Γιώργος Σισιλιάνος: με αυορμή τα 80ά τοσ γενέθλια
ηηο 29 Απγνύζηνπ ηνπ 2000 γηνξηάζηεθαλ ηα 80ά γελέζιηα κηαο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κνξθέο ηεο
λέαο ειιεληθήο κνπζηθήο, ηνπ ζπλζέηε Γηώξγνπ ηζηιηάλνπ.
Με απηή ηελ αθνξκή, ην Τεηπάδιο έρεη ηε ραξά λα θηινμελήζεη ηελ εξγαζία ηεο Βάιηαο Χξηζηνπνύινπ,
ππνς. δηδάθηνξνο ζην Παλεπηζηήκηνην Αζελώλ θαη κειεηήηξηαο ηνπ έξγνπ ηνπ ηζηιηάλνπ, κε ζέκα ηε
ζρέζε ηνπ ζπλζέηε κε ην αξραίν ειιεληθό δξάκα.
Ο ελδηαθεξόκελνο αλαγλώζηεο κπνξεί επίζεο λα βξεη ζηηο ζειίδεο
ηνπ Τεηπαδίος παιαηόηεξε ζπλέληεπμε, ηελ νπνία ν Γηώξγνο ηζηιηάλνο είρε παξαρσξήζεη ζηελ Β.
Χξηζηνπνύινπ, πιαηζησκέλε από Βηνγξαθηθό θαη Δξγνγξαθία. Σέινο, ν επηζθέπηεο ηεο –πξαγκαηηθήο
θαη όρη εηθνληθήο- Βηβιηνζήθεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θνηηάμεη ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Γηώξγνπ
ηζηιηάλνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή ηεο ζε κηθξνκνξθή (microfilm), κε θξνληίδα ηνπ ίδηνπ
ηνπ ζπλζέηε.
Για ηο Τεηπάδιο
Πάλνο Βιαγθόπνπινο

Σν έξγν ηνπ Γηώξγνπ ηζηιηάλνπ θαη ην αξραίν δξάκα
Ο Γηώξγνο ηζηιηάλνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1920. Αθνύ νινθιήξσζε ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζηα Αλώηεξα Θεσξεηηθά ζηελ Διιάδα, πήγε ζηε Ιηαιία, όπνπ ην
1953 πήξε ην δίπισκα ηεο ζύλζεζεο ζηελ Αθαδεκία ηεο Santa Cecilia ηεο Ρώκεο,
κε θαζεγεηή ηνλ Ildebrando Pizzetti. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Γαιιία θαη
ζηελ Ακεξηθή θαη από ην 1956 εγθαηαζηάζεθε νξηζηηθά ζηελ Διιάδα γηα λα
αθηεξσζεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηε ζύλζεζε. Δίλαη έλαο από ηνπο πξώηνπο
Έιιελεο ζπλζέηεο πνπ εηζήγαλ ζηελ Διιάδα ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο ζύλζεζεο.
Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Γηώξγνπ ηζηιηάλνπ έρεη ηηο θαηαβνιέο ηνπ ζηελ επαθή ηνπ ζπλζέηε
κε ην αξραίν δξάκα θαη ηε ιπξηθή πνίεζε. Η ζεκαζία ηεο δηαπίζησζεο απηήο αλαδεηθλύεηαη αθόκα
πεξηζζόηεξν κέζα από ηα ζεσξεηηθά θείκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλζέηε (δηαιέμεηο, άξζξα, ζπλεληεύμεηο),
ζηα νπνία ζπλδέεη ηηο ελ γέλεη αλαδεηήζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ζύγρξνλεο – θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο
ζύγρξνλεο ειιεληθήο – κνπζηθήο δεκηνπξγίαο κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ σο ζπλζέηε, ν
νπνίνο «ζα πξέπεη λα λνηώζεη πσο νη ξίδεο ηνπ βξίζθνληαη αζθαιώο ζηνλ ηόπν ηνπ – αιινηώο παηάεη
ζε έδαθνο ζαζξό πνπ γιπζηξάεη θάησ απ’ ηα πόδηα». 1 Μηα πξώηε δηέμνδν ζηνλ πξνβιεκαηηζκό απηό
δίλεη ε πεπνίζεζε ηνπ ζπλζέηε όηη «ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο βξηζθόηαλ εθεί όπνπ ην
Βπδαληηλό Δθθιεζηαζηηθό Μέινο δηαζηαπξώλεηαη κε ην Διιεληθό Γεκνηηθό Σξαγνύδη», 2 πεπνίζεζε ε
νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ πξώηε πεξίνδό ηνπ θαη εγθαηαιείπεηαη νξηζηηθά από ηνλ ίδην ην 1954 γηα λα
δώζεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα επνρή πεηξακαηηζκώλ θαη κειέηεο ησλ ζύγρξνλσλ
κνπζηθώλ ξεπκάησλ.
Σα έξγα ηνπ Γηώξγνπ ηζηιηάλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αξραία ειιεληθή
γξακκαηεία εκθαλίδνληαη κεηά ην 1954, θαηά ηε δεύηεξε θαη ηξίηε, δειαδή,
πεξίνδν ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο. Πξόθεηηαη γηα έξγα ζθεληθήο κνπζηθήο
(Ιθιγένεια εν Ταύποιρ, έξ.18, 1959, Ηπακλήρ Μαινόμενορ, op.20,
1960, Μήδεια, op.33, 1973), ρνξνδξάκαηα (Βάκσερ, op.19, 1959, Ταναγπαία, op.17, 1957, 1967,
1970, Παπαβολή, op. 34, 1973)3 θαη έξγα θσλεηηθήο κνπζηθήο πνπ ζηεξίρζεθαλ πάλσ ζε πξσηόηππν
αξραίν θείκελν, είηε από ηξαγσδίεο (Σηάζιμον Β’, op. 25, 1964, από ηελ ηξαγσδία ηνπ
Δπξηπίδε Ιθιγένεια εν Ταύποιρ, Επίκληζιρ, op.29, 1968, από ηελ ηξαγσδία ηνπ Αηζρύινπ Πέπζερ,
Καζζάνδπα, op.47, 1982-1983, από ηελ ηξαγσδία ηνπ Αηζρύινπ Αγαμέμνων) είηε από πνηεηηθά
θείκελα (Μελλισόμειδη, op.44, 1980, πάλσ ζε θείκελν ηεο απθνύο). Σα παξαπάλσ έξγα πνπ
θαιύπηνπλ κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ μεθηλάεη από ην 1957 θαη θηάλεη έσο ην 1983 είλαη θπζηθό λα
παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ύθνο, ηαπηόρξνλα, όκσο, ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο

κε κηα θνηλή αληηκεηώπηζε από κέξνπο ηνπ ζπλζέηε.
«Φξνληίδα ηνπ ζύγρξνλνπ κνπζηθνύ», ιέεη ν ίδηνο, «δελ είλαη λα κηκεζεί κηα Μνπζηθή, πνπ, πέξα από
λα ηνπ είλαη ζρεδόλ άγλσζηε, αλήθεη θηόιαο ζε κηαλ άιιε επνρή ιηγόηεξν δηθή ηνπ, αιιά λ’
αλαδεηήζεη ηε «ρξπζή ηνκή» όπνπ ζπλαληηώληαη αβίαζηα Λόγνο, Μνπζηθή θαη Όξρεζε,
ρξεζηκνπνηώληαο ην κνπζηθό ηδίσκα, πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν θαη ζ’ απηόλ ηνλ ίδην, θαη ζηελ επνρή
ηνπ».4
Δίλαη θαλεξό όηη ν ηζηιηάλνο δελ ελδηαθέξεηαη λα δώζεη απζαίξεηεο ιύζεηο, νη νπνίεο ζα
εθπνξεύνληαη απνθιεηζηηθά από ηηο πξνζσπηθέο αηζζεηηθέο ή άιιεο επηινγέο ηνπ, αιιά ιύζεηο, νη
νπνίεο ζα ππαγνξεύνληαη από ηηο αλάγθεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ
νπζηαζηηθή ζρέζε ηνπ ζπλζέηε, σο θνξέα ηνπ ζύγxξνλνπ κνπζηθνύ πνιηηηζκνύ, κε ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ αξραίν δξακαηηθό θαη ιπξηθό ιόγν.
Βαζηθόο άμνλαο γύξσ από ηνλ νπνίν θηλείηαη ν ηζηιηάλνο είλαη ν λόγορ, όρη κόλν σο «θείκελν θαζ’
εαπηό», αιιά κε «ηηο θάζε ινγήο πξνεθηάζεηο ηνπ: αηζζεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, θηινζνθηθέο, εθείλεο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηεο ελόο ηόπνπ ή ελόο ιανύ» 5 πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα
Μνπζηθή, ε νπνία «ζ’ νπνηδήπνηε ζύγρξνλν, πξσηνπνξεηαθό ή ζπληεξεηηθόηεξν, κνπζηθό ηδίσκα θη αλ
εθθξάδεηαη, δελ κπνξεί παξά λα εμαξηά ηελ ππόζηαζε θαη λ’ αλαδεηά ηε βαζύηεξε νπζία ηεο δια
μέζος ηνπ ηξαγηθνύ Λόγνπ, σο νξγάλνπ εννοιολογικού θη σο θαζαξά ησηηικού».6 Ο
αξραίνο λόγορ απνηειoύζε γηα ηνλ αξραίν ηξαγηθό πνηεηή, πνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα θαη ζπλζέηεο, κηα
«πξώηε αθαηέξγαζηε κνπζηθή ύιε», ε νπνία νδεγνύζε ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ζε ό,ηη αθνξά ηνλ
ηξόπν (κνπζηθή θιίκαθα), ηε θόξκα (πνπ αθνινπζνύζε ηε δνκή ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ), ην είδνο
ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηε γεληθή κεισδηθή θίλεζε, ηνλ ξπζκό – απηόλ ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ.
Η λέξηπέξα από ην λνεκαηηθό ηεο πεξηερόκελν είρε θαη κηα ερεηηθή νληόηεηα κε ζπκβνιηθό
ραξαθηήξα, ε νπνία έπαηδε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάδεημε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Η γιώζζα
αθνινπζνύζε ηελ πξνζσδηαθή θαη όρη ηελ ηνληθή κεηξηθή θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζπλζέηε δηέζεηε έλα
πιήζνο θσλήεληα θαη δηθζόγγνπο, πνπ αλ θαη δελ είκαζηε πηα ζε ζέζε λα μέξνπκε πώο αθξηβώο
πξνθέξνληαλ, σζηόζν είλαη αδύλαην λα πξνθέξνληαλ κε ηνλ ηζνπεδσηηθό ηξόπν, ν νπνίνο
θαζηεξώζεθε κεηαγελέζηεξα.7 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ν ηζηιηάλνο θαηαθεύγεη, όπνηε απηό είλαη
δπλαηό, ζηε ρξήζε ηνπ πξσηόηππνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο εξαζκηαθήο πξνθνξάο
(Σηάζιμον Β’, op.25, Επίκληζιρ, op.29, Καζζάνδπα, op.47, Μελισσόμειδη, op.44).

Από ην ρεηξόγξαθν ηεο κνπζηθήο κπαιέηνπ Βάθρεο, πάλσ ζηελ νκώλπκε ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε, ην
νπνίν ζπλέζεζε ν ηζηιηάλνο ην 1959 γηα ην Διιεληθό Χνξόδξακα ηεο Ραιινύο Μάλνπ. Πεγή:
Διιεληθό Χνξόδξακα 1950-1960, [Αζήλα] 1961: 161.
Η ηξαγσδία, όκσο, δελ είλαη κόλν Λόγνο θαη Μνπζηθή. Σα δύν απηά ζηνηρεία ελώλνληαη ζε έλα
αδηάζπαζην ζύλνιν κε ηελ Κίλεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα έξγν, ην νπνίν δηαηεξεί ζε κεγάιν
βαζκό ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο εμππεξεηνύλ
ζπγθεθξηκέλεο «ιεηηνπξγίεο» θαη όρη κόλν αηζζεηηθά πξόηππα. Γη’ απηό ν ηζηιηάλνο, όηαλ κηιάεη γηα ηε
κνπζηθή ππόθξνπζε ζηελ αξραία ηξαγσδία ή γηα ηελ κνπζηθή ησλ ρνξνδξακάησλ ηνπ (ν όξνο
ρνξόδξακα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε), ηνλίδεη όηη ε θίλεζε δελ κπνξεί λα είλαη
αλεμάξηεηε από ηελ κνπζηθή.
Ο κνπζηθόο θαη ν Χνξνγξάθνο δελ είλαη απινί ζπλεξγάηεο, αιιά δύν πξνζσπηθόηεηεο πνπ “ιπώλνπλ”
γηα ηε δεκηνπξγία ελόο απόιπηα θνηλνύ έξγνπ ηέρλεο.8

Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ε ελαζρόιεζε ηνπ ηζηιηάλνπ κε ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία
μεθηλάεη θαηά ηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ πνξείαο, πεξίνδν έληνλεο αλαδήηεζεο θαη
πεηξακαηηζκνύ κε ηηο ζύγρξνλεο κνπζηθέο ηερληθέο, ηνλ δσδεθαθζνγγηζκό, ηνλ ζεηξατζκό, ηελ
ειεθηξνληθή θαη ηε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή θαη ζπλερίδεηαη θαηά ηελ ηξίηε ηνπ πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία
δηακνξθώλεη κηα πην πξνζσπηθή κνπζηθή γιώζζα. Από ηα παξαπάλσ, επίζεο, πξνθύπηεη όηη ε
εμαληιεηηθή κειέηε από ην ζπλζέηε ησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηνλ αξραίν Λόγν, δει. ηεο
κνπζηθήο θαη ηεο θίλεζεο, δελ είρε σο ζθνπό ηε δεκηνπξγία κηαο κνπζηθήο όζν γίλεηαη πην θνληηλήο κε
ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή, αιιά κηαο κνπζηθήο απόιπηα ζύγρξνλεο, ε νπνία εθθξάδεη ην
πεξηερόκελό ηεο κε ζύγρξνλα κέζα, δίρσο όκσο λα πξνδίδεη ή λα επηβάιιεηαη ζην θείκελν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζε ό,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ, ν ζπλζέηεο ζεσξεί θαιό λα
απνθεύγεηαη ε ρξήζε «επθνινκλεκόλεπηεο κεισδίαο» κε κηθξέο ξπζκηθέο αμίεο· λα πξνηηκώληαη ηα
κεγάια, θαηά πξνηίκεζε δηάθσλα, δηαζηήκαηα, νη κεγάιεο ξπζκηθέο αμίεο, νη ζπλερήζεηο ππό ηε
κνξθή αξκνληθώλ ππνζηεξηγκάησλ ηνπ Λόγνπ, ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ήρσλ θαη ε ρξήζε σο επί ην
πιείζηνλ πλεπζηώλ θαη θξνπζηώλ. Αθόκα, πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο δσδεθαθζνγγηθήο ηερληθήο θαη ηνλ
εθζεηξατζκό παξαγόλησλ όπσο ην ηνληθό ύςνο θαη ν ξπζκόο.
Οη ηερληθέο απηέο, νη νπνίεο από πνιινύο ζην παξειζόλ έρνπλ ζεσξεζεί -θαη σο έλα βαζκό
εμαθνινπζνύλ αθόκα θαη ζήκεξα λα ζεσξνύληαη- εγθεθαιηθέο, κπνξεί λα κνηάδνπλ μέλεο πξνο ην
ραξαθηήξα θαη ην ήζνο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο, απνηέιεζαλ, όκσο, ην όρεκα, πάλσ ζην νπνίν
θηλήζεθε ν ζπλζέηεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ην ζηόρν ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο ειιεληθήο
έληερλεο κνπζηθήο, ρσξίο παξάιιεια λα αγλνεί ηελ αλάγθε ηνπ λα εθθξαζηεί σο έλαο ζπλζέηεο, πνπ
αλήθεη ζην Γπηηθό θόζκν θαη επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη κε έλα θνηλό, πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα
ζύλνξα ηεο Διιάδαο. Σν βαζηθό θίλεηξν, εμάιινπ, ηνπ ζπλζέηε γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ην αξραίν
δξάκα θαη ηελ πνίεζε είλαη όηη πηζηεύεη πσο εθθξάδνπλ αιήζεηεο παλαλζξώπηλεο θαη δηαρξνληθέο· θαη
γη’ απηό ην ιόγν ε εξκελεία θαη ε απόδνζε κε κνπζηθά κέζα ησλ ειιεληθώλ θιαζζηθώλ κύζσλ δελ
εληνπίδεηαη σο αλάγθε ζηνλ Έιιελα, πεξηζζόηεξν παξά ζ’ νπνηνλδήπνηε άιιν μέλν, ζπλζέηε. 9 Μπνξεί
ν Έιιελαο ζπλζέηεο λα αηζζάλεηαη ζπλδεδεκέλνο θαη λα εκπλέεηαη από ηελ ειιεληθή παξάδνζε, όκσο
ε ειιεληθή έληερλε κνπζηθή δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηνξηζηεί από ηε ινγηθή ηεο εζσζηξέθεηαο θαη ηνπ
απνκνλσηηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο, αιιά πξέπεη λα δηεπξύλεη
ηνπο νξίδνληέο ηεο, εθκεηαιιεπόκελε ηα επηηεύγκαηα άιισλ ιαώλ ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο ηερληθήο.
Έηζη,
…ην πώρ εθθξάδεηαη ε ηέρλε κηαο επνρήο – δήηεκα πην πνιύ ύθνπο θαη επνκέλσο δήηεκα αηζζεηηθό –
είλαη δεπηεξνγελέο ζε ζρέζε κε ην ηί ζην βάζνο εθθξάδεη… [όκσο] ην γεληθόηεξν πξόβιεκα
εθθξαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ είλαη ζηελά δεκέλν κε πξνβιήκαηα ύθνπο θαη κνπζηθήο κνξθήο, πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη όηη ην εθθξαζηηθό ζηνηρείν, ζηελ πεξίπησζε ηεο έληερλεο κνπζηθήο, απνδεζκεύεηαη
δηακέζνπ ηεο κνπζηθήο δνκήο, πνπ πξνζδίλεη ζην έξγν ηέρλεο ζηεξεόηεηα, βησζηκόηεηα θαη
εθθξαζηηθή εκβέιεηα.10
Ο ηζηιηάλνο, εμάιινπ, από πνιύ λσξίο απνζηαζηνπνηήζεθε από ηελ θαηεύζπλζε πνπ αθνινύζεζαλ νη
ζπλζέηεο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο ρνιήο.
[Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη] έρεη ηε δηθή ηνπ ειεύζεξε κνξθή, πνπ είλαη αδύλαην λα πεηζαξρήζεη ζηνπο
θαλόλεο ηεο κνπζηθήο “θόξκαο” δπηηθνεξσπατθνύ ηύπνπ, πνπ σζηόζν δαλείζηεθαλ θαη
ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπλζέηεο ηεο “Δζληθήο ρνιήο”, ρσξίο θαλ λα δνθηκάζνπλ λα ηελ πξνζαξκόζνπλ
ζηηο απαηηήζεηο κηαο πξώηεο κνπζηθήο ύιεο ηόζν αηίζαζεο, δίλνληαο έηζη ηελ εληύπσζε όηη ε κνπζηθή
δνκή κάιινλ επηβάιιεη ην εθθξαζηηθό ηεο πεξηερόκελν παξά ην αληίζεην. Σν απνηέιεζκα, καθξπά
από ηνπ λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο εθθξαζηηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο ηνπ, ζηάζεθε κηα
πξνθξνύζηηα θιίλε, όπνπ αξηζηνπξγήκαηα ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ύθνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
αλαθνκνίσηα σο βάζε πνιπθσληθώλ ζπλζέζεσλ ή σο άξηεο κεινδξακάησλ, ζπληαηξηαζκέλα κε
αξκνληθά πιέγκαηα βαγθλεξηθνύ ή εκπξεζζηνληζηηθνύ ηύπνπ, αλάινγα κε ηηο επηδξάζεηο ησλ
επηκέξνπο ζπλζεηώλ.11
Η απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ηζηιηάλνπ από ηελ Δζληθή ρνιή δελ ζήκαηλε όκσο ηελ πξόζεζή ηνπ λα
δηαθόςεη ηνπο δεζκνύο κε ηελ παξάδνζε αιιά ηελ αλαδήηεζε ηεο «ειιεληθόηεηαο» ζην απώηεξν
αξραηνειιεληθό παξειζόλ, αλαδήηεζε ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νπζηαζηηθή εμνηθείσζή ηνπ κε ηα
ζύγρξνλα κνπζηθά ξεύκαηα πξνζέδσζε ζηε κνπζηθή ηνπ έληνλε δξακαηηθόηεηα, κηα ηδηαίηεξα

επαίζζεηε ρξήζε ηνπ ερνρξώκαηνο, ζηέξεε θαη δηαπγή ρξήζε ηεο κνπζηθήο κνξθήο, ζηνηρεία πνπ δελ
αθνξνύλ κόλν ηελ κνπζηθή ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, αιιά θαη
έλα κεγάιν κέξνο, αλ όρη ην ζύλνιν, ηνπ κνπζηθνύ ηνπ έξγνπ· ζηνηρεία πνπ ππεξέηεζαλ ην όξακα
ηνπ γηα κηα κνπζηθή πνπ «ράξε αθξηβώο ζε κηα κπζηεξηαθή πλεπκαηηθή δηεξγαζία, πνπ κόλν ε
αιεζηλή ηέρλε είλαη ζε ζέζε λα θηλήζεη, [κπνξεί] λα κεηακνξθσζεί ζ’ έλα δσνγόλν ιπηξσηηθό “κάζνο”
πνπ ηειηθά ζα έπξεπε λα δηαγξάθεη ηνλ πιαηύηεξν θνηλσληθό ξόιν ηεο Μνπζηθήο ζην δεύηεξν κηζό
ηνπ αηώλα καο».12
«Γη’ απηό ε κνπζηθή ηνπ δελ ιεηηνπξγεί κόλν σο ε ιύζε κηαο πεξηπησζηαθήο πξνζσπηθήο πεξηπέηεηαο,
αιιά σο δηαρξνληθή θαηαγξαθή ηνπ δξάκαηνο ηεο αλζξώπηλεο κνίξαο· ιεηηνπξγεί όπσο ε θάζαξζε
ζηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία. Έηζη εμεγείηαη όηη ε κνπζηθή ηνπ γιώζζα, είλαη δηεζλήο θαη
ηαπηόρξνλα ειιελόηξνπε θαη ειιελνπξεπήο, ώζηε θαηαξγεί απηόρξεκα ην δίιεκκα επηινγήο αλάκεζα
ζηελ δηεζληθόηεηα θαη ηελ ειιεληθόηεηα, πξνηείλνληαο ζηε ζέζε ηνπ ηελ παγθνζκηόηεηα ηνπ
ειιεληθνύ πλεύκαηνο».13
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