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«Η κνπζηθή είλαη ζπνπδαία αλ, θάπνηα ζηηγκή, ν αθξναηήο θαηαθέξεη λα ξίμεη 
κηα θεπγαιέα καηηά ζηελ αησληόηεηα κέζα από ην παξάζπξν ηνπ ρξόλνπ. 

Σόηε, ε εκπεηξία είλαη απηή πνπ ν Arthur Koestler [i] πεξηγξάθεη σο “the 
oceanic feeling”[ii]. Απηό ζην κπαιό κνπ είλαη ε κόλε πξαγκαηηθή δηθαίσζε 

γηα θάζε κνξθή ηέρλεο. ια ηα άιια είλαη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο». 

Με απηέο ηηο θξάζεηο ν Φηλιαλδόο ζπλζέηεο Einojuhani Rautavaara εθθξάδεη 
ηελ πεπνίζεζε πσο νη ζπλζέζεηο ηνπ «ππάξρνπλ ζε κηα άιιε δηάζηαζε» θαη 

πσο κνπζηθή ηνπ ππνρξέσζε είλαη λα ηηο κεηαθέξεη αλέπαθεο ζηνλ 
πξαγκαηηθό θόζκν.  

Γηόο ηνπ βαξύηνλνπ ηξαγνπδηζηή ηεο όπεξαο Eino Rautavaara, γελλήζεθε 

ζην Διζίλθη ζηηο 9 Οθησβξίνπ ηνπ 1928. Η ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή 
μεθίλεζε ζε κεγάιε ειηθία, όηαλ ζηα 17 ηνπ ρξόληα απνθάζηζε λα αζρνιεζεί 

κε ην πηάλν θαη ηε ζύλζεζε. Απνθνίηεζε από ην παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη ην 

1952 κε πηπρίν κνπζηθνινγίαο, ελώ ζπνύδαζε ζύλζεζε κε ηνλ Aarre 
Merikanto ζηελ Αθαδεκία Sibelius, από όπνπ πήξε ην δίπισκά ηνπ ην 1957. 

Σν 1955 έθαλε ζύληνκεο ζπνπδέο ζηε Βηέλλε θαη ηελ ίδηα ρξνληά κεηά από 
πξόηαζε ηνπ Sibelius, ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ακεξηθή, έρνληαο θεξδίζεη ηελ ππνηξνθία ηνπ 

ηδξύκαηνο Koussevitsky. Αξρηθά ζπνύδαζε ζηελ Juilliard School of Music ζηε Νέα Τόξθε κε ηνλ Vincent 

Persichetti θαη ζην Tanglewood Music Center κε θαζεγεηέο ηνπο Aaron Copland θαη Roger Sessions. To 
1957 καζήηεπζε θνληά ζηνλ Wladimir Vogel ζηελ Ascona ηεο Διβεηίαο θαη ην 1958 ζηε Μνπζηθή 

Αθαδεκία ηεο Κνισλίαο ζηε Γεξκαλία δίπια ζηνλ Rudolf Petzold. 

Δξγάζηεθε σο πξνζσξηλόο θαζεγεηήο ζηελ Αθαδεκία Sibelius (1957-1959) θαη σο κνπζηθόο 

αξρεηνζέηεο ζηε βηβιηνζήθε ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Διζίλθη (1959-1961). Τπήξμε θνζκήηνξαο 

ηνπ Μνπζηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο Kapyla ζην Διζίλθη (1965-1966), θαζεγεηήο ζεσξεηηθώλ (1966-1976), 
θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο (1971-1976) θαη θαζεγεηήο ζύλζεζεο (1976-1990) ζηελ Αθαδεκία Sibelius. 

ήκεξα δεη θαη εξγάδεηαη σο ζπλζέηεο ζην Διζίλθη. 

Γηα ην ζπλζεηηθό ηνπ έξγν έρεη ηηκεζεί κε πνιιά βξαβεία ζε δηαγσληζκνύο ζύλζεζεο, ηηκεηηθά κεηάιιηα 

θαη δηπιώκαηα. Σα ζεκαληηθόηεξα είλαη: Thor Johnson Contest 1954 (γηα ην έξγν Requiem of our 

Time), Arnold Bax Composition Medal 1955, Pro Finlandia medal of the Order of the Lion of Finland 
1968, Member of the Swedish Royal Academy of Music since 1975, FT (PhD) University of Oulou 

Finland 1983, Finnish Government Music Award 1985, Commander of the Order of the Lion in Finland 

1985. 

 

Ο Rautavaara δελ ππήξμε παηδί-ζαύκα. Ο ίδηνο αλαθέξεη: «όηαλ 
έγηλα δεθηόο ζηελ Αθαδεκία Sibelius κπνξνύζα λα παίμσ πηάλν κε 

έλα ππνηππώδε ηξόπν». Παξ’ όια απηά δηέθξηλε θη ν ίδηνο από λσξίο 

θάπνηα αζαθή κνπζηθά «ζθηξηήκαηα»: «όηαλ ήκνπλ κηθξόο,», 
γξάθεη, «ρσξίο λα έρσ πξνεγνύκελε πξνζσπηθή επαθή κε ηε 

κνπζηθή, δσγξάθηδα ζην ραξηί κε λεξνκπνγηέο "κνπζηθή" θαη έδηλα 
ζηηο δσγξαθηέο απηέο ηνλ ηίηιν "ζπλζέζεηο"». Πνιύ αξγόηεξα, ζα 

θαλεί απηό σο πξναίζζεκα ζηελ όπεξά ηνπ Vincent, όπνπ έξγα 

ηνπ Vincent van Gogh απεηθνλίδνληαη κέζσ ελόο είδνπο δσγξαθηθήο 
κε ηόλνπο, πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ ρξήζε ησλ ερνρξσκάησλ σο 

κνπζηθώλ «ρξσζηηθώλ νπζηώλ». 

Πεηξακαηίζηεθε κε δηάθνξα κνπζηθά ζηπι. Η ζπλζεηηθή ηνπ 
πξνζσπηθόηεηα κνηάδεη λα πεγάδεη από ην γόληκν έδαθνο ηνπ 

παξάδνμνπ: «ην έξγν θάζε θαιιηηέρλε δεκηνπξγείηαη από πνιύ 
λεαξή ειηθία κέζα ζε έλα πιέγκα, νη αθηίλεο ηνπ νπνίνπ είλαη ν 

ρξόλνο θαη ν ρώξνο. ηελ πεξίπησζή κνπ ν ρξόλνο ήηαλ ηα ρξόληα 

ηνπ πνιέκνπ (Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο) θαη ν ρώξνο ε Φηλιαλδία. 
Ήκνπλ πνιύ ηπρεξόο πνπ ήηαλ ε Φηλιαλδία: ε ρώξα ησλ 

δξακαηηθώλ πεπξσκέλσλ, ζθελσκέλε κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο, Σνύλδξαο θαη Δπξώπεο, 
Λνπζεξαληθήο θαη Οξζόδνμεο πίζηεο. Καη κέζα ζε όια απηά ν πόιεκνο…ν ηξαγηθόο ζάλαηνο ηεο 

κεηέξαο κνπ σο ζπλέπεηα ηνπ πνιέκνπ, ν παηέξαο κνπ ήδε λεθξόο θη εγώ πηνζεηεκέλνο από ηελ 

αδεξθή ηεο κεηέξαο κνπ. Υάνο παληνύ γύξσ κνπ. Θα κπνξνύζε ινηπόλ λα ππάξρεη πην γόληκν έδαθνο 
γηα αλάπηπμε; Γεκάην πξνβιήκαηα, ηξαύκαηα θαη αλαζθάιεηεο, έηνηκν λα απνδεκησζεί από ηελ ηέρλε». 
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Σν ζπλζεηηθό ηνπ έξγν θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα, από ηελ όπεξα 
κέρξη ηε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή θαη από ηα ζπκθσληθά κέρξη ηα έξγα 

γηα ζόιν όξγαλα. Πέξαζε από πνιιέο ζηηιηζηηθέο θάζεηο, 
ζπλδπάδνληαο πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθά ζηηιηζηηθά ζηνηρεία ζην ίδην 

κνπζηθό έξγν. Αλ θαη ζεσξείηαη «κπζηηθηζηήο», όπσο θαίλεηαη από ηα 

έξγα ηνπ Angels and Visitations, Angel of Dusk, θ.ά, είλαη παξ΄όια 
απηά κία πνιπζύλζεηε θαη αληηθαηηθή ζπλζεηηθή θηγνύξα πνπ δελ 

κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί εύθνια. Ρνκαληηθόο, κνληεξληζηήο, 

κπζηηθηζηήο θαη δηαλννύκελνο, ηνπ αξέζεη λα δίλεη έκθαζε ζηε 
ξνκαληηθή θαη κπζηηθηζηηθή πιεπξά ηνπ πξνθίι ηνπ. Σνλίδνληαο ηε 

ξνκαληηθή ηνπ θύζε, ιέεη: «ν ξνκαληηζκόο δελ έρεη ζπληεηαγκέλεο. 
ηνλ ρξόλν είλαη ην ρζεο ή ην αύξην. Πνηέ ην ζήκεξα. ηνλ ρώξν 

είλαη ην εθεί ή ην από εθεί. Πνηέ ην εδώ». 

  

 

 

Έξγα γηα πηάλν: Νενθιαζηθηζκόο – Νενξνκαληηζκόο 

Σα πξώηκα έξγα ηνπ θαλεξώλνπλ ζηελνύο δεζκνύο κε ηηο παξαδόζεηο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηε δηάζεζε 

λα ηηο αλαλεώζεη. Ξεθίλεζε ηε ζπλζεηηθή ηνπ θαξηέξα ζηηο αξρέο ηνπ 1950, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ 

κεηαπνιεκηθνύ λενθιαζηθηζκνύ, πνπ ηόηε δέζπνδε ζηε κνπζηθή ζθελή ηεο Φηλιαλδίαο. Οη επηξξνέο ηνπ 
λενθιαζηθηζκνύ, ν νπνίνο θαζηεξώλεηαη σο θαζνιηθό κνπζηθό ξεύκα ζηα ηέιε ηνπ 1940 κε αξρέο ηνπ 

1950, αληρλεύνληαη από ην 1920. Οη ηξαβίλζθη, νζηαθόβηηο, Πξνθόθηεθ θαη Μπάξηνθ επεξέαζαλ 

ζεκαληηθά ηνπο Φηλιαλδνύο ζπλζέηεο εθείλε ηελ επνρή (Sallinen, Aulis – Kokkonen, Joonas – Rautio, 
Matti – Sonninen, Ahti – Merikanto, Oskar, θ.α.). 

Γηα ηνλ Rautavaara ν λενθιαζηθηζκόο ήηαλ έλα αξρηθό κνπζηθό ύθνο, ην «όρεκα» πνπ ηνλ νδήγεζε ζηα 
ηέιε ηνπ 1950 ζε κηα πην κνληέξλα δσδεθάθζνγγε θαηεύζπλζε.  

         

ε έλα κεγάιν βαζκό, ε ζηηιηζηηθή ηνπ αλάπηπμε απεηθνλίδεηαη ζηα 
έξγα ηνπ γηα πηάλν. ηα ηξία πξώηα έξγα ηνπ δηαθαίλνληαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. ηα Kolme 

symmetristä preludia (Three Symmetrical Preludes, 1949) 
εθθξάδεηαη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή [iii] ηνπ πιεπξά. Η κεισδηθή θαη 

αξκνληθή έθθξαζε ηνπ έξγνπ απηνύ ήηαλ θάηη πξσηόγλσξν γηα ηε 

θηλιαλδηθή κνπζηθή εθείλεο ηεο επνρήο, θαζώο είλαη δνκεκέλν κε 
ζπλέπεηα, κε κηα θάζεηε, «θαηνπηξηθή» ζπκκεηξία. Σν op.1 έξρεηαη 

ηξία ρξόληα αξγόηεξα, ην 1952, κε ην πξώην ηνπ ζεκαληηθό έξγν, ηε 
ζνπίηα γηα πηάλν Pelimannit (The Country Fiddlers). 

ην έξγν απηό, επεξεαζκέλν από ηνλ ηξαβίλζθπ θαη ηνλ Μπάξηνθ, 

ζπλδπάδεηαη θηλιαλδηθή θνιθινξηθή κνπζηθή κε δηάθσλεο αξκνλίεο, 
ε νπνία πεξηγξάθεη ηνπο παξαδνζηαθνύο βηνιηζηέο θαη ηνπο 

νξγαλνπαίθηεο ηεο Γπηηθήο Φηλιαλδίαο. 

Η ηξίηε ζύλζεζή ηνπ γηα πηάλν, είλαη ε ζνπίηα Ikonit, op.6 (Icons, 1955). ην έξγν απηό εκθαλίδεηαη 

ζηηιηζηηθόο πινπξαιηζκόο. Ο λενθιαζηθηζκόο δηαθαίλεηαη ζην Kaksi maalaipyhimysta (Two Village 

Saints) , (εκπλεπζκέλν από ηελ πόξηα ελόο παιηνύ εηθνλνζηαζίνπ) θαη ζην γξήγνξν 
θηλάιε Arkkienkeli Mikael Kukistaa Antikristuksen (Archangel Michael defeats the Antichrist). Καη ηα 

δύν κέξε βαζίδνληαη ζε αξκνλίεο κε δηαζηήκαηα 4εο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ δηαθαίλεηαη ζηε ζνπίηα 
απηή, είλαη ν Βπδαληηλόο Οξζόδνμνο κπζηηθηζκόο, όπσο θαίλεηαη από ην πέλζηκν ρηύπεκα ηεο θακπάλαο 

ζην Jumalanäidin kuolema (Death of the Mother of God) θαη ζηηο ζπγρνξδίεο ηνπ Blakernaja musta 
Jumalanäiti (The Black Madonna of Blakernaya). Σέινο, ην Kristuksen kaste (The Baptism of 

Christ)  ζπλδπάδεη «κπζηηθηζηηθέο» ζπγρνξδίεο κε πην κνληέξλα ζηνηρεία. Θα κπνξνύζε θαλείο λα 
ζεσξήζεη ην έξγν απηό σο κία «νξζόδνμε» απάληεζε ζηα Visions de l’Amen (1943) θαη Vingt regards 

sur l’enfant Jesus ( 1944) ηνπ Olivier Messiaen; 
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ηα ηέιε ηνπ 1950, σο απνηέιεζκα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζηελ Διβεηία θαη ηε Γεξκαλία, πηνζέηεζε ηνλ 

δσδεθαθζνγγηζκό θαη αξγόηεξα ηνλ ζεηξατζκό. Σν έξγν γηα πηάλν Seitsemän preludia, op.7 (Seven 
Preludes, 1957), δειώλεη ηε κεηάβαζε από ηνλ λενθιαζηθηζκό ζε έλα πεξηζζόηεξν ρξσκαηηθό θαη 

δηάθσλν ηδίσκα, πνπ ζα νδεγήζεη αξγόηεξα ζηνλ δσδεθαθζνγγηζκό. Σα πξεινύδηα γξάθηεθαλ ζην 
Tanglewood (ΗΠΑ), όηαλ ζπνύδαδε κε ηνλ Aaron Copland, ζηνλ νπνίν όκσο δελ ηα έδεημε πνηέ. πσο 

ιέεη ν ίδηνο ν Rautavaara: «ήηαλ κηα δηακαξηπξία, έλα μέζπαζκα ελάληηα ζηνλ λενθιαζηθηζκό ηνλ νπνίν 

αθνινύζεζα όηαλ ζπνύδαδα ζην Διζίλθη θαη ζηελ Ακεξηθή». Τιηθό από ην έξγν απηό ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
αξγόηεξα ζηε δεύηεξε ζπκθσλία ηνπ (1957). Σν πην ζεκαληηθό έξγν ηεο πεξηόδνπ απηήο είλαη ε 

δσδεθάθζνγγε όπεξα Kaivos (Σν Οξπρείν, 1963), ε νπνία όκσο θξύβεη θαη κία ξνκαληηθή δηάζεζε. 

Σν 1958 νινθιεξώλεη ηελ Παξηίηα γηα πηάλν, op.34, νπνία βαζίδεηαη ζε ζθίηζα κίαο ζύλζεζεο γηα 
θηζάξα πνπ μεθίλεζε ην 1956 ζηε Νέα Τόξθε θαη δελ νινθιεξώζεθε πνηέ, αιιά κεηαγξάθεθε γηα 

πηάλν. Σα ίρλε ηεο θηζαξηζηηθήο γξαθήο δηαθαίλνληαη ζηηο ζπλνδεπηηθέο ζπγρνξδίεο ηνπ δεύηεξνπ 
κέξνπο θαη ζηελ θπξηαξρία ησλ δηαζηεκάησλ 4εο, πνπ παξαπέκπνπλ ζην θνύξδηζκα ηεο θηζάξαο. Σν 

έξγν έρεη ηξία κέξε δηαθνξεηηθνύ ραξαθηήξα θαη παξαιιαγέο ζην ίδην κνηίβν. 

Σα επόκελα έξγα γηα πηάλν γξάθηεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 1960 θαη εγθαηληάδνπλ κηα λέα ζπλζεηηθή πεξίνδν 
ζηε κνπζηθή ηνπ Rautavaara, ηνλ «λενξνκαληηζκό». Δδώ είλαη εκθαλήο ε πξνηίκεζή ηνπ γηα ηελ 

ηνληθόηεηα θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπλδπάζεη ζύγρξνλεο κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζύλζεζεο. 
Αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο πεξηόδνπ απηήο είλαη νη ζπνπδέο θαη νη δύν ζνλάηεο γηα πηάλν. Οη πνπδέο 

γηα πηάλν, op.42 (1969)  είλαη κία ζεηξά από αζθήζεηο πάλσ ζε δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα. Η ζύδπγνο 
ηνπ ζπλζέηε, Sini Rautavaara, πεξηγξάθεη: «θάζε δηάζηεκα κνηάδεη λα ζέιεη λα ζπκπεξηθεξζεί κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, λα πηνζεηήζεη κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη λα δεκηνπξγήζεη κία 

ζπγθεθξηκέλε αηκόζθαηξα: νη ιακπεξέο θαη εγσηζηηθέο 3εο, νη 7εο πνπ κάηαηα αλαδεηνύλ μεθνύξαζε, ηα 
αγρώδε, αζαθή θαη αθαζόξηζηα ηξίηνλα, νη 4εο πνπ κνηάδνπλ κε ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο, νη εθθξαζηηθέο 

2εο, νη ξπζκηθέο θαη μέγλνηαζηεο 5εο». 

ηηο δύν ζνλάηεο γηα πηάλν, έξγα ηνπ ώξηκνπ «λενξνκαληηζκνύ», είλαη έθδεινο ν Υξηζηηαληθόο 

κπζηηθηζκόο. Παξ’ όιν πνπ θαη νη δύν ζνλάηεο έρνπλ ππόηηηιν, δελ απνηεινύλ πξνγξακκαηηθή κνπζηθή, 

ζύκθσλα κε ηνλ ζπλζέηε. Η Πξώηε νλάηα γηα Πηάλν, op.50, (Christus und die Fischer, 

1969)  πήξε ην όλνκά ηεο από έλα αληίγξαθν ελόο γεξκαληθνύ πίλαθα ηνπ 19νπ αηώλα, πνπ ήηαλ 

θξεκαζκέλνο πάλσ από ην πηάλν ζην γξαθείν ηνπ ζπλζέηε, ζην εμνρηθό ηνπ ζηε Βαιηηθή ζάιαζζα. 
«Ίζσο ν ήρνο ηεο ζάιαζζαο θαη ε επιαβηθή αηκόζθαηξα ηνπ πίλαθα, κε ελέπλεπζαλ γηα ην μεθίλεκα ηνπ 

έξγνπ απηνύ», ιέεη ν ίδηνο. ηε Γεύηεξε νλάηα γηα Πηάλν, op.64, (The Fire Sermon 1970), ε κνπζηθή 

ελέξγεηα πεγάδεη από ηνλ ππόηηηιν. ύκθσλα κε ηνλ ζπλζέηε, ε θξάζε «The Fire Sermon», 
επαλαιακβαλόηαλ ζην κπαιό ηνπ ζαλ έλα είδνο κάληξα. Καη ζηα ηξία κέξε παξαηεξείηαη κία ζπλερήο 

αλάπηπμε ηεο αξρηθήο ηδέαο ζε βάζνο θαη έθηαζε, κέρξη πνπ θηάλεη ζε δηαθσλία, «ζπάζηκν» ηεο πθήο 
κε ηε ρξήζε clusters[iv]θαη ζηελ θαηαιεθηηθή θνύγθα δηαιύεηαη ζε κία «ερεηηθή νκίριε», πεξλώληαο 

από ην πάζνο ζηελ εηξσλεία . Ο κπζηηθηζκόο θαη ε επιάβεηα ηεο πξώηεο ζνλάηαο δίλνπλ εδώ ηε 
ζέζε ηνπο ζηνλ πεζζηκηζκό θαη ηελ αλεθπιήξσηε πάιε. Καη νη δύν ζνλάηεο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ 

πθή ρνξηθνύ, κε ζπγρνξδίεο θαη αξπηζκνύο πνπ ζηεξίδνληαη ζε πινύζηεο αξκνλίεο απνηεινύκελεο από 

δηαζηήκαηα 3εο. Σέινο, ζηα Music for upright piano (1976) θαη Second music for upright piano(1976), 
πεηξακαηίδεηαη κε δηάθνξεο ζύγρξνλεο ηερληθέο (ν πηαλίζηαο παίδεη θαη ζηηο ρνξδέο ζην εζσηεξηθό ηνπ 

πηάλνπ). 

Κνληζέξηα 

Σν θνληζέξην, σο κνπζηθό είδνο, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε κνπζηθή ηνπ 

Rautavaara: «(...)γηα κέλα ην θνληζέξην αληηπξνζσπεύεη ην δξάκα, ηε 
ζύγθξνπζε αλάκεζα ζην κεκνλσκέλν θαη ην ζύλνιν». Οη απαιέο θαη ήξεκεο 

αξκνλίεο ηνπ Κνληζέξηνπ γηα βηνινληζέιν (1968) θαη ηνπ Πξώηνπ 

Κνληζέξηνπ γηα πηάλν (1969), εθθξάδνπλ θπξίσο ηελ λενξνκαληηθή πιεπξά 
ηνπ ζπλζέηε. ε αληίζεζε κε ηνλ ξνκαληηζκό πνπ απνπλένπλ ηα δύν απηά 

θνληζέξηα, ηo Κνληζέξην γηα θιάνπην (1973), έρεη θξεζθάδα θαη ερεηηθή 

«δηαθάλεηα». Ίζσο απηό λα ππαγνξεύεηαη από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ νξγάλνπ. 
Δδώ ν ζπλζέηεο εθκεηαιιεύεηαη ζην έπαθξν ηηο ηερληθέο θαη ερεηηθέο 

δπλαηόηεηεο ηνπ νξγάλνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ζε θάζε κέξνο ηνπ θνληζέξηνπ 
δηαθνξεηηθό είδνο θιάνπηνπ: πίθνιν θιάνπην γηα ην δεύηεξν κέξνο, άιην γηα 

ην ζηνραζηηθό ηξίην κέξνο θαη θαλνληθό θαη κπάζζν θιάνπην γηα ηα ππόινηπα 

κέξε. Η Μπαιάληα γηα άξπα θαη έγρνξδα (1973/80), θαζώο θαη ην Κνληζέξην 

γηα άξπα (1999-2000)  απνηεινύλ ζεκαληηθέο πξνζζήθεο ζην 

πεξηνξηζκέλν ξεπεξηόξην γηα άξπα. πσο ιέεη ν ίδηνο: «ην γεγνλόο πσο 
ππάξρνπλ ηόζν ιίγα θνληζέξηα γηα άξπα, νθείιεηαη ζην όηη ιίγνη ζπλζέηεο 

γλσξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ νξγάλνπ απηνύ. ε ζπλδπαζκό κε ηα 
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη εμαηηίαο ηεο ηδηόκνξθεο θαηαζθεπήο θαη 

ηερληθήο ηεο άξπαο, ππάξρεη δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία ηζνξξνπίαο κεηαμύ ηνπ 
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ζνιηζηηθνύ νξγάλνπ θαη ηεο νξρήζηξαο. Θέινληαο ινηπόλ λα βνεζήζσ ην ζόιν όξγαλν θαη λα 

δεκηνπξγήζσ έλαλ πηό γεκάην θαη πινύζην ήρν άξπαο, πξόζζεζα άιιεο δύν άξπεο ζην θνληζέξην κνπ». 

Σν Κνληζέξην γηα όξγαλν (1976), πνπ θέξεη ηνλ ζξεζθεπηηθό ππόηηηιν Annunciations  είλαη από ηα 

πην γλσζηά θαη κεγάια ζε δηάξθεηα θνληζέξηα ηνπ Rautavaara. Ο ξνκαληηζκόο ηνπ έξγνπ απηνύ κνηάδεη 
λα επηθαιύπηεηαη από ηνλ κπζηηθηζκό θαη ηα νξάκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο θύζεο πνπ είρε ν 

ζπλζέηεο. Γεθαηξία αδηάζπαζηα θαη ζπλερόκελα ιεπηά κνπζηθήο, αθήλνπλ ην έξγν λα «αθεγεζεί» ηα 
νξάκαηα απηά. «Σν θηλάιε ηνπ έξγνπ ελέπλεπζε έλαλ κνπζηθνθξηηηθό λα ην παξνκνηάζεη κε ηαηλία ηνπ 

Pasolini...ζαλ λα ηξηθιίδεη έλαο κεζπζκέλνο επγελήο πάλσ ζην θιαβηέ ηνπ νξγάλνπ», ιέεη ν ζπλζέηεο. 

Σν Κνληζέξην γηα θνληξακπάζζν (Angel of Dusk, 1980), είλαη ην κεζαίν έξγν ηεο «ηξηινγίαο ησλ 
αγγέισλ» θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ εξγθέη Κνπζζεβίηζθη, δηεπζπληή νξρήζηξαο θαη 

βηξηνπόδνπ ηνπ θνληξακπάζζνπ. Γηαινγηζκόο, κνλαρηθόηεηα, απνκνλσκέλα ηνπία είλαη απηά πνπ 

θέξλεη ζην κπαιό ηνπ αθξναηή ην Κνληζέξην γηα βηνιί (1977)  .  Σν ζόιν κέξνο κνηάδεη λα 
αθνινπζεί ην δηθό ηνπ κνλνπάηη, ελώ θαηά δηαζηήκαηα ζπλαληά νιόθιεξε ηελ νξρήζηξα. Απηό πνπ 
θπξηαξρεί είλαη κεκνλσκέλεο «θσλέο» από ηελ νξρήζηξα, ζπλδπαζκέλεο αξκνληθά κε ην ζόιν βηνιί. 

Τπάξρεη έλα δηάζηεκα 20 ρξόλσλ κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ θνληζέξηνπ γηα πηάλν. Αλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ δσδεθαθζνγγηζκό, ζην Γεύηεξν θνληζέξην γηα πηάλν (1989)  δελ εγθαηαιείπεη ην 
ξνκαληηθό ζηνηρείν. Πξσηαξρηθό ηνπ κέιεκα παξακέλεη ε επηθνηλσλία κε ηνλ «ακύεην» αθξναηή θαη ε 

πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ κεηαθέξεη ζε θαηλνύξγηα θπζηθά θαη «ζπλαηζζεκαηηθά» ηνπία. Καη ζηα ηξία κέξε 
είλαη εκθαλήο ε ηδηαίηεξε αδπλακία πνπ έρεη ν ζπλζέηεο ζην θειάεδηζκα ησλ πνπιηώλ (Cantus 

Arcticus). Σν Σξίην Κνληζέξην γηα πηάλν (Gift of Dreams, 1998) έρεη αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ην δεύηεξν. 

Γξακκέλν γηα ηνλ πηαλίζηα Βιαληηκίξ Αζθελάδη (ν νπνίνο ήηαλ θαη ζνιίζη θαη καέζηξνο ζηελ πξώηε ηνπ 
εθηέιεζε ζην Διζίλθη), ζπλδπάδεη ζύγρξνλεο ηερληθέο γξαθήο (δσδεθάθζνγγν ζύζηεκα) κε πην 

ξνκαληηθά θαη κπζηηθηζηηθά ζηνηρεία. «Κάπνηε», ιέεη ν ζπλζέηεο πεξηγξάθνληαο ην πξώην κέξνο ηνπ 
θνληζέξηνπ, «είδα έλα όλεηξν(...)πσο ήκνπλ ζε κηα πηζίλα δίπια ζηε ζάιαζζα. Η πηζίλα ήηαλ έλα είδνο 

ζρνιείνπ γηα δειθίληα, ηα νπνία απειεπζέξσζα. Σα έβιεπα λα ρνξνπεδνύλ ραξνύκελα θαη λα πεδάλε 

ην έλα κεηά ην άιιν από ηελ πηζίλα ζηε ζάιαζζα. Έηζη απειεπζεξώζεθε θαη από κέζα κνπ ε 

κνπζηθή»  . ην ερεηηθό απόζπαζκα, ν Αζθελάδη, ζε κηα δσληαλή ζπλνκηιία κε ηνλ Rautavaara, 

ζρνιηάδεη ην έξγν:  . 

 

Οξρεζηξηθά έξγα - πεξεο 

Με ηηο ζπκθσλίεο, ν πεηξακαηηζκόο ηνπ Rautavaara έθηαζε ζην έπαθξν. Έγξαςε πάλσ από 20 
νξρεζηξηθά έξγα, θάπνηα από απηά γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ θαη θάπνηα γηα ζύλνιν πλεπζηώλ. Οη 

ζπκθσλίεο ηνπ πάλησο απνηεινύλ ηε ξαρνθνθθαιηά ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπ έξγνπ. Με ην Requiem in our 
time (1953), γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ, γηα ην νπνίν θέξδηζε ην πξώην βξαβείν ζηνλ δηαγσληζκό 

ζύλζεζεο Thor Johnson (Ακεξηθή, 1954), εκθαλίζηεθε ζην κνπζηθό πξνζθήλην. Σν Requiem 

παξνπζηάδεη έληνλεο επηξξνέο από ην έξγν ηνπ ηξαβίλζθπ θαη εληάζζεηαη ζηε λενθιαζηθή πεξίνδν. 
ηελ ίδηα πεξίνδν αλήθνπλ θαη νη πξώηεο ζπκθσλίεο ηνπ: Η Πξώηε πκθσλία (1956/1988) –κε κία 

αλαζεσξεκέλε εθδνρή- παξαπέκπεη ζηνλ νζηαθόβηηο, ελώ ε Γεύηεξε πκθσλία (1957/1984) είλαη 

έλα πεξηζζόηεξν αζθεηηθό έξγν θαη ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε από ηνλ λενθιαζηθηζκό ζηνλ 
δσδεθαθζνγγηζκό. ηνλ ίδην δξόκν θηλείηαη θαη ε Σξίηε πκθσλία (1961), ε νπνία, αλ θαη 

δσδεθάθζνγγε, έρεη αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Bruckner. H Σέηαξηε πκθσλία 
(Arabescata, 1962), είλαη ε κνλαδηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπληεζεί ζηε Φηλιαλδία κε ηελ ηερληθή ηνπ 

ζεηξατζκνύ. 'Αιια έξγα ηεο δσδεθάθζνγγεο πεξηόδνπ ηνπ ζπλζέηε είλαη: ην Praevariata (1957) γηα 

νξρήζηξα, ηα Canto I θαη Canto II (1960) γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ, ην Γεύηεξν Κνπαξηέην 
εγρόξδσλ (1958) πνπ αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηνπ Alban Berg, ε όπεξα Kaivos (1957-63) θ.ά.     

 

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


 

ηα ηέιε ηνπ 1960 ηα όξηα ηνπ ζεηξαηζκνύ απνδεηθλύνληαη αλεπαξθή γηα ηνλ 
Rautavaara θαη αξρίδεη λα πεηξακαηίδεηαη κε άιιεο ηερληθέο ζύλζεζεο. 

ηξέθεηαη πξνο έλα ειεύζεξν ηνληθό ύθνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πινύζηεο 
αξκνλίεο βαζηδόκελεο ζε ηξίρνξδα θαη ζε ζπκκεηξηθέο θιίκαθεο κε ηόλνπο θαη 

εκηηόληα. Η πεξίνδνο απηή πεξηγξάθεηαη σο Νενξνκαληηζκόο. Σν πξώην έξγν 

ηεο πεξηόδνπ απηήο είλαη ην Anadyomene (1968) γηα έγρνξδα, ελώ ην πην 
δεκνθηιέο είλαη ην Cantus arcticus (Concerto for birds and orchestra, 1972), 

έλαο ζπλδπαζκόο από ειεθηξνληθά επεμεξγαζκέλν ερνγξαθεκέλν 

θειάεδηζκα βόξεησλ πνπιηώλ θαη νξρεζηξηθή κνπζηθή. Βαζηθό πιηθό εδώ 
είλαη ην «θιάκα» ησλ αξθηηθώλ πνπιηώλ, πνπ γίλεηαη ζηαδηαθά επδηάθξηην 

από ηελ νξρήζηξα, ε νπνία εθζέηεη κνηίβα πξνεξρόκελα από ην θιάκα απηό. 
Η ηδέα ηεο ελζσκάησζεο θειαεδίζκαηνο πνπιηώλ ζε έλα ζπκθσληθό έξγν 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ηέρλαζκα, αιιά ν Rautavaara ρξεζηκνπνίεζε ην κέζν 

απηό κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, παξέρνληαο κία ζηνηρεησκέλε εηθόλα 
ελόο ρώξνπ θαη κηαο ζησπήο ρσξίο όξηα, κηαο βαζηάο θαη παγσκέλεο γαιήλεο. 

ην ίδην θιίκα θηλνύληαη θαη νη ππόινηπεο ζπκθσλίεο ηνπ ζπλζέηε: ε Πέκπηε 
πκθσλία (1985), ε νπνία μεθεύγεη από ηα ζηελά όξηα ηεο ζπκθσλίαο θαη 

έρεη κηα πην ειεύζεξε θαη αθεγεκαηηθή κνξθή, ε Έθηε 

πκθσλία (Vincentiana, 1992), ην πιηθό ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ζηελ όπεξά ηνπ 
“Vincent” (1987) θαη ηέινο ε γδνε πκθσλία (The Journey, 1999), πνπ 

ζπλδπάδεη πνιιά ζηηιηζηηθά ζηνηρεία θαη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ ζπλζέηε. ύκθσλα κε ηνλ Milan 
Kundera, «ε ζπκθσληθή κνπζηθή είλαη έλα «ηαμίδη» ζηνλ θόζκν ζε ηνπία πνπ ελαιάζζνληαη. Δίλαη 

επίζεο θη έλα ηαμίδη ζηελ αλζξώπηλε ςπρή». Απηό αθξηβώο ην ηαμίδη πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη θαη ν 

Rautavaara. ε παξόκνην θιίκα θηλείηαη θαη ην έξγν γηα νξρήζηξα Autumn Gardens (1999). «πσο κηα 
πεηαινύδα ζηνπο θήπνπο ηνπ καύξνπ θζηλνπώξνπ,», ιέεη ν ζπλζέηεο, «έηζη θηλνύληαη θαη ηα κνηίβα 

ζην έξγν απηό». «Η κνπζηθή είλαη ηόζν γαιήληα όζν έλαο θζηλνπσξηλόο θήπνο»  .  

 

εκαληηθή, ηέινο, ζέζε ζην ζπλζεηηθό έξγν ηνπ Rautavaara, θαηέρνπλ νη 

όπεξεο Kaivos (1957-60, β’ γξαθή 1962), Thomas (1982-
85), Vincent (1986-87), Rasputin (2001-03), ηα ρνξσδηαθά 

έξγα Independence Cantata (1966-67), True and False Unicorn (1971), ηα 
έξγα γηα ζόιν θηζάξα Serenades of the Unicorn (1977), Monologues of the 

Unicorn (1980), θ.ά. 
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«'Αγγεινη» 

   

Δμέρνπζα ζέζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπ Rautavaara έρνπλ νη άγγεινη. 

ηα ηέιε ηνπ 1970 μεθηλάεη κηα ζεηξά από έξγα, ηελ Angel Trilogy, 

παξαγγειία ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηεο Ραδηνθσλίαο ηεο 
Φηλιαλδίαο. Η ηξηινγία απηή πεξηιακβάλεη ηα Angels and 

Visitations (1978), ην Κνληζέξην γηα θνληξακπάζζν (Angel of Dusk, 

1980) θαη ηελ Πέκπηε πκθσλία (1985) κε ηνλ αξρηθό ηίηιν – πνπ 
κεηά εγθαηαιείθζεθε – Monologue with Angels. ηα έξγα απηά, πνπ 

απνπλένπλ έληνλν κπζηηθηζκό, είλαη έθδεινο ν πεηξακαηηζκόο κε ηα 
ερνρξώκαηα, ε ηνληθόηεηα, ε «ζνιή» ηκπξεζζηνληζηηθή γξαθή, ε 

ιπξηθή θαη λνζηαιγηθή αηκόζθαηξα θαη ε ζπρλή νκνθσληθή πθή. Η 

εκκνλή ηνπ ζπλζέηε κε ηνπο αγγέινπο θαίλεηαη θαη από ηνπο 
πξνγξακκαηηθνύο ηίηινπο θη άιισλ έξγσλ ηνπ: ζηελ Έβδνκε 

πκθσλία (Angel of Light, 1994)  , έλα από ηα πην δηάζεκα έξγα 
ηνπ ζπλζέηε, θαη ζην Playground for Angels (1981) γηα ράιθηλα 

πλεπζηά. Μηιώληαο ν ζπλζέηεο ζηνλ δεκνζηνγξάθν Rich Heffern, 
ιέεη γηα ηνπο αγγέινπο: «είλαη πεπνίζεζή κνπ πσο ππάξρνπλ θη άιιεο 

κνξθέο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ζπλείδεζεο. Οη άγγεινη γηα κέλα δελ 

είλαη ην ηξνκαρηηθό αξρέηππν, θνηλό ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο 
πνιηηηζκνύο, πνπ πεξηγξάθεη ν Rainer Maria Rilke ζηα πνηήκαηά ηνπ. 

Δίλαη ππαξθηνί, πέξα από θάζε ινγηθή πξνζέγγηζε. Καη ε κνπζηθή 
είλαη γηα κέλα ην κέζν, κε ην νπνίν ζα κεηαθέξσ ζηνλ αθξναηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή». 

  

Δπίινγνο 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα παξαζέζσ δύν ερεηηθά απνζπάζκαηα από ζπλέληεπμε ηνπ ζπλζέηε ζηνλ 

πηαλίζηα Βιαληηκίξ Αζθελάδη. ην πξώην  , ν Rautavaara πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλζέηεη θαη ζην δεύηεξν  δίλεη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο λένπο ζπλζέηεο. 

 

  

                                                                             Διέλε Μεηζηάθε 

                                                                  Αζήλα, 11 Απγνύζηνπ 2004 

 

  

Βηβιηνγξαθία - Γηζθνγξαθία - ειίδεο ζην Γηαδίθηπν 

Σηο παξηηηνύξεο, ηα άξζξα θαη ηα cd πνπ αθνινπζνύλ κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηε ζπιινγή ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

Βηβιηνγξαθία 

Rautavaara, Einojuhani. Serenades of the unicorn for solo guitar. New York: Schirmer, 1980  

Rautavaara, Einojuhani. Piano sonata No.2, The fire sermon. Helsinki: Edition Fazer, 1972 

Rautavaara, Einojuhani. Icons for piano, op.6. Helsinki: Edition Fazer, 1963 

Rautavaara, Einojuhani. Cantus Arcticus: concerto for birds and orchestra. Helsinki: 

Warner/Chappell Music, 1972 

Rautavaara, Einohuhani. Concerto No.3 for piano and orchestra : “Gift of dreams”. Helsinki: 

Warner/Chappell Music, 1998 

“Einojuhani Rautavaara im Gespräch”. Das Opernglas 9/2003, 28-31. 

Pekka, Hako. “Einojuhani Rautavaara’s Rasputin is a grand synthesis”. FMQ (Finnish Music 

Quarterly) 3/2003, 34-39. 

Aho, Kalevi. Einojuhani Rautavaara gave support – and space”, FMQ 3/98, 6-12. 

 

Rautavaara, Einojuhani. 
Symphony No.7 “Angel of 

Light”, “Annunciations”, Helsinki 

Philjarmonic Orchestra, Leif 
Segerstam, Kari Jussila, Ondine, 

ODE 869-2 (εμώθπιιν) 

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


Rautavaara, Einojuhani.“Choirs, Myths and Finnishness”. FMQ 1/97, 2-6. 

Hodgson, Antony. “Scandinavian Music, Finland & Sweden”. London: Associated University Press, 

1984. 

Horton, John. “Scandinavian Music: a short history”. London: Faber & Faber, 1963, p. 148-153. 

New Grove Dictionary of Music and Musicians (2nd Edition, ed. by S. Sadie), vol. 20, “Rautavaara 

Einojuhani”, Mikko Heinio, (London, Macmillan, 2001), p. 857-859. 

Hillila, Ruth-Esther and Hong, Barbara Blanchard: “Historical Dictionary of the Music and Musicians 

of Finland”, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1997, p. 329-332. 

Baker’s Biographical Dictionary of Musicians, (Centennial Edition, ed. by Slonimsky, Nicolas), vol.5, 

“Rautavaara, Einojuhani”, Aho Kalevi, (New York, Schirmer, 2001), p. 2929-2930. 

The Oxford Companion to Music, ed. by Latham, Alison, “Rautavaara, Einojuhani”, Oxford, Oxford 

University Press, 2003. 

Γηζθνγξαθία 

Rautavaara, Einojuhani. Works for piano, Laura Mikkola, Naxos, 8.554292. 

Rautavaara, Einojuhani . Symphony No.7 “Angel of Light”, “Angels and Visitations”, Royal Scottish 

National Orchestra, Hannu Koivula, Naxos, 8.555814. 

Rautavaara, Einojuhani. Piano Concertos Nos.2 and 3, “Isle of Bliss”, Netherlands Radio Symphony 

Orchestra, Eri Klas, Laura Mikkola, Naxos, 8.557009. 

Rautavaara, Einojuhani. Concerto for harp and orchestra, Symphony No.8 “The journey”, Helsinki 

Philharmonic Orchestra, Leif Segerstam, Marielle Nordmann, Ondine, ODE 978-2. 

Rautavaara, Einojuhani. Symphony No.7 “Angel of Light”, “Annunciations”, Helsinki Philjarmonic 

Orchestra, Leif Segerstam, Kari Jussila, Ondine, ODE 869-2. 

Rautavaara, Einojuhani. Violin Concerto, “Isle of Bliss”, “Angels and Visitations”, Helsinki 

Philharmonic Orchestra, Leif Segerstam, Ondine, ODE 881-2. 

Rautavaara, Einojuhani. Piano Concerto No.3 “Gift of Dreams”, “Autumn Gardens”, Einojuhani 

Rautavaara in conversation with Vladimir Ashkenazy, Helsinki Philharmonic Orchestra, Vladimir 

Ashkenazy, Ondine, ODE 950-2. 

ειίδεο ζην Γηαδίθηπν 

www.fimic.fi/contemporary/composers/rautavaara+einojuhani 

www.musicfinland.com/classical/fmq/ 

www.virtual.finland.fi/finfo/english/rautavaa.html 

www.nationmaster.com/encyclopedia/Einojuhani-Rautavaara 

www.classical-composers.org/cgi-bin/ccd.cgi?comp=rautavaara 

www.ondine.fi/index.php?composer=13 

www.unitel.de/classica/110800.htm 

www.boosey.com/pages/cr/catalogue/cat_results.asp?composerid=2757 

 

Σα κνπζηθά παξαδείγκαηα ηνπ άξζξνπ 

 

Rautavaara, Einojuhani. Ikonit (Two village Saints), Laura Mikkola, Naxos, 8.554292, P CD 

1999.  

Rautavaara, Einojuhani. Ikonit (The Death of the Mother of God), Laura Mikkola, Naxos, 8.554292, 

P CD 1999.  

Rautavaara, Einojuhani. Ikonit, (The Baptism of Christ), Laura Mikkola, Naxos, 8.554292, P CD 

1999.  

Rautavaara, Einojuhani. Etydit, (Thirds), Laura Mikkola, Naxos, 8.554292, P CD 1999.  

Rautavaara, Einojuhani. Piano Sonata No.1, Op.50 (I), Laura Mikkola, Naxos, 8.554292, P CD 

1999.  

Rautavaara, Einojuhani. Piano Sonata No.2, Op.64, (Allegro brutale), Laura Mikkola, Naxos, 

8.554292, P CD 1999.  

Rautavaara, Einojuhani. Concerto for harp and orchestra (Pesante), Helsinki Philharmonic 

Orchestra, Leif Segerstam, Marielle Nordmann, Ondine, ODE 978-2, P CD 2001.  

http://www.fimic.fi/contemporary/composers/rautavaara+einojuhani
http://www.musicfinland.com/classical/fmq/
http://www.virtual.finland.fi/finfo/english/rautavaa.html
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Einojuhani-Rautavaara
http://www.classical-composers.org/cgi-bin/ccd.cgi?comp=rautavaara
http://www.ondine.fi/index.php?composer=13
http://www.unitel.de/classica/110800.htm
http://www.boosey.com/pages/cr/catalogue/cat_results.asp?composerid=2757
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Rautavaara, Einojuhani. Annunciations, Helsinki Philharmonic Orchestra, Leif Segerstam, Kari 

Jussila, Ondine, ODE 869-2, P CD 1996.  

Rautavaara, Einojuhani. Violin Concerto (1. Tranquillo), Helsinki Philharmonic Orchestra, Leif 

Segerstam, Elmar Oliveira, Ondine, ODE 881-2, P CD 1997.  

Rautavaara, Einojuhani. Piano Concerto No.2 (In Viaggio), Netherlands Radio Symphony Orchestra, 

Eri Klas, Laura Mikkola, Naxos, 8.557009, P CD 2003.  

Rautavaara, Einojuhani. Piano Concerto No.3 (Tranquillo), Helsinki Philharmonic Orchestra, Vladimir 

Ashkenazy piano and conductor, Ondine, ODE 950-2, P CD 2000.  

Rautavaara, Einojuhani. E.Rautavaara in conversation with V.Ashkenazy, Helsinki Philharmonic 

Orchestra, Vladimir Ashkenazy piano and conductor, Ondine, ODE 950-2, P CD 2000.  

Rautavaara, Einojuhani. Autumn Gardens (III. Giocoso e leggiero), Helsinki Philharmonic Orchestra, 

Vladimir Ashkenazy piano and conductor, Ondine, ODE 950-2, P CD 2000.  

Rautavaara, Einojuhani. Symphony no. 7 (Angel of Light) (Tranquillo), Helsinki Philharmonic 

Orchestra, Leif Segerstam, Kari Jussila, Ondine, ODE 869-2, P CD 1996.  

Rautavaara, Einojuhani. E.Rautavaara in conversation with V.Ashkenazy, Helsinki Philharmonic 

Orchestra, Vladimir Ashkenazy piano and conductor, Ondine, ODE 950-2, P CD 2000.  

Rautavaara, Einojuhani. E.Rautavaara in conversation with V.Ashkenazy, Helsinki Philharmonic 

Orchestra, Vladimir Ashkenazy piano and conductor, Ondine, ODE 950-2, P CD 2000.  

 

  

 

[i] Koestler, Arthur (1905-1983) : Ούγγξνο ζπγγξαθέαο, θνηλσληθόο θηιόζνθνο θαη αθηηβηζηήο. ηελ 
απηνβηνγξαθία ηνπ “The Invisible Writing”, (New York, The Macmillan Company, 1954), αλαθέξεηαη 

ζηε ζεσξία ηνπ S. Freud, “oceanic 

feeling”.(http://www.bodysoulandspirit.net/mystical_experiences/read/notables/koestler.shtml). 

[ii]“Oceanic feeling”: ςπρναλαιπηηθή θαη κπζηηθηζηηθή ζεσξία ηνπ S. Freud. Δίλαη ε αίζζεζε ηεο 

«αησληόηεηαο», ηνπ αηέξκνλνπ, ρσξίο όξηα, ζαλ λα βξίζθεζαη κέζα ζηνλ σθεαλό, (Freud, Sigmund. 
Civilization and its discontents. London: Hogarth Pr., 

1930).(http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=78939246) 

[iii]θνλζηξνπθηηβηζκόο ( constructivism): θαιιηηερληθό θίλεκα ηνπ 20νύ αηώλα, κε ξσζηθέο θαηαβνιέο. 
Ο θαιιηηέρλεο γίλεηαη έλαο κεραληθόο-παξαγσγόο πνπ ζπκβάιιεη, σο θνηλσληθόο παξάγνληαο, ζηε 
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