
Μίκης Θεοδωράκης: Ηλέκηρα, με αθορμή ηην παροσζίαζη ζηο Μέγαρο Μοσζικής Αθηνών 

Η βάζηο ππήξμε θηινζνθηθή. Αλέθαζελ ζεσξνύζα ηελ ηξαγσδία ζαλ ηελ αλώηαηε βαζκίδα θαηάθηεζεο 
ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο. ην κεηαμύ από ηα 1959-60, αξρήο γελνκέλεο κε ηηο "Φνίληζζεο", άξρηζε ε 

ζπλεξγαζία κνπ, ζηελ αξρή κε ην Εζληθό Θέαηξν, κε αληηθείκελν ηε κνπζηθή επέλδπζε ζε αξραία 
ζεαηξηθά έξγα. Σηο απόςεηο κνπ γηα ην πώο έβιεπα ζεσξεηηθά ηελ εξγαζία κνπ απηή, απνηύπσζα ζε 

δπν θείκελά κνπ πνπ δεκνζηεύζεθαλ ηελ επνρή εθείλε ζην πεξηνδηθό Κριτική. 

Όπσο είλαη γλσζηό, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλζέηε ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο εμαληιείηαη 
ζηελ κεινπνίεζε ησλ ρνξηθώλ θαη ζε θάπνηεο παξεκβάζεηο ππνθξνπζηηθνύ ραξαθηήξα. Αλ δελ θάλσ 

ιάζνο, από ηόηε, αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, έζεζα ζηνλ εαπηό κνπ ην εξώηεκα: Μήπσο ζα έπξεπε λα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ κεινπνίεζε θαη ησλ ππνινίπσλ ξόισλ ηεο ηξαγσδίαο; 

Είρα κηιήζεη γη' απηό κε ηελ Καηίλα Παμηλνύ θαη ηνλ Αιέμε Μηλσηή, νη νπνίνη δελ απέθιεηζαλ κηα ηέηνηα 

πξννπηηθή. Όκσο ακέζσο κεηά κεζνιάβεζε ε δηθηαηνξία θαη ηα ζρέδηα κνπ απηά μεράζηεθαλ. Είλαη 
ζαθέο όηη εάλ πξνβαίλακε πεηξακαηηθά ζηελ κεινπνίεζε έζησ θαη ηκήκαηνο από ξόινπο ηεο ηξαγσδίαο-

θσκσδίαο, ην κνπζηθό ηδίσκα πνπ ζα επέιεγα, έρνληαο ππ' όςε θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο κνπζηθέο-

θσλεηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ εζνπνηώλ, ζα ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ρξεζηκνπνίεζα 
κεηέπεηηα ζηηο όπεξέο κνπ. Καη νπσζδήπνηε ζα πιεζίαδε ζηνλ ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο πνπ επέιεμα γηα 

ηα 'Χνξηθά'. Απηά γηα ηελ πξντζηνξία. 

Η απόθαζή κνπ (1988) λα ζπλζέζσ ηξεηο όπεξεο κε θεληξηθό ππξήλα ηηο ηξεηο εξσίδεο ηνπ αξραίνπ 

δξάκαηνο, “Μήδεηα”, “Ηιέθηξα”, “Αληηγόλε”, είρε ζαλ βάζε ηελ αλάγθε κνπ λα εθκεηαιιεπηώ θπξίσο 

ηηο δξακαηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ ζα κνπ πξνζέθεξε ε είζνδνο ηνλ “πξνζώπσλ” θαη κάιηζηα ησλ 
ηξαγηθώλ, ζην ρώξν ησλ κνπζηθώλ κνπ αλαδεηήζεσλ. 

Η ρξήζε ησλ άιισλ ζηνηρείσλ όπσο ην ηξαγνύδη, ε ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα είρε αξρίζεη λα θηάλεη ζηα 
όξηά ηεο. Μνπ έιεηπε ε δπλαηόηεηα λα ηαπηηζηώ κνπζηθώο κε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ησλ ζθέςεσλ θαη ηνπ πάζνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα πξόζσπα ηεο ηξαγσδίαο θαη επηπιένλ κε ηηο 

ζπγθξνύζεηο ηνπο. 

Καη ζηηο ηξεηο όπεξεο-ηξαγσδίεο, ην θύξην κέιεκά κνπ ππήξμε ε αλαγσγή ηνπ ιόγνπ ζε κέιηζκα-κέινο. 

Κάζε ζηηγκή βξηζθόκνπλ κπξνζηά ζε έλα πιέγκα από ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηόξηδαλ ην ζηίγκα 

ηνπ ηξαγηθνύ πξνζώπνπ κέζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηξαγηθή ζηηγκή, ζαλ κέξνπο-ηκήκαηνο κέζα ζηε 
γεληθή ξνή. Δειαδή δελ έβιεπα θάζε θνξά ην ιόγν απνκνλσκέλν-απνθνκκέλν, αιιά ηνλ ηνπνζεηνύζα 

κέζα ζ' έλα γεληθό πιαίζην, πνπ επηδξνύζε απνθαζηζηηθά ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ κειίζκαηνο-
κέινπο. Γηα λα κηιήζσ κε όξνπο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο, ην δηθό κνπ recitativo δελ είρε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά νύηε ηεο απιήο κνπζηθήο απαγγειίαο νύηε ηεο άξηαο, όπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

παξαδνζηαθέο όπεξεο. 

ε άιιεο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε όηη ν ζπλζέηεο επηιέγεη θαη' αξράο κηα ζεηξά από ζπγρνξδίεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνζαξκόδεη ηε κνπζηθή απαγγειία επάλσ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γλσζηέο ηερληθέο κε 
απνηδηαηνύξεο θαη θαζπζηεξήζεηο. 

Εγώ ζέιεζα, όπσο είπα, λα παξαθνινπζήζσ ηε ξνή ιόγνπ, όπσο ζα έθαλα αλ κνπ δεηνύζαλ λα 

ππνζηεξίμσ κνπζηθώο ην αλέβαζκα κίαο ηξαγσδίαο. Επεηδή όκσο εδώ δελ είρα εζνπνηνύο αιιά 
ηξαγνπδηζηέο κε πςειέο δπλαηόηεηεο κνπζηθήο ηερληθήο, ήηαλ θπζηθό λα νδεγήζσ ηε κεισδηθή κνπ 

έκπλεπζε ειεύζεξα ζηνπο δξόκνπο πνπ εθείλε νδεγνύζε ην ιόγν. Φπζηθά όηαλ ιέκε κέινο ελλννύκε 

ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ξπζκό, ζηνηρείν πξσηαξρηθό κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηξαγσδίαο, γηαηί ραξαθηεξίδεη 
θαη εθθξάδεη ηνλ ζθιεξό ππξήλα ηνπ ηξαγηθνύ πάζνπο: ηνλ ζπκό, ηελ αγσλία, ηελ ςπρηθή έληαζε, ηα 

αδηέμνδα θαη ηηο δηεμόδνπο. Αλ ην Μέινο δίλεη ηα ύςε, ηα βάζε θαη ηα ρξώκαηα ζηελ ηξαγηθή ξνή, ν 
Ρπζκόο είλαη ην όρεκα πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο ηαρύηεηεο, ηα εκπξόο θαη ηα πίζσ, ηα απόηνκα 

θξελαξίζκαηα, κε άιια ιόγηα ηελ αλώκαιε ξνή ησλ παζώλ κέζα από ηηο ζπλερείο ζπγθξνύζεηο, ηνπο 

δηζηαγκνύο θαη ηηο απνθαζηζηηθόηεηεο πνπ ζπρλά πξνζθξνύνπλ απάλσ ζηα ηείρε ηνπ κνηξαίνπ θαη 
αλαπόθεπθηνπ. 

Σν ηξίην ζηνηρείν: ε αξκνληθή γιώζζα, πνπ θάζε ζηηγκή πξνζδηνξίδεηαη από ηα δύν πξνεγνύκελα. 
Όκσο ζέιεη θαη πξέπεη λα πξνζζέηεη θάζε θνξά ηελ δηθή ηεο ζπκβνιή ζηελ ερεηηθή δεκηνπξγία ησλ 

δξακαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σελ πιήξε απηνηέιεηα θαη αλεμαξηεζία κνπ ζηε δηακόξθσζε ησλ νξηδόληησλ 

κνπζηθώλ ζηνηρείσλ πξνζπάζεζα λα εθαξκόζσ θαη ζηελ επηινγή ησλ θάζεησλ γξακκώλ. Γηα λα γίλεη 
θαηαλνεηή ε “ινγηθή” ηνπ ελόο ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί θαη ε “νπζία” ηνπ άιινπ. 

Ο ρνξόο θαη' αξρήλ αληηκεησπίδεηαη ζαλ θπξίαξρν πξόζσπν θαη δελ λνκίδσ όηη έρεη ζρέζε κε ηελ 

ρξήζε ηεο ρνξσδίαο ζηηο παξαδνζηαθέο όπεξεο. Σν ίδην θαη ε ζθεληθή ηνπ παξνπζία. Γηα ην ιόγν απηό 
ζε έλα κεγάιν κέξνο είλαη κνλνθσληθόο. 



Γηα ηελ νξρήζηξα ηί λα πσ; Φπζηθά ππνβαζηάδεη ην πξνεγνύκελν ερεηηθό νηθνδόκεκα. Αο πνύκε όηη 

είλαη ην ζεκέιην. Όκσο γηα κέλα ν ξόινο ηεο δελ πεξηνξίδεηαη εθεί. Όινο απηόο ν απαξάκηιινο πινύηνο 
ησλ ερνρξσκάησλ αιιά θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ απηνηειώλ κνπζηθώλ παξεκβάζεσλ κε θάλεη λα 

ζεσξήζσ ηελ νξρήζηξα ζαλ έλα απνιύησο ηζόηηκν ζηνηρείν πιάη ζην Μέινο, ηνλ Ρπζκό θαη ηελ 
Ελαξκόληζε. 

Σελ “Μήδεηα” άξρεζα λα ηελ κεηαθξάδσ ζηα 1988. Σελ ηειείσζα ύζηεξα από 2 ρξόληα. Δύν ρξόληα κε 

απαζρόιεζε ε ζύλζεζε ηεο “Ηιέθηξαο” (1992-94). Σν ίδην θαη ε “Αληηγόλε” (1995-96), ελάκηζε ρξόλν 
πεξίπνπ. 

Οη εθθξαζηηθέο-ηερληθέο θαη άιιεο δηαθνξέο από ηε κηα όπεξα ζηελ άιιε αθνινπζνύλ ηε δηθή κνπ 

εμνηθείσζε θαη σξίκαλζε ζ' απηό ην λέν κνπζηθό ζύκπαλ πνπ απνθάζηζα λα βηώζσ ζε όιε απηή ηε 
δεθαεηία. 
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