόφου, Cd: Τραγούδια της Ικαρίας).
4. Αφορά το έργο του δασκάλου του Θρασύβουλου Γεωργιάδη και τις απόψεις
του (Θέμελης, 1991). Επισημάνσεις του Θρασύβουλου Γεωργιάδη για την
προέλευση του συρτού –καλαματιανού.
5. Αφορά την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα για την αποκάλυψη στοιχείων
που αφορούν την Ελλάδα της Οθωμανικής περιόδου με σημαντικότατες
πληροφορίες που αφορούν την συνέχεια των χορών και των μορφών μέσα στην
Οθωμανική περίοδο (Θέμελης,1979β, 1984β, 1991β).
6. Αφορούν Βιβλιοκρισίες (Θέμελης 1991-1992).
7. Αφορούν την αρχαία ελληνική μουσική Θέμελης, 1995).
βλ. επίσης Θέμελης 2009.
Με τον τρόπο αυτόν και την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση του στον τομέα της
ευρωπαϊκής μουσικής ο Δημήτρης Θέμελης παρουσιάζεται σαν μία σπάνια
περίπτωση προσώπου όπου οι δύο πολιτισμοί αναπτύσσονται όχι μόνο χωρίς να
εμποδίζουν ο ένας τον άλλον άλλα ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον με αποτέλεσμα
μία ομαλή λειτουργία και εμβάθυνση και στους δύο τομείς. Η συστηματοποίηση της
Ευρωπαϊκής μουσικής επιτρέπει στο Δημήτρη Θέμελη πλάι στην πρωτογενή πείρα
του στην παραδοσιακή μουσική να προσθέσει έναν φορμαλισμό απαραίτητο για την
συστηματοποίηση της έρευνας του επάνω στον τομέα της παραδοσιακής μουσικής. Η
προσφορά του αυτή αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο όταν το 1988 ο Δημήτρης
Θέμελης γίνεται για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ελλάδας σε μία από τις πρώτες ή
μάλλον στην πρώτη Διεθνή οργάνωση για την Παραδοσιακή μουσική την ICTM. Η
θέση του αυτή μαζί με κάποιες άλλες προσωπικότητες τον καθιστά σαν έναν από τους
πρώτους εκπροσώπους της συστηματικής έρευνας για την ελληνική παραδοσιακή
μουσική στον Ελληνικό και στον Διεθνή χώρο. Και αυτό χωρίς να εμποδίσει την
εμβάθυνσή του στον τομέα της Ευρωπαϊκής μουσικής και στο συνθετικό τομέα.

8
Αν λοιπόν η προφορικότητα της παραδοσιακής μουσικής τον αναδεικνύει σε καλό
βιολιστή, η συστηματοποίηση της Ευρωπαϊκής Μουσικής τον αναδεικνύει σε έναν
σημαντικότατο εκπρόσωπο της συστηματικής έρευνας στην παραδοσιακή μουσική.
Έτσι μέσα από μία δια βίου δράση και αντίδραση μεταξύ δύο κόσμων ο Δημήτρης
Θέμελης μας αποκαλύπτει μία προοπτική που θα ενθάρρυνε την ομαλή συνύπαρξη
δύο φαινομενικά διαφορετικών κόσμων: του Ευρωπαϊκού έντεχνου και του
Ελληνικού Λαϊκού- παραδοσιακού.
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«Ο συνθέτης Δημήτρης Θέμελης (1931) – το τραγούδι στο έργο του»
Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου, Επίκουρη καθηγήτρια,
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
arentzep@uom.gr
Περίληψη
Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η συνθετική πορεία του Δημήτρη Θέμελη με επικέντρωση
στα τραγούδια που έχει συνθέσει. Ο Δημήτρης Θέμελης (1931), καθηγητής μουσικολογίας στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985-1998) και συνθέτης
είναι, όσον αφορά στη σύνθεση, ουσιαστικά αυτοδίδακτος. Τις πρώτες συνθετικές του προσπάθειες
έκανε σε ηλικία 18 χρονών, συνθέτοντας το έργο Φαντασία για βιολί και πιάνο (1949). Συστηματικά
με τη σύνθεση άρχισε να ασχολείται από το 1970 και εξής με κύρια πηγή έμπνευσής του τα ποιήματα
του πατέρα του, Γιώργου Θέμελη. Η μελοποίηση των ποιημάτων αυτών τον έστρεψε και προς τη
σύνθεση έργων καθαρά οργανικής μουσικής. Στην ανακοίνωση παρατίθενται τα τραγούδια του Δ.
Θέμελη ανά κατηγορίες με τη συνοδεία που πλαισιώνει τη μελωδία και με βάση τον ποιητή, του
οποίου οι στίχοι μελοποιούνται. Επίσης δίνονται στατιστικά στοιχεία ως προς τους ποιητές των οποίων
τα ποιήματα προτιμά να μελοποιήσει ο συνθέτης και ως προς το apparatus εκτέλεσης το οποίο
επιλέγει.
Στη συνέχεια γίνεται πραγματολογική και αναλυτική προσέγγιση των εξής δύο
αντιπροσωπευτικών τραγουδιών του συνθέτη: Είναι για σένα που αγαπώ το φως, έργο 88 – 2001 σε
ποίηση Γιώργου Θέμελη και Σε μια εργάτρια σε ποίηση Κώστα Βάρναλη. Δίνονται στοιχεία για τους
ποιητές και τις ποιητικές συλλογές, στις οποίες ανήκουν τα ποιήματα και εξετάζεται η μορφή των
ποιημάτων. Ακολουθεί ανάλυση των τραγουδιών, ως προς τις μουσικές παραμέτρους tempo, μέτρο,
μορφολογική διάρθρωση, τονικότητα – αρμονία, μελωδία, ρυθμός, συνοδεία. Από την ανάλυση
προκύπτει ότι ο συνθέτης επιδιώκει να αποδώσει το νόημα των ποιημάτων συνδυάζοντας στοιχεία της
έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης με αυτά της ελληνικής. Χρησιμοποιεί τρόπους
(ιδίωμα neomodal), μέτρα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όπως τα 5/4, τριημιτόνια στη
φωνητική μελωδική γραμμή και συχνά ισοκράτη στη συνοδεία.

Ο Δημήτρης Θέμελης (1931), καθηγητής μουσικολογίας στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985-1998
και σήμερα ομότιμος καθηγητής) καθώς και συνθέτης, συνέβαλε καθοριστικά στην
εδραίωση των Μουσικών Σπουδών στην Ελλάδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
καθώς και στην ανάπτυξη της μουσικολογικής έρευνας.
Στη διαμόρφωση της μουσικής του προσωπικότητας σημαντικό ρόλο έπαιξε
αφενός η παραμονή του κατά τη χρονική περίοδο 1940-1944 (παιδικά χρόνια) στην
Ικαρία, τόπο καταγωγής της μητέρας του, όπου ήρθε σε επαφή με την ελληνική
παραδοσιακή μουσική και έμαθε νησιώτικη λύρα από Ικαριώτες λυράρηδες.
Αφετέρου, οι σπουδές του έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής που ξεκίνησαν με
την επάνοδό του στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε αρχικά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης βιολί και ανώτερα
Θεωρητικά (πτυχίο αρμονίας 1951, δίπλωμα βιολιού 1952) και στη συνέχεια στο
Ινστιτούτο Μουσικολογίας του Πανεπιστήμιου του Μονάχου Μουσικολογία και
παράλληλα Βυζαντινολογία και Αρχαία Ιστορία. Καθώς στο Ινστιτούτο δίνονταν
ιδιαίτερη έμφαση στα θεωρητικά μαθήματα με ιστορική προοπτική μελέτησε μεταξύ
άλλων φούγκα με τα πρότυπα του Bach και αντίστιξη σε στυλ Palestrina. Παράλληλα
συνέχισε τις σπουδές του στο βιολί καθώς και τις καλλιτεχνικές εμφανίσεις του ως
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βιολιστής.1 Το 1964 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή που πραγματεύεται
την Ιστορία της εξέλιξης των Σπουδών για βιολί (Τσαμαλίκος Μ., 2010:1; Συμεωνίδου
Α., 1995: 123-124; Καλογερόπουλος Τ., 1998: 366-367; Δάνη Α., 1999: 4-6).
Όσον αφορά στη σύνθεση ο Δημήτρης Θέμελης είναι ουσιαστικά
αυτοδίδακτος. Τις πρώτες συνθετικές του προσπάθειες έκανε σε ηλικία 18 χρονών ως
σπουδαστής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης συνθέτοντας τη Φαντασία για βιολί
και πιάνο (1949). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γερμανία συνέθεσε το
1996, έπειτα από παραγγελία της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης, μουσική για το
ντοκιμαντέρ του Wolf Seidl “Ursprünge Europas: Hellas (Αρχές της Ευρώπης:
Ελλάδα)”.
Συστηματικά με τη σύνθεση άρχισε να ασχολείται από το 1970 και εξής με
κύρια πηγή έμπνευσής του τα ποιήματα του πατέρα του, ποιητή Γιώργου Θέμελη.
Ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του ποιητή, το 1976, μελοποίησε διάφορα ποιήματά του,
γεγονός που τον έστρεψε, όπως επισημαίνει ο ίδιος, και προς τη σύνθεση έργων
καθαρά οργανικής μουσικής μετά το 1979 (Θέμελης Δ., 2010 σημείωμα στο
πρόγραμμα της συναυλίας της Θέρμης).
Η συνθετική του παραγωγή αυξήθηκε σταθερά από το 1998, που
συνταξιοδοτήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την τελευταία
δεκαετία ο αριθμός των έργων του έχει υπερδιπλασιαστεί. Έτσι, θα μπορούσαμε να
χωρίσουμε την πορεία του Δημήτρη Θέμελη ως προς τη μουσική σε τέσσερις φάσεις:
 του μουσικού παραδοσιακής μουσικής
 του βιολιστή έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής
 του μουσικολόγου
 του συνθέτη.
Το συνθετικό έργο του αποτελεί ουσιαστικά το απαύγασμα όλης αυτής της
πορείας. Ο Δημήτρης Θέμελης έχει ασχοληθεί με διάφορα είδη σύνθεσης. Έχει
γράψει έργα για ορχήστρα (συμφωνίες, χορούς, εισαγωγές και άλλα), συμφωνίες για
ορχήστρα εγχόρδων ή ορχήστρα σαξόφωνων, κοντσέρτα για σόλο όργανο (βιολί,
βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο φλάουτο, φαγκότο, σαξόφωνο άλτο) και ορχήστρα
ή ορχήστρα εγχόρδων, μουσική δωματίου (ντούο, τρίο, κουαρτέτα, κουϊντέτα με
διάφορους συνδυασμούς οργάνων, μεταξύ των οποίων 18 κουαρτέτα εγχόρδων), έργα
για σόλο όργανο (πιάνο, τσέμπαλο, βιολί, βιόλα, κοντραμπάσα, κλαρινέτο, κλαρίνο),
τραγούδια για φωνή και πιάνο, για φωνή και σύνολο μουσικής δωματίου, για φωνή
και ορχήστρα εγχόρδων και για φωνή και ορχήστρα, χορωδιακά τραγούδια a capella,
Χριστουγεννιάτικη καντάτα για μικτή χορωδία και ορχήστρα, μουσική για τηλεόραση
(Τσαμαλίκος Μ., 2010:1-6; Δάνη Α., 1999:1-6; Συμεωνίδου Α., 1995:124-125).
Καταλογογράφηση έργων του Δημήτρη Θέμελη έχει πραγματοποιηθεί το
1999 από την τότε φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Δάνη Άννα κατά την εκπόνηση διπλωματικής της
εργασίας με θέμα Το συνθετικό και μουσικολογικό έργο του Δημήτρη Θέμελη με
επιβλέποντα καθηγητή τον Ιωάννη Καϊμάκη. Στο πλαίσιο αυτό η Δάνη συνέταξε
1

Ήδη το 1957 είχε ιδρύσει μαζί με άλλους νέους καλλιτέχνες την ορχήστρα εγχόρδων
"Ροτόντα", στην οποία έπαιζε στο κοντσερτίνο.

3
χρονολογικό και συστηματικό κατάλογο των έργων του Δημήτρη Θέμελη, που είχαν
γραφτεί μέχρι το 1999. Στη συνέχεια ο Μάκης Τσαμαλίκος, επίσης απόφοιτος του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ και
υποψήφιος διδάκτωρ στο
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, πρόσθεσε στο συστηματικό κατάλογο της Δάνη
διάφορα νεώτερα έργα του συνθέτη στην ιστοσελίδα που δημιούργησε για τον
καθηγητή Δημήτρη Θέμελη στο διαδίκτυο: http://users.auth.gr/~marsias/kv_el.html
(όπου Μαρσύας είναι το όνομα που χρησιμοποιεί ο καθηγητής Δημήτρης Θέμελης
στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail)).
Η αναγραφή έργων του συνθέτη στην ιστοσελίδα συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Πολλά όμως από τα πρόσφατα έργα του αναγράφονται χωρίς αύξοντα αριθμό έργου ή
και χωρίς ημερομηνία σύνθεσης. Επίσης, σύμφωνα με προσωπική μου έρευνα στο
αρχείο του συνθέτη που βρίσκεται, στο σπίτι του στον Τρίλοφο Επανομής, αρκετά
έργα δεν αναγράφονται καθόλου στην ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό θα παραθέσω
στη συνέχεια όλα τα τραγούδια, που έχει γράψει ο συνθέτης μέχρι σήμερα καθώς η
ανακοίνωση αυτή επικεντρώνεται σ΄ αυτό το συνθετικό είδος.
Τα τραγούδια αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνθετικού έργου του
Δημήτρη Θέμελη και μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 107 μαζί με τις μεταγραφές (βλ.
παρακάτω). Σ’ αυτά ο συνθέτης μελοποιεί ποιήματα Νεοελλήνων ποιητών, αρχικά,
όπως αναφέρθηκε, του πατέρα του Γιώργου Θέμελη και στη συνέχεια και άλλων
περισσότερο ή λιγότερο καθιερωμένων ποιητών.
Πιο συγκεκριμένα, περισσότερο έχει εμπνεύσει τον συνθέτη η ποίηση του
πατέρα του, Γιώργου Θέμελη, καθώς έχει μελοποιήσει 29 ποιήματά του. Ακολούθως
έχει μελοποιήσει ποιήματα των Φίλιππου Μαυρογιώργη (18 ποιήματα), Κώστα
Βάρναλη (6), Τάκη Βαρβιτσιώτη (4), Κωνσταντίνου Καβάφη (3), Γιώργου
Κιτσόπουλου (3), Γιώργου Κάρτερ (2), Κώστα Καρούσου (3), Λήδας Θέμελη
(αειμνήστου συζύγου του συνθέτη, 2), Νανάς Κοντού (2), Θόδωρου Καλαμπούκα (2),
Ρούλας Αλαβέρα (2), Καίτης Πομπόρτση (1) και Γιώργου Στεργιάδη (1). Αρκετά
από τα τραγούδια αυτά με τον αντίστοιχο ποιητή αναφέρονται και στο βιβλίο της
Λίτσας Λεμπέση, Μουσική Εργογραφία. Έλληνες συνθέτες, Έλληνες ποιητές (Λεμπέση
Λ., 2005:39-41).
Ορισμένες φορές ο συνθέτης μεταγράφει τη συνοδεία ενός τραγουδιού για
διαφορετικούς συνδυασμούς οργάνων. Για παράδειγμα, το ίδιο τραγούδι μπορεί να
είναι γραμμένο για φωνή και πιάνο, για φωνή και σύνολο μουσικής δωματίου ή και
για φωνή και ορχήστρα εγχόρδων. Γίνεται, δηλαδή, μεταγραφή του αρχικού
τραγουδιού και για άλλο apparatus εκτέλεσης (βλ. και Κώστιος Α., 2005:12-13).
Στην παρούσα ανακοίνωση οι διάφορες μεταγραφές του ίδιου τραγουδιού
υπολογίζονται ως ξεχωριστά έργα με βάση και τον συστηματικό κατάλογο της Δάνη
και την ιστοσελίδα του Τσαμαλίκου. Τα περισσότερα τραγούδια (50) είναι γραμμένα
για φωνή και πιάνο. Ακολουθούν τα τραγούδια για φωνή και σύνολο μουσικής
δωματίου (37) και τα τραγούδια για φωνή και ορχήστρα εγχόρδων (18). Για φωνή και
ορχήστρα ο συνθέτης έχει γράψει ένα τραγούδι. Επίσης έχει γράψει ένα τραγούδι για
τον ιδιαίτερο συνδυασμό φωνή και βιολί.
Στα τραγούδια για φωνή και σύνολο μουσικής δωματίου πιο συχνά
χρησιμοποιείται ως συνοδεία το κουαρτέτο εγχόρδων (29 τραγούδια). Όπως αναφέρει
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ο ίδιος ο συνθέτης σε σχόλιό του σε πρόγραμμα συναυλίας με έργα του, το κουαρτέτο
εγχόρδων ως οργανική πλαισίωση της μελωδίας όχι μόνο εμπλουτίζει τη συνολική
μουσικοποιητική δομή, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή του ποιητικού
λόγου (Θέμελης Δ., 2010).
Ο συνθέτης έχει επίσης γράψει και τρεις κύκλους τραγουδιών (οι δύο πρώτοι
σύμφωνα με τον κατάλογο της Δάνη), στους οποίους περιλαμβάνονται τραγούδια,
που έχουν ήδη αναφερθεί στις παραπάνω κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος τραγουδιών αρ. 1 περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια
για φωνή και ορχήστρα εγχόρδων σε ποίηση Γιώργου Θέμελη:
1. Θάλασσα και ψυχή, έργο 6-1977
2. Ορυχείο, έργο 5-1977
3. Άνθρωποι και πουλιά, έργο 7-1978
4. Στο καλό, έργο 8α-1978
Ο κύκλος τραγουδιών αρ. 2 περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια για φωνή και
πιάνο σε ποίηση Φίλιππου Μαυρογιώργη:
1. Του Αιγαίου το φεγγάρι, έργο 45-1995
2. Πέθανεν ο αμπελουργός, έργο 44-1995
3. Φίλοι μου καλώς ήρθατε, έργο 51-1996
4. Καλημέρα γυαλέ, έργο 52-1996
Ο κύκλος αυτός έχει εκδοθεί στο περιοδικό Ικαριακά, Έτος 38ο, περίοδος Γ,
τεύχος 37 (93), σ. 14-23, Αθήνα, Δεκέμβρης 1996. Υπεύθυνος ύλης του περιοδικού
είναι ο Ικάριος ποιητής Φίλιππος Μαυρογιώργης.
Ο κύκλος τραγουδιών αρ. 3 περιλαμβάνει τα έξι τραγούδια για φωνή και
κουαρτέτο εγχόρδων σε ποίηση Κώστα Βάρναλη.
Ακολούθως παρατίθενται τα τραγούδια του Δημήτρη Θέμελη ανά κατηγορίες
σύμφωνα με τη συνοδεία που πλαισιώνει τη μελωδία και με βάση τον ποιητή, του
οποίου οι στίχοι μελοποιούνται.

1.
1.1.
-

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ
Σε ποίηση Γιώργου Θέμελη (από το 1970 και εξής)
Φωτοσκιάσεις, έργο 3-1970
Μίμησις, έργο 4-1976
Ορυχείο, έργο 5α-1977
Θάλασσα και Ψυχή, έργο 6α-1977
Γυμνό παράθυρο, έργο 7-1978
Στο καλό, έργο 8-1978
Άνθρωποι και πουλιά, έργο 9α-1978
Σαν τις εικόνες, έργο 13-1979
Απογύμνωση, έργο 15-1979
Μεσουράνιο φεγγάρι, έργο 21-1981
Αναμονή, έργο 22-1981
Ο Άλλος, έργο 25-1982
Άστρο Αμάραντο, έργο 27-1982
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- Άγγιξα την ομορφιά
- Είναι για σένα που αγαπώ το φώς, έργο 88-2001
- Οδοιπόροι
1.2. Σε ποίηση Φίλιππου Μαυρογιώργη (από το 1995 και εξής)
- Πέθανεν ο αμπελουργός, έργο 44-1995
- Του Αιγαίου το φεγγάρι, έργο 45-1995
- Φίλοι μου καλώς ήρθατε, έργο 51-1996
- Καλημέρα γυαλέ, έργο 52-1996
- Ήθελα να ’γραφα τραγούδια, έργο 57-1997
- Το περιβόλι μου, έργο 74-2000
- Να χτίσω ένα σπίτι, έργο 75-2000
- Τ’ αηδόνια του Κεραμέ, έργο 83-2001
- Θαλασσινή πατρίδα μας, 2002
- Νιον αμπέλιν, 2002
- Αδέλφια μου της εργατιάς, 2003
- Φεύγω
- 8 τ’ Απρίλη
- Θαλασσινόν Αγέρι
- Τραγούδια της Καρδιάς
- Μια στιγμή της άνοιξης
1.3. Σε ποίηση Γιώργου Κιτσόπουλου
- Στο δρόμο του κίτρινου αστεριού
- Η σιωπή κυλούσε απ’ το σκοτάδι
- Μορφές πολύχρωμες προσπερνούν…
1.4. Σε ποίηση Τάκη Βαρβιτσιώτη
- Αγναντεύω το χείλος του πηγαδιού
- Κατάντικρυ στη θάλασσα
1.5. Σε ποίηση Λήδας Θέμελη
- Προσευχή, 2002
- Τα παλιά βιολιά, 2009
1.6. Σε ποίηση Γιώργου Κάρτερ
- Μικρασιάτικο
- Nocturne
1.7. Σε ποίηση Νανάς Κοντού
- Γιορτάζει ο ήλιος, 1984
- Σίσυφος, 1996
1.8. Σε ποίηση Θόδωρου Καλαμπούκα
- Ώρα να συλλαβίσεις, 2009
- Πρωινό αφιερωμένο στο φώς, 2009
1.9. Σε ποίηση Ρούλας Αλαβέρα
- Ο ξένος
- Κατευόδιο
1.10. Σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη
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- Η κηδεία του Σαρπηδόνος
1.11. Σε ποίηση Γεωργίου Στεργιάδη
- Το δάσος που αντίκριζες, έργο 41α-1993
1.12. Σε ποίηση Καίτης Πομπόρτση
- Σύντομο καλοκαίρι
2. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙ
2.1. Σε ποίηση Κώστα Καρούσου
- Αργοπόρησες, 2009
3. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
3.1. Τραγούδια για φωνή και κουαρτέτο εγχόρδων
3.1.1. Σε ποίηση Γιώργου Θέμελη
- Αγαπώ την ώρα
- Τα πράγματα που σε καθρέφτισαν
- Δενδρόκηπος I
- Κανείς δεν έρχεται να μας φιλήσει, 2004
- Μουσική
- Γυμνό παράθυρο
- Κατά το μέλλον, 2009
- Μάταια πράγματα
- Ο Άλλος
- Άγγιξα την ομορφιά
- Θάλασσα και Ψυχή
- Το ταξίδι που τελείωσε, 2010
- Συναποθανούμενοι, 2010
- Χαλασμένη βρύση, 2010
3.1.2. Σε ποίηση Κώστα Βάρναλη
- Μαρτύριο
- Σε μια εργάτρια
- Καταιγίς
- Στο Θεό
- Ορέστης
- Ο Ποιητής Β’
3.1.3. Σε ποίηση Φίλιππου Μαυρογιώργη
- Κουβέντες της πεζούλας
- Θαλασσινή πατρίδα μας
- Τραγούδια της καρδιάς
- Το πανηγύρι
- Θρήνος - Πέθανεν ο αμπελουργός
3.1.4. Σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη
- Δέησις
3.1.5. Σε ποίηση Κώστα Καρούσου
- Τραγούδησε φεγγάρι
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- Σκόρπια ώρα
3.1.6. Σε ποίηση Καίτης Πομπόρτση
- Σύντομο καλοκαίρι
3.2. Τραγούδια για φωνή και τρίο εγχόρδων
3.2.1. Σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη
- Δέησις
- Κεριά
3.2.2. Σε ποίηση Τάκη Βαρβιτσιώτη
- Είναι καιρός να σβήσουμε τα ίχνη της καταιγίδας
- Πλήθος άγγελοι πενθοφορούντες
3.2.3. Σε ποίηση Γιώργου Κάρτερ
- Μικρασιάτικο
- Nocturne
3.2.4. Σε ποίηση Γιώργου Θέμελη
- Ας μιλήσουν οι νύχτες
3.3. Τραγούδια για φωνή, φλάουτο και πιάνο
3.3.1. Σε ποίηση Γιώργου Θέμελη
- Ορυχείο, 1981
4. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
4.1. Σε ποίηση Γιώργου Θέμελη
- Θάλασσα και Ψυχή, έργο 6-1977
- Ορυχείο, έργο 5-1977
- Άνθρωποι και πουλιά, έργο 9-1978
- Στο καλό, έργο 8α-1978
- Γυμνό παράθυρο, έργο 7α-1978
- Απογύμνωση, έργο 15-1979
- Σαν τις εικόνες, έργο 13α-1980
- Ο άλλος, έργο 25α-1982
- Άστρο Αμάραντο, έργο 27α-1982
- Πώς μπορείς
- Ορυχείο (για φωνή, σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδων)
- Κατά το μέλλον, 2010
- Απουσία πικρότερη, 2010
- Χαλασμένη βρύση
4.2. Σε ποίηση Φίλιππου Μαυρογιώργη
- Θαλασσινή πατρίδα μας
- Νιον αμπέλι
- Πέθανεν ο αμπελουργός
- Να χτίσω ένα σπίτι
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5. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
5.1. Σε ποίηση Γιώργου Θέμελη
- Ορυχείο, έργο 5β-1980
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης θα γίνει ανάλυση δύο αντιπροσωπευτικών
τραγουδιών του Δημήτρη Θέμελη σε ποίηση Γιώργου Θέμελη και Κώστα Βάρναλη.
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνθέτης έχει μελοποιήσει και πολλά ποιήματα
του Ικάριου ποιητή Φίλιππου Μαυρογιώργη, γιατί στα περισσότερα απ’ αυτά μιλάει
για τη φύση και τον κόσμο της Ικαρίας, με τον οποίο ο συνθέτης είναι ιδιαίτερα
δεμένος συναισθηματικά.
Ο Γιώργος Θέμελης (Σάμος, 1900 – Θεσσαλονίκη 1976), ποιητής,
δοκιμιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, είναι στην ουσία ένας στοχαστής. Η
ποιητική πορεία του μέσα από τα είκοσι ποιητικά βιβλία του, και κυρίως από το 1945
και εξής με την ποιητική συλλογή Γυμνό παράθυρο (1945), εκφράζει διαρκή
αγωνιώδη αναζήτηση για αυτοσυνείδηση καθώς και μεταφυσική αγωνία. Πρόκειται
για μια ποίηση περισυλλογής και ενδοσκόπησης, που γίνεται στην πορεία της όλο και
περισσότερο πνευματική και ανθρωποκεντρική, χωρίς να αποβάλει το μυστικό
ερωτικό της χαρακτήρα. Ο ποιητής ψάχνει να βρει την ψυχή του, τον αληθινό εαυτό
του και ταυτόχρονα ποθεί στενή επαφή με τον άνθρωπο, με το αγαπημένο πρόσωπο.
Διακατέχεται από μεταφυσικές αγωνίες και ταυτόχρονα εναντιώνεται στη φθορά του
θανάτου. Για τον ποιητή, ο θάνατος είναι η αρχή μιας καινούριας ζωής, η είσοδος
προς το Ακατάλυτο Φώς, ενώ η ίδια η ζωή συνεχίζεται με χίλιες μορφές.
Δημιουργικότερη εκδήλωσή της είναι ο έρωτας (Αργυρίου Α., χρόνος: 51;
Βαρβιτσιώτης Τ., 1971: 156; Χάρης Π., 1971: 55-59; Γιαλουράκης Μ., 1971: 62-65;
Παπατσώνης Τ., 1971: 50).
Το ποίημα Είναι για σένα ανήκει στην ποιητική συλλογή Άνθρωποι και πουλιά
(1947) στην πρώτη ενότητά της Στα ίχνη των πουλιών (Η συλλογή περιλαμβάνει και
τις ενότητες Κάτω στους αγγέλους και Τρία ποιήματα). Το ποίημα είναι το ακόλουθο:

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
Είναι για σένα που αγαπώ το φώς
Τους ανθρώπους τα δένδρα που σου μοιάζουν
Α

Ό,τι σαλεύει και ό,τι πνέει
το κύμα που μοιράζεται την απλωσιά σου
Και το νερό που τραγουδάει τον έρωτα
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Είναι για σένα κ’ είσαι σύ
Που περπατείς μες σ’ όλους τους καθρέφτες
Στο κάθε τι στα πράγματα
Τα γκαρδιακά μου αδέλφια
Β
Και το τραπέζι αυτό το τρυφερό που βλέπει
Τα χέρια σου στον ύπνο σου σα δυό φτερά
Και το τραπέζι αυτό το τρυφερό που ακούει
Τη μυστική σου ηχώ μες στην πυκνή σιωπή του

Είναι η καρδιά μου που σε στηρίζει σα μια σημαία
Γ

Είναι η καρδιά μου που σε δέχεται σαν ουρανό

Το ποίημα είναι γραμμένο σε ελεύθερο στίχο και αποτελείται από τέσσερις
στροφές με διαφορετικό αριθμό στίχων. Σ΄ αυτό, όπως και στα υπόλοιπα της
συλλογής, ο ποιητής εκφράζει κατάφαση για τη ζωή και υμνεί την ανθρώπινη ύπαρξη
και την αγάπη. Επίσης θεωρεί ότι μέσα από τον έρωτα ο άνθρωπος προχωρά στην
εσωτερική αναζήτηση του εαυτού του. Μέσα στον καθρέφτη, στον οποίο αναφέρεται
σε πολλά ποιήματά του, ο άνθρωπος βλέπει τα είδωλα του εαυτού του και προχωρά
σε αυτογνωσία (Βαρβιτσιώτης Τ., 1971: 158-159; Αντζακά Σ., 1973: 13;
Κιτσοπούλου Ε., 1994: 86). Ο ποιητής Τάκης Βαρβιτσιώτης σημειώνει ότι το ποίημα
εμφανίζει μεταφυσικό λυρισμό. Είναι τόσο ωραία γραμμένο, που δίνει την αίσθηση
ότι συνεχίζει την παράδοση του bel canto (Βαρβιτσιώτης Τ., 1971: 159).
Στο τραγούδι Είναι για σένα που αγαπώ το φώς ο Δημήτρης Θέμελης δίνει ως
τίτλο ολόκληρο τον πρώτο στίχο του παραπάνω ποιήματος. Το τραγούδι αποτελείται
από 33 μέτρα και η ένδειξη του tempo είναι andante cantabile.
Ως προς τη μορφολογική του διάρθρωση μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες
Α, Β και Γ. Η Α ενότητα (μ. 1-12) αντιστοιχεί στην πρώτη στροφή του ποιήματος. Η
Β ενότητα (μ. 13-27) αντιστοιχεί στη δεύτερη και στην τρίτη και η Γ (μ. 28-33)
αντιστοιχεί στην τέταρτη στροφή. Όλες οι ενότητες ολοκληρώνονται με ritenuto - η
Γ ενότητα ειδικότερα με την ένδειξη rallentando και κορώνα, με την οποία και
ολοκληρώνεται το τραγούδι - και η αμέσως επόμενη ενότητα ξεκινάει α tempo. Και
οι τρεις ενότητες ξεκινούν με την ίδια ρυθμομελωδική φράση λα3 – φα3 – σολ3 – λα3 –
ρε3 –σιb3 – λα3 – σολ3, που δίνει στο τραγούδι μια κυκλική μορφή (παρ. 1, μ. 2-3).
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παρ. 1, μ. 1 – 6

Επίσης οι έξι πρώτοι φθόγγοι της φράσης ακούγονται για τέταρτη φορά στην
Γ ενότητα στα μ. 31-32 (παρ.2).
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παρ. 2, μ. 27-33
Έτσι, η παραπάνω φράση χρησιμοποιείται για τη μελοποίηση της αρχής των
στίχων:
Είναι για σένα π’ αγαπώ το φώς (1ος στίχος)
Είν’ για σένα κ’ είσαι σύ (6ος στίχος)
Είν’ η καρδιά μου που σε στηρίζει σα μια σημαία (14ος στίχος)
Είν’ η καρδιά μου που σε δέχεται σαν ουρανό (15ος στίχος)
Με τη χρήση της ίδιας ρυθμομελωδικής φράσης τονίζεται και η
επαναληψιμότητα των αρχικών λέξεων των στίχων. Γενικά η μελοποίηση των στίχων
είναι στα περισσότερα σημεία του τραγουδιού συλλαβική, δίνοντας σε συνδυασμό με
τις παρεστιγμένες ρυθμικές αξίες παλμό στο τραγούδι (παρ.1). Κατά τα άλλα η
μελωδία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες εξάρσεις.
Ως προς τη συνοδεία, σε μεγάλη έκταση στο τραγούδι υπάρχει στο αριστερό
χέρι ισοκράτης με νότες μεγάλης ρυθμικής αξίας. Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια
του τραγουδιού ακούγεται συνεχή κίνηση ογδόων με διαδοχική επανάληψη
διαστημάτων 3ης, 4ης, 6ης και 8ης (παρ. 1, 2), δίνοντας στο τραγούδι αίσθηση ρέουσας
ερωτικής ατμόσφαιρας αλλά και έναν ιδιαίτερο παλμό, που τονίζει την κατάφαση της
ζωής και το αισιόδοξο μήνυμα της αγάπης που εκφράζουν οι στίχοι. Στο δεξί χέρι του
πιάνου η συνοδεία είναι λιτή με κάθετες συνηχήσεις φθόγγων μεγάλων ρυθμικών
αξιών. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται κυρίως η μελωδική γραμμή της φωνής και το
νόημα του κειμένου.
Στην αρχή του τραγουδιού δεν αναγράφεται οπλισμός. Ως προς την
τονικότητα, το τραγούδι κινείται στους τρόπους φρυγικό του ρε (με μιb) και
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υποδωρικό του ρε. Στο τελευταίο μέτρο δίνεται αρχικά αίσθηση φρυγικού τρόπου και
στη συνέχεια το τραγούδι καταλήγει σε ρε μείζονα, αποδίδοντας το αίσθημα
αισιοδοξίας και ευδαιμονίας των στίχων. Το μέτρο εναλλάσσεται στο τραγούδι
ανάμεσα σε 4/4 και 5/4, που είναι το χαρακτηριστικό μέτρο του ζεϊμπέκικου. Έτσι, το
μέτρο των 5/4 και ο ισοκράτης αποτελούν στοιχεία ελληνικότητας στο τραγούδι.
Το τραγούδι Σε μια εργάτρια σε ποίηση Κώστα Βάρναλη είναι γραμμένο για
φωνή και κουαρτέτο εγχόρδων.
Ο Κώστας Βάρναλης (Πύργος Ανατολ. Ρωμυλίας, 1884 - Αθήνα 1974),
ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος, υπήρξε υπέρμαχος του δημοτικισμού
(Μιχαηλίδη Θ., Παγκόσμιο βιογρ. Λεξικό: 192). Η ποιητική του δραστηριότητα
μπορεί σχηματικά να χωριστεί σε δύο περιόδους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία της πρώτης και στη δεύτερη περίοδο. Η πρώτη περίοδος (1904
έως τέλος 1920) χαρακτηρίζεται από λυρισμό και ερωτισμό και στην πορεία
διακατέχεται από το διονυσιακό και αρχαιολατρικό στοιχείο. Η δεύτερη περίοδος
(1922 μέχρι το θάνατό του) αποτελεί την επαναστατική, μαρξιστική του περίοδο που
διακατέχεται από ριζοσπαστικότητα (Κουλουφάκος Κ., 1957: 67-69;
Παπαθανασόπουλος Θ., 1975:74). Το ποίημα Σε μια εργάτρια που μελοποιεί ο
Δημήτρης Θέμελης, ανήκει στην πρώτη ποιητική συλλογή του Βάρναλη με τον τίτλο
Πυθμένες, γραμμένη το 1904, και η οποία παρέμεινε ανέκδοτη κατά τη διάρκεια της
ζωής του ποιητή. Τη χειρόγραφη αυτή ποιητική συλλογή έστειλε ο εικοσάχρονος τότε
Βάρναλης στον Κωστή Παλαμά ζητώντας τη γνώμη του. Ο Παλαμάς την κράτησε
στο αρχείο του, απ’ όπου και την αναζήτησαν προς έκδοση μετά τον θάνατο του
Βάρναλη (Κασίνης Κ., 1985:86-87; Στάθη Μ., 1986:26-27).
Οι Πυθμένες χωρίζονται σε δύο μέρη – το πρώτο αποτελείται από έντεκα
ποιήματα και το δεύτερο από δεκαοχτώ σονέτα. Το ποίημα Σε μια εργάτρια ανήκει
στα Σονέτα. Γενικότερα, ο Βάρναλης κατά την πρώτη ποιητική του περίοδο για ένα
σημαντικό διάστημα ακολούθησε τις αρχές του Παρνασσισμού γράφοντας άψογα από
στιχουργική άποψη σονέτα (Παπαθανασόπουλος Θ., 1975:74). Το ποίημα Σε μια
εργάτρια είναι το ακόλουθο:

ΣΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
Ενότητες

ομοιοκαταληξία
Γυρτός θωρώ στη χαμηλή σου στέγη
τα γραμμένα μέλη σου απλωμένα

Α

βαρεία η ατμόσφαιρα γύρω πλέγει
στα σφραγισμένα μάτια σου, ω παρθένα.
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Πού κάτωχρο τ’ αχείλι τρέμει αγάλι
Β

κατάρα η προσευχή θα μουρμουρίση;
Αντίκρ’ η νύχτα λιώνει στην κραιπάλη,
ω κατακόμβη, άγιο που έχεις κλείσει!

Γ

Χεροπιαστοί οι ουρανοί κι’ αγγέλοι
πάνου στη(ν) τόση οπού σε ζώνει φρίκη
αλλάζουν το φαρμάκι σου με μέλι…

Ορθώσου με τα στήθη κρύα πέτρα
Δ

και σείσε την αθώα βελονοθήκη
φαρμακερή στην ατιμία φαρέτρα!

Το ποίημα είναι γραμμένο σε αυστηρή φόρμα. Αποτελείται από τέσσερις
στροφές - οι δύο πρώτες είναι τετράστιχες και με πλεκτή ομοιοκαταληξία και οι δύο
τελευταίες τρίστιχες, όπου οι έξι συνολικά στίχοι τους ομοιοκαταληκτούν ως εξής: 1 ος
στίχος με 3ο, 2ος με 5ο και 4ος με 6ο.
Στο ποίημα υπάρχουν δύο στοιχεία που βρίσκουμε μέχρι το τέλος στην
ποίηση του Βάρναλη: τον ερωτισμό και το πάθος για το γυναικείο κορμί. Ακόμα
γίνεται αναφορά στα καθημερινά “βάσανα” των ανθρώπων, χωρίς όμως την έμφαση
στην κοινωνική κριτική, που συναντάμε στη δεύτερη ποιητική του περίοδο (Στάθη
Μ., 1986:28-29; Ζαρογιάννης Ι., 1991: 36; Βαρίκας Β., 1978:56)
Ο Παναγής Λεκατσάς επισημαίνει πως η μορφή των ποιημάτων του Βάρναλη
θυμίζει τραγούδι. Θεωρεί επίσης ως πρόδρομούς του, που τον επηρέασαν τον Κάλβο,
τον Σολωμό, τη χορική λυρική και την περιγραφική δημοτική ποίηση (Λεκατσάς Π.,
1957: 22,31). Και ο συνθέτης Δημήτρης Θέμελης αναφέρει σε σημείωμα στο
πρόγραμμα συναυλίας με έργα του πως οι συμμετρικοί ομοιοκατάληκτοι στίχοι του
Βάρναλη πολλές φορές δημιουργούν συνειρμούς με το δημοτικό μας τραγούδι
(Θέμελης Δ, 2010, σημείωμα).
Το τραγούδι αποτελείται από 50 μέτρα και η ένδειξη του tempo είναι Andante
sostenuto. Ως προς τη μορφολογική του διάρθωση μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις
ενότητες Α, Β, Γ, και Δ. Η πρώτη ενότητα (μ. 1-14), η οποία ολοκληρώνεται με ήμισυ
και κορώνα τόσο στη φωνή όσο και στα έγχορδα στην V βαθμίδα, περιλαμβάνει την
πρώτη στροφή του ποιήματος. Η δεύτερη ενότητα (μ. 15-24), που ολοκληρώνεται με
κορώνα στην I βαθμίδα, (έχει προηγηθεί πτώση IV – I στα προηγούμενα μέτρα 2223), περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους στίχους της δεύτερης στροφής. Η τρίτη
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ενότητα (μ. 25-38), που το τέλος της προσδιορίζεται από τον συνθέτη με αναπνοή
τόσο στη φωνή όσο και στα έγχορδα (μετά από πτώση V – I που έχει
πραγματοποιηθεί στα προηγούμενα μέτρα 35-36), περιλαμβάνει τον τέταρτο στίχο
της δεύτερης στροφής και όλη την τρίτη στροφή. Η τέταρτη ενότητα (μ. 39-50)
περιλαμβάνει την τέταρτη στροφή. Η αναντιστοιχία στροφών και μουσικών ενοτήτων
στις Β και Γ ενότητες υπαγορεύεται από το νόημα του κειμένου. Το χαμηλό σπίτι της
εργάτριας παρομοιάζεται με κατακόμβη και η ίδια με αγία, ενώ “οι ουρανοί και οι
άγγελοι” μετατρέπουν την άσχημη καθημερινότητά της σε ομορφιά.
Στο τραγούδι δεν αναγράφεται οπλισμός. Ως προς την τονικότητα, κινείται
κυρίως στην τονική περιοχή της ρε κλίμακας. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος
του τραγουδιού είναι γραμμένο στη ρε ελάσσονα, ενώ σε ορισμένα σημεία δίνεται
αίσθηση ρε δωρικού τρόπου (με ντο φυσικό) (π.χ. μ. 22, 25, 27). Στα μέτρα 29-35 το
τραγούδι κινείται στο δωρικό τρόπο του ντο. Στην Α ενότητα του τραγουδιού (μ. 112) ο αρμονικός ρυθμός είναι αργός, καθώς ο ποιητής περιγράφει με ερωτισμό την
εργάτρια που βλέπει στο απέναντι σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και στα μ. 16-18 πάνω
στην ερωτική φράση “τ’ αχείλι τρέμει αγάλι”. Σ’ όλα τα παραπάνω μέτρα υπάρχει
ισοκράτης στη συνοδεία που υπογραμμίζει την ερωτική διάθεση (παρ. 3).

παρ. 3, μ. 1-9
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Στη συνέχεια στα περισσότερα σημεία του τραγουδιού ο αρμονικός ρυθμός
πυκνώνει. Ταυτόχρονα πυκνώνει και η συνοδεία κυρίως με συνεχή κίνηση ογδόων.
Κορύφωση της έντασης στη συνοδεία πραγματοποιείται στη Γ ενότητα (μ. 30-33),
στην αναφορά στους “ουρανούς και τους αγγέλους”. Το 2 ο βιολί κινείται με συνεχή
κίνηση δεκάτων έκτων, ενώ τα υπόλοιπα έγχορδα παίζουν κυρίως όγδοα (παρ. 4, μ.
28-33).

παρ. 4, μ. 28-33
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Η μελωδία του τραγουδιού στη φωνή ρέει διαρκώς με μικρές κυρίως ρυθμικές
αξίες. Λαϊκότροπη χροιά τής προσδίδει το μοτίβο ρε4 – ντο#4 – σιb3 – λα3 – σολ3 –
ρε4, μ. 2-3, στο οποίο προβάλλεται το τριημιτόνιο (ντο# - σιb), βλ. παρ. 3. Το μοτίβο
αυτό επαναλαμβάνεται σε διάφορα σημεία της φωνητικής γραμμής (μ. 5-6, 9-10, 1516, 39-40, 40-41), αλλά και στη συνοδεία ελαφρά παραλλαγμένο (μ. 9-10, 15-16, 4647), παρ. 5. Με τον τρόπο αυτό αποδίδει ο συνθέτης το συνειρμό που του δημιουργεί
το ποίημα, όπως αναφέρθηκε, με δημοτικό τραγούδι. Κορύφωση της μελωδίας στη
φωνητική γραμμή πραγματοποιείται στο μ. 48 πάνω στην λέξη “ατιμία”, με λα 4 μετά
από μελωδικό πήδημα ογδόης (παρ. 5).

παρ. 5, μ. 46 – 50
Συνοψίζοντας, στη διαμόρφωση της μουσικής προσωπικότητας του Δημήτρη
Θέμελη σημαντικό ρόλο έπαιξε η επαφή του με την ελληνική παραδοσιακή μουσική
από τα παιδικά του χρόνια και εξής, καθώς οι σπουδές του έντεχνης
δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Τα τραγούδια αποτελούν σημαντικό μέρος του
συνθετικού έργου, και ουσιαστικά είναι το είδος που του έδωσε το έναυσμα να
ασχοληθεί συστηματικά με την σύνθεση. Σ΄ αυτά μελοποιεί ποιήματα Νεοελλήνων
συνθετών, όπως του πατέρα του Γιώργου Θέμελη, του Κώστα Βάρναλη, του
Φιλίππου Μαυρογιώργη και άλλων. Κατά τη μελοποίηση συνδυάζει στοιχεία της
έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, μέσω της ιστορικής μουσικολογίας και της
μελέτης της πορείας των τεχνικών σύνθεσης στις διάφορες εποχές, με την ελληνική
μουσική παράδοση (βλ. και Κώστιος Α., 2009:10; Σούφης Σ., 1999: 29).
Χρησιμοποιεί τρόπους - και ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτηρίζει το ιδίωμά του neomodal
- μέτρα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όπως τα 5/4, τριημιτόνια στη
φωνητική μελωδική γραμμή και συχνά ισοκράτη στη συνοδεία.
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«Το πορτραίτο του Δημήτρη Θέμελη μέσα από το βιβλίο του:
Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής. Εισαγωγή»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής,
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίληψη
Στο κείμενο αυτό γίνεται μια απόπειρα σκιαγράφησης της μουσικής προσωπικότητας του
Δημήτρη Θέμελη μέσα από το βιβλίο του Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής. Εισαγωγή. Τόσο το
περιεχόμενο όσο και ο τρόπος διάρθρωσης των επί μέρους ενοτήτων αποδεικνύουν τη συστηματικότητα,
την ευρυμάθεια αλλά και την ικανότητα του συγγραφέα να επεκτείνει τα ενδιαφέροντά του και πέραν της
καθαρά μουσικολογικής έρευνας: φόρμες της εποχής μπαρόκ και του κλασικισμού, θεωρίες για τη μουσική
φόρμα, σχέση μορφής και περιεχομένου στη μουσική και μουσική ποιητική, αποτελούν ερευνητικά πεδία
που συνοψίζουν τη βαθιά μουσική και στοχαστική προσωπικότητα του σημερινού τιμώμενου συνθέτη,
μουσικολόγου, εκτελεστή, δασκάλου αλλά και ανθρώπου.

Μια βιαστική ματιά στο βιβλίο του Δημήτρη Θέμελη Μορφολογία και ανάλυση
της μουσικής. Εισαγωγή, πιθανώς προς στιγμήν να μας αποπροσανατολίσει νομίζοντας
ότι πρόκειται για ένα απλό εγχειρίδιο μορφολογίας για πρωτοετείς φοιτητές, που
γράφτηκε ειδικά για την εκμάθηση βασικών εννοιών της μορφολογίας και της μουσικής
ανάλυσης. Μία προσεκτικότερη όμως ματιά θα μας πείσει ότι αυτό είναι μόνο εν μέρει
σωστό. Πράγματι, στον πρόλογο του βιβλίου, που γράφτηκε το 1994 και εκδόθηκε από
τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις University Studio Press, ο συγγραφέας γράφει: «Το βιβλίο
αυτό προέκυψε από τις σημειώσεις μου που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο
μάθημα “Εισαγωγή στην Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής”. Σαν διδακτικό
βιβλίο προορίζεται για το ίδιο μάθημα. Οι απαιτήσεις του μαθήματος αυτού, όσον αφορά
στην επιλογή και διάρθρωση της ύλης, ήταν καθοριστικές στη διαμόρφωση του βιβλίου,
που δεν στοχεύει σε μία εξαντλητική εξέταση όλων των ειδών μουσικής φόρμας, αλλά
στο να προσφέρει ένα βασικό βοήθημα τόσο για τη γνώση και κατανόηση των
κυριοτέρων ειδών παραδοσιακής μουσικής φόρμας, μορφολογικά και ιστορικά, όσο και
για τον τρόπο προσέγγισης μουσικών έργων με την ανάλυση. Παράλληλα εξετάζονται οι
στόχοι της ίδιας της μουσικής Μορφολογίας και της Ανάλυσης όπως αυτοί
προσδιορίστηκαν με την καθιέρωση και την εξέλιξη της μουσικολογικής επιστήμης. Ένα
δεύτερο μέρος του βιβλίου που θα εξετάζει τις μουσικές φόρμες μετά τον Beethoven και
έως τη σύγχρονη εποχή ετοιμάζεται1».
Μολονότι όμως, όπως διαβάζουμε, το βιβλίο αυτό «δεν στοχεύει σε μία
1

Δημήτριος Θέμελης, Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής. Εισαγωγή (Θεσσαλονίκη:
University Studio Press, 1994), 7.
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εξαντλητική εξέταση όλων των ειδών μουσικής φόρμας» αλλά αποτελεί «ένα βασικό
βοήθημα», τόσο το περιεχόμενό του όσο και η εσωτερική του διάρθρωση σε επί μέρους
ενότητες, αναδεικνύουν τη σχέση του συγγραφέα με τη μεγάλη γερμανική
μουσικολογική παράδοση ενώ ταυτόχρονα φανερώνουν την απλότητα αλλά και την
αμεσότητα με την οποία προσεγγίζονται, από διδακτική άποψη, οι διάφοροι τύποι και
είδη της μουσικής φόρμας ιστορικά, από τον Andrea Gabrieli (1510-1586) έως τον
Beethoven (1770-1827).
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο αποτελείται από δώδεκα επί μέρους
ενότητες, ενώ στο δεύτερο (Μουσικό Παράρτημα) περιέχονται τα αντίστοιχα μουσικά
παραδείγματα. Οι 12 ενότητες του πρώτου μέρους σχηματίζουν τρεις μεγαλύτερες
ενότητες, διαρθρωμένες σύμφωνα με το σχήμα: I-IV, V-IX και X-XII. Η δεύτερη και
τρίτη ενότητα αποτελούν τον κύριο κορμό του βιβλίου, αντιπροσωπεύοντας το μέρος της
μορφολογίας και της ανάλυσης αντιστοίχως. Η παρουσίαση των βασικών τύπων και
ειδών της μουσικής φόρμας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον πίνακα περιεχομένων
της δεύτερης ενότητας ο συγγραφέας (καντσόνα, ριτσερκάρ, φούγκα, φόρμα σονάτα,
ροντό, πρελούδιο, σουίτα, κ.λπ.), συνοδεύεται και από ιστορικά στοιχεία τα οποία
αφορούν στην προέλευση και εξέλιξη των όρων, που οριοθετούν τις εκάστοτε μορφές
αυτών, καθώς και σε αντιπροσωπευτικά ονόματα συνθετών που ενεπλάκησαν με τις ως
άνω μορφές.
Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει περιορισμένης έκτασης αναλύσεις έργων του Bach
(Μουσική Προσφορά, Τέχνη της Φούγκας, 2 Ινβενσιόν, 4 φούγκες, κ.λπ.), καθώς και του
Beethoven (Σονάτες για πιάνο, op. 2 και op. 10 και το κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3, op. 37).
Μεταξύ των δύο αυτών αναλύσεων παρεμβάλλεται μία ενδιαφέρουσα ενότητα (η υπ’ αρ.
XI) που φέρει τον τίτλο: Χαρακτηριστικές θεματικές-μοτιβικές ενότητες σε έργα του
Beethoven. Η ενότητα αυτή είναι άκρως διδακτική αφού εκεί εκτίθενται τα βασικά
πρότυπα πάνω στα οποία συντίθενται τα μουσικά θέματα κατά την περίοδο του
κλασικισμού: περίοδος οκτώ μέτρων, θεματική-μοτιβική ενότητα οκτώ μέτρων που δεν
αποτελεί περίοδο, μικρή τριμερής μορφή τραγουδιού.
Αφήσαμε τελευταία την πρώτη μεγάλη ενότητα, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που
αυτή παρουσιάζει. Σε όλα τα βιβλία μορφολογίας τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά (γραμμένα όχι μόνον από Έλληνες αλλά και από ξένους συγγραφείς) και μάλιστα
μεταγενέστερα του υπό συζήτηση βιβλίου, τα μέρη που αφορούν στη μορφολογία και
την ανάλυση περιορίζονται αποκλειστικά στην εξέταση των ειδών και των μορφών
συγκεκριμένων ιστορικών περιόδων ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και στην
εξέλιξη αυτών των ειδών και μορφών διαχρονικά. Από το καθαρά εκπαιδευτικό –απλό
σχετικά– εγχειρίδιο του Charles W. Walton, Basic Forms in Music2 έως τα
Charles W. Walton, Basic Forms in Music, μτφρ. Ν. Τσαφταρίδης. (Αθήνα: Εκδόσεις Σ.
και Μ. Νικολαΐδης Ο.Ε., 1990).
2
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πανεπιστημιακού επιπέδου βιβλία Form in Tonal Music του Douglass M. Green3 και
Form in Music του Wallace Berry4, το κέντρο βάρους εστιάζεται αποκλειστικά στη
μελέτη των βασικών ειδών και μορφών και μάλιστα ιδιαίτερα της εποχής του μπαρόκ και
του κλασικισμού. Έτσι, μεταξύ των περιεχομένων των ως άνω βιβλίων διαβάζουμε τους
εξής τίτλους: πρωταρχικά στοιχεία φόρμας, απλές φόρμες, κυκλική φόρμα, φόρμα
τραγουδιού και τρίο και φόρμα αλέγκρο σονάτα, στο πρώτο, αρμονική δομή της φράσης,
μελωδική δομή της φράσης, ανάπτυξη της φράσης, μικρές φόρμες, τριμερείς φόρμες,
διμερείς φόρμες, μορφή σονάτας και κοντσέρτο, στο δεύτερο και τέλος, μοτίβο, φράση,
περίοδος, διμερής, απλή τριμερής, σύνθετη τριμερής μορφή, ρόντο, σονάτα, σονάτα
ρόντο, κοντσέρτο και σουίτα, στο τρίτο βιβλίο αντιστοίχως. Αντίθετα με τα
προαναφερθέντα, στη μορφολογία του Δημήτρη Θέμελη η πρώτη ενότητα υποδιαιρείται
σε τέσσερις ενότητες με τίτλους αντιστοίχως: Η έννοια Μορφολογία – Θεωρίες για τη
μουσική φόρμα, Μορφολογία και Μουσική Ανάλυση, Η έννοια Φόρμα στη μουσική –
Απόψεις του E. Hanslick για τις έννοιες μορφή και περιεχόμενο στη μουσική, Μουσικές –
Ρητορικές φιγούρες. Παρατηρούμε δηλαδή την ύπαρξη μιας ολόκληρης ενότητας στην
οποία εκτίθενται οι θεωρίες για τις έννοιες της μορφής, του περιεχομένου και της
μορφολογίας και η οποία προηγείται του καθαρά μορφολογικού και αναλυτικού μέρους
τα οποία στοιχειοθετούν τις δύο επόμενες μεγάλες ενότητες του βιβλίου. Στην πρώτη
υποενότητα εκτίθενται εν συντομία οι θεωρίες περί μορφής των Heinrich Christoph Koch
(1749-1816), Adolf Bernhard Marx (1795-1866), Hugo Reimann (1849-1919) και Erwin
Ratz (1898-1973). Στη δεύτερη, ο συγγραφέας ασχολείται με τις έννοιες της
μορφολογίας και της μουσικής ανάλυσης, βασιζόμενος στις απόψεις των Riemann,
Johann Mattheson (1681-1764), E.T.A. Hoffmann (1766-1822), Arnold Schering (18771941) και Carl Dahlhaus (1928-1988), που αφορούν τόσο τις έννοιες αυτές καθαυτές όσο
και τις μεταξύ τους διαφορές. Στην τρίτη, τίθεται υπό συζήτηση το πολύ σημαντικό θέμα
της διάκρισης μεταξύ μορφής και περιεχομένου, όπως αυτή εκτίθεται στο περίφημο
βιβλίο του Eduard Hanslick (1825-1904) Vom Musikalisch-Schönen (1854), ένα θέμα
που αρχίζει να απασχολεί τους φιλοσόφους και στοχαστές αρχικά και αργότερα και τους
ίδιους τους συνθέτες, από τα μέσα του 18ου αιώνα και ύστερα και του οποίου η
διερεύνηση κορυφώνεται κατά την περίοδο του ρομαντισμού. Τέλος, στην τέταρτη και
τελευταία υποενότητα, γίνεται μια πολύ σύντομη παρουσίαση των Μουσικών-Ρητορικών
φιγούρων με την επιλογή ορισμένων παραδειγμάτων, κυρίως της μουσικής μπαρόκ.
Θεωρώ την ύπαρξη αυτής της πρώτης ενότητας πολύ σημαντική για δύο λόγους:
ο πρώτος αφορά στην ίδια την προσωπικότητα του σημερινού τιμώμενου συνθέτη και
3

Douglass M. Green, Form in Tonal Music (Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.,
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Wallace Berry, Form in Music (New Jersey: Prentice-Hall, 1986).
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μουσικολόγου και ο δεύτερος στη συνεισφορά του στην πανεπιστημιακή μουσική
παιδεία και εκπαίδευση. Το γεγονός ότι ένας συγγραφέας μιας μικρής ουσιαστικά
εισαγωγής στη μορφολογία και ανάλυση της μουσικής αφιερώνει το ¼ περίπου του
κειμένου σε θέματα που αφορούν στη θεωρία και την αισθητική της μουσικής, δεν
υποδηλώνει μόνο το προσωπικό του ενδιαφέρον προς αυτήν τη θεματολογία αλλά και τη
σχέση του με τη μεγάλη γερμανική μουσικολογική και φιλοσοφικο-αισθητική μουσική
παράδοση, την οποία και θέλει να μεταδώσει στο φοιτητικό κοινό στο πλαίσιο της
ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης και παιδείας. Επισημαίνουμε ότι, μολονότι ένα πλήθος
από σημαντικά κατά τα άλλα βιβλία μορφολογίας και ανάλυσης, από τον αγγλόφωνο
κυρίως χώρο, όπως για παράδειγμα τα δύο προαναφερθέντα των Douglass Green και
Wallace Berry ή ακόμη και μεταγενέστερα και πληρέστερα αυτών, όπως είναι το
κλασικό πλέον Sonata Forms του Charles Rosen5 ή το Classical Form του William E.
Caplin6, καταπιάνονται με την λεπτομερή και σε βάθος εξερεύνηση των κλασικών
κυρίως μορφών, εν τούτοις, είτε αδιαφορούν είτε περιορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το
καθαυτό θεωρητικό μέρος της μορφολογίας και τη σχέση μορφής και περιεχομένου που,
έτσι κι αλλιώς, αποτελεί πεδίο έρευνας της φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας της τέχνης.
Η ενασχόληση με θέματα όπως η έννοια της μορφολογίας και οι θεωρίες για τη
μουσική φόρμα, οι απόψεις του Hanslick για τις έννοιες της μορφής και του
περιεχομένου στη μουσική ή οι μουσικές-ρητορικές φιγούρες, αποδεικνύουν τη βαθιά
μουσικολογική – γερμανική κατά βάση – παιδεία, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη
μουσικολογική πλευρά του Δημήτρη Θέμελη αλλά και τη συνθετική, αφού τώρα (στον
21ο δηλαδή αιώνα), περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη συνεύρεσης
μορφής και περιεχομένου στο χώρο της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.
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