
Gabriele D’Annunzio – Claude Debussy: Το Μαρτύριο του 

Αγίου Σεβαστιανού. Μια ιδιόηυπη ζυνεργαζία με ένα 

αμθιλεγόμενο αποηέλεζμα; 

 

Η ζθεληθή κνπζηθή πνπ ζπλέζεζε ν Claude 

Debussy γηα ην ζξεζθεπηηθό δξάκα ηνπ ηηαινύ 

πνηεηή Gabriele D’Annunzio (1863-1938) Το 
μαρτύριο τοσ Αγίοσ Σεβαστιανού θαηέρεη κηα 

μερσξηζηή ζέζε ζηελ εξγνγξαθία ηνπ γάιινπ 
ζπλζέηε, αιιά ηαπηόρξνλα ζπληζηά κηα από ηηο 

πην ακθηιεγόκελεο δεκηνπξγίεο ηνπ. Σόζν νη 

ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ην έξγν γξάθηεθε θαη 
παξνπζηάζηεθε όζν θαη ε θύζε ηνπ θεηκέλνπ 

αιιά θαη ε ίδηα ε κνπζηθή γιώζζα ηνπ Debussy 

έπαημαλ θαζνξηζηηθό ξόιν πξνο απηή ηελ 
θαηεύζπλζε. 

  

 

 

ηνηρεία γηα ηε γέλλεζε ηνπ 
έξγνπ 

Δγθαηεζηεκέλνο ζηε Γαιιία από ηελ άλνημε 

ηνπ 1910, ν D’Annunzio γλώξηζε ηελ 
εβξατθήο θαηαγσγήο ξσζίδα ρνξεύηξηα θαη 

εζνπνηό Ida Rubinstein(1885-1960) θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο ησλ Ρσζηθώλ 
Μπαιέησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζην 

Παξίζη θαηά ηελ πεξίνδν 1909-1929. 

Ιδηαίηεξα εληππσζηαζκέλνο, ν πνηεηήο 
επεδίσμε κηα κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Rubinstein, γεγνλόο πνπ θαηέζηε εθηθηό 
όηαλ ε ίδηα απνθάζηζε ην 1911 λα 

εγθαηαιείςεη ηελ νκάδα ηνπ Diaghilev θαη λα 

ζηειερώζεη ηνλ δηθό ηεο ζίαζν. Έρνληαο σο 
όξακα ηελ έλσζε ηεο πνίεζεο, ηεο κνπζηθήο 

θαη ηνπ ρνξνύ, ην είδνο ησλ έξγσλ πνπ ε ίδηα άξρηζε λα παξαγγέιλεη θαη λα παξνπζηάδεη ζην παξηζηλό 
θνηλό απνηεινύζε κηα ηδηόηππε ζπλύπαξμε κπαιέηνπ, παληνκίκαο, ζεάηξνπ θαη 

όπεξαο.[1] Αθνινπζώληαο ην πλεύκα απηό, ν D’Annunzio ζπλέιαβε ηελ ηδέα ελόο δξάκαηνο εηδηθά 

γξακκέλνπ γηα ην πξόζσπν θαη ηηο θηινδνμίεο ηεο Rubinstein: ην Μαρτύριο τοσ Αγίοσ Σεβαστιανού ην 
νπνίν νινθιεξώζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1911. Παξάιιεια, ν ίδηνο είρε θξνληίζεη, κέζσ κηαο ζεηξάο 

επηζηνιώλ από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1910, λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ Debussy πξνηείλνληάο ηνπ λα γξάςεη 

ηε ζθεληθή κνπζηθή γηα ην ελ ιόγσ έξγν.[2] Η αληαπόθξηζε ηνπ ζπλζέηε ζηελ πξόηαζε απηή ήηαλ 
δηθνξνύκελε: αθελόο, εμέθξαδε ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ ζηνλ πνηεηή γηα ηελ επηθείκελε ζπλεξγαζία 

ηνπο,[3] αθεηέξνπ, ππέθξππηε κηα πεγαία πεξηθξόλεζε.[4] Όπσο απνθαιύπηνπλ ζύγρξνλνη κειεηεηέο, 
ρξεηάζηεθε ε έληνλε πίεζε, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο ζπδύγνπ ηνπ (Emma Debussy), όζν θαη από ηελ 

ίδηα ηελ Ida Rubinstein θαη ηνλ θόκε Robert de Montesquiou,[5] πξνθεηκέλνπ ν Debussy λα απνδερηεί 

ηελ πξόηαζε. ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1910 ν ζπλζέηεο θιήζεθε λα ππνγξάςεη έλα ζπκβόιαην ζύκθσλα κε 
ην νπνίν έπξεπε λα ζπλζέζεη ηε κνπζηθή γηα ην δξάκα ζε 4 πξάμεηο 'Aγιος Σεβαστιανός, έλαληη ηεο 

ακνηβήο ησλ 20.000 γαιιηθώλ θξάγθσλ. Η ρξνληθή πξνζεζκία ήηαλ αζθπθηηθή: ε πξώηε παξάζηαζε 
είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 22 Μαΐνπ 1911 ζην Théâtre du Châtelet. Ο Debussy άξρηζε λα ιακβάλεη 

απνζπάζκαηα από ην θείκελν ηνπ D’Annunzio –ην νπνίν απέθιηλε ζεκαληηθά από ην αξρηθό πξνζρέδην– 

κόιηο ζηηο 11 Ιαλνπαξίνπ 1911, ελώ μεθίλεζε ηε ζύλζεζε ηνπ έξγνπ ηνλ επόκελν κήλα. 

Η απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Debussy λα ζπλζέζεη, κέζα ζε ηόζν ζηελά ρξνληθά πιαίζηα, ηε κνπζηθή γηα 

έλα ζξεζθεπηηθό δξάκα ηνπ νπνίνπ δελ είρε δηαβάζεη αθόκα νύηε κηα ιέμε είλαη αμηνζεκείσηε θαη έρεη 
πξνθαιέζεη πνιιέο ππνςίεο ζηνπο λεώηεξνπο κειεηεηέο. Μηα αθξαία εξκελεία πνπ δίλεη ν Robin 

Holloway γηα απηή ηε βεβηαζκέλε θίλεζε ηνπ ζπλζέηε είλαη ην ηζρπξό νηθνλνκηθό θίλεηξν πνπ πεξηείρε 

ε παξαγγειία απηή, γεγνλόο πνπ, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, είρε κνηξαία απνηειέζκαηα γηα ηελ πνηόηεηα 
ηεο κνπζηθήο.[6] Δίλαη γλσζηό όηη ν Debussy ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ 

θεηκέλσλ πνπ κεινπνηνύζε, ελώ ε ζύλζεζε ελόο έξγνπ ήηαλ γηα ηνλ ίδην κηα δηαδηθαζία αξθεηά 
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ρξνλνβόξα. Ωο εθ ηνύηνπ, ην γεγνλόο ηεο εκπινθήο ηνπ ζε απηή ηελ (ηδηόηππε θαη ππό δπζκελείο 

ζπλζήθεο) παξαγσγή δηθαίσο γελλά πξνβιεκαηηζκνύο, σο πξνο ηελ ακηγώο θαιιηηερληθή θύζε ηνπ 
ελδηαθέξνληόο ηνπ. Ωζηόζν, νη πξνβιεκαηηζκνί απηνί δελ ζα πξέπεη λα παίξλνπλ κηα θαηαδηθαζηηθή 

κνξθή γηα ην ζύλνιν ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ θαη λα θαζνξίδνπλ κηα πξνθαηεηιεκκέλε θξηηηθή ζηάζε 
απέλαληη ζηελ παξηηηνύξα ηνπ Debussy. Αλακθηζβήηεηα, έλα αλαπόθεπθην δεδνκέλν ήηαλ όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν έπξεπε λα γξαθηεί κέζα ζε δύν κήλεο ηε ζηηγκή πνπ, όπσο άιισζηε παξαδέρεηαη 

θαη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ρξεηαδόηαλ δύν ρξόληα.[7] Η δηαδηθαζία ηεο 
ζύλζεζεο –όπσο καξηπξνύλ θαη νη επηζηνιέο ηνπ- ήηαλ εμαηξεηηθά επίπνλε, ελώ ν ίδηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξώζεη θαη λα ηειεηνπνηήζεη ηελ παξηηηνύξα, δελ δίζηαζε λα αλαηξέμεη ζηε βνήζεηα ηνπ 

ζπλζέηε θαη θίινπ ηνπ André Caplet (1878-1925).[8] Δληνύηνηο, νη ηδηάδνπζεο απηέο ζπλζήθεο δελ ζα 
πξέπεη λα απνηεινύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην κείδνλ αμηνινγηθό θξηηήξην. Αληίζεηα, απηό πνπ 

πξέπεη λα ηνληζηεί, είλαη όηη ην Μαξηύξην ηνπ Αγίνπ εβαζηηαλνύ ζπληζηά έλα ζύλζεην θαη αξθεηά 
ηδηόηππν γηα ηελ επνρή ηνπ έξγν, ηνπ νπνίνπ ηα «ειαηηώκαηα» αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηε ζπλνιηθή 

ζθεληθή ηνπ εηθόλα θαη πξαγκάησζε, θαζώο θαη ηνλ πξνβιεκαηηθό ραξαθηήξα πνπ παξνπζίαδε ε 

λνζνγελήο θύζε ηνπ είδνπο ηνπ. ην πιαίζην απηό, ην θείκελν ηνπ D’Annunzio απνηέιεζε έλαλ 
ζεκαληηθό παξάγνληα πνπ δηακόξθσζε θαζνξηζηηθά ηελ ηαπηόηεηα ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

Σν θείκελν ηνπ D’Annunzio 

Σν ηζηνξηθό πξόζσπν ηνπ εβαζηηαλνύ[9] απαζρνινύζε ηνλ D’Annunzio 
ήδε από ην 1908, αιιά έιαβε κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή όηαλ ν ίδηνο 

είδε ηελ Ida Rubinstein επί ζθελήο ζην Παξίζη ην 1910. Σν επηβιεηηθό 

ηεο παξνπζηαζηηθό, ε ςειή, αδύλαηε, ζρεδόλ αλδξόγπλε γξακκή ηνπ 
ζώκαηόο ηεο, εληππσζίαζαλ ηνλ ηηαιό πνηεηή, ν νπνίνο απνθάζηζε λα 

ζπγγξάςεη έλα ζξεζθεπηηθό δξάκα –θαη κάιηζηα ζηε γαιιηθή γιώζζα– 
έρνληαο σο θύξην ζέκα ηε δηακάρε κεηαμύ ηνπ θζίλνληνο 

εηδσινιαηξηθνύ θόζκνπ θαη ηνπ αλαηέιινληνο ρξηζηηαληθνύ. 

Καιιηεξγώληαο έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα κεζαησληθά κπζηήξηα, ν 
D’Annunzio απνθάζηζε λα ζπγθεληξώζεη έλαλ ηεξάζηην όγθν 

πιεξνθνξηώλ από ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 
αμηνπνηήζεη πνηθηινηξόπσο ζην Μαρτύριο τοσ Αγίοσ Σεβαστιανού. ε 

γισζζηθό επίπεδν, απηή ε εκκνλή γηα κηα ηζηνξηθή πηζηόηεηα, 

θαηνπηξίδεηαη ζηελ απζηεξή πηνζέηεζε ελόο ηδηώκαηνο ην νπνίν 
πεξηείρε κόλν όζεο ιέμεηο θαη όξνπο ήηαλ ζε ρξήζε εδώ θαη ηέζζεξηο 

ηνπιάρηζηνλ αηώλεο. Δπηπιένλ, ν D’Annunzio νλνκάηηζε ην έξγν ηνπ 

«Μπζηήξην» θαη, αληίζηνηρα, ηηο επηκέξνπο πξάμεηο «ζθελνγξαθήκαηα» 
[«mansions»], θαηά ην πξόηππν θαη ηελ νξνινγία ησλ κεζαησληθώλ 

ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. 

Απηή ε ζρνιαζηηθή αλαδήηεζε ηνπ απζεληηθνύ, θαζώο θαη ην πλεύκα 

επηζηεκνζύλεο πνπ δηέθξηλε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ D’Annunzio απνηεινύλ 

κέξνο ελόο γεληθόηεξνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν αθνξά κηα έμαξζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηδηαίηεξνπο θιάδνπο ηεο γλώζεο πνπ παξαηεξείηαη 

ζηε Γαιιία ήδε από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Οη ιόγηνη θαη νη θαιιηηέρλεο ηεο ιεγόκελεο «επνρήο fin-
de-siècle», δηαθαηέρνληαη από κηα εκκνλή κε ηνλ απνθξπθηζκό, ηε ζενζνθία θαη ηα κπζηήξηα ησλ 

κεζαησληθώλ θαη αξραίσλ πνιηηηζκώλ, γλσζηηθνί ηνκείο ηνπο νπνίνπο σζηόζν νη ηειεπηαίνη ζπρλά 

πξνζέγγηδαλ κε επηθαλεηαθό ηξόπν. Ωο εθ ηνύηνπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη αλαδεηήζεηο απηέο 
εθδειώλνληαλ ζηε βάζε κηαο εθθεληξηθόηεηαο θαη ππέθξππηαλ ηε γεληθόηεξε πλεπκαηηθή θξίζε θαη ηελ 

πηώζε ησλ αμηώλ πνπ βίσλε ε Γαιιία εθείλε ηελ επνρή. Αληίζηνηρα, ε πνηεηηθή θαη ε ινγνηερληθή 

δεκηνπξγία «fin de siècle» –γλσζηή θαη σο «ινγνηερλία ηεο παξαθκήο» («littérature décadente»)– 
θπξηαξρείηαη από πνηθίιεο αλαθνξέο ζηελ πιήμε, ζηνλ ζθνηαδηζκό, ζηε καγεία, ζην κπζηηθηζηηθό 

πλεύκα, αιιά θαη ζε θάζε είδνπο εθδήηεζε θαη δηαζηξνθή, πξνβάιινληαο –ζπρλά κε αθξαίν ηξόπν– κηα 
βαζηά απαηζηνδνμία θαη κηα άξλεζε θάζε ειπίδαο γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ. 

Σν πξόζσπν ηνπ D’Annunzio έρεη ζπλδεζεί κε ην ελ ιόγσ αηζζεηηθό θαη ηδενινγηθό ξεύκα, θαζώο 

αξθεηά από ηα ζηνηρεία απηά εληνπίδνληαη θαη εθδειώλνληαη πνηθηινηξόπσο ζην έξγν ηνπ. ην πιαίζην 
απηό, εθ πξώηεο όςεσο, ην Μαρτύριο τοσ Αγίοσ Σεβαστιανού θαίλεηαη λα πηνζεηεί νξηζκέλα αηζζεηηθά 

θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ηάζεο: ζεκαηνινγία πνπ εγγίδεη ηελ πηώζε ηνπ παγαληζηηθνύ 
θόζκνπ, αλαθνξέο ζηε καγεία, ζην ππεξθπζηθό, ζηελ αζηξνινγία, ιεθηηθή εθδήηεζε, αιιά θαη έλα 

επηηεδεπκέλα ζηνκθώδεο θαη γεκάην αληηζέζεηο ύθνο. Ωζηόζν, απηό πνπ δηαθξίλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

D’Annunzio από ηνπο ππόινηπνπο décadents είλαη ε βαζηά ζξεζθεπηηθόηεηα θαη, θπξίσο, ε άξλεζε ηνπ 
πνηεηή λα ελδώζεη ζε έλαλ ζηείξν θηινζνθηθό πεζηκηζκό. Τπό ην πξίζκα απηό, ην Μαξηύξην ηνπ Αγίνπ 

εβαζηηαλνύ παξνπζηάδεηαη σο κηα αξραΐδνπζα ζπνπδή ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο fin de 
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siècle ρξεζηκνπνηνύληαη, όρη γηα λα θεξύμνπλ ηελ πηώζε ησλ αμηώλ, αιιά γηα λα εμπκλήζνπλ ηε 

ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ηαπηόρξνλα ηελ ειπίδα πνπ γελληέηαη από απηή.[10] 

 

ύλνςε ηεο πινθήο  
 

 

Κνζηνύκηα πνπ ζρεδίαζε ν Léon Bakst. 

(Debussy, Paris : Hachette, ζεηξά “Génies et Réalités”, 1972, p.171) 

 

 

Μαθέηα ηνπ Bakst. 

(Debussy, Paris : Hachette, ζεηξά “Génies et 
Réalités”, 1972.) 

θεληθό ηνπ Bakst. 

(Debussy, Paris : Hachette, ζεηξά “Génies et 
Réalités”, 1972, p.171) 

 

Ο πξόινγνο πνπ απαγγέιιεη ν «λνύληζηνο» «nuncius», ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο «επηθεθαιήο ηεο 
ζθελήο» [«meneur de jeu»] ζηε ζεαηξηθή νξνινγία ηνπ κεζαίσλα, θαιώληαο ηνπο ζεαηέο ζε κηα 

πεξηζπιινγή, ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο ζξεζθεπηηθήο 

θαη θαηαλπθηηθήο αηκόζθαηξαο. 

θελνγξάθεκα 1ν: «Η απιή ησλ θξίλσλ» 

ε κηα ζηνά όπνπ πςώλνληαη ππθλά δεκάηηα θξίλσλ, δίπια από έλαλ 

βσκό αθηεξσκέλν ζηα Δίδσια, νη δύν ρξηζηηαλνί δίδπκνη αδειθνί 
(Marc θαη Marcellien), δεκέλνη ζε δύν θνιώλεο κηαο αςίδαο, ππόθεηληαη 

ζε βαζαληζκνύο πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζνπλ ζηελ παγαληζηηθή 

ιαηξεία.  Αληίζεηα, νη ίδηνη εκκέλνπλ ζηελ πίζηε ηνπο εμπκλώληαο ηε 

ρξηζηηαληθή αγάπε. Μεηαμύ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, κόλν ν εβαζηηαλόο, 
επηθεθαιήο ησλ ηνμνηώλ ηεο Έκεζαο, παξαθνινπζεί εθζηαζηαζκέλνο θαη 

αλαδεηά έλα ζεκάδη από ην νπνίν ζα επηβεβαησζεί ε ύπαξμε θαη ε 

δύλακε ηνπ Θενύ. Ρίρλνληαο έλα βέινο ην νπνίν όκσο δελ πέθηεη 
αιιά ράλεηαη ζηνλ νπξαλό, ν εβαζηηαλόο ζπλεπαξκέλνο, επηδίδεηαη ζε 

έλαλ ρνξό –αλππόδεηνο πάλσ ζηα δηάππξα θάξβνπλα–, ελώ ην πιήζνο 

αλαθσλεί «Θαύκα! Θαύκα!». Οη δίδπκνη αδειθνί ηξαγνπδνύλ ηε 

δόμα ηνπ ελόο θαη κνλαδηθνύ Θενύ θαη ε κπζηηθηζηηθή απηή έμαξζε 
θνξπθώλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ επηά ζεξαθείκ. 

  

 

θελνγξάθεκα 1ν: «Η Απιή 
ησλ Κξίλσλ». Αξηζηεξά: Οη 

ηνμνβόινη, ην θέληξν: Οη 

δήκηνη, Γεμηά: Οη δίδπκνη 
αδειθνί Marc θαη Marcelien. 

(François, Lesure, επηκ., 

Iconographie Musicale. 
Debussy, ρ.η.ε., Minkoff & 

Lattès, 1980, p.150) 
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Πξνζρέδην γηα ην δεύηεξν ζθελνγξάθεκα: «Σν 

Μαγηθό Γσκάηην». 
(François, Lesure, επηκ., Iconographie Musicale. 

Debussy, ρ.η.ε., Minkoff & Lattès, 1980, p.151) 

θελνγξάθεκα 2ν: «Σν Μαγηθό 
Γσκάηην». Οη επηά κάγηζζεο. 

(François, Lesure, επηκ., Iconographie 

Musicale. Debussy, ρ.η.ε., Minkoff & 
Lattès, 1980, p.152) 

 

 

θελνγξάθεκα 2ν: «Σν Μαγηθό Γσκάηην»  

Αθνύ ν εβαζηηαλόο, αθνινπζνύκελνο από ην πιήζνο, παξαζύξεη ζην πέξαζκά ηνπ ηα παγαληζηηθά 

είδσια, θηάλεη έμσ από ην Μαγηθό Γσκάηην όπνπ, θάησ από έλα ζηηιπλό ζόιν, νξζώλεηαη ε νγθώδεο 
θαη εξκεηηθά θιεηζηή πύιε ηνπ. ην θνίιν επηά ηξηγσληθώλ ζηειώλ ζηέθνληαη νη επηά αιπζνδεκέλεο 

κάγηζζεο θέξνπζεο κηα ρνάλε κε ηε δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο θσηηά ηνπ θάζε πιαλήηε. Σε ζηηγκή πνπ ν 
εβαζηηαλόο επηρεηξεί, κε έλα ζθπξί, λα θαηεδαθίζεη ηε κπξνύηδηλε πόξηα, ε θσλή ηεο Παρθένοσ 

Εριγόνης –«ηεο θόξεο ηνπ Ίθαξνπ πνπ αησξνύληαλ ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Λένληα»– ηνλ 

ζηακαηά. Αθνινύζσο, αθνύγεηαη ε νπξάληα θσλή ηεο Παξζέλνπ, ηεο κεηέξαο ηνπ Λπηξσηή.  Σν 
άζκα ηεο αλνίγεη ηελ πύιε απνθαιύπηνληαο ην Μαγηθό Γσκάηην απ’ όπνπ δηαρέεηαη έλα εθηπθισηηθό 

θσο. Όινη νη πιαλήηεο θαη ηα ζύκβνια ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ ειέγρνληαη πιένλ από ηελ Παξζέλν, ελώ 
ν εβαζηηαλόο εηζέξρεηαη ζην Μαγηθό Γσκάηην έθζακβνο. 

 

 

θελνγξάθεκα 3ν: «Η ύλνδνο ησλ ςεπδώλ ζενηήησλ»  

ε κηα αραλή αίζνπζα όπνπ θπξηαξρνύλ ηα είδσια ησλ 
ζενηήησλ ηεο ιαηηληθήο θαη ηεο ζπξηαθήο παγαληζηηθήο 

ιαηξείαο θαη όπνπ νη λανί θαη νη βσκνί αλαδύνπλ ζπκηάκαηα, 
ν εβαζηηαλόο ζηέθεηαη ελώπηνλ ηνπ Ασγούστοσ Καίσαρα, ν 

νπνίνο πιαηζηώλεηαη από ηεξείο, κάγνπο, αζηξνιόγνπο θαη 

θηζαξσδνύο. Ο απηνθξάηνξαο επηρεηξεί κε όια ηα κέζα πνπ 
δηαζέηεη λα επαλαθέξεη ηνλ εβαζηηαλό ζηελ εηδσινιαηξηθή 

πίζηε, ρσξίο όκσο απνηέιεζκα. Η εμύκλεζε ηνπ ζενύ 

Απόιισλα από ηνπο θηζαξσδνύο δηαθόπηεηαη από ηνλ 

εβαζηηαλό ν νπνίνο επηδίδεηαη ζε κηα αλαπαξάζηαζε ησλ 

παζώλ ηνπ Υξηζηνύ. Σν ζέακα απηό πξνθαιεί ηνλ νδπξκό 
ηνπ πιήζνπο, ελώ νη Γπλαίθεο ηεο Βύβινπ κνηξνινγνύλ ην 

ρακό ηνπ… «όκνξθνπ 'Αδσλε»!  Ο εβαζηηαλόο, 

ζπλερίδνληαο ηνλ ηξαγηθό ηνπ ρνξό, αλαθνηλώλεη ηελ 
Αλάζηαζε θαη ηε Βαζηιεία ηνπ Υξηζηνύ, ελώ αξλείηαη κε 

πξνζβιεηηθό ηξόπν ην ρξπζό ηξόπαην πνπ ηνπ πξνζέθεξε ν 

απηνθξάηνξαο. 

  

 

Η Ida Rubinstein σο 'Aγηνο εβαζηηαλόο. 
Αθνπαξέια ηνπ Bakst. 

(Debussy, Paris : Hachette, ζεηξά 

“Génies et Réalités”, 1972, p.168) 
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θελνγξάθεκα 4ν: «Η πιεγσκέλε δάθλε»  

ην δάζνο ηνπ Απόλλωνα ν εβαζηηαλόο βξίζθεηαη δεκέλνο ζηνλ 
θνξκό κηαο δάθλεο, ελώ νη ζηξαηηώηεο, πνπ άιινηε ήζαλ ππό ηηο 

δηαηαγέο ηνπ, εηνηκάδνληαη λα εθηειέζνπλ ηε δηαηαγή ηνπ 
απηνθξάηνξα: λα ζθνηώζνπλ ηνλ ρξηζηηαλό κάξηπξα κε ηα βέιε 

ηνπο. Η νπηαζία ελόο βνζθνύ πνπ θέξεη έλαλ ακλό ζηνπο ώκνπο 

ηνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ εβαζηηαλό, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα θαιεί 

ηνπο ηνμόηεο λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο. Ο 

ρνξόο κνηξνινγά ην ρακό ηνπ εβαζηηαλνύ, ελώ νη γπλαίθεο πνπ 
ζπεύδνπλ λα παξαιάβνπλ ην αηκαηνβακκέλν ηνπ ζώκα 

δηαπηζηώλνπλ κε έθπιεμε όηη όια ηα βέιε βξίζθνληαη θαξθσκέλα 

ζηνλ θνξκό ηεο δάθλεο. Η λεθξώζηκε πνκπή απνκαθξύλεηαη 
αξγά… 

 
θελνγξάθεκα 5ν: «Ο Παξάδεηζνο» 

Η αλάιεςε ηεο ςπρήο ηνπ εβαζηηαλνύ ζηνπο νπξαλνύο γίλεηαη 

δεθηή θαη εμπκλείηαη από ηνπο ππόινηπνπο νζηνκάξηπξεο, ηηο 

παξζέλεο, ηνπο απνζηόινπο θαη ηνπο αγγέινπο.  Η ςπρή ηνπ εβαζηηαλνύ απαληά, ελώ όιεο νη 

θσλέο ελώλνληαη γηα λα δνμάζνπλ ηνλ έλαλ θαη κνλαδηθό Θεό. 

 

 

Η πξνζέγγηζε ηνπ Debussy   

Οη πεξηζζόηεξνη κειεηεηέο έρνπλ ήδε επηζεκάλεη ηελ 

παξαδνμόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ D’Annunzio θαη 
Debussy. Σν βαζηθό επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη 

αθνξά ηηο εμαηξεηηθά αζύκβαηεο κεηαμύ ηνπο 

θαιιηηερληθέο ηδηνζπγθξαζίεο ησλ δύν δεκηνπξγώλ: 
αθελόο, ε ηάζε πξνο ην κεγαιεηώδεο, ην εμεδεηεκέλν 

πνπ δηέθξηλε ηνλ πιεζσξηθό ραξαθηήξα ηνπ ηηαινύ 

πνηεηή θαη ην ζηνκθώδεο θαη επηηεδεπκέλν ύθνο ηνπ· 
αθεηέξνπ, ε κεηξηνπάζεηα, ε εζσζηξέθεηα θαη ην 

αηζζεηηθό ηδεώδεο ηεο ιηηόηεηαο θαη ηεο απιόηεηαο 
πνπ αλαδεηνύζε ν γάιινο ζπλζέηεο. Τπό ην πξίζκα 

απηό, ε κνπζηθή ηνπ Debussy θαηεγνξήζεθε ηόζν γηα 

ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα, ηελ αζπλάθεηα θαη ηελ 
αλνκνηνγέλεηά ηεο, όζν θαη γηα ηνλ αθειή ηεο 

αξρατζκό, γλσξίζκαηα πνπ εξκήλεπαλ θαη 
λνκηκνπνηνύζαλ κηα θαη’ αλάγθε «δηεθπεξαησηηθή» 

πξνζέγγηζε.[11] Απηό πνπ σζηόζν πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππόςε είλαη όηη από κηα γεληθή άπνςε 
ην Μαρτύριο τοσ Αγίοσ Σεβαστιανού ηνπ D’Annunzio 

ζπληζηά έλα έξγν ην νπνίν θέξεη εθ θύζεσο νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έσο έλα βαζκό θαζόξηδαλ πνιιέο 
από ηηο παξακέηξνπο ζρεηηθώο, ηόζν κε ην δήηεκα ηεο 

δνκήο, όζν θαη κε ην ίδην ην ζέκα ηεο κνπζηθήο 
γιώζζαο. Αθελόο, ην νγθώδεο θείκελν, αιιά θαη ην 

ηδηόηππν είδνο ηνπ έξγνπ (ζπλύπαξμε ζεάηξνπ, ρνξνύ, 

πνίεζεο θαη κνπζηθήο) νδεγνύζαλ αλαπόθεπθηα ζε κηα 
εηεξνγελή θύζε ηεο κνπζηθήο, ζηελ απνζπαζκαηηθή 

ρξήζε ηεο, κε εθηελείο παξεκβνιέο απαγγειηηθώλ κεξώλ.[12] Αθεηέξνπ, ην ίδην ην ζέκα εκπεξηείρε 
έληνλεο αληηζέζεηο νη νπνίεο έπξεπε λα αλαδεηρζνύλ ζε κνπζηθό επίπεδν,[13] ελώ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί όηη, έσο έλα βαζκό, ην γισζζηθό ηδίσκα ηνπ πνηεηή έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ αληίζηνηρνπ κνπζηθνύ ύθνπο πνπ πηνζέηεζε ν Debussy. ην πιαίζην απηό, ην 
γεληθόηεξν θιίκα ηνπ έξγνπ κε ην δηάρπην κπζηηθηζηηθό πλεύκα, ηηο αλαθνξέο ζην ππεξθπζηθό θαη ηε 

βίαηε αληηπαξάζεζε κεηαμύ δύν θόζκσλ, θαηνπηξίζηεθε αλαιόγσο ζηελ παξηηηνύξα. ηε ζύληνκε 
αλάιπζε ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Harry Halbreich[14] είλαη θαλεξό όηη ν ζπλζέηεο απνζθνπεί 

ζε κηα άκεζε θαη ζηελή ζπλάθεηα κε ην θείκελν θαη ηε δξακαηηθή ηνπ πθή, κέζσ κηαο κνπζηθήο 

γιώζζαο όπνπ νη αλαθνξέο ζην αξκνληθό ιεμηιόγην ηνπ Wagner θαη ηνπ ύζηεξνπ ξνκαληηζκνύ, ζηελ 
ηξνπηθόηεηα, ζηελ πνιπηνληθόηεηα θαη ζηελ πεληαηνλία ιεηηνπξγνύζαλ θαηαιπηηθά πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε. Απηό πνπ σζηόζν πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη ν Debussy επζπγξακκίζηεθε κε ην πλεύκα 

αξρατζκνύ πνπ δηέθξηλε ηνλ D’Annunzio, αθνκνηώλνληαο ζην κνπζηθό ηνπ ηδίσκα ηελ αληηζηηθηηθή 
γξαθή ηεο αλαγελλεζηαθήο πνιπθσλίαο, ηδηαίηεξα ζηηο ζειίδεο κε έληνλν ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν. 

Απηό πνπ εθιήθζεθε από νξηζκέλνπο κειεηεηέο σο «λενθιαζηθή ρξνηά», ή σο θαθώο ελλννύκελνο 
«αξρατζκόο» ζην έξγν ηνπ ζπλζέηε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπληζηνύζε έλα θπζηθό αληαλαθιαζηηθό ηνπ 

 

θελνγξάθεκα 4ν: Σν δέληξν ηεο 
δσήο. 

(François, Lesure, επηκ., 
Iconographie Musicale. Debussy, 

ρ.η.ε., Minkoff & Lattès, 1980, 

p.154) 

 
 

Ο André Caplet κε ηνλ 
Claude Debussy γύξσ 

ζηα 1910. 
(François, Lesure, επηκ., 
Iconographie Musicale. 
Debussy, ρ.η.ε., Minkoff 
& Lattès, 1980, p.133) 

εκείσκα ηνπ Debussy 
πξνο ηνλ Caplet ζρεηηθά 
κε ηελ ελνξρήζηξσζε 

ηνπ έξγνπ. 
(Lettres inédites à 

André Caplet (1908-
1914),recueillies et 

présentées par Edward 
Lockspeister; avant-

propos d’ André 
Schaeffner, Monaco: 
Editions du Rocher, 

1957.) 
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Debussy ζην γισζζηθό ηδίσκα ηνπ D’Annunzio, ην νπνίν παξάιιεια θαηόπηξηδε θαη κηα εληειώο 

πξνζσπηθή πξόζιεςε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ζηνηρείνπ.[15] ην ζεκείν απηό, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή εάλ 
παξαιιειίδακε ηελ αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο πηζηόηεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ ηηαινύ πνηεηή κέζσ 

βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ ζρεηηθώλ κε ηα κεζαησληθά κπζηήξηα, κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ 
αθνινύζεζε ν ζπλζέηεο, αλαηξέρνληαο –ζύκθσλα κε ηνλ Lesure– ζηνλ εθδόηε ηνπ (Jacques Durand) 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Palestrina.[16] 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη απηό πνπ ελόριεζε ζηελ πξώηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ, ζηηο 22 Μαΐνπ 1911, 
ήηαλ πεξηζζόηεξν ην εθηελέο θαη παξσρεκέλεο αηζζεηηθήο θείκελν ηνπ D’Annunzio θαη όρη ε κνπζηθή 

ηνπ Debussy.[17] Οη ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζην θείκελν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξγόηεξα 

απνζθνπνύζαλ αθξηβώο ζην λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία, θαζηζηώληαο ην έξγν πξνζθνξόηεξν γηα ηηο 
κεηέπεηηα ζθεληθέο ηνπ παξνπζηάζεηο.[18] Ωο εθ ηνύηνπ, ην Μαρτύριο τοσ Αγίοσ Σεβαστιανού ζπληζηά 

ην απνηέιεζκα κηαο αλακθηζβήηεηα ηδηόηππεο ζπλεξγαζίαο θαη θέξεη αλαπόθεπθηα ηηο «αηέιεηεο» ελόο 
ζύλζεηνπ θαη εθηειεζκέλνπ ππό ηδηαίηεξα πηεζηηθέο ζπλζήθεο θαιιηηερληθνύ νξάκαηνο. Τπό ην πξίζκα 

απηό ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη θαη ε κνπζηθή ηνπ Debussy, ε νπνία –αθνινπζώληαο ην γξάκκα θαη ην 

πλεύκα ηνπ πνηεηή– απνθάιππηε νκνινγνπκέλσο λέεο, αιιά όρη απαξαίηεηα ζηείξεο, πηπρέο ηεο 
θαιιηηερληθήο ηνπ ηδηνζπγθξαζίαο. 

 
Γηώξγνο Βιαζηόο 

Αζήλα, 15 Μαξηίνπ 2005 
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Σα κνπζηθά παξαδείγκαηα ηνπ άξζξνπ 

Όια ηα κνπζηθά παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη από ηελ ερνγξάθεζε: Inghelbrecht dirige Claude Debussy. 
Les Grands concerts inédits du Théâtre des Champs-Élysées. Orchestre National. Direction : D. E. 

Inghelbrecht. Disques Montaigne, 1987, TCE 8790.  Le Martyre de Saint-Sébastien. Concert du 23-02-

60. 

θελνγξάθεκα 1o 

Πξεινύδην.  

1ε-2ε ζθελή: Ο εβαζηηαλόο αληηιακβάλεηαη ηελ ύπαξμε ηνπ Θενύ.  

3ε ζθελή: Υνξόο ηνπ εβαζηηαλνύ θαη Υνξσδηαθό ησλ επηά ζεξαθείκ.  

θελνγξάθεκα 2ν  

Η θσλή ηεο Δξηγόλεο.  

Η νπξάληα θσλή.  

θελνγξάθεκα 3ν 

Ύκλνο ζηνλ Απόιισλα.  

Αλαπαξάζηαζε ησλ παζώλ ηνπ Υξηζηνύ από ηνλ εβαζηηαλό.  

Θξήλνο ησλ Γπλαηθώλ ηεο Βύβινπ.  

θελνγξάθεκα 4ν 

Ο εβαζηηαλόο θαιεί ηνπο ηνμόηεο λα ηνλ ζαλαηώζνπλ.  

θελνγξάθεκα 5ν  

Υνξσδηαθό ησλ καξηύξσλ θαη ησλ παξζέλσλ.  

 

[1]Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ έξγσλ πνπ ε ίδηα παξήγγεηιε, θαζώο θαη άιισλ ζπλεξγαζηώλ πνπ είρε 

κε ζπλζέηεο εθείλεο ηεο επνρήο, αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηώζεηο ησλ: Hélène de Sparte (1912) (ηνπ 
Déodat de Séverac), Orphée (1912-3) (ηνπ Jean Roger-Ducasse), Boléro (1928), La Valse (1929) (ηνπ 

Maurice Ravel), Le Baiser de la fée (1928), Perséphone (1934) (ηνπ Igor Stravinsky), Diane de 

Poitiers (1934) (ηνπ Jacques Ibert), Oriane et le prince d’amour (1933) (ηνπ Florent Schmitt), Le 
Festin de la sagesse (1935) (ηνπ Darius Milhaud), Le Roi 

David (1921), Amphion (1931), Sémiramis(1933) θαη Jeanne au Bûcher (1934-5) (ηνπ Arthur 
Honegger). 

[2]Ο D’Annunzio επεμεξγαδόηαλ ηελ ηδέα γηα ηνλ 'Aγην εβαζηηαλό ήδε από ην 1908, ελώ, πξηλ αθόκε 

ζηξαθεί ζηνλ Debussy, είρε γίλεη ε ίδηα πξόηαζε ζηνπο ζπλζέηεο Jean Roger-Ducasse, Henri Février θαη 
Florent Schmitt ρσξίο όκσο λα ππάξμεη ζεηηθή αληαπόθξηζε. Βι. Lesure, François. Claude Debussy: 

biographie critique: suivie du catalogue de l’œuvre. Paris: Fayard, 2003, ζ. 336, 337. 

[3]Βι. ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ D’Annunzio (30 Ννεκβξίνπ 1910), ζην Lesure, François, επηκ. Claude 

Debussy. Lettres. 1884-1918, Paris: Hermann, 1980, ζ. 199. Λόγσ ελδερόκελνπ ηππνγξαθηθνύ 

ιάζνπο ή θάπνηαο αβιεςίαο ηνπ Lesure, ε επηζηνιή απηή θέξεη ηελ εκεξνκελία 30 επηεκβξίνπ 1910. 

[4] Απηό καξηπξά κηα επηζηνιή πξνο ηε ζύδπγό ηνπ (3 Γεθεκβξίνπ 1910): «Απηή ε ππόζεζε δελ κνπ 

ιέεη ηίπνηα ην αμηόινγν». Βι. ό.π., ζ. 199. 

[5]Robert de Montesquiou-Fezensac (1855-1921). πγγξαθέαο θαη εθθεληξηθόο αξηζηνθξάηεο ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο ζηνπο θνζκηθνύο θαη θαιιηηερληθνύο θύθινπο ηνπ Παξηζηνύ. 

[6]Βι. Holloway, Robin. Debussy and Wagner. London: Eulenburg, 1979, ζ. 143, 144. Σν ίδην 
ππνζηεξίδεη, κε πην δηαθξηηηθό ηξόπν, θαη ν Edward Lockspeiser. Βι. Lockspeiser, Edward. Debussy. Sa 

vie et sa pensée. Μεηάθξ. Léo Dilé. Paris: Fayard, 1980, ζ. 435. Αληίζεηα, ν Lesure πηνζεηεί κηα 

δηαιιαθηηθόηεξε ζηάζε, ζεσξώληαο πσο κε ην έξγν απηό ν ζπλζέηεο είρε ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη 
δεκηνπξγηθά ηηο παιαηόηεξεο εκκνλέο ηνπ κε ηελ πλεπκαηηθόηεηα θαη ηνλ εζσηεξηζκό. Βι. François, 

Lesure. Ό.π., ζ. 337. Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν ίδηνο ν Debussy δελ έθξπβε ηνλ ξόιν πνπ έπαημε ε 
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πξαθηηθή πηπρή ηνπ δεηήκαηνο. Έρνληαο δερζεί ηελ ίδηα επνρή κηα παξαγγειία από ηελ Αγγιίδα 

ρνξεύηξηα Maud Allan ζρεηηθώο κε ηε ζύλζεζε ελόο κπαιέηνπ κε ηίηιν Khamma, ν ίδηνο 
εθκπζηεξεύηεθε ζηνλ θίιν ηνπ Robert Godet όηη ε πξόηαζε ηνπ D’Annunzio ήηαλ «πνιύ πεξηζζόηεξν 

πνιπηειήο από ην κηθξό θαη ηαπεηλό αγγιν-αηγππηηαθό κπαιέην». Δπηζηνιή ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 1911, 
ζην François, Lesure, επηκ. ό.π., ζ. 204. ε κεηαγελέζηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ André Caplet (14 

Ννεκβξίνπ 1911) ήηαλ ην ίδην απνθαιππηηθόο: «Γέρζεθα, δηόηη πξσηίζησο, άμηδε ηνλ θόπν λα ζπζηάζσ 

θάπνηα πξάγκαηα˙ άιισζηε, έρσ ίζσο αθόκα ην ρξνληθό πεξηζώξην λα θάλσ κηα ηξέια, ή αθόκα θαη λα 
ζθάιισ». Βι. Lockspeiser, Edward, επηκ. Claude Debussy. Lettres inédites à André Caplet (1908-

1914). Monaco: Éditions du Rocher, 1957, ζ. 51. 

[7]Δπηζηνιή πξνο ηνλ Edgard Varèse (12 Φεβξνπαξίνπ 1911) ζην François, Lesure, επηκ. ό.π., ζ. 207. 

[8]Γηα ην είδνο θαη γηα ην εύξνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Caplet, βι. Robert, Orledge, «Debussy’s orchestral 

collaborations, 1911-13. I: Le Martyre de Saint Sébastien», Musical Times, Vol. CXV/1582 (Γεθέκβξηνο 
1974), ζ. 1030-35. 

[9] 3νο αη. κ.Υ. Αμησκαηηθόο ηνπ ξσκατθνύ ζηξαηνύ, ν νπνίνο ιόγσ ηεο ηδηαίηεξα επλντθήο ηνπ ζηάζεο 

πξνο ηνπο ρξηζηηαλνύο, εθηειέζζεθε θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπ απηνθξάηνξα Γηνθιεηηαλνύ. 

[10] Ωζηόζν, απηό δελ έγηλε αληηιεπηό από ηνλ αξρηεπίζθνπν ηνπ Παξηζηνύ, ν νπνίνο απείιεζε όζνπο 

παξεπξεζνύλ ζηελ πξώηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ κε αθνξηζκό. Η ζύγρπζε ηεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο κε 
ηα παγαληζηηθά έζηκα, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ην πξόζσπν ηνπ εβαζηηαλνύ ζα ελζάξθσλε κηα 

γπλαίθα –θαη κάιηζηα εβξατθήο θαηαγσγήο– πξνβάιινληαλ σο νη θύξηνη ιόγνη πνπ ελόριεζαλ ηελ 

Δθθιεζία. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη, αθόκα θαη κεηά ηνλ επίζεκν δηαρσξηζκό Κξάηνπο θαη 
Δθθιεζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1905, ε ηειεπηαία δηαηεξνύζε κηα ηζρπξή επηξξνή ζε κεγάιν 

κέξνο ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο. Δκθαλέζηαηα είλαη επίζεο ηα ζεκάδηα ηνπ αληηζεκηηηζκνύ, θαηάινηπα 
ηεο εζληθηζηηθήο έμαξζεο κε απνθνξύθσκα ηελ ππόζεζε Νηξέπθνπο (1898). 

[11]Ο Jean Barraqué θζάλεη ζην ζεκείν λα απνξεί πώο ν Debussy κπόξεζε θαη ζπλέζεζε ην ηειεπηαίν 

ρνξσδηαθό, ην νπνίν, «παξά ηελ θαηλνκεληθή ηνπ απιόηεηα, […] παξακέλεη ζηνκθώδεο θαη 
θαθόγνπζην». Βι. Barraqué, Jean. Debussy. Paris: Seuil, 21994, ζ. 211. Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν 

Holloway κηιά αλνηθηά γηα κηα απνκίκεζε ηνπ βαγθλεξηθνύ Πάρσιυαλ από ηνλ αγρσκέλν θαη ρσξίο 

απζνξκεηηζκό Debussy. Βι. Holloway, Robin. ό.π., ζ. 147. 

[12] Η εμαηξεηηθά δπζαλάινγε ζρέζε κεηαμύ κνπζηθήο θαη θεηκέλνπ (55 ιεπηά κνπζηθήο γηα έλα δξάκα 

δηάξθεηαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ σξώλ) – ζηνηρείν πνπ ελόριεζε ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξώηε παξνπζίαζε 
ηνπ έξγνπ – επηρεηξήζεθε αξγόηεξα λα εμνκαιπλζεί κέζσ ζεκαληηθώλ πεξηθνπώλ, έηζη ώζηε ην έξγν λα 

απνθηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζθεληθνύ νξαηόξηνπ. 

[13]Ο ίδηνο ν Debussy παξαδερόηαλ όηη απηή ε αλάκημε ηεο έληνλεο δσηηθόηεηαο ηνπ παγαληζκνύ κε 
ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο ήηαλ γηα ηνλ ίδην ηδηαίηεξα γνεηεπηηθή. Βι. Malherbe, 

Henry. «M. Claude Debussy et “Le Martyre de Saint Sébastien”», Excelsior, 11 Φεβξνπαξίνπ 1911, ζην 
Lesure, François, επηκ. Claude Debussy. Monsieur Croche et autres écrits. Paris: Gallimard, 21987, ζ. 

324. 

[14]Halbreich, Harry. L’Analyse de l’Œuvre. Δπίκεηξν ζην Lockspeiser, Edward. Debussy. Sa vie et sa 
pensée. Μεηάθξ. Léo Dilé. Paris: Fayard, 1980, ζ. 723-33. 

[15]Γηα ηνλ Debussy, «ε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή ζηακαηά ζηνλ 16ν αηώλα». Βι. Malherbe, Henry. ό.π., ζ. 

323. 

[16]Lesure, François. Claude Debussy: biographie critique. ό.π., ζ. 339. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε 

γξαθή (πεληάζεκνο ξπζκόο, ηξνπηθόηεηα) πνπ πηνζεηεί γηα ηνλ Ύκλν ζηνλ Απόιισλα (3ν 
θελνγξάθεκα). Γελ απνθιείεηαη ν Debussy λα γλώξηδε ηε κεηαγξαθή πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ν 

Théodore Reinach ζηνλ Γειθηθό Ύκλν ζηνλ Απόιισλα, (κνπζηθό ιείςαλν πνπ είρε αλαθαιπθζεί ζηνπο 

Γειθνύο ηνλ Μάην ηνπ 1893 από ηελ Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελώλ), θαζώο θαη ηελ ελαξκόληζε 
ηνπ Fauré κέζσ ηεο νπνίαο ν ελ ιόγσ ύκλνο θαηέζηε δεκνθηιήο. 

[17]Η θξηηηθή εζηηάζηεθε επίζεο, ηόζν ζηνλ κνλόηνλν θαη ζρεδόλ επίπιαζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 
Rubinstein απέδσζε ην θείκελν, αλαπόθεπθηε ζπλέπεηα ηεο ζιαβηθήο πξνθνξάο ησλ γαιιηθώλ ηεο, όζν 

θαη ζηελ ηδέα ηνπ ζθελνζέηε Armand Bour θαη ηνπ ζθελνγξάθνπ Léon Bakst λα δηαζπείξνπλ έλα κέξνο 

ηεο ρνξσδίαο αλάκεζα ζηνπο ππόινηπνπο θνκπάξζνπο, κε απνηέιεζκα λα ραζεί ε νπηηθή επαθή κε ηνλ 
καέζηξν θαη λα επέιζνπλ νη αληίζηνηρεο δπζιεηηνπξγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

[18]Μεηαμύ απηώλ πνπ, θαηά θαηξνύο, ελεπιάθεζαλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία, αλαθέξνπκε ηνπο: A. 

Roland Manuel, D. Inghelbrecht, C. Münch. 

http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref7
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref8
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref9
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref10
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref11
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref12
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref13
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref14
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref15
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref16
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref17
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2914&la=1#_ednref18

