
Harry Partch: Πικρή μουσική? 
 

 

 

Τα 100 ρξόληα πνπ ζπκπιεξώλνληαη θέηνο από ηε γέλλεζε ηνπ Ακεξηθαλνύ εηθνλνθιάζηε ζπλζέηε 

Harry Partch (1901-1974) παξέρνπλ ηελ αθνξκή λα επηρεηξήζνπκε κηα γλσξηκία κε ηνλ ζπλζέηε πνπ 

βάζηζε ην αλαηξεπηηθό, λεσηεξηζηηθό θαη βαζηά ακθηζβεηεκέλν έξγν ηνπ ζηελ αξραηνειιεληθή 

κπζνινγία θαη κνπζηθή ζεσξία. 

Τν γεγνλόο όηη ν Harry Partch δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηόο ζην ειιεληθό θνηλό, δελ εθπιήζζεη -

άιισζηε απηό δε ζπκβαίλεη κόλν ζηε ρώξα καο-, αθνύ ε θνηλή γλώκε, αθόκα θαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ 

παηξίδα, από ηελ αξρή απέξξηςε ην έξγν ηνπ ή αδηαθόξεζε γηα απηό, θάηη πνπ ζπλέρηζε λα θάλεη 

κέρξη ζρεδόλ ηα ηειεπηαία ηνπ ρξόληα. Η ηδηνξξπζκία ηνπ Partch απνηέιεζε πάληα εύθνιν ζηόρν 

ριεπαζκνύ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Σήκεξα, 25 ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηνπ θαη ύζηεξα από πνηθίινπο πεηξακαηηζκνύο πελήληα θαη πιένλ 

ρξόλσλ, κπνξνύκε πιένλ λα επηρεηξήζνπκε έλαλ επαλαθαζνξηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ ηνπ Partch 

θαη λα εθηηκήζνπκε ηελ αδηακθηζβήηεηε πξνζθνξά ηνπ ζηε κνπζηθή ηνπ 20νύ αηώλα. 

Τν άξζξν απηό έρεη σο ζηόρν ηνπ λα απνηίζεη έλα θόξν ηηκήο ζηελ ζπρλά παξαπνηεκέλε (κνπζηθή) 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ Harry Partch θαη λα δώζεη κηα κηθξή γεύζε ηεο κνπζηθήο ηνπ ζε όζνπο επηζπκνύλ 

λα ηε “δνθηκάζνπλ” -θαη λα δνπλ από κόλνη ηνπο γηαηί απηή δελ είλαη πηθξή-.1 

Τν κηθξόβην ηεο αλαδήηεζεο κηαο νέας μοσσικής 

“Κάζε αλαδήηεζε είλαη αλαγθαζηηθά κνλαρηθή· κηα πξάμε δεκηνπξγίαο είλαη αλαγθαζηηθά κνλαρηθή”.2 

Harry Partch 

Από ηα πξώηα ηνπ θηόιαο καζεηηθά ρξόληα ν Partch έδεημε πσο δελ ήηαλ ν 

άλζξσπνο πνπ ζα κπνξνύζε λα “ρσξέζεη” κέζα ζηηο κνπζηθέο ζπκβάζεηο ηεο 

επνρήο ηνπ. Ξεθίλεζε καζήκαηα πηάλνπ θαη έθηαζε πνιύ γξήγνξα ζην επίπεδν λα 

ζπλνδεύεη δσληαλά πξνβνιέο βνπβνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Δξγάζηεθε σο θαζεγεηήο 

πηάλνπ ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη σο βηνιίζηαο, ην 1923 όκσο θαη ζε ειηθία κόιηο 

22 ρξόλσλ, ν Partch βξήθε ην δξόκν πνπ ζα ηνλ νδεγνύζε δηα παληόο εθηόο ηνπ 

κνπζηθνύ θαηεζηεκέλνπ. Αθνξκή απνηέιεζε ην ζεσξεηηθό έξγν ηνπ Hermann von 

Helmholtz, On the Sensations of Tone,3 όπνπ αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα 

δηάθνξνπο ηξόπνπο θπζηθνύ θνπξδίζκαηνο (Just Intonation) θαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ 

ζε πεηξακαηηθά πιεθηξνθόξα όξγαλα ηνπ 19νπ αηώλα, ν Partch βξήθε ην θιεηδί γη’ απηό πνπ έςαρλε. 

Από ηόηε ινηπόλ πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ ηξόπνπ θνπξδίζκαηνο πνπ ζα 

απνηεινύζε ηνλ ππξήλα κηαο εληειώο πξνζσπηθήο κνπζηθήο, θνξέαο ηεο νπνίαο ζα ήηαλ ηα εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλα ή ηα θαηλνύξγηα κνπζηθά όξγαλα, πνπ αξγόηεξα ζα επηλννύζε θαη ζα θαηαζθεύαδε ν 

ίδηνο (κέρξη ην 1929 είρε ζπλζέζεη νξηζκέλα πξσηόιεηα έξγα, ηα νπνία όκσο αξγόηεξα απαξλήζεθε). 

Τν ζύζηεκά ηνπ ν Partch, θαλεξά επεξεαζκέλνο από ηηο ζεσξίεο πεξί κνπζηθήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 
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καζεκαηηθώλ θαη θηινζόθσλ, ην νλόκαζε "Μνλνθσλία" (Monophony), ηνλ νξηζκό ηεο νπνίαο καο 

δίλεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ν ίδηνο: 

Μνλνθσλία: ε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηηο ηζηνξηθέο θαη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο· ε θηινζνθία ηεο, νη 

γεληθέο ηδέεο θαη νη αξρέο ηεο· ε ζρέζε ηεο κε ηα ηζηνξηθά θαη ηα πξνηηζέκελα θνπξδίζκαηα· θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηα κνπζηθά όξγαλα.4 

Από ηηο πξώηεο ηνπ θηόιαο ζηηγκέο ινηπόλ, ην όξακα ηνπ Partch ήηαλ 

νινθιεξσκέλν, βαζηδόηαλ ζε γεξέο ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη παξνπζίαδε ζπλέπεηα θαη 

ζπλνρή. Έλα ηέηνην ζύζηεκα δελ ζα κπνξνύζε παξά λα ππνζηεξίδεηαη από έλα 

ζεσξεηηθό ζύγγξακκα. Ο Partch επηδόζεθε ζηε ζπγγξαθή ηνπ Exposition of 

Monophony θαηά ηα ρξόληα 1928-33, ην ζύγγξακκα όκσο δελ εθδόζεθε πνηέ. 

Αληίζεηα, από ηελ πεξίνδν εθείλε έρνπκε ηα πξώηα απηά ζεκάδηα ηεο κνπζηθήο ηνπ 

επαλάζηαζεο, θαζώο ν ζπλζέηεο πέξαζε ζηε δεύηεξε δεκηνπξγηθή ηνπ πεξίνδν 

(1930-1950), κέζα από ηα πξώηα ηνπ κνπζηθά έξγα γηα ηα πξώηα ηνπ όξγαλα, 

όπσο ηελ Πξνζαξκνζκέλε Βηόια (Adapted Viola), ην πξώην ηνπ 

πιεθηξνθόξν όξγαλν, ην Ptolemy θαη ηελ Κηζάξα (Kithara). Παξάιιεια, ν 

Partch άξρηζε λα πξνζεγγίδεη ην θνηλό κέζσ ζπλαπιηώλ, κε εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνπο κνπζηθνύο, κηα ηαθηηθή πνπ νδήγεζε αξγόηεξα ζηελ ίδξπζε 

ηνπ δηθνύ ηνπ κνπζηθνύ ζπλόινπ, ηνπ Gate 5 Ensemble. 

Γύν ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ζπλζέηεο εθείλα ηα ρξόληα, ζηάζεθαλ 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ κνπζηθνύ ηνπ ύθνπο. Τν πξώην ήηαλ ην 

1934-5 όηαλ κεηά από ππνηξνθία ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο ν Partch ζηάιζεθε γηα έξεπλα ζηελ 

Αγγιία, όπνπ ήξζε ζε επαθή κε κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο ησλ Γξακκάησλ, όπσο νη πνηεηέο William B. 

Yeats θαη Ezra Pound, ν κνπζηθνιόγνο Arnold Dolmetsch θαη ν θαιιηηέρλεο Edmunt Dulac, ηδέεο θαη 

θείκελα ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνίεζε θαηά θαηξνύο ζηα έξγα ηνπ. Τν δεύηεξό ηνπ ηαμίδη, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο κεηά (1935-6), ήηαλ κηα πεξηήγεζε ησλ δπηηθώλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο, 

γηα ην νπνίν θξάηεζε εκεξνιόγην, ην νπνίν πνιιά ρξόληα αξγόηεξα εθδόζεθε κε ηνλ ηίηιν Bitter 

Music. Μέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ απηνύ πνπ γξάθηεθε θαηά ηελ επνρή ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο (Great 

Depression) ν Partch βξήθε ηελ επθαηξία λα ζπλδπάζεη ηελ εηξσλεία, ηε λνζηαιγία θαη ηνλ εξσηηζκό 

ησλ θεηκέλσλ κε ζθίηζα θαη παξεκβαιιόκελεο ηδηόηππεο παξηηηνύξεο θπξίσο γηα θσλή θαη πηάλν. 

Παξάιιεια, ε επαθή ηνπ κε ην ιατθό πνιηηηζκό ηεο θάζε πεξηνρήο ζπλέβαιε ζηελ εζλνκνπζηθνινγηθή 

έξεπλα ηεο ρώξαο ηνπ θαη απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ην κεηέπεηηα έξγν 

ηνπ. 

Τα επόκελα ρξόληα ν Partch, αθνζηώζεθε ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ θαη ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηεο κνπζηθήο ηνπ ζεσξίαο. Μέζα ζε 

απηό ην δεκηνπξγηθό πιαίζην, θαηαζθεύαζε κεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα 

όξγαλά ηνπ, όπσο είλαη ην Φξσκειώδηνλ (Chromelodion) πνπ 

αληηπξνζσπεύεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπλζέηε λα “βειηηώζεη” ην 

ζπγθεξαζκέλν πηάλν. Ωο πξνο ην ζύζηεκα θνπξδίζκαηνο, ν Partch θαηέιεμε ζην κνληέιν ηεο νθηάβαο 

πνπ ρσξίδεηαη ζε 43 ηόλνπο. Οη ηδέεο ηνπ είραλ πιένλ θαηαζηαιάμεη, θαη ν ζπλζέηεο πξνρώξεζε ζηε 

ζύλζεζε ησλ ώξηκσλ έξγσλ ηνπ. Οη παξηηηνύξεο ησλ έξγσλ γξάθηεθαλ ζύκθσλα κε κηα δηθή ηνπ 

επηλόεζε, όπνπ ε ζεκεηνγξαθία ζε κνξθή ηακπνπιαηνύξαο ζπλδπάδεηαη κε γξαθηθνύο θώδηθεο, 

δηαθνξεηηθνύο γηα θάζε όξγαλν θαη βαζηζκέλνπο ζηελ ηδηαηηεξόηεηα θαζελόο από απηά. Οη 

παξηηηνύξεο απηέο δελ “δηαβάδνληαη” όπσο νη ζπκβαηηθέο, νύηε απνθαζηζηνύλ πιήξσο ηνλ ήρν πνπ 

εκπλεύζηεθε ν ζπλζέηεο, αθνύ ν εθηειεζηήο θαιείηαη λα εξκελεύζεη κε ηνλ δηθό ηνπ, πξνζσπηθό 

ηξόπν ηα ζύκβνια. Σε απηό ην ζεκείν, ζεκεηώζεθε θαη ε πξώηε, εκη-επίζεκε ζπλεξγαζία ηνπ Partch 

κε θάπνην Παλεπηζηεκηαθό Ίδξπκα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Οπηζθόλζηλ ζην 

Μάληηζνλ (1944-1947). Τν κόλν ζίγνπξν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ όηη ε ερζξηθή 

ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ απέλαληη ζηνλ ίδην θαη ζηε κνπζηθή ηνπ, εδξαίσζαλ αθόκε πεξηζζόηεξν 

ηηο αληηαθαδεκανθέο ηνπ ηάζεηο. Σε απάληεζε, ην 1949 ν Partch εμέδσζε ηελ δηαηξηβή ηνπ Genesis of 

a music5 όπνπ κε ηα πιένλ αδηάζεηζηα θαη επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα ππνζηήξημε ην έξγν ηνπ θαη ηελ 

ηερληθή ηεο Μνλνθσλίαο θαη επεμήγεζε ηελ επηλόεζε πνπ νλόκαζε Γηακάληη ηεο Τνληθόηεηαο(Tonality 

Diamond). Τν 1949 ζηάζεθε ε ρξνληά-νξόζεκν γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ Partch. 
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Ο δξόκνο πξνο ηε δηθαίσζε ή Η Παραίσθηση της Παραυοράς6 

“Πάλσ θαη πέξα από όια  είκαη ζπλζέηεο. Παξαζύξζεθα ζην λα γίλσ κνπζηθν- ζεσξεηηθόο, 

θαηαζθεπαζηήο νξγάλσλ, κνπζηθόο απνζηάηεο θαη ηδεαιηζηήο, κόλν επεηδή ήκνπλ απαηηεηηθόο 

ζπλζέηεο”.7 

Harry Partch 

Μπνξεί ε δηαηξηβή ηνπ Partch Genesis of a music λα απνηέιεζε ην ηππηθό 

βήκα γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ “θαζσζπξέπεη” κνπζηθό θόζκν, ν δξόκνο 

όκσο γηα ηελ νπζηαζηηθή θαζηέξσζή ηνπ ήηαλ αθόκα καθξύο. Η απόξξηςε 

ηνπ έξγνπ ηνπ από ηνπο κνπζηθνιόγνπο θαη ηνπο ζπλζέηεο ηεο επνρήο ηνπ, 

από ην γεληθόηεξν δειαδή κνπζηθό θαηεζηεκέλν ησλ κέζσλ ηνπ 20νύ αηώλα, 

ήηαλ δηαξθήο. Ο Partch όκσο, αθνζησκέλνο ζην όξακά ηνπ, ζπλέρηδε λα 

δεκηνπξγεί, λα επηλνεί θαη λα θαηλνηνκεί, απηόεηνο από αξλεηηθέο θξηηηθέο. 

Σε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλόο όηη πνιινί ήηαλ νη θαιιηηέρλεο εθείλνη πνπ είραλ 

αλάινγεο ηδέεο θαη ζεσξίεο κε ηνλ Partch, γλσξίδνληαλ καδί ηνπ θαη ππήξμαλ ζπλνδνηπόξνη ηνπ. Με ηε 

δηαθνξά όκσο όηη εθείλνη ήηαλ εθπξόζσπνη άιισλ ηερλώλ, θπξίσο ησλ εηθαζηηθώλ, θαη ην έξγν ηνπο, 

ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ, έγηλε πην άκεζα απνδεθηό. Τν πεξίεξγν κε ηνλ Partch ήηαλ όηη απηόο ήηαλ κόλνο 

ηνπ ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο θαη γηα απηό ε αληίζεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπλζέηεο γηλόηαλ 

αθόκα πεξηζζόηεξν αηζζεηή. 

Έηζη, ην 1950, θαη αθνύ ρξόληα είρε ακθηζβεηήζεη ηελ επηθξαηνύζα Δπξσπατθή παξάδνζε γηα ηε 

δσληαλή κνπζηθή θαη ηηο ζπλαπιίεο, ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηεο "Σσκαηηθήο Μνπζηθήο" (Corporeal Music) 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θηλήζεθε γηα ηα ππόινηπα ρξόληα, θαηά ηελ ηξίηε δειαδή θαη ηειεπηαία 

πεξίνδν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηδέα κηαο κνπζηθήο πνπ δελ είλαη αθεξεκέλε, αιιά 

έρεη θπζηθή νληόηεηα θαη θνηλσληθή ππόζηαζε. Δλζσκαηώλνληαο ηελ ηδέα απηή ζην ζέαηξν, ν Partch 

πξνρώξεζε ζε κηα εληειώο πξνζσπηθή πξόηαζε γηα ην είδνο ηνπ Μνπζηθνύ Θεάηξνπ, ηελ νπνία 

θαιιηέξγεζε ζηα πεξηζζόηεξα έξγα ηνπ, θαζώο απηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απαηηνύλ ζθεληθή δξάζε. 

Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζύιιεςήο ηνπ ήηαλ όηη νη κνπζηθνί βξίζθνληαλ πάλσ ζηε ζθελή θαη έπαηδαλ ηε 

κνπζηθή από κλήκεο, ηα όξγαλα πνπ έπαηδαλ ήηαλ ηδηαηηέξσο εληππσζηαθά ζε εκθάληζε θαη 

γεληθόηεξα ε παξνπζία ηνπο δηαθξίλνληαλ από κία δηάρπηε ζεαηξηθόηεηα. 

Καζνξηζηηθή γηα ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή ήηαλ ε γλσξηκία ηνπ Partch κε ην 

ζπλζέηε Ben Johnston (b. 1926), ν νπνίνο ήηαλ αξρηθά καζεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλεξγάηεο ηνπ. 

Σηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ κέρξη ην 1957, ν ζπλζέηεο δεκηνύξγεζε κεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα 

έξγα ηνπ, όπσο ηνλ Οηδίπνδα Τύξαλλν  (1951), θαη ην Plectra and Percussion Dances (1952) πνπ 

ερνγξάθεζε γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηζθνγξαθηθή εηαηξία κε ην Gate 5 Ensemble (1953-5). Οη 

έληνλεο επηξξνέο ηνπ από ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή θαη γεληθόηεξα από ηε ζεκαηνινγία απηήο ηεο 

επνρήο βξήθαλ ηελ ηέιεηα ελζάξθσζή ηνπο κέζα ζε απηά, αιιά θαη ζε άιια έξγα ηνπ, όπσο ζην έξγν 

ηνπ Two Studies on Ancient Greek Scales (1946) , όπνπ ν Partch δηεξεπλά ηηο αξραηνειιεληθέο 

θιίκαθεο . Ο ίδηνο, αλαθεξόκελνο ζηηο ειιεληθέο επηξξνέο ηνπ, παξαηήξεζε: 

“Με έιθεη ε ειιεληθή κπζνινγία. Υπάξρνπλ ηόζα ζεκέιηα ζε απηήλ. Γελ κπνξώ λα δνπιέςσ κε 

αζήκαλην πιηθό (εθηόο θη αλ είλαη ζαξθαζηηθό ή ζαηπξηθό).”8 

Σε απηό ην ζεκείν ίζσο ζα έπξεπε λα ζηαζνύκε ζηνπο ιόγνπο πνπ έθαλαλ ην ζπλζέηε λα βξίζθεη ηόζν 

ελδηαθέξνλ θαη ηέηνηα κεγάιε ηαύηηζε ζηνπο κύζνπο θαη ηεο ζεσξίεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο. 

Αλάκεζά ηνπο κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη γεγνλόηα θαη πξαγκαηηθόηεηεο ζηε δσή ηνπ, όπσο ε 

απόξξηςε ηνπ Φξηζηηαληζκνύ, ε αλαθάιπςε ηεο επηζηήκεο ησλ αξκνληθώλ ηνπ Ππζαγόξα (θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ θπζηθνύ θνπξδίζκαηνο), ε πίζηε ηνπ ζηελ πξνζσδία θαηά ηελ απαγγειία ησλ ιέμεσλ, 

πνπ θαη απηά ζπλδένληαη κε ηε ζεηξά ηνπο κε ζηνηρεία ηεο βηνγξαθίαο ηνπ, όπσο νη κνλαρηθέο ηνπ 

ηάζεηο θαη νη ηδηόξξπζκνη γνλείο ηνπ. Θα επηρεηξήζνπκε αθόκα λα πνύκε, όηη ζηελ επηινγή ηνπ ησλ 

αξραίσλ ειιεληθώλ κύζσλ κπνξεί ίζσο λα δηαθξίλνπκε κηα ηάζε πξνο ηελ απηνβηνγξάθεζε: ην 

επλνπρηζηηθό ζύλδξνκν πνπ θαίλεηαη όηη έθεξε ε κεηέξα ηνπ, ν μεπεζκόο ηνπ παηέξα ηνπ πνπ 

παξαπέκπεη ζην κύζν ηεο Σθίγγαο, ν ξόινο πνπ επέιεμε ν ίδηνο ν Harry Partch σο μέλνο πνπ θέξλεη 

ηελ αιήζεηα θαη ε ξνπή ηνπ πξνο ηηο απνθαιππηηθέο θαζάξζεηο όπνπ πέθηνπλ νη κάζθεο. 
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Ωο πξνο ηε κνπζηθή ηνπο ππόζηαζε, ηα έξγα απηά δηαθξίλνληαη από έλαλ έληνλν ξπζκηθό ραξαθηήξα, 

θπξίσο ιόγσ ησλ λέσλ θξνπζηώλ νξγάλσλ πνπ θαηαζθεύαζε ν ζπλζέηεο. Τν 1956 ν Partch έγξαςε 

θαη “έζηεζε” έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηνπ, ην δξάκα The Bewitched , όπνπ κηα ζνπξάλν 

νδεγεί κηα νκάδα “ρακέλσλ κνπζηθώλ”, κέζα ζε έλα θιίκα δξακαηηθήο ανξηζηίαο. Σην έξγν απηό, 

όπσο θαη ζηα πεξηζζόηεξα ηεο ώξηκεο πεξηόδνπ ηνπ ζπλζέηε, ην κόλν ζπκβαηηθό κνπζηθό κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αλζξώπηλε θσλή. 

Μηα λέα δεκηνπξγηθή πλνή ήξζε λα αλαλεώζεη ηελ παξνπζία ηνπ Partch ην 

1958 όηαλ απηόο ζπλεξγάζηεθε κε ηε θίιε ηνπ, ζθελνζέηηδα Madeline 

Tourtelot, ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή ηξηώλ ηαηληώλ. Πξόθεηηαη γηα 

ηα Windsong, Music Studio θαη νξηζκέλα θηλεκαηνγξαθεκέλα κέξε από ην 

πξνγελέζηεξν έξγν ηνπ ζπλζέηε US Highball. Ακέζσο κεηά ν Partch ζπλέζεζε 

θαη αλέβαζε ηα έξγα Revelation in the Courthouse Park (1959-60) θαη Water! 

Water! (1961). Τελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηώζεθε θαη ε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ 

εθηειεζηή θξνπζηώλ θαη ζεσξεηηθό Danlee Mitchell, ε νπνία εμειίρζεθε ζε ζπλεξγαζία θαη θηιία 

θαζνξηζηηθή ηόζν γηα ηα ρξόληα πνπ δνύζε ν ζπλζέηεο, όζν θαη, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ,9 γηα ηε 

κεηέπεηηα δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Τν 1962 θαη ζε ειηθία 61 εηώλ ν Harry Partch, κεηά από ρξόληα 

πεξηεγήζεσλ ζε δηάθνξεο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, εγθαηαζηάζεθε 

κόληκα θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζηελ Καιηθόξληα. Σπλέρηζε ην 

ζπλζεηηθό ηνπ έξγν, θαη ην 1965 δεκηνύξγεζε ην ζεκαληηθόηεξν δείγκα 

ηεο ηέρλεο πνπ πξέζβεπε, ην δίπξαθην κνπζηθό δξάκα Delusion of the 

Fury. Τν έξγν απνηειεί ηελ θνξύθσζε όισλ ησλ κνπζηθώλ θαη 

ζεαηξηθώλ ηνπ ζεσξηώλ θαη επζύλεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο γηα ηελ 

ηειηθή αλαγλώξηζε ηνπ Partch, σο κηα εγεηηθή θπζηνγλσκία ηεο ακεξηθάληθεο κνπζηθήο. Απνηειεί ηελ 

επηηνκή ηνπ κνπζηθνύ ηνπ ηδηώκαηνο, πνπ ζπλδπάδεη πεξίηερλα ην ακεξηθαληθό θνιθιόξ κε ηελ 

αθξηθαληθή θαη ηελ αλαηνιίηηθε ινγνηερλία, θαη ηε κπζηηθηζηηθή θαη πξν-Φξηζηηαληθή ζθέςε κε ηελ 

παξσδία, ηε ζάηηξα θαη ηελ επηκειεκέλε αθέιεηα θαη εηξσλεία. Βαζίδεηαη ζε δύν κύζνπο, έλαλ 

Γηαπσλέδηθν θαη έλαλ Αθξηθαληθό, νη νπνίνη επελδύνληαη κε κεξηθέο από ηηο νκνξθόηεξεο θαη πην 

αλαδσνγνλεηηθέο κνπζηθέο ζηηγκέο ηνπ ζπλζέηε. 

Μηα αθόκε αλαπάληερε ζπλεξγαζία ηνπ Partch ήηαλ εθείλε κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σαλ Νηηέγθν ηεο 

Καιηθόξληα, όπνπ θιήζεθε λα δώζεη έλα εμάκελν ζεκηλάξην. Απηή ήηαλ θαη ε πξώηε θαη κνλαδηθή ηνπ 

επίζεκε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 'Αιισζηε ν Partch, θαηάθεξε λα κελ έρεη αλάγθε από ηελ επίζεκε 

δηδαζθαιία (εθηόο δειαδή από εθείλε πνπ νύησο ή άιισο αζθνύζε γηα ηνπο εθηειεζηέο ησλ έξγσλ 

ηνπ), αθνύ έδεζε ηε δσή ηνπ βαζηδόκελνο απνθιεηζηηθά ζηα εηζνδήκαηα από ηηο ζπλαπιίεο πνπ 

δηνξγάλσλε θαη από ηηο ερνγξαθήζεηο ηεο κνπζηθήο ηνπ. 

Η παξηηηνύξα ηνπ έξγνπ ηνπ The Dreamer that Remains (1972) ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ πξόιαβε λα 

ηειεηώζεη. Η πγεία ηνπ δελ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα θαιή θαη ε θπζηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ ζηαζεξόηεηα 

είραλ θινληζηεί ήδε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ο εμαζζεληζκέλνο ηνπ νξγαληζκόο δελ κπόξεζε λα 

αληέμεη ηελ θαξδηαθή πξνζβνιή πνπ ππέζηε ζηηο 3 Σεπηέκβξε ηνπ 1972. Ο Partch πέζαλε αθήλνληαο 

πίζσ ηνπ πεξηζζόηεξα από 30 κνπζηθά όξγαλα, πεξηζζόηεξεο από 40 ζπλζέζεηο, θαη ην θπξηόηεξν, 

έλαλ εληειώο ηδηόκνξθν κνπζηθό ζξύιν. 

 

 

 

 

http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01121703.mp3
javascript:;
javascript:;
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=1020&la=1#9d
javascript:;
javascript:;


Ο Partch θαη ην παξάδνμν! 

  

  

  

“Πξέπεη λα αξλεζώ λα πεξηνξίζσ ηηο δηαζηάζεηο ησλ κάιινλ έληνλσλ πηζηεύσ κνπ κε ηελ κνληέξλα 

εμεηδηθεπκέλε ιέμε μοσσική10”. 

Harry Partch 

Από ην: Blackburn 1997: 461: 

Πνηά γλώκε θαινύκαζηε λα ζρεκαηίζνπκε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ Harry Partch αλ αλαινγηζηνύκε όηη 

ήηαλ: 

1. Αζπκβίβαζηνο ζε ό,ηη αθνξά ην αθξηβέο θνύξδηζκα νξγάλσλ, ηα νπνία όκσο έραλαλ ην θνύξδηζκά 

ηνπο κέζα ζε ιίγα ιεπηά; 

2. Αληη-πιηζηήο, αιιά κε 3.000 θηιά πιηθνύ ζηελ θαηνρή ηνπ; 

3. Καη εληόο θαη εθηόο ηνπ γθέην ησλ νκνθπιόθηισλ, ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ; 

4. Γεδεισκέλνο αληη-γθνπξνύ, πνπ όκσο επηζπκνύζε λα είλαη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο; 

5. Γάζθαινο πνπ απερζαλόηαλ ην λα έρεη καζεηέο, αιιά ηνπο ρξεηαδόηαλ πεξηζζόηεξν από άιινπο; 

6. “Πηαλν-θνβηθόο”, πνπ όκσο έπαηδε θαιό πηάλν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ; 

7. Μεηακνληεξληζηήο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθνύ από δηάθνξεο 

πνιηηηζκηθέο παξαδόζεηο, ελώ ν ίδηνο ππνζηήξηδε όηη ήηαλ εληειώο ζπληεξεηηθόο; 

8. “Τερλνινγην-θνβηθόο”, αιιά κε έλα θαζεηόθσλν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη κε εθθξαζκέλε 

επηζπκία λα απνθηήζεη ειεθηξνληθό όξγαλν; 

Η δηακόξθσζε κηαο άπνςεο γηα ηνλ άλζξσπν Harry Partch απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε ππόζεζε. 

Ο βηνγξάθνο ηνπ Philip Blackburn, κεηά από επαθέο ηνπ κε αλζξώπνπο πνπ γλώξηζαλ ην ζπλζέηε ζε 

δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ θαη θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, καο πιεξνθνξεί όηη ν θάζε έλαο 

από απηνύο είρε κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα γηα ην ραξαθηήξα ηνπ. Φαίλεηαη όηη ν Partch έδεηρλε θάζε 

θνξά κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο πνιπζρηδνύο ηνπ πξνζσπηθόηεηαο. 'Αιισζηε, δελ είλαη ηπραίν ην 

θελό ηεο κνπζηθνινγίαο θαη ε ζρεηηθή παξαπιεξνθόξεζε, αθνύ, γηα παξάδεηγκα, αθόκα θαη ην ίδην 

ην New Grove Dictionary, ζηελ έθδνζε ηνπ 1991, αλαθέξεη σο ρξνλνινγία ζαλάηνπ ηνπ ην έηνο 1976 

(αληί γηα ην ζσζηό 1974)! Πνύ ήηαλ άξαγε ν Partch απηά ηα δύν ρξόληα;;;; 

Ο πην εύζηνρνο ίζσο ραξαθηεξηζκόο πνπ δηαβάζακε γηα ην ζπλζέηε ήηαλ απηόο ηνπ Philip Blackburn, ν 

νπνίνο έγξαςε: 

Όπσο ζπκβαίλεη κε ηα κηθξνδηαζηήκαηα ηνπ θπζηθνύ θνπξδίζκαηνο, ν αιεζηλόο Harry Partch 

βξίζθεηαη θάπνπ ζηα κνλνπάηηα πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα πιήθηξα ηνπ θιαβηέ ηεο ζπκβαηηθήο 

αθήγεζεο.11 

 

Μηα Ακεξηθαληθή Ιζηνξία 

“Απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην κέιινλ ηεο κνπζηθήο έρνπλ, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ηελ ππνρξέσζε λα 

αθνύζνπλ θάπνηνλ γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ηόζν κεγάιε δηάζηαζε απόςεσλ12”. 

Otto Luening 

Ο πξώηνο Ακεξηθαλόο ζπλζέηεο πνπ άλνημε ην δξόκν γηα κηα αληηζπκβαηηθή κνπζηθή ήηαλ ν Charles 

Ives ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα. Τν παξάδεηγκά ηνπ αθνινύζεζαλ θη άιινη ζπλζέηεο, όπσο ν Carl Ruggles 
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θαη ν Henry Cowel ζηε δεθαεηία ηνπ ’20 θαη νη Conlon Nancarrow, John Cage θαη Lou Harrison ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’30. Ο ίδηνο ν Harry Partch αλαγλσξίδεη ηηο επηξξνέο ηνπ από απηνύο ηνπο ζπλζέηεο θαη 

επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηηο νκνηόηεηεο κε ην έξγν ηνπο. Καηαιήγεη ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην θνηλό 

ηνπο ζηνηρείν δελ είλαη ε εληαία κνπζηθή γιώζζα, αθνύ ν θαζέλαο ηνπο εθθξάζηεθε κε εληειώο 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά ηδηώκαηα. Απηό πνπ απνηειεί ην ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζά ηνπο είλαη ε 

δηακόξθσζε κηαο “γεγελνύο ακεξηθαληθήο κνπζηθήο ηαπηόηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ απιή ζύλζεζε 

Δπξσπατθήο ζπκθσληθήο κνπζηθήο κε ακεξηθαληθή πξνθνξά”!13 

Η έκπλεπζε πνπ άληιεζαλ από ην έξγν ηνπ Harry Partch πνιινί ακεξηθαλνί θαιιηηέρλεο εμαπιώζεθε 

πνιύ πην πέξα από ηελ ζεκαληηθή παξνπζία ηνπ σο ζπλζέηε. Ο εθιεθηηθηζκόο ηνπ θαη εηδηθόηεξα ε 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθή κνπζηθή από όινλ ηνλ θόζκν, 

επεξέαζε πνιινύο κεηα-ζεηξανζηέο ζπλζέηεο, ελώ ε κνπζηθή ηνπ ζεσξία απνηέιεζε πξόηππν γηα 

εμειίμεηο ζην ζέκα ηνπ θπζηθνύ θνπξδίζκαηνο θαη ζηελ θαηαζθεπή νξγάλσλ, ηδηαίηεξα αθνύ ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαηαθέξλνπλ λα απνδώζνπλ κε απόιπηε αθξίβεηα ηα 

κηθξνδηαζηήκαηα πνπ νξακαηίζηεθε. Αθόκα, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε κηληκαιηζηηθή κνπζηθή ησλ 

δεθαεηηώλ ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70 θαη ηα επαλαιακβαλόκελα ξπζκηθά ηεο κνηίβα ηεο θαη ην ζεαηξηθό ηνπ 

έξγν ππήξμε πξνάγγεινο ακέηξεησλ πεηξακαηηζκώλ ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ αηώλα καο. Δίλαη ζρεδόλ 

ζίγνπξν όηη ν Partch ζα ραηξόηαλ ηδηαίηεξα αλ γλώξηδε όηη νη θόπνη θαη ηα έξγα ηόζσλ ρξόλσλ, από 

αληηθείκελν γεινηνπνίεζεο πνπ ήηαλ ηα πεξηζζόηεξα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, απνηεινύλ ζήκεξα 

αληηθείκελν έξεπλαο θαη, θπξίσο, ζαπκαζκνύ. 

Γπζηπρώο, όπσο ν Ben Johnston νξζά παξαηήξεζε, “ηα πξνβιήκαηα ηεο δηαηήξεζεο κηαο κνπζηθήο 

ηόζν άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην δεκηνπξγό ηεο θαη ηεο ζπληήξεζεο νξηζκέλσλ εύζξαπζησλ θαη 

κνλαδηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, είλαη ηεξάζηηα”.14 Σήκεξα, ηα κνπζηθά όξγαλα ηνπ Partch 

θπιάζζνληαη ζην Πνιηηεηαθό Παλεπηζηήκην Montclair ηεο Νέαο Υόξθεο, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Dean 

Drummond, κνπζηθνύ πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ην ζπλζέηε θαη ηδξπηή ηνπ Harry Partch Institute. 

Παξάιιεια, ζην Harry Partch Foundation, πνπ ιεηηνπξγεί ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ 

ζπλζέηε Danlee Mitchell, θπιάζζεηαη ην αξρείν ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε ν ίδηνο (κε αιιεινγξαθία, 

ζεκεηώζεηο, θξηηηθέο, άξζξα, ζρέδηα θ.α.), θαζώο θαη νη πξσηόηππεο παξηηηνύξεο, νη ερνγξαθήζεηο θαη 

νη ηαηλίεο πνπ γύξηζε. Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπ American Composers Forum θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ 

δηζθνγξαθηθήο εηαηξίαο Innova Recordings, έρεη δεκηνπξγεζεί ε ζεηξά Enclosures, ε νπνία κε ηηο 

ερνγξαθήζεηο ηεο πξνζπαζεί λα δώζεη κηα εηθόλα ηνπ έξγνπ ηνπ Partch (παξόιν πνπ ιείπεη ην 

δξακαηνπξγηθό ζηνηρείν πνπ γηα ηνλ ίδην ήηαλ αλαπόζπαζην), ελώ κε ηηο έληππεο εθδόζεηο θηινδνμεί 

λα πξνζθέξεη έλα αληίδνην ζηελ ειιηπή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην πνιπζρηδέο έξγν ηνπ 

Harry Partch. 

Μαξηάλλα Αλαζηαζίνπ 

 

Βηβιηνγξαθία θαη Γηζθνγξαθία 
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