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Ο Γιάννης Χρήστου συνθέτει το πρώτο του έργο, τη Μουσική του Φοίνικα, το 1948, εποχή
κατά την οποία δείχνει ενδιαφέρον για τις τάσεις της εποχής του, αλλά στη συνέχεια
ανεξαρτητοποιείται και δηµιουργεί µια προσωπική συνθετική γλώσσα. Στα πλαίσια αυτής της
ανεξαρτητοποίησης εισάγει στο µουσικό λεξιλόγιο νέους όρους (π.χ. πράξη-µετάπραξη, σύστηµααντισύστηµα, πρωτοεκτέλεση κλπ.) που εκφράζουν τις συνθετικές του ανάγκες, σχεδιάζει παρτιτούρες
στις οποίες η εικαστική διάσταση λαµβάνει κυρίαρχη θέση, γράφει µεταξύ άλλων το Πιστεύω για τη
µουσική όπου µε λιτό αλλά και σύνθετο λόγο παραθέτει τις πεποιθήσεις του και συνθέτει έργα που
βασίζονται σ’ ένα ευρύ φιλοσοφικό υπόβαθρο2. Τα τελευταία έργα του αντιπροσωπεύουν το σύνολο
των συνθετικών του προθέσεων κι είναι χαρακτηριστικά για την έντονη θεατρικότητά τους. Πιο
συγκεκριµένα, τα έργα Αναπαράστασις ΙΙΙ: ο Πιανίστας (1968), Μυστήριο (1966), κι Η Κυρία µε τη
Στρυχνίνη (1967) τα οποία µελετάµε στο παρόν άρθρο αποτελούν έργα-κλειδιά στα οποία ο συνθέτης
καλεί τον ερµηνευτή να ξεπεράσει τα όρια της συµβατικής ερµηνείας ικανοποιώντας τις πολύπλευρες
απαιτήσεις των έργων του.
Στο έργο Αναπαράστασις ΙΙΙ: Ο Πιανίστας (1968) ο Χρήστου επιφυλάσσει µια έκπληξη στον
ακροατή καθώς επιλέγει να µην αναθέσει τον σολιστικό ρόλο σ’ έναν αληθινό πιανίστα, όπως θα
περίµενε κανείς κρίνοντας από τον τίτλο του έργου. Ο συνθέτης εµπιστεύεται τον πρωταγωνιστικό
ρόλο σ’ έναν ηθοποιό, τον εικαστικό καλλιτέχνη Γρηγόρη Σεµιτέκολο, ο οποίος καλείται να δώσει
έµφαση στο θεατρικό στοιχείο. Η θεατρική διάσταση της σύνθεσης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον
ορισµό του όρου «αναπαράσταση»: πρόκειται για µια «παράσταση», για την παρουσίαση δηλαδή
µέσω της σκηνικής δράσης ενός γεγονότος που συνδυάζει µεταξύ άλλων τη µουσική, την κίνηση και
τον λόγο, η οποία επαναλαµβάνεται. Πρόκειται, δηλαδή, για την αναβίωση µιας πράξης που έχει ήδη
διαδραµατιστεί στο παρελθόν και που επαναλαµβάνεται στο παρόν.
Το ενδιαφέρον του Χρήστου για την έννοια της επανάληψης είναι εµφανές σε διάφορες
εκφάνσεις του έργου του. Όπως βλέπουµε στο κείµενό του Μουσική και πρωτοεκτέλεση, η κυκλική
διαδικασία αποτελεί ένα είδος τελετουργίας στην οποία ο άνθρωπος συµµετέχει από τις απαρχές της
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ιστορίας του. Πιο συγκεκριµένα, αυτή η διαδικασία συµπεριλαµβάνει την αναβίωση ενός βασικού
προτύπου και παρατηρείται σε πράξεις που πραγµατοποιούνται περιοδικά από ένα µεµονωµένο άτοµο
ή από ένα σύνολο ανθρώπων, σε γεγονότα τα οποία διάφoροι λαοί αποδίδουν στη βούληση του
«πεπρωµένου»

(π.χ.

φυσικές

καταστροφές

και

αρρώστιες),

σε

φυσικά

φαινόµενα

που

επαναλαµβάνονται (π.χ. κύκλος της σελήνης, διαδοχή των τεσσάρων εποχών), στην ανανέωση της
κοσµογονίας µέσω του εορτασµού κάθε νέου έτους κλπ3. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται µια
επιθυµία αέναης επιστροφής στις ρίζες την οποία ο Γιάννης Χρήστου αναγνωρίζει όταν ονειρεύεται
πως έχει ζήσει πολλές ζωές και νιώθει νοσταλγία για µια παλαιότερη ύπαρξη µε την οποία έχει
ανάγκη να επικοινωνήσει4 επιβεβαιώνοντας ότι η επανάληψη κι η κυκλική διαδικασία αποτελούν
κίνητρα όχι µόνο συνθετικού αλλά και προσωπικού χαρακτήρα.
Στον Πιανίστα ο ερµηνευτής πρωταγωνιστεί σε µια αναπαράσταση που διέπεται από την αρχή
«σύστηµα-αντισύστηµα». Μέσα στα πλαίσια του «συστήµατος» ο σολίστας καλείται να ακολουθήσει
συγκεκριµένους κανόνες λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν του ότι ανήκει σ’ έναν κόσµο του οποίου
η συνοχή είναι ευαίσθητη και ασταθής αφού αυτή απειλείται ανά πάσα στιγµή από εξωτερικούς
παράγοντες και γεγονότα5. Αντιθέτως, το «αντισύστηµα» στο οποίο ο ίδιος συµµετέχει, τον καλεί να
ξεπεράσει τα όρια που του υποδεικνύουν οι προκαθορισµένοι κανόνες. Το όχηµα µε το οποίο ο
ερµηνευτής καταφέρνει να αποµακρυνθεί από το «σύστηµα» και χάρις στο οποίο κατακτά τον χώρο
του «αντισυστήµατος» είναι η θεατρική δράση. Οι πράξεις, οι κινήσεις, οι κραυγές κι οι σιωπές που
φτάνουν στο αποκορύφωµά τους όταν - στο τέλος του έργου - ο πιανίστας επιχειρεί να επικοινωνήσει
µε το κοινό µαρτυρούν την προσπάθεια να ξεπεραστούν τα όρια της συνοχής του «συστήµατος» και
δηλώνουν τη γέννηση του «αντισυστήµατος». Έτσι, οι µουσικοί του οργανικού συνόλου
προσκαλούνται µέσω του συµβόλου του διασκορπισµού6 να εγκαταλείψουν την προκαθορισµένη
διαδροµή και να ερµηνεύσουν τον ρόλο τους µε ανεξαρτησία. Παρ’ όλα αυτά, η αυτονοµία την οποία
υποδεικνύει το σύµβολο του διασκορπισµού παραµένει µια ψευδαίσθηση ανεξαρτησίας, καθώς δεν
είναι δυνατόν να υπάρξει απόλυτη ελευθερία7.
Ο Χρήστου προσδίδει όχι µόνο θεατρική αλλά και ψυχολογική διάσταση στα γεγονότα που
λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του Πιανίστα και περιγράφει λεπτοµερώς τη δράση την οποία
καλούνται να ακολουθήσουν τόσο ο µαέστρος όσο κι οι µουσικοί: ο µαέστρος ορίζει κατ’ αρχήν κάθε
πρότυπο8 το οποίο αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη δράση και στη συνέχεια υποδεικνύει στους
µουσικούς ποιες ακριβώς κινήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν. Εκτός από τον καθορισµό των
βασικών χαρακτηριστικών των προτύπων, ο µαέστρος αναλαµβάνει να προσδιορίσει επίσης την
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ψυχολογική ιδιότητά τους παρέχοντας την αντίστοιχη απεικόνιση η οποία συµβολίζεται µε συνθετική
σηµειογραφία9. Όταν ο Χρήστου ζητάει από τον µαέστρο να µιλήσει, να φωνάξει, να παίξει γκρανκάσσα ή ταµ-ταµ και να κάνει διάφορες πράξεις που ξεπερνούν τα συµβατικά όρια της διεύθυνσης
ενός µουσικού συνόλου, δεν αναζητά µόνο ένα ηχητικό αποτέλεσµα και δεν ενδιαφέρεται µόνο για
την ακουστική διάσταση αυτών των πράξεων. Ο συνθέτης δεν προσδοκά από τον µαέστρο να παράγει
µόνο ήχο ή µουσική, αλλά του αναθέτει παράλληλα το καθήκον να εµπνεύσει µια συγκεκριµένη
θεατρική και ψυχολογική ατµόσφαιρα καθώς οι κινήσεις του, οι γκριµάτσες του και γενικότερα η
στάση του έχουν στόχο να ασκήσουν επιρροή στους µουσικούς και να τους βοηθήσουν να
διοχετεύσουν τη µέγιστη ενέργειά τους στην ερµηνεία του ρόλου τους.
Κάθε µουσικός διαδραµατίζει έναν ρόλο ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συνόλου,
και καλείται να συµπράξει µε τους συναδέλφους του. Ταυτόχρονα, ως στοιχείο ενός συνόλου που
αποτελείται από διάφορες µονάδες, ο καθένας καλείται να συµβάλει στο έργο µε τη δική του
προσωπική ένταση και να αναπτύξει µια προσωπική εκφραστική γλώσσα, αυτόνοµη και ανεξάρτητη
από εκείνη των υπολοίπων. Οι οδηγίες του συνθέτη προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφείς. Ο
Χρήστου εξηγεί στον µουσικό ότι παρ’ όλο που αποτελεί µέλος του συνόλου που εκτελεί το ίδιο
πρότυπο, είναι µόνος. Του ζητάει να µην επηρεαστεί από τη δράση των υπολοίπων, αλλά απεναντίας,
να αφεθεί στον δικό του ρόλο και να δηµιουργήσει βασιζόµενος στην προσωπική του εφευρετικότητα
παραµένοντας µέσα στα πλαίσια τα οποία καθορίζονται από το πρότυπο10.
Η δράση του πιανίστα που καλείται να ακολουθήσει τους παραπάνω κανόνες και να παίξει τον
ασυνήθιστο ρόλο του εκφράζει τις έντονες θεατρικές αναζητήσεις του συνθέτη. Μια από τις πιο
δραµατικές σκηνές του έργου είναι εκείνη που ο ίδιος ονοµάζει «απόπειρα επικοινωνίας µε το πιάνο»
και που αποκαλύπτει τις θεατρικές προθέσεις του συνθέτη: ο σολίστας κλείνει µε δύναµη το κλαβιέ
του πιάνου, γονατίζει και ξεκινάει ένα διάλογο µε το όργανο. Μιλάει µε το πιάνο, σέρνεται κάτω από
το πιάνο, το χαϊδεύει, το φιλάει, το γλείφει, γελάει υστερικά, προσεύχεται και κάνει οτιδήποτε είναι
δυνατόν προκειµένου να εκφράσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται θυµίζοντας φιγούρα
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Το τέλος της δράσης τον βρίσκει µπροστά στο κοινό µε το οποίο
επιχειρεί µια ύστατη απόπειρα επικοινωνίας που αποδεικνύεται µάταιη και που κάνει το τέλος του
συνταρακτικό.
Για τη σύνθεση του Μυστηρίου (1966) ο Χρήστου εµπνέεται από την παράδοση της γενέτειράς
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γράφεται µεταξύ του 1965 και του 1966 αλλά γεννιέται ουσιαστικά το 1962, µέσα σ’ ένα όνειρο, όταν
ο συνθέτης ονειρεύεται µια κατάσταση και µια σκηνοθεσία που ταυτίζονται µε όσα περιγράφονται
στην Αιγυπτιακή Βίβλο των Νεκρών, της οποίας την ύπαρξη αγνοεί εκείνη την εποχή. Μάλιστα, όταν
ξαναδιαβάζει τις προσωπικές του σηµειώσεις τον Οκτώβριο του 1965 εκπλήσσεται κι ο ίδιος από
αυτή την αντιστοιχία13.
H Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών δίνει οδηγίες για τη στάση που οφείλει κανείς να κρατήσει
στο βασίλειο του Κάτω Κόσµου. Παρέχει επίσης συγκεκριµένες πληροφορίες για τις τελετουργίες οι
οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν προκειµένου οι νεκροί να εξασφαλίζουν µια αιώνια ζωή κι οι
οποίες θυµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο η Ίσις χάρισε στον Όσιρι14 τη ζωή15. Σύµφωνα µε την
αιγυπτιακή παράδοση ο Κάτω Κόσµος συµπεριλαµβάνει δώδεκα κύκλους µέσα από τους οποίους ο
Ήλιος περνάει µε το πλοίο των εκατοµµυρίων ετών τη νύχτα για να αναζωογονήσει τους κατοίκους
του. Καθώς εγκαταλείπει τον έναν κύκλο για να βρεθεί στον επόµενο, η πόρτα σφραγίζεται και το
φως χάνεται. Οι ψυχές των νεκρών που κραυγάζουν βυθισµένες στο σκοτάδι τρέφουν µια και
µοναδική ελπίδα: να µπορέσουν να επιβιβαστούν στο µυθικό πλοίο προκειµένου να περάσουν στον
επόµενο κύκλο16. Όσες από αυτές θυµηθούν και προφέρουν τις κατάλληλες λέξεις ισχύος
επιτυγχάνουν τον στόχο τους, ενώ οι υπόλοιπες παραµένουν εγκαταλελειµµένες στο σκοτάδι. Ο Ήλιος
συνεχίζει το ταξίδι του µέσα στη νύχτα και καταφέρνει να σωθεί από διαφόρους κινδύνους που θα
είχαν αποβεί µοιραίοι αν ο ίδιος δεν γνώριζε τις λέξεις ισχύος. Ολοκληρώνει τη διαδροµή του
κατευθυνόµενος προς το φως της ηµέρας εώς ότου να έρθει η νύχτα. Τότε επανέρχεται στον πρώτο
κύκλο του Κάτω Κόσµου για να ξανακάνει την ίδια κυκλική διαδροµή η οποία επαναλαµβάνεται
συνεχώς.
Ειδικά στα τελευταία χρόνια της δουλειάς του ο Χρήστου δηµιουργεί όχι µόνο συνθέσεις που
βασίζονται στη µουσική, αλλά κυρίως έργα που αγκαλιάζουν διάφορες µορφές τέχνης17. ∆ίνει µεγάλη
σηµασία - µεταξύ άλλων - στα κοστούµια καθώς και στις µάσκες που συµβάλλουν στη δηµιουργία
µιας ατµόσφαιρας µύησης σ’ ένα έργο άλλης διάστασης. Για τον σχεδιασµό τους εµπνέεται από
ευθείες γραµµές και φαρδιές µορφές που καλύπτουν το σώµα και το πρόσωπο των µουσικών και που
καταφέρνουν να αποδώσουν τον µυστικισµό που χαρακτηρίζει ολόκληρο το έργο. Ο Χρήστου
επιλέγει τη χρήση της µάσκας καθώς ο ίδιος γνωρίζει καλά τη συµβολική λειτουργία της στους
πρωτόγονους πολιτισµούς. Η µάσκα δεν αποτελεί µόνο ένα µέσο µεταµφίεσης που συµβάλλει στο να
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κρυφτεί ή να προστατευτεί κανείς από τα κακά πνεύµατα, αλλά είναι επίσης µια βασική τεχνική που
συνδυάζεται µε την είσοδο στον µαγικό κόσµο των πνευµάτων, όπως τον φαντάζεται κάθε φορά ο
αντίστοιχος λαός. Σε διάφορες γωνιές του Κόσµου η µάσκα συµβολίζει τους προγόνους και θεωρείται
ότι εκείνος ο οποίος τη φοράει τους ενσαρκώνει18. Το να καλύψει λοιπόν κανείς το πρόσωπό του
αποτελεί έναν από τους πιο προσιτούς και ταυτόχρονα γλαφυρούς τρόπους για να υποδυθεί τις ψυχές
των νεκρών οι οποίες πρωταγωνιστούν στο Μυστήριο.

Σχέδιο από το Μυστήριο

Ο Χρήστου χρησιµοποιεί την κίνηση ως µέσο που συµβάλλει στην εξέλιξη του έργου και που
εντείνει τον δραµατικό χαρακτήρα τον οποίο εµπνέουν η µουσική, η σκηνοθεσία και το γενικότερο
κλίµα της σύνθεσης δίνοντας συγκεκριµένες οδηγίες στους µουσικούς για τον τρόπο µε τον οποίο
καλούνται να κινηθούν. Τα τρία χορωδιακά σύνολα του Μυστηρίου παραδίδονται σε µια χορευτική
ιεροτελεστία κατά τη διάρκεια του έργου και στα περισσότερα αποσπάσµατα που περιγράφουν
µεγάλη δραµατική ένταση ο συνθέτης αναθέτει έναν αυτόνοµο ρόλο σε κάθε σύνολο µουσικών το
οποίο αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου συνόλου ερµηνευτών.
Το continuum «σιωπηρής δράσης» που αποτελεί βασικό στοιχείο του τέταρτου µέρους
αποτελεί µια ιδέα την οποία ο συνθέτης αναπτύσσει όχι µόνο στο Μυστήριο, αλλά και αργότερα, στον
Επίκυκλο (1968). Το συγκεκριµένο continuum απεικονίζεται µέσω ενός σχεδίου που συµπεριλαµβάνει
κύκλους συνδεδεµένους τον ένα µε τον άλλον και αποτελείται από διάφορα γεγονότα, όπως για
παράδειγµα µια κοινωνική εκδήλωση στην οποία παρευρίσκεται ένα σύνολο τζαζ µουσικής. Εδώ ο
ρόλος του continuum είναι να υποδείξει στον κάθε ερµηνευτή µια µείωση. ∆εν πρόκειται όµως για µια
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απλή µείωση της έντασης των γεγονότων, αλλά για µια περιοδική µείωση της έντασης των αισθήσεων
των ερµηνευτών η οποία εξαρτάται από την εξέλιξη των γεγονότων που διαδραµατίζονται και που δεν
έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος.
Η δράση του ερµηνευτή στο Μυστήριο βασίζεται στη χρήση των λέξεων ισχύος19 που
προέρχονται από την Αιγυπτιακή Βίβλο των Νεκρών. Οι λέξεις ισχύος είναι δοµικά στοιχεία που έχουν
παρόµοιες ιδιότητες µε µια µουσική νότα ή µε ένα µουσικό µοτίβο, αφού κάθε λέξη αντιπροσωπεύει
έναν ήχο κι έχει κατά συνέπεια την αντίστοιχη ισχύ και λειτουργία. Πρόκειται, όπως είδαµε
παραπάνω, για διάφορες λέξεις τις οποίες οι ψυχές οφείλουν να θυµούνται προκειµένου να περάσουν
από τον ένα κύκλο του Κάτω Κόσµου στον άλλο καθώς και για ονοµασίες πορτών, πυλών,
αντικειµένων και προσώπων που ο καθένας συνάντησε στη ζωή του. Οι µουσικοί καλούνται να
προφέρουν για παράδειγµα το όνοµα της πόρτας που οδηγεί στον όγδοο κύκλο του Κάτω Κόσµου, τα
ονόµατα των θεών που εξυµνούνται, τα ονόµατα αυτών «που καταστρέφουν», τις ονοµασίες των
κύκλων, τα ονόµατα των µυστικών πυλών και όσων τις προστατεύουν, καθώς και το όνοµα της
τελευταίας πόρτας.
Το ιδιαίτερο συνθετικό ενδιαφέρον των λέξεων ισχύος έγκειται στο ότι πρόκειται για λέξεις
που από τη µια πλευρά ανοίγουν τον δρόµο για τον επόµενο κύκλο του Κάτω Κόσµου και από την
άλλη έχουν ψυχοπλαστικές ιδιότητες. Το νόηµα µιας λέξης ισχύος που προέρχεται από την Αιγυπτιακή
Βίβλο των Νεκρών και που χρησιµοποιείται µπροστά σε ένα σύγχρονο κοινό - είτε αυτό είναι
γερµανόφωνο, είτε ελληνόφωνο ή άλλης καταγωγής - δεν είναι δυνατόν να έχει αντίκτυπο ούτε στον
ακροατή ούτε στον ερµηνευτή, αφού κανείς δεν είναι σε θέση να το συλλάβει. Πρόκειται στην ουσία
για µια µαγική «φόρµουλα» σε κάποια άγνωστη γλώσσα. Παρ’ όλα αυτά, όπως γράφει κι ο ίδιος ο
Χρήστου, δεν είναι απαραίτητο να καταλάβουµε τις λέξεις προκειµένου να µας επηρεάσουν. ∆εν
χρειάζεται για παράδειγµα να καταλάβουµε τι ακριβώς λέει ένα έξαλλο πλήθος για να επηρεαστούµε
ψυχολογικά από τις κραυγές του20.
Αξίζει να µελετήσουµε από πού πηγάζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Γιάννη Χρήστου για τις
λέξεις ισχύος. Όπως προκύπτει από τη µελέτη του αρχείου του, ο συνθέτης διαβάζει τον Οκτώβριο
του 1966 στους Sunday Times το άρθρο του Cyril Connolly “Spare the rod and spoil the couch”21
όπου ο αρθρογράφος σχολιάζει το βιβλίο Psychoanalysis Observed22 και πιο συγκεκριµένα το
κεφάλαιο του Geoffrey Gorer που αναφέρεται στις ιδιότητες των λέξεων ισχύος. Το συγκεκριµένο
κείµενο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την παρουσία των λέξεων ισχύος στο έργο του Χρήστου καθώς
αποσπά την προσοχή του και γίνεται αντικείµενο µελέτης του.
Ο Connolly δείχνει ενδιαφέρον για την κατάχρηση των λέξεων ισχύος την οποία ο συγγραφέας
κατακρίνει. Η συγκεκριµένη κατάχρηση ενδιαφέρει τον Connolly επειδή χάρις στις λέξεις ισχύος
κάποιος που είναι ακόµη και αρχάριος στην ψυχανάλυση είναι σε θέση να µειώσει τη δύναµη των
19
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αντιπάλων του και να µετριάσει τη σηµασία µεγάλων ανδρών ή µεγάλων καλλιτεχνών, να ασκήσει,
δηλαδή, µια σηµαντική επιρροή στον δέκτη. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα οι λέξεις ισχύος αποτελούν
σηµαντικά στοιχεία για διάφορες σχολές µαγείας κι εσωτερισµού κι ένα µέρος του λεξιλογίου της
ψυχανάλυσης και της γενικής ψυχιατρικής της εποχής του κληρονόµησε κάποια από τα
χαρακτηριστικά τους23. Οι σύγχρονοί του ψυχαναλυτές µαρτυρούν άλλωστε πως όταν χρησιµοποιούν
έναν όρο αντίστοιχο των λέξεων ισχύος σε µια συνεδρία, αποκτούν τον έλεγχο του ανθρώπου που
βρίσκεται απέναντί τους και είναι σε θέση να τον οδηγήσουν, καθώς εξηγούν, σε µια εις βάθος
κατανόηση της προσωπικότητάς του και σε µια αίσθηση προσωπικής ασφάλειας24.
Πάνω στο ίδιο θέµα ο Freud εξηγεί ότι οι λέξεις έχουν πολλαπλές ιδιότητες: µπορούν µεταξύ
άλλων να χρησιµοποιηθούν άλλοτε ως έπαινοι και άλλοτε ως κατάρες, να εκφράσουν από τη µια
πλευρά επίκληση κι από την άλλη να εξορκίσουν25. Ο Freud έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις λέξεις
ισχύος όταν διάβασε τυχαία µια από τις µελέτες26 του ερευνητή στη γλωσσολογία Carl Abel ο οποίος
αναφέρει ότι στην αιγυπτιακή γλώσσα υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός λέξεων µε δύο έννοιες, η µία εκ
των οποίων σηµαίνει ακριβώς το αντίθετο απ’ ό, τι η άλλη. Θα µπορούσε κανείς παραδείγµατος χάριν
να αναφερθεί στην περίπτωση κατά την οποία η λέξη «ισχυρός» σηµαίνει ταυτόχρονα «ανίσχυρος», ή
στο παράδειγµα της λέξης «φως» που θα µπορούσε να σηµαίνει επίσης «σκοτάδι»27. Η Rivkah SchärfKluger, ψυχαναλύτρια του Ινστιτούτου Jung ειδικευµένη στην Παλαιά ∆ιαθήκη και στον ασσυροβαβυλωνιακό πολιτισµό, υπογραµµίζει ότι στην Παλαιά ∆ιαθήκη υπάρχουν λέξεις και φράσεις οι
οποίες έχουν ιδιότητες παρόµοιες µ’ εκείνες των λέξεων ισχύος. Στην προκειµένη περίπτωση τα
ονόµατα δεν αποτελούν µόνο ήχους, αλλά έχουν µια ειδική λειτουργία καθώς είναι αληθινά, άρα και
όµοια µε τη φύση αυτών τα οποία προσδιορίζουν, όπως παραδείγµατος χάριν τα στοιχεία που
αποκτούν ένα όνοµα στη Γένεση και πρωταγωνιστούν µε αυτόν τον τρόπο σε µια τελετουργία
δηµιουργίας28.
Η ίδια τελετουργία απασχολεί τον Γιάννη Χρήστου όχι µόνο στα πλαίσια της µελέτης των
λέξεων ισχύος, αλλά και στο έργο του Η Κυρία µε τη Στρυχνίνη (1967). Ο συνθέτης καταπιάνεται µε
τον κύκλο της δηµιουργίας κι ενδιαφέρεται κυρίως για το στάδιο της αποσύνθεσης. Το ενδιαφέρον
του Χρήστου για την κυκλική διαδικασία τόσο στη σύνθεση όσο και στις υπαρξιακές του αναζητήσεις
είναι εµφανές ήδη από την πρώτη του σύνθεση, Μουσική του Φοίνικα (1948), στην οποία προσδίδει
µια δοµή που αντιστοιχεί στον κύκλο «γέννηση - εξέλιξη - θάνατος - αναγέννηση»29. Ο τίτλος του
πρώτου του έργου είναι εµπνευσµένος από τον αιγυπτιακό µύθο του φοίνικα, του µυθικού πουλιού
23
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που ζούσε στις ερήµους της Αραβίας, πετούσε προς την Αίγυπτο και πέθαινε φτάνοντας στον
προορισµό του για να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του. Ο στόχος του ταξιδιού ήταν η αναγέννησή
του, η οποία αποτελεί ένα από τα στάδια του κύκλου της ζωής σύµφωνα µε την αιγυπτιακή παράδοση.
Η σολίστ της Κυρίας µε τη Στρυχνίνη πρωταγωνιστεί στην κυκλική διαδικασία: αποξενώνεται
από τους υπόλοιπους µουσικούς, µένει ανεπηρέαστη από καταστάσεις που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν την ψυχολογία και τη στάση της, επικεντρώνεται στον εαυτό της και πρωταγωνιστεί σε
µια διαδικασία αυτοκαταστροφής. Στην Κυρία µε τη Στρυχνίνη διάφορα σύµβολα που προέρχονται
από τα όνειρα του συνθέτη και που συνδέονται µε τις προσωπικές του ανησυχίες συσχετίζονται µε
γεγονότα που δείχνουν να µην έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους και δηµιουργούν ένα έργο το οποίο ο
Χρήστου παροµοιάζει µε ιεροτελεστία. Η σύνθεση συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων θεατρικές πράξεις
των ερµηνευτών, την απαγγελία ενός αλχηµικού κειµένου από ηθοποιούς που καπνίζουν,
µουρµουρητά που µετατρέπονται σε κραυγές, και την αγγελία µιας γυναίκας που υπόσχεται στρυχνίνη
και ασυνήθιστες εµπειρίες.
Ο Χρήστου σηµειώνει πως η λογική του έργου ταυτίζεται µε τη λογική των ονείρων όπου
διάφορες καταστάσεις µπερδεύονται µεταξύ τους χωρίς να υπάρχει κανένας εµφανής λόγος κι
επισηµαίνει πως οι µουσικοί καλούνται να συµµετάσχουν σ’ ένα έργο µη περιγραφικό το οποίο έχει
κοινά στοιχεία µε τη «mortificatio»30. Πρόκειται για µια έµµεση αναφορά σε µια από τις πηγές που
τον ενέπνευσαν για τη σύνθεση της Κυρίας µε τη Στρυχνίνη: ένα απόσπασµα από την Ψυχολογία και
αλχηµεία του Jung που αναφέρεται στην ιστορία του Gabricus όπως αυτή περιγράφεται στο αλχηµικό
κείµενο Rosarium Philosophorum31. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο απόσπασµα η Beya αγκαλιάζει τον
Gabricus τόσο σφιχτά και µε τόσο µεγάλη αγάπη που τον απορροφά στο σώµα της και τον
µεταµορφώνει σε πολλά αόρατα κοµµάτια. Ενώ λοιπόν στην αρχή οι δυο τους αποτελούν δυο
ξεχωριστά πρόσωπα, ύστερα από αυτή τη διαδικασία ενσωµατώνονται.
Η σύνθεση αποτελείται από µουσικά και εξω-µουσικά γεγονότα τα οποία δεν συµπίπτουν, αφού
το καθένα από αυτά µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από το άλλο. Στην ουσία δεν υπάρχει
καµµία επικοινωνία µεταξύ τους, όπως ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση των ερµηνευτών που
συµµετέχουν σε κάθε γεγονός. Ο καθένας τους µοιάζει µε έναν άγνωστο µέσα στο πλήθος, παίζει µε
το πλήθος αλλά δεν επικοινωνεί κι ούτε επιδιώκει να επικοινωνήσει µε τους υπολοίπους. Ο µοναδικός
δεσµός που τους συνδέει είναι τα κοινά σηµάδια στα οποία όλοι ανταποκρίνονται32.
Στην Κυρία µε τη Στρυχνίνη η µουσικοθεατρική δράση λαµβάνει τη µορφή ενός happening.
Κάποιοι από τους ηθοποιούς ερµηνεύουν τον ρόλο τους καθισµένοι ανάµεσα στο κοινό και
30
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παρεµβαίνουν χωρίς το κοινό να συνειδητοποιεί αρχικά ότι οι ίδιοι αποτελούν µέρος του έργου. Η
γυναίκα που φωνάζει «διαµαρτύροµαι!» µόλις ένας από τους ηθοποιούς ανακοινώνει τις υποτιθέµενες
αλλαγές στο πρόγραµµα της συναυλίας προκαλεί αναστάτωση στο κοινό, το οποίο αγνοεί πως η
κατάσταση στην οποία το ίδιο πρωταγωνιστεί αποτελεί ακριβώς µέρος του έργου, δηλαδή µέρος του
happening. Σαν απόηχος αυτής της φαινοµενικά εξωτερικής παρέµβασης η γυναικεία φωνή από το
κοινό η οποία δηλώνει ότι «ο Γιαννάκης παίζει άριστα το βιολί του, αλήθεια ξεχωρίζει!» ακούγεται
στα µέσα της σύνθεσης, όταν ο ακροατής έχει πια εξοικειωθεί µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι την εποχή που το κίνηµα των hippies ανθεί, ο
δηµοσιογράφος John Davies αναφέρεται στον Γιάννη Χρήστου συνδυάζοντας το έργο του µε τα
happenings: «Φαίνεται πως οι hippies δεν είναι οι µόνοι που κάνουν happenings αν θεωρήσουµε ότι
εξ’ ορισµού το happening προϋποθέτει την αυθόρµητη έκφραση»33. ∆εν πρόκειται βεβαίως για τη
µοναδική φορά που ο τύπος αντιµετωπίζει τον συνθέτη ως µια προσωπικότητα που ξεφεύγει από το
συµβατικό περιβάλλον της «σοβαρής µουσικής». Ύστερα από την παρουσίαση το 1971 στο English
Bach Festival της Toccata για πιάνο και ορχήστρα που γράφτηκε το 1962, ένας από τους
δηµοσιογράφους των Times σηµειώνει ότι όσον αφορά στα κρουστά η γραφή του συνθέτη
προσεγγίζει το προοδευτικό οργανικό ροκ και τη µουσική των Santana34.
Το έργο του Γιάννη Χρήστου αποµακρύνεται οµολογουµένως από τα συµβατικά όρια της
µουσικής ερµηνείας και - ιδιαίτερα οι τελευταίες του συνθέσεις - αγγίζουν διάφορες µορφές τέχνης
προκειµένου να υπηρετήσουν τις πολύπλευρες προθέσεις του. Όπως είδαµε στο Μυστήριο, την
Αναπαράσταση ΙΙΙ: Ο Πιανίστας και στην Κυρία µε τη Στρυχνίνη οι αναγνώσεις, οι προσωπικές
αναζητήσεις, οι ανησυχίες και τα όνειρα του συνθέτη αποτελούν πηγές και ταυτόχρονα αφορµές
δηµιουργίας και αυτοσχεδιασµού, και συνδυάζονται µε κραυγές και σιωπές δηµιουργώντας θεατρικές
εντάσεις και τελετουργικές ατµόσφαιρες. Η καλλιτεχνική δηµιουργία του Χρήστου εµπνέεται από το
παρελθόν, καθώς συνδέεται µε την παράδοση πρωτόγονων πολιτισµών και την αιγυπτιακή και
ελληνική πολιτισµική κληρονοµιά, αλλά συντάσσεται ταυτόχρονα µε τις τάσεις της εποχής του και
συµπεριλαµβάνει σύγχρονές του µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης που φτάνουν το απώγειό τους µέσω
του happening. Ο συνθέτης βασίζει το έργο του στις φιλοσοφικές του αναζητήσεις οι οποίες γεννούν
µουσικο-φιλοσοφικές έννοιες και του προσφέρουν τη δυνατότητα να προσσεγίσει την τέχνη του µ’
ένα διαφορετικό και προσωπικό τρόπο. Οι λέξεις ισχύος αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν
πολλαπλές ιδιότητες στο µουσικό έργο κι η ψυχολογία, η ιστορία κι η µυθολογία συµβάλλουν σ’ αυτή
την κατεύθυνση διευρύνοντας τον χώρο στον οποίο ο συνθέτης κινείται κι ανοίγοντας ενδιαφέρουσες
προοπτικές για την περαιτέρω µελέτη του έργου του Γιάννη Χρήστου σήµερα35.
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