
Alfred Schnittke ('Αλυρεντ Σνίτκε), 1934-1998: 70 χρόνια 

από τη γέννησή του 
 

 

Η. Δηζαγσγή 

Σν 2004 ζπκπιεξώλνληαη εβδνκήληα ρξόληα από ηε γέλλεζε 

ηνπ 'Αιθξελη λίηθε, ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ 

ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, πνπ από πνιινύο ζεσξείηαη πλεπκαηηθόο 

δηάδνρνο ηνπ Ληκίηξη νζηαθόβηηο. 

«Κε ηε κνπζηθή ηνπ λίηθε ζηεθόκαζηε πηζαλόηαηα ζην ηέινο 

κηαο κεγάιεο λνεηήο γξακκήο πνπ νδεγεί από 

ηνλ Mahler ζηνλ νζηαθόβηηο. O λίηθε εληείλεη ηηο αληηζέζεηο 

ηνπο θαη εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ηε δηθνξνύκελε πιεπξά ηεο 

κνπζηθήο ηνπο. Οδεγεί απηή ηε δπλακηθή κεηαξνκαληηθή 

παξάδνζε ζηα ηειεπηαία άθξα ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, ζην δηθό 

καο  fin de siècle»i.  

 

Ο λίηθε πέζαλε ζηηο 3 Απγνύζηνπ ηνπ 1998 ζην Ακβνύξγν· ηελ θεδεία ηνπ, πνπ έγηλε ζηε Κόζρα 

ζηηο 10 Απγνύζηνπ, παξαθνινύζεζε ρηιηάδεο θόζκνπ απνδίδνληαο ηηκή ζηνλ κεγαιύηεξν Ρώζν 

ζπλζέηε από ηελ επνρή ηνπ νζηαθόβηηο. 

 

ΗΗ. Ζ δσή ηνπ 'Αιθξελη λίηθε ηελ πεξίνδν 1934-1962 

Ο Alfred Schnittke γελλήζεθε ζηηο 24 Λνεκβξίνπ 1934 ζηελ πόιε Engels ηεο Απηόλνκεο νβηεηηθήο 

Γεκνθξαηίαο ησλ Γεξκαλώλ ηνπ Βόιγα, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Ιέληλ κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1917. Ο παηέξαο ηνπ, Harry Schnittke, γεξκαλόθσλνο εβξατθήο θαηαγσγήο, ήηαλ δεκνζηνγξάθνο θαη 

κεηαθξαζηήο. Ζ κεηέξα ηνπ, Maria Vogel, δίδαζθε γεξκαληθά ζε ζρνιείν θαη αξγόηεξα επηκεινύληαλ 

ην ηκήκα αιιεινγξαθίαο ηεο γεξκαληθήο εθεκεξίδαο Neues Leben πνπ εθδηδόηαλ ζηε Κόζρα. Ο 

ζπλζέηεο, αλαθεξόκελνο ζηηο θαηαβνιέο ηνπ, ζεκεηώλεη: «Παξόιν πνπ δελ έρσ θαζόινπ ξσζηθό 

αίκα, είκαη δεκέλνο κε ηε Ρσζία εθόζνλ έρσ δήζεη όιε κνπ ηε δσή εθεί. Από ηελ άιιε πιεπξά, πνιιά 

από απηά πνπ έρσ γξάςεη ζρεηίδνληαη θαηά θάπνην ηξόπν κε ηε γεξκαληθή κνπζηθή θαη ηε ινγηθή πνπ 

πξνθύπηεη από ην λα είζαη Γεξκαλόο παξόηη δελ ην ήζεια αθξηβώο … Όπσο νη Γεξκαλνί πξνγνλνί κνπ, 

δσ ζηε Ρσζία, κπνξώ λα κηιώ θαη λα γξάθσ ξσζηθά πνιύ θαιύηεξα από ό,ηη γεξκαληθά. Αιιά δελ 

είκαη Ρώζνο … Σν εβξατθό κνπ ήκηζπ δελ κε αθήλεη λα εζπράζσ: δελ γλσξίδσ θακία από ηηο ηξεηο 

εβξατθέο γιώζζεο – αιιά ε εκθάληζή κνπ είλαη ηππηθά εβξατθή»ii. 

 

Ο λίηθε από πνιύ κηθξόο δείρλεη ην ηαιέλην ηνπ ζηε κνπζηθή αιιά εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, είλαη δύζθνιν λα ην αλαπηύμεη. Παξόια απηά ζε ειηθία επηά εηώλ 

ηαμηδεύεη ζηε Κόζρα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηηο αθξνάζεηο ηνπ Θεληξηθνύ Κνπζηθνύ ρνιείνπ 

γηα ραξηζκαηηθά παηδηά, ηκήκαηνο ηνπ Ωδείνπ ηεο Κόζραο. ηηο 22 Ηνπλίνπ 1941 νη Γεξκαλνί 

εηζβάιινπλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη αλαγθάδεηαη λα επηζηξέςεη ζην Engels όπνπ παξακέλεη έσο ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Ζ κνπζηθή ηνπ εθπαίδεπζε αξρίδεη νπζηαζηηθά ζηε Βηέλλε ην 1946, όπνπ 

κεηαηίζεηαη ν παηέξαο ηνπ· κειεηά πηάλν θαη ζεσξία ηεο κνπζηθήο, ελώ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

παξαθνινπζήζεη πνιιέο ζπλαπιίεο θαη όπεξεο ησλ Mozart, Wagner θαη άιισλ ζπλζεηώλ, εκπεηξίεο 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο κειινληηθέο κνπζηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο.  

 

Φσηνγξαθία ηνπ ζπλζέηε ηνπ 1972, 
ζην αλαηνιηθό Βεξνιίλν. Από ην Alfred 
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Γύν ρξόληα αξγόηεξα ε νηθνγέλεηα επηζηξέθεη ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε θαη εγθαζίζηαηαη ζηε Κόζρα, όπνπ ν λεαξόο λίηθε 

ζπνπδάδεη ζην ηκήκα ρνξσδίαο ηνπ October Revolution Music 

College (1949-1953), θάλεη ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη 

παξαθνινπζεί ηελ ηάμε ζύλζεζεο κε ζπκκαζεηέο 

ηνπο Ρνληηόλ εληξίλ θαη Θάξελ Υαηζαηνπξηάλ. Σν 1953 

μεθηλά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Ωδείν ηεο Κόζραο. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζπλζέηεη έξγα πάλσ ζε 

δηαθνξεηηθέο θόξκεο θαη γηα πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο 

νξγάλσλ. Κε ην νξαηόξην Nagasaki ν λίηθε δίλεη επηηπρώο 

ηηο δηπισκαηηθέο εμεηάζεηο ζην Ωδείν θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνβάιιεη ην έξγν πξνο έγθξηζε ζην Φεζηηβάι Λέσλ 

πλζεηώλ πνπ νξγαλώλεη ε Έλσζε νβηεηηθώλ πλζεηώλ· 

απνξξίπηεηαη όκσο, κε αηηηνινγηθό ηνλ «κνληεξληζηηθό» ηνπ ραξαθηήξα.  

 

Ο ζπλζέηεο ζπλερίδεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Ωδείν, θαη ην 1961 (έηνο ηεο απνθνίηεζήο ηνπ) 

γίλεηαη κέινο ηεο Έλσζεο πλζεηώλ κε ην έξγν Poem about Space, εκπλεπζκέλν από ηελ πηήζε 

ηνπ Γηνύξη Γθαγθάξηλ ζην δηάζηεκα. Σνλ ίδην ρξόλν πξαγκαηνπνηεί ηνλ δεύηεξό ηνπ γάκν κε ηελ 

πηαλίζηα Ηξίλα Θαηάγηεβα, πξώελ καζήηξηά ηνπ. Από ην 1962 θαη γηα κηα δεθαεηία δηδάζθεη ζην Ωδείν 

ηεο Κόζραο, ελώ παξάιιεια ζπλζέηεη, δίλεη δηαιέμεηο θαη γξάθεη άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο. 

 

ΗΗΗ. Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 είλαη εμαηξεηηθά γόληκε: ν λίηθε κειεηά ζε βάζνο όρη κόλν θιαζηθή θαη 

κνληέξλα κνπζηθή θαη ζεσξία ηεο κνπζηθήο, αιιά παξάιιεια δηαβάδεη ινγνηερλία, θηινζνθία, ηζηνξία 

ηέρλεο, αιρεκεία, αθόκε θαη βηβιία γηα ηε καγεία, γξάθεη άξζξα θαη εξεπλά πξνβιεκαηηθέο ηεο 

αηζζεηηθήο ηεο κνπζηθήο. Αλαιύεη παξηηηνύξεο ζπλαδέιθσλ ηνπ ζπλζεηώλ θαη αλαπηύζζεη ηηο ζέζεηο 

ηνπ γηα ηε ζύγρξνλε κνπζηθή ζηα ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλεη ε Έλσζε πλζεηώλ, εζηηάδνληαο ζε έξγα 

ησλ Webern, Stockhausen, Ives θαη πνιιώλ άιισλ.  

 

Κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο από ηνλ Υξνπηζόθ νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ. Οη πνιηηηζηηθέο επαθέο κε ηε 

Γύζε αλαπηύζζνληαη, εθδίδνληαη έξγα πνπ ήηαλ απαγνξεπκέλα, κεηαθξάδνληαη ζύγρξνλνη δπηηθνί 

ζπγγξαθείο, γίλνληαη εθζέζεηο κεγάισλ δσγξάθσλ· ε επηζηήκε θαη νη ηέρλεο γλσξίδνπλ ζεκαληηθή 

άλζεζε. Κε ηε ιήμε ηεο πξνεδξίαο ηνπ Υξνπηζόθ θαη ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο από 

ηνλ Κπξέζληεθ επαλέξρνληαη νη πξνεγνύκελεο εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ θαιιηηερλώλ πθίζηαηαη ηελ θαηαπηεζηηθή επνπηεία ηνπ θαζεζηώηνο. Σν 1962, θαηόπηλ 

παξαγγειίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, ν λίηθε ζπλζέηεη ηελ όπεξα Ζ Δλδεθάηε Δληνιή iii, έξγν 

πνπ απνξξίπηεηαη από ηελ επηηξνπή ηεο Όπεξαο ηνπ Κπνιζόη θαη είλαη ε αθνξκή γηα λα κπεη ν 

ζπλζέηεο ζηε «καύξε ιίζηα» ηεο Έλσζεο πλζεηώλ όπνπ παξακέλεη έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, ζηεξνύκελνο ηε δπλαηόηεηα επηζθέςεσλ ζην εμσηεξηθό αθόκε θαη γηα ηηο πξεκηέξεο ησλ έξγσλ 

ηνπ.  

 

Οη ζπλζέζεηο απηήο ηεο δεθαεηίαο είλαη έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ, θπξίσο ζεηξατθήο γξαθήο: Πξώηε θαη 

Γεύηεξε νλάηα γηα βηνιί (1963, 1968), Κνπζηθή γηα Οξρήζηξα Γσκαηίνπ (1964), Κνπζηθή γηα Πηάλν 

θαη Οξρήζηξα Γσκαηίνπ (1964), Γηάινγνο γηα βηνινληζέιν θαη επηά όξγαλα (1965), Πξώην 

Θνπαξηέην Δγρόξδσλ (1966, παξαγγειία ηνπ Borodin Quartet ) θαη εξελάηα γηα πέληε 

όξγαλα (1968) . Σελ ίδηα πεξίνδν πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξώηεο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ ζην 

εμσηεξηθό: ην έξγν Κνπζηθή γηα Οξρήζηξα Γσκαηίνπ παξνπζηάδεηαη ζηε Ιεηςία ην 1965 θαη ην 

έξγν Κνπζηθή γηα Πηάλν θαη Οξρήζηξα Γσκαηίνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηώκαηα αγνξάδεη ν νίθνο 

Universal Editions, παξνπζηάδεηαη ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι ηεο Βαξζνβίαο ηνλ ίδην ρξόλν. ηελ πνξεία, ν 

νίθνο Universal Edition θαη ν νίθνο Sikorski γίλνληαη νη δύν θύξηνη εθδόηεο ηεο κνπζηθήο ηνπ λίηθε 

ζηελ Δπξώπε.  

 

Σνλ επόκελν ρξόλν έξρεηαη ε πξώηε παξαγγειία από ηo Γύζε: ην Θνληζέξην γηα βηνιί Λν. 2 γξάθεηαη 

 

Φσηνγξαθία ηνπ ζπλζέηε ηνπ 1957, 

ζην Ωδείν ηεο Κόζραο κε ζπκκαζεηέο 
ηνπ. Από ην Alfred Schnittke zum 60. 

Geburtstag: eine Festschrift 
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γηα ην θεζηηβάι Jyväskylä ζηε Φηλιαλδία θαη παξνπζηάδεηαη από ηνλ βηνινλίζηα Καξθ Ινπκπόηζθπ. 

Παξά ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο, ε κνπζηθή ηνπ γίλεηαη όιν θαη πην 

γλσζηή, ηόζν ζηε Ρσζία όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 

 

IV. Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ν λίηθε παξνπζηάδεη ζε δηεζλέο κνπζηθό ζπλέδξην ζηε Κόζρα έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα θείκελά ηνπ: ηηο Πνιπζηηιηζηηθέο Σάζεηο ζηε Κνληέξλα Κνπζηθή. Αθόκε γξάθεη 

άξζξα γηα ηε κνπζηθή ησλ Bartók, Webern, Ligeti, Berio θαη Nono, πνπ όκσο δελ δεκνζηεύηεθαλ πνηέ 

ζηε Ρσζία.  

Σν 1972 νινθιεξώλεη ηελ Πξώηε πκθσλία γηα ηελ νπνία αλαθέξεη πσο 

«είλαη πνιύ θαιύηεξα όηαλ ε ρξεζηηθή κνπζηθή (Gebrauchsmusik) ζε έλα 

θνκκάηη έξρεηαη δηακέζνπ ελόο ζεκαηηθνύ–κνηηβηθνύ ζπζρεηηζκνύ θαη 

πξνζπαζεί λα ην επηηύρεη ζην έξγν ρξεζηκνπνηώληαο κεγάιεο, δπλαηέο θαη 

επηζεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ Dies irae»iv.   Ζ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 1974 ζηελ πόιε Γθόξθη θαη απνηειεί ζηαζκό ζηελ πνξεία 

ηεο εμέιημεο ηεο ξσζηθήο κνπζηθήο. Ο ζάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ, ηνλ ίδην 

ρξόλν, ζεκαηνδνηεί λέα επνρή ζηε δσή θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από απινύζηεξν ύθνο (Θνπηληέην κε Πηάλν ) βαζηζκέλν 

ζηελ ηδέα ελόο ξέθβηεκ, 1972-76). Σν 1975 ζπλζέηεη ην Πξεινύδην ζηε κλήκε 

ηνπ D. Shostakovich κε αθνξκή ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ δεκηνπξγνύ, ελώ 

παξάιιεια γξάθεη ην άξζξν Θύθινη επηξξνώλ όπνπ ππνζηεξίδεη όηη «γηα ηα 

πξνεγνύκελα πελήληα ρξόληα ε κνπζηθή βξηζθόηαλ ππό ηελ επηξξνή ηνπ 

νζηαθόβηηο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ απηώλ ην ζηηι ηνπ εμειηζζόηαλ 

δηαξθώο θαη απηό έδηλε αθνξκή γηα ηύπνπο επηξξνώλ πνπ αλαλεώλνληαλ 

αληίζηνηρα»v.  Γύν ρξόληα αξγόηεξα ηνπ δίλεηαη γηα πξώηε θνξά ε 

δπλαηόηεηα λα ιάβεη κέξνο σο ηζεκπαιίζηαο/πηαλίζηαο ζε ζπλαπιία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθό (Βηέλλε) όπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην έξγν 

ηνπ Concerto Grosso No. 1.  

 

Οη ζπλζέζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Moz-Art – 1975-6, Moz-Art à la Haydn – 1977, Θνληζέξην Λν. 

3 γηα βηνιί θαη νξρήζηξα δσκαηίνπ – 1978, νλάηα Λν. 1 γηα ηζέιν θαη πηάλν  – 1978, πκθσλία 

Λν. 2 – 1979, Θνληζέξην γηα Πηάλν θαη Έγρνξδα – 1979, θιπ) θαηαδεηθλύνπλ πσο «ε κνπζηθή ηνπ 

αθνύγεηαη πνιύ δηαθνξεηηθή από ηνλ ζεηξατθό εμηξεκηζκό ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηεο “ζεαηξηθήο 

έμηξα-κνπζηθόηεηαο” ησλ πξώησλ πνιπζηηιηζηηθώλ ηνπ ζπλζέζεσλ. Έρεη αλαθαιύςεη κηα λέα γιώζζα, 

ζπλδπάδνληαο δνκηθέο ηδέεο θαη έμηξα-κνπζηθά ζηνηρεία αιιά ηαπηόρξνλα παξακέλεη θπζηθόο θαη 

νκνηνγελήο. Αθνύγνληαο θαλείο  ηα έξγα ηνπ λίηθε από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, κπνξεί πάληα 

λα αλαγλσξίδεη απηό ην θαζαξά πξνζσπηθό ύθνο»vi. 

Δπηζηξνθή ζηελ αξρή  

V. H δεθαεηία ηνπ 1980 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 αξρίδεη κε κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξεκηέξα: ν Γθελάληη 

Ρνδληηεζβέλζθη δηεπζύλεη ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ ΒΒC ζηελ παγθόζκηα πξώηε ηεο πκθσλίαο 

Λν. 2 ζην Ινλδίλν. Θαη ελώ ε δεκνηηθόηεηα ηνπ ζπλζέηε έρεη δηαξθή αλνδηθή πνξεία, ηελ πεξίνδν 

απηή μεπεξλά θάζε πξνεγνύκελν. Σν θνηλό πεξηκέλεη ώξεο ζηηο νπξέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

εηζηηήξηα γηα ηηο ζπλαπιίεο όπνπ παίδνληαη έξγα ηνπ. Οη πξεκηέξεο ζηε Γύζε πιεζαίλνπλ κε 

ελζνπζηώδε πάληα ππνδνρή – πκθσλία Λν. 3 ην 1981 ζηε Ιεηςία , Concerto Grosso No. 2 ην 

1982 ζην Βεξνιίλν, Faust Cantata ην 1983 ζηε Βηέλλε, Θνληζέξην γηα βηνιί Λν. 4 ην 1984 ζην 

Βεξνιίλν – ελώ έξγα ηνπ εμαθνινπζνύλ λα παξνπζηάδνληαη ζηε Κόζρα (Θνπαξηέην Δγρόξδσλ Λν. 

3 , πκθσλία Λν. 4).  

 

Παξηηηνύξα ηεο 
Πξώηεο πκθσλίαο 

(ζει. 159, κέξνο IV, 

Dies irae – 
variationen). Από ην 

Alfred Schnittke zum 

60. Geburtstag: eine 
Festschrift (Hamburg: 

Sikorski, 1994): 142. 

javascript:;
javascript:;
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2567&la=1
http://old.mmb.org.gr/files/schnittke/schnittke5.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/schnittke/Schnittke6.mp3
javascript:;


Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, πνπ ηελ εμνπζία αλαιακβάλεη ν Κηραήι 

Γθνξκπαηζόθ, νη ζπλζήθεο γίλνληαη επλντθόηεξεο γηα ηνλ ζπλζέηε θαη 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ηαμηδεύεη ειεύζεξα ζην εμσηεξηθό· 

δπζηπρώο όκσο αξρίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο, θαζώο ηνλ Ηνύιην ηνπ 

1985 παζαίλεη εγθεθαιηθό. Κεηά ηελ πεξηπέηεηα ηεο πγείαο ηνπ ε 

κνπζηθή ηνπ αιιάδεη, έρνληαο πην εμπξεζηνληζηηθό ραξαθηήξα κε 

νινέλα πεξηζζόηεξεο δηαθσλίεο. Οη παξνπζηάζεηο έξγσλ ηνπ ζηε Γύζε 

γίλνληαη αθόκε πεξηζζόηεξεο – Θνληζέξην Γηα Βηόια από ηνλ Yury 

Bashmet ζην 'Ακζηεξληακ, Θνληζέξην γηα Βηνινληζέιν Λν. 1 από 

ηελ Natalia Gutmanζην Κόλαρν, Peer Gynt από ηε πκθσληθή 

νξρήζηξα ηνπ Ακβνύξγνπ, πξεκηέξα ηεο πκθσλίαο Λν. 5 ζην 

'Ακζηεξληακ από ηελ Οξρήζηξα Concertgebouw – κε απνθνξύθσκα ηα 

Φεζηηβάι λίηθε ζηηο πόιεηο Γθόξθη, Κάικν, Γθέηελκπνξγθ, ηνθρόικε, 

Βεξνιίλν θαη Ινλδίλν. 

  

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1989 πξνζθέξεηαη ζηνλ λίηθε εηδηθή ππνηξνθία 

από ην Wissenschaftskolleg ηνπ Γπηηθνύ Βεξνιίλνπ θαη ν ζπλζέηεο έρεη 

ηε επθαηξία λα παξακείλεη ζηελ πόιε γηα πεξηζζόηεξν από έλαλ 

ρξόλν. Γηαδέρεηαη ηνλ György Ligeti ζην Hamburg Hochschule für 

Musik, απνθηά γεξκαληθό δηαβαηήξην θαη από ην 1990 εγθαζίζηαηαη 

κόληκα ζην Ακβνύξγν. 

 

 

 

 

 

 

VI. Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 

Οη παξνπζηάζεηο έξγσλ ηνπ ζην εμσηεξηθό είλαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ζύλεζεο θαηλόκελν· ην θνηλό ηεο Δπξώπεο θαη ηδηαίηεξα ην θνηλό 

ηεο Ακεξηθήο γίλεηαη νινέλα θαη πην ελζνπζηώδεο. Αιιά ελώ ν λίηθε 

απνιακβάλεη ηε δηεζλή αλαγλώξηζε, ε πγεία ηνπ επηδεηλώλεηαη θαη δελ 

είλαη πιένλ ηόζν παξαγσγηθόο· δηαηζζαλόκελνο όηη δελ έρεη πνιύ ρξόλν 

αθόκε, πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη ηηο ηδέεο πνπ θαηαθιύδνπλ ην κπαιό 

ηνπ. Ζ κνπζηθή ηνπ αιιάδεη μαλά, νη παξηηηνύξεο ηνπ γίλνληαη ηώξα 

ιηγόηεξν ππθλέο θαη πην απιέο, απνθηώληαο αζθεηηθό ραξαθηήξα, ελώ νη 

δηαξθείο αλαδεηήζεηο ηνπ ηνλ νδεγνύλ ζηελ πξώηε ηνπ πξνζπάζεηα ζε 

έλα είδνο κε ην νπνίν δελ είρε έσο ηώξα ηδηαηηέξσο αζρνιεζεί: ηελ 

όπεξα. Πξώηνο θαξπόο ηεο λέαο ηνπ πνξείαο είλαη Ζ Εσή κε έλαλ Ζιίζην  

πνπ παξνπζηάδεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1992 ζην 'Ακζηεξληακ, ππό ηε 

δηεύζπλζε ηνπ Mstislav Rostropovich, κε εμαηξεηηθή επηηπρία. Ζ θεληξηθή 

ηδέα είλαη αλακθίβνια θσκηθή,  αιιά δξακαηηθά ζηνηρεία είλαη νξαηά 

ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζαθέο όηη δελ έρεη κόλν πνιηηηθή ή 

θσκηθή δηάζηαζε.  Ζ όπεξα εθθξάδεη κε αιιεγνξηθό ηξόπν ηε 

ζνβηεηηθή θνηλσλία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θνκκνπληζκνύ, αιιά 

 

Φσηνγξαθία ηνπ ζπλζέηε 
ηνπ 1986, ζην Κόλαρν. Από 

ην Alfred Schnittke zum 60. 
Geburtstag: eine Festschrift 

(Hamburg: Sikorski, 1994): 

149. 

 

Φσηνγξαθία ηνπ ζπλζέηε κε 
ηνλ Gidon Kremer, ην 1988 

ζην Βεξνιίλν. Από ην Alfred 
Schnittke zum 60. 

Geburtstag: eine Festschrift 

(Hamburg: Sikorski, 1994): 
151. 

 

Παξηηηνύξα ηεο όπεξαο 
Leben mit einem Idioten 

(ζει. 127 ηνπ ρεηξνγξάθνπ 
από ηελ ηειεπηαία ζθελή). 

Από ην Alfred Schnittke zum 
60. Geburtstag: eine 
Festschrift (Hamburg: 
Sikorski, 1994): 155. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


ηαπηόρξνλα αλαδεηθλύεη γεληθόηεξεο ππαξμηαθέο πξνβιεκαηηθέο, όπσο π.ρ. 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ  

Θαθνύ. Οη θξηηηθνί ραξαθηήξηζαλ ην έξγν «ξέθβηεκ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο» 

θαζώο παξνπζηάζηεθε ιίγν κεηά ηε δηάιπζή ηεο. Ο ίδηνο αλαθέξεη πσο «Ζ 

Εσή κε έλαλ Ζιίζην δελ είλαη απηνηειήο αθήγεζε αιιά κηα αλνηρηή 

ζύιιεςε· ελώ ην πιηθό έρεη αξρή, δελ έρεη ηέινο».  

Σν 1993 ν λίηθε ηαμηδεύεη ζηε Κόζρα γηα λα παξαιάβεη ην βξαβείν ηνπ 

Russian Independent Foundation θαη λα παξαβξεζεί ζηελ πξεκηέξα 

ηεο πκθσλίαο Λν. 6 ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Ρνζηξνπόβηηο. Σνλ επόκελν 

ρξόλν πξαγκαηνπνηεί ηαμίδη ζηελ Ακεξηθή πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη 

ηελ πξεκηέξα ηεο πκθσλίαο Λν. 7 ζηε Λέα Τόξθε ππό ηε δηεύζπλζε 

ηνπ Kurt Masur. Σελ ίδηα ρξνληά ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία ηεο Κνπζηθήο ζην 

Ινλδίλν δηνξγαλώλεηαη θεζηηβάι γηα ηα εμεθνζηά ηνπ γελέζιηα, όπνπ 

παίδνληαη ζπλνιηθά 22 έξγα ηνπ κε ελζνπζηώδε ππνδνρή από ην θνηλό θαη 

εμαηξεηηθέο θξηηηθέο ζηα εγθπξόηεξα βξεηαληθά κνπζηθά πεξηνδηθά  

. Δλώ απνιακβάλεη ηε δηεζλή αλαγλώξηζε, ε ήδε βεβαξεκέλε πγεία ηνπ 

επηδεηλώλεηαη θαη ηνλ Ηνύλην παζαίλεη δύν εγθεθαιηθά κε δηαθνξά 

εκεξώλ.  

 

Σν 1995 πξαγκαηνπνηεί ην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη ζηε Κόζρα, ελώ νη 

όπεξέο ηνπ Gesualdo θαη Historia von D. Johann Fausten  

 παξνπζηάδνληαη γηα πξώηε θνξά ζηε Βηέλλε θαη ην Ακβνύξγν. Σα 

ηξία ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ παξακέλεη ζην Ακβνύξγν 

ζπλζέηνληαο κε πνιύ αξγνύο ξπζκνύο θαζώο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

κόλν ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη· παξά ηαύηα νινθιεξώλεη ηε πκθσλία Λν. 

9, ην Θνκκάηη γηα Βηόια θαη Οξρήζηξα θαη ηηο Παξαιιαγέο γηα Θνπαξηέην 

Δγρόξδσλ. 

 

ηηο 4 Ηνπιίνπ 1998 παζαίλεη ην πέκπην 

θαηά ζεηξά εγθεθαιηθό θαη πεζαίλεη ζην 

Ακβνύξγν ζηηο 3 Απγνύζηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμώθπιιν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Φεζηηβάι λίηθε ηεο 
Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο ηεο 

Κνπζηθήο (Ινλδίλν, 
1994). Από ην αξρείν ηεο 

ζπγγξαθέσο. 

 

Αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ 
Φεζηηβάι λίηθε ηεο 

Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο ηεο 
Κνπζηθήο κε ην ζύλνιν ησλ 
έξγσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

Από ην αξρείν ηεο 
ζπγγξαθέσο. 
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VΗΗ. Σν έξγν ηνπ 'Αιθξελη λίηθε 

O λίηθε ππήξμε εμαηξεηηθά παξαγσγηθόο. Πιήξε θαηάινγν ησλ έξγσλ κπνξείηε λα βξείηε 

ζηελ Δξγνγξαθία. 

 

Ίζσο ην πην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο κνπζηθήο ηνπ είλαη νη αλαθνξέο ζε άιιε κνπζηθή. ηα έξγα 

ηνπ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά, κε ηνληθά ζηνηρεία, βηελλέδηθα βαιο, baroque θόξκεο όπσο ην concerto 

grosso, ζεηξατζκόο, ρξσκαηηθόηεηα, κηθξνδηαζηήκαηα θαη ζέκαηα θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο. 

vii «Απηνί νη „δαλεηζκνί‟ είλαη ηόζν δηεηζδπηηθνί πνπ είλαη αδύλαην λα ηνπο μερσξίζνπκε από ηνλ 

πξαγκαηηθό λίηθε θαη ζα ήηαλ άηνπν λα ην πξνζπαζήζνπκε: ν πνιπζηηιηζκόο είλαη ζεκειηώδεο 

ζηνηρείν γηα ηε δνκή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δύλακε ηεο κνπζηθήο ηνπ, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαη 

όρη ηέρλαζκα θαηάθηεζεο αλαγλσξηζηκόηεηαο θαη δεκνηηθόηεηαο»viii. 

   

Σν θνληζέξην είλαη γηα ηνλ λίηθε ε πεξηζζόηεξν ίζσο αγαπεηή θόξκα ζύλζεζεο, όρη κόλν δηόηη ηνπ 

δεηηόηαλ ζπρλά από θίινπο ηνπ, δηάζεκνπο Ρώζνπο ζνιίζηεο, αιιά γηαηί ε κνπζηθή ηνπ γιώζζα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ μερσξηζηή θαη βαζηά πξνζσπηθή έθθξαζε θάζε ζνιίζηα, πνπ 

αληηζηεθόηαλ ζηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε. «Δίλαη θνηλό κπζηηθό πσο ην 

πξνζσπηθό, ην αηνκηθό θαη ην κνλαδηθό ζηνηρείν ήηαλ απηό πνπ δηακόξθσζε ηνλ θνξκό ηεο ξσζηθήο 

θνπιηνύξαο, ηα έηε ηεο θπξηαξρίαο ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο»ix.  

 

«ηηο ζπκθσλίεο ηνπ, ν λίηθε πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ην ηδαληθό ηνπ Mahler: ηελ πίζηε ζηνλ 

θόζκν»x.  Ζ Πξώηε θαη ε Σξίηε δεκηνπξγήζεθαλ από ζπλδπαζκό πνηθίισλ θαη εηεξόθιεησλ ζηνηρείσλ 

κε ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. Ζ Γεύηεξε θαη ε Σέηαξηε εκπλένληαη από ηε ζξεζθεία θαη ηελ 

πίζηε γεληθόηεξα, θαζώο ελζσκαηώλνπλ ζηνηρεία ηεο θαζνιηθήο αθνινπζίαο, ηνπ γξεγνξηαλνύ 

κέινπο, ηνπ ινπζεξαληθνύ θνξάι θαη ηεο εβξατθήο ζπλαγσγήο. Ζ Πέκπηε κεηνπζηώλεη όια ηα 

παξαπάλσ θαη όληαο ηαπηόρξνλα ην Concerto Grosso No. 4 ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί παξαπνκπή 

ζηελ παξαπνκπή. Κε ηηο πκθσλίεο Λν. 6 θαη Λν. 7 εηζέξρεηαη ζε έλα λέν απινύζηεξν ερεηηθό θόζκν. 

Δηδηθόηεξα δε ε Όγδνε θαη ε Έλαηε θαηαδεηθλύνπλ ηελ σξίκαλζε θαη ηνλ εθιεπηπζκό απηνύ ηνπ 

λένπ ύθνπο. 

 

ηηο όπεξέο ηνπ εθθξάδεη ηηο επξύηεξεο αηζζεηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπ αλεζπρίεο πηνζεηώληαο έλα 

θσλεηηθό ζηηι κε εκθαλείο «γσλίεο». «Αλ γηλόηαλ θξηηηθή ζην ραξαθηεξηζηηθό ηεο εμπξεζηνληζηηθήο 

ελζσκάησζεο πνηθίισλ θαη εηεξόθιεησλ ζηνηρείσλ πνπ νδεγνύλ ίζσο ζε ππνδεέζηεξν ξόιν ηα 

θαζαξά κνπζηθά πξνζόληα ζην έξγν ηνπ λίηθε, ζα ηζρπξηδόκαζηαλ όηη απηό ίζσο είλαη αλαπόθεπθην 

ζε έλαλ ζπλζέηε πνπ ζεσξνύζε πξσηεύνλ λα πεξηγξάθεη ζηε κνπζηθή ηνπ ηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

αγσλίεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ»xi.      

 

VIΗΗ. O λίηθε θαη ε κνπζηθή θηλεκαηνγξάθνπ 

εκαληηθόηαην κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλζέηε θαη θύξηα πεγή βηνπνξηζκνύ γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα ήηαλ ε ζύλζεζε κνπζηθήο θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία 

λα έξζεη ζε επαθή κε πην πξννδεπηηθό θόζκν θαη απηό ηνπ επέηξεςε λα εθθξάδεη πην ειεύζεξα ηηο 

ηδέεο ηνπ. Οη Ρώζνη ζθελνζέηεο ήηαλ νη πξώηνη πνπ αλαγλώξηζαλ ηε κνπζηθή ηνπ ηδηνθπΐα θαη έρεη 

ζπρλά ραξαθηεξηζηεί σο ν θαιύηεξνο ζπλζέηεο κνπζηθήο θηλεκαηνγξάθνπ από ηελ επνρή ηνπ 

Πξνθόθηεθ θαη ηνπ νζηαθόβηηο. ε αληίζεζε κε ηελ Ακεξηθή όπνπ ε δηαθνξά αλάκεζα ζε έλαλ 

ζπλζέηε θαη ζε έλαλ «ρνιπγνπληηαλό ζπλζέηε» ήηαλ θαη παξακέλεη ζεκαληηθή, ζηε Ρσζία ηα θηικ δελ 

ιεηηνπξγνύζαλ πεξηνξηζηηθά ζε ό,ηη αθνξά ηελ κνπζηθή δεκηνπξγία· ήηαλ ζύλεζεο θαηλόκελν, κεγάινη 

δεκηνπξγνί λα ζπλζέηνπλ «ιόγηα» κνπζηθή γηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα. Ο λίηθε ζπλέζεζε ζπλνιηθά 

κνπζηθή γηα 66 ηαηλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηληώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ληνθηκαληέξ ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ γξάθηεθε ηελ πεξίνδν 1962-1984. 

 

ηελ αξρή ν ζπλζέηεο αληηκεηώπηζε αξθεηέο δπζθνιίεο, αθνύ ε κνπζηθή θηλεκαηνγξάθνπ απαηηεί 

δηαθνξεηηθή ζύιιεςε ηνπ ρξόλνπ θαη ππαθνή ζηηο νδεγίεο ηνπ ζθελνζέηε. Από ηα πξώηα έξγα 

δνθίκαζε πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο θαη απηό ζπλέηεηλε ζην λα ζπλζέηεη κε δηαθνξεηηθό θάζε θνξά 
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ηξόπν , νύησο ώζηε λα είλαη δύζθνιν ζηνλ αθξναηή λα ηαπηηζηεί ή λα αλαγλσξίζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ύθνο. Δίρε ην ηαιέλην λα ζπλδπάδεη κνλαδηθά ην πξνζσπηθό ηνπ ζηπι κε ηηο ηδέεο 

ηνπ ζθελνζέηε, ελώ κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύζε ηδέεο θαη ηερληθέο πνπ είρε αλαθαιύςεη ζε ιόγηεο 

ζπλζέζεηο. Ο ίδηνο αλαθέξεη: «πλεηδεηνπνίεζα πσο ππήξρε πξάγκαηη θάηη κε νκαιό ζην δηαρσξηζκό 

ηεο κνληέξλαο κνπζηθήο γιώζζαο θαη ζην ηεξάζηην θελό κεηαμύ ηεο εξγαζηεξηαθήο «θνξπθήο» θαη 

ηεο εκπνξηθήο «παξαθκήο». Απηό ην θελό έπξεπε λα γεθπξσζεί, όρη κόλν ζε όηη αθνξά ηελ 

πξνζσπηθή κνπ πεξίπησζε, αιιά ζαλ κηα γεληθόηεξε αξρή.  Ζ γιώζζα ηεο κνπζηθήο πξέπεη λα 

ελσζεί, πξέπεη λα είλαη παγθόζκηα. […] Έηζη άξρηζα λα ςάρλσ γηα κηα παγθόζκηα κνπζηθή γιώζζα. 

Από κνπζηθήο πιεπξάο απηή θαίλεηαη λα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά κνπ ζηελ εμέιημε ηνπ είδνπο»xii.  

 

Ζ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε ζύλζεζε κνπζηθήο θηλεκαηνγξάθνπ ηνλ βνήζεζε λα δηεπξύλεη ηελ εηθόλα 

πνπ είρε γηα ηνλ θόζκν θαη απηό θαηαδεηθλύεηαη από ηελ ελζσκάησζε θηλεκαηνγξαθηθώλ ζεκάησλ ζε 

«ιόγηα» έξγα ηνπ όπσο π.ρ. ην ηαγθό από ην θηικ The Agony  ζην Concerto Grosso No. 1. «Ο 

ζηόρνο ηεο δσήο  κνπ» έγξαςε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 «είλαη λα ελώζσ ηελ Δ [Ernste 

Musik, Ιόγηα κνπζηθή] κε ηελ U [Unterhaltungsmusik, Διαθξά κνπζηθή] αθόκε θαη αλ ζπάζσ ην 

θεθάιη κνπ γηα λα ηα θαηαθέξσ!» xiii 

 

ΗΥ. 'Αξζξα θαη εξγαζίεο ηνπ λίηθε 

Δθηόο από εμαηξεηηθά παξαγσγηθόο ζηε κνπζηθή ζύλζεζε, ν λίηθε ππήξμε δεκηνπξγηθόηαηνο θαη ζηε 

ζπγγξαθή· έγξαθε θείκελα θαη άξζξα ζρεδόλ ζε όιε ηνπ ηε δσή. Σν πξώην δεκνζηεπκέλν ηνπ θείκελν 

παξνπζηάζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζην γλσζηόηεξν ξσζηθό κνπζηθνινγηθό πεξηνδηθό 

Sovetskaia Muzyka, ελώ ηνλ ηειεπηαίν ηνπ ιόγν εθθώλεζε ζε θεζηηβάι αθηεξσκέλν 

ζηνλ Πξνθόθηεθ, ην 1990. xiv 

 

Ο λίηθε είρε ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί ζε βάζνο ηε κνπζηθή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζπλζεηώλ θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πξνζσπηθόηεηεο ησλ θίισλ ηνπ εξκελεπηώλ· ηα άξζξα ηνπ γηα ηε κνπζηθή ησλ Edison 

Denisov, νθία Γθνπκπατληνπιίλα, Γθίγηα Θαληζέιη θαη ηηο εξκελείεο ησλ βηαηνζιάβ 

Ρίρηεξ θαη Γθελάληη Ρνδληηεζβέλζθη είλαη ελδεηθηηθά πςειήο αληίιεςεο, επξύηεηαο ζθέςεσο θαη 

ηδηνθπΐαο.  

 

Δθηόο από άξζξα γηα ζπλαδέιθνπο κνπζηθνύο, έγξαςε ζεκαληηθά άξζξα θαη νκηιίεο  γηα ηηο ηάζεηο ηεο 

ζύγρξνλεο κνπζηθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε νκηιία ηνπ κε ηίηιν Πνιπζηηιηζηηθέο ηάζεηο ζηε 

κνληέξλα κνπζηθή ζε δηεζλέο ζπλέδξην ζηε Κόζρα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1971, ην άξζξν Σν παξάδνμν σο 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο κνπζηθήο ινγηθήο ηνπ ηξαβίλζθπ (1973), Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο εμσηεξηθήο 

έθθξαζεο κηαο Λέαο Ηδέαο (1982) θ.ά. Ο θαηάινγνο ηνπ ζπλόινπ ησλ θεηκέλσλ πνπ έγξαςε ν 

ζπλζέηεο βξίζθεηαη ζην βηβιίν Alfred Schnittke zum 60. Geburtstag: eine Festschrift (Hamburg: H. 

Sikorski, 1994), ελώ κεηαθξάζεηο νξηζκέλσλ από ηα άξζξα απηά ζηελ αγγιηθή γιώζζα κπνξεί λα 

βξεη ν αλαγλώζηεο ζην βηβιίν A Schnittke reader, ed. Alexander Ivashkin (Bloomington: Indiana 

University Press, 2002). 

 

Υ. Βηβιηνγξαθία – Γηζθνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

Όια ηα βηβιία θαη ηα cd πνπ αθνινπζνύλ κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Δμαίξεζε απνηειεί ην Royal Academy of Music, Alfred Schnittke at 60, London 1994 (Πξόγξακκα 

Φεζηηβάι) πνπ αλήθεη ζηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ άξζξνπ. 

Alfred Schnittke zum 60. Geburtstag: eine Festschrift, Hamburg: Sikorski, 1994. ISBN 

3920880536   
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Ivashkin Alexander, Alfred Schnittke, London: Phaidon, 1996. ISBN 0714831697 

Ivashkin Alexander, „Shostakovich and Schnittke: the Erosion of Symphonic Syntax‟, Shostakovich 

Studies, ed. D. Fanning, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. ISBN 0521452392 

A Schnittke reader / Alfred Schnittke, επηκ. Alexander Ivashkin, Bloomington: Indiana University 

Press, 2002. ISBN 0253338182 

Ross Alex, „A Shy, Frail Creator of the Wildest Music‟, New York Times, 10th February, 1994 

New Grove Dictionary of Music and Musicians, (2nd Edition, ed. by S. Sadie), vol. 22, Alfred 

Schnittke, Ivan Moody & Alexander Ivashkin, (London: Macmillan, 2001) ζ. 564-568 

Royal Academy of Music, Alfred Schnittke at 60, London 1994 (Πξόγξακκα Φεζηηβάι) 

Γηζθνγξαθία 

Schnittke, Alfred. Life with an idiot. Rotterdam Philharmonic Orchestra. Mstislav Rostropovich. 2 

CD. Sony Classical, S2K 52495, 1992. 

Schnittke, Alfred. The complete string quartets. Kronos Quartet. 2 CD. Nonesuch, 7559-79500-2, 

1998. 

Schnittke, Alfred. Music for the movies. Rundfunkchor Berlin. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. 

Frank Strobel. CPO 999 796-2, 2001. 

Schnittke, Alfred. Historia von D. Johann Fausten. Chor der Hamburgischen Staatsoper. 

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg. Gerd Albrecht. 2CD. RCA Victor Red Seal, 09026 68413 

2, 1996. 

Schnittke, Alfred. Kremer plays Schnittke. Gidon Kremer. Tatiana Grindenko. The Chamber 

Orchestra of Europe. Heinrich Schiff. Deutsche Grammophon 445 520-2, 1990. 

Schnittke, Alfred. Symphony no. 3 (1981). Stockholm Philharmonic Orchestra. Eri Klaus. BIS, 

477, 1990. 

Schnittke, Alfred. Symphony no. 8 ; Concerto Grosso no. 6. Royal Stockholm Philharmonic 

Orchestra. Gennady Rozhdestvensky. Chandos, CHAN 9359, 1995. 

Schnittke, Alfred. Concerto for violoncello and orchestra no. 2 ; In memoriam. London Symphony 

Orchestra. Mstislav Rostropovich. Seiji Ozawa. Sony Classical, 48241, 1992. 

Schnittke, Alfred. Quasi una sonata ; Piano sonata no. 2 ; Trio for violin, cello and piano. English 

Chamber Orchestra. Mstislav Rostropovich. Mark Lubotsky. Irina Schnittke. Sony Classical, 53271. 

Schnittke, Alfred. 4. Concerto grosso ; 5. Sinfonie ; Pianissimo: für grosses Orchester. 

Gothenburg Symphony Orchestra. Neeme Järvi. BIS 427, 1988. 
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Alfred Schnittke: „String Quartet No.1‟ (I. Sonata), The Kronos Quartet, Nonesuch 7559-79500-2, 

P CD 1998.  
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Alfred Schnittke: „Piano Quintet‟ (II In tempo di Valse), Capricorn (Musical Group), Hyperion 
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Alfred Schnittke: „Symphony No. 3‟ (ΗΗΗ Alegretto), Stockholm Philharmonic Orchestra, con. Eri 

http://www.schnittke.de/
http://www.alfredschnittke.com/
http://www.schirmer.com/composers/schnittke_bio.html
http://www.classical-composers.org/
http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2731
http://www.siue.edu/~aho/musov/review/schnitrev.html
http://www.uemusic.at/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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