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Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα ην ειιεληθό θηιόκνπζν αθξναηήξην λα παξαθνινπζήζεη 

από θνληά έλαλ κνπζηθό ηνπ θαιιηηερληθνύ δηακεηξήκαηνο ηνπ Friedrich 

Cerha. Η κνπζηθή πξνζθνξά ηνπ απζηξηαθνύ Cerha είλαη εληππωζηαθά 

πιεζωξηθή, ηόζν ωο πξνο ηα είδε ηεο κνπζηθήο κε ηα νπνία θαηά θαηξνύο 

θαηαπηάζηεθε, όζν θαη ωο πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο κε ηηο νπνίεο θάζε 

θνξά έδξαζε. Γηαηί αλ ζέινπκε λα πξνζεγγίζνπκε ζωζηά ηε κνπζηθή απηή 

πξνζωπηθόηεηα, ζα πξέπεη λα ζεωξήζνπκε ζπλνιηθά ην έξγν ηνπ ωο 

ζπλζέηε, καέζηξνπ θαη ηδξπηή κνπζηθώλ ζπλόιωλ θαη θεζηηβάι, ρωξίο λα πξνζπεξάζνπκε θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε κνπζηθή πξαγκαηηθόηεηα κε ηνλ ζεωξεηηθό ηνπ ιόγν. 

Ο Friedrich Cerha (1926- ) κειέηεζε βηνιί θαη ζύλζεζε ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία ηεο Βηέλλεο θαη 

αξγόηεξα ζηα ζεξηλά ηκήκαηα ηνπ Darmstadt. Σπνύδαζε επίζεο Φηινζνθία θαη Γεξκαληθή θηινινγία 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο. Τν 1959 ίδξπζε ην ζύλνιν Die Reihe (καδί κε ηνλ Kurt Schwertsik), 

κεηά ηελ πξώηε πεξηνδεία ηνπ νπνίνπ ην 1962 μεθίλεζε ηε δηεζλή ηνπ θαξηέξα ωο καέζηξνο. Δίρε ήδε 

πξνεγεζεί ην 1960 ε ίδξπζε ηνπ ζπλόινπ Camerata Frescobaldiana από ηνλ ίδην. Δίλαη εληππωζηαθό 

όηη ελώ ηα δύν απηά ζύλνια δξνπλ παξάιιεια, ην πξώην από απηά απνηειεί κηα εξκελεπηηθή 

πιαηθόξκα γηα ηε ζύγρξνλε κνπζηθή θαη ηε κνπζηθή ηεο Γεύηεξεο Σρνιήο ηεο Βηέλλεο, ελώ ην 

δεύηεξν εζηηάδεη αληάμηα ζηελ ηηαιηθή κνπζηθή ηνπ 16νπ θαη ηνπ 17νπ αηώλα, παξάγνληαο ζεκαληηθέο 

ερνγξαθήζεηο. Σηα 1978 ν Cerha ίδξπζε ην πνιύ ζεκαληηθό θεζηηβάι ζύγρξνλεο κνπζηθήο «Wege 

unserer Zeit». Από ην 1959 κέρξη ην 1988 δίδαμε ζηελ Αθαδεκία ηεο Βηέλλεο. Τν 1986 κάιηζηα ηνπ 

απνλεκήζεθε ην Κξαηηθό Βξαβείν Γξακκάηωλ θαη Τερλώλ από ηελ Απζηξηαθή Κπβέξλεζε. Η 

δξαζηεξηόηεηα όκωο πνπ ηνλ θαηαμίωζε δηεζλώο θαη ζίγνπξα έρεη επίζεκα θαηαγξαθεί ζηελ ηζηνξία 

ηεο δπηηθήο κνπζηθήο ππήξμε ε νινθιήξωζε ηεο ελνξρήζηξωζεο ηεο ηξίηεο πξάμεο ηεο όπεξαο Lulu 

(1962-78) ηνπ Berg. 

Αλ θαη νη πξώηκεο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Cerha απνπλένπλ κηα λενθιαζηθή 

αηκόζθαηξα (δελ είλαη ηπραίνο άιιωζηε ν ηίηινο ηνπ έξγνπ ηνπ απηήο ηεο 

πεξηόδνπ Divertimento ‘Hommage a Strawinsky” (1954)), ν ζπλζέηεο ήδε από 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 γνεηεύηεθε από ηηο ζεηξαïθέο ζπλζεηηθέο 

ηερληθέο. Γελ ηηο ελζηεξλίζηεθε όκωο άθξηηα, αθνύ θξάηεζε ηηο απνζηάζεηο ηνπ 

από ηελ πνπαληηγηζηηθή εξκελεία πνπ έδωζε ζε απηέο ν Webern. Σηα 1959 κε 

ην έξγν ηνπ Mouvement I-III, o ζπλζέηεο αλαπηύζζεη κηα πξνζωπηθή κνπζηθή γιώζζα, ζηελ πην 

«αβάλη γθαξλη» ζηηγκή ηεο, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκό δηαθνξεηηθώλ ερεηηθώλ επηθαλεηώλ 

(Klangflächenkomposition). Από ην 1962 όκωο ν Cerha, αθνινπζώληαο πεξηζζόηεξν ζπκβαηηθέο 

κνπζηθέο δνκέο, πεξλά ζε κηα λέα ζπλζεηηθή θάζε έθδειε ζε έξγα ηνπ όπωο ην Curriculum (1972-3), 

θαη κε θνξύθωζε ηελ όπεξά ηνπ Baal (1974-80). Από ην 1980 θαη κεηά, ν ζπλζέηεο επηζηξέθεη ζπρλά 

ζε παιηόηεξα έξγα ηνπ, αθνύ γη’ απηόλ θαηλνηνκία δελ είλαη ε ίδηα ε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνύ, αιιά 

πεξηζζόηεξν ε δηαδηθαζία δηακόξθωζήο ηνπ. 

Υπό απηό ην πξίζκα, ν ζπλζέηεο επεγεξγάζηεθε ην παιαηόηεξν έξγν ηνπ Μνπζηθή γηα ηξνκπόλη θαη 

θνπαξηέην εγρόξδωλ, ην νπνίν αθνύγεηαη ζηε ζπλαπιία ηεο Κακεξάηα ηεο 25εο Ννεκβξίνπ ζύκθωλα 

κε ηελ πην πξόζθαηε, δεύηεξε γξαθή ηνπ, παξαγγειία ηνπ Οξγαληζκνύ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ. 

 

Έξγα ηνπ Friedrich Cerha ζηε Βηβιηνζήθε 

Παξηηηνύξεο (Universal Editions) 

Μοσσική δωματίοσ: Enjambements (1959), Mouvements I-III (1959), Adaxl-suite (1970-1987), 

Curriculum (1971-1072), Klavierstücke: für Kinder oder solche, die es werden wollen (1964), I. 

Streichquartett (maquam) (1989), II. Streichquartett (1989-1990) 



Φωνητικά έργα: Verzeichnis (1969), Eine letzte Art Chansons (1989) 

Ορτηστρική μοσσική: Sinfonie (1975), Double concerto for violin, violoncello and orchestra (1975-

1976) 

Σκηνικά έργα: Spiegel I, II, III, V (1972), Baal Gesänge (1974-1980) 

Ηρνγξαθήζεηο 

Spiegel II  (ζην From Vienna, Arditti Quartet, France, Montaigne: Auvidis, 1994)) 

Streichquartett Nr. 3. Satz III (ζην 75 Jahre Donaueschinger Musikstage 1921-1996, München: Con 

Legno, 1996) 

Γξαπηά 

‘Zu meinem Musiktheater’, Für und wider die Literaturoper: zur Situation nach 1945, Thurnauer 

Schriften zum Musiktheater, Bd. 6, Laaber-Verlag: 1982. 

Arbeitsbericht zur Herstellung des 3. Akts der Oper Lulu von Alban Berg, Wien: Universal Edition, 

1979. 
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