Η µουσική πρόσληψη της Ορέστειας του 1903 στο Βασιλικό Θέατρο
Νικόλαος Μάµαλης∗
1. Η µουσική και το Αρχαίο Αττικό Δράµα στην Ευρώπη στο τέλος του 19ου αιώνα (Romberg,
Stanford)
Είναι γνωστό ότι, στη Βρετανία, τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η διαρκής
ανταλλαγή εµπειρίας και προβληµατισµού για τις παραστάσεις αρχαίων ελληνικών έργων
ανάµεσα σε επαγγελµατικά και ερασιτεχνικά µέλη θιάσων, επέφερε ένα γόνιµο αποτέλεσµα
ως προς τις νεότερες παραγωγές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παραστάσεις του Αίαντα του
Σοφοκλή το 1882 στο Πανεπιστήµιο του Καίµπριτζ καθώς και εκείνη των Ευµενίδων του
1885 σηµατοδότησαν µια παράδοση που διαιωνίζεται µέχρι τις µέρες µας (Macintosh, 2007,
442). Από τις πρώτες προσλήψεις η µουσική εξασφάλισε µεγάλη δηµοσιότητα και
προσείλκυσε πλήθη θεατών από το Λονδίνο. Παράλληλα, στη Γερµανία, η ιδέα της
αναζήτησης µιας πολιτισµικής ταυτότητας της µεσαίας γερµανικής τάξης µέσα από την
Ελληνική τέχνη εδραιώθηκε κατά τον 19ο αιώνα ξεκίνησε από τη λαϊκή παραγωγή της
Αντιγόνης στο Πότσδαµ το 1841, για την οποία ο Felix Mendelssohn (1809-1847)
προετοίµασε τη σκηνική µουσική (Στο ίδιο). Σύµφωνα µε τη Van Steen, οι περισσότερες
προσλήψεις της Αντιγόνης που διδάχτηκαν στη Δυτική Ευρώπη, απέβλεπαν στο συνδυασµό
της «δυσεπίλυτης» αισθητικής και των συµβάσεων που διέπουν το Αρχαίο Αττικό Δράµα µε
τις οπτικές και ακουστικές κατακτήσεις του ροµαντικού δράµατος, στο οποίο οι µεσαίες και
ανώτερες κοινωνικές τάξεις είχαν εντρυφήσει (Van Steen, 2011, 369).
Στο Βασιλικό Θέατρο του Καίµπριτζ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αναβίωσης του
Αρχαίου Δράµατος, µεταξύ 1ης και 5ης Δεκεµβρίου 1885, αναβίωσε η τραγωδία Ευµενίδες
του Αισχύλου σε σκηνική µουσική του Stanford. Η µουσική φέρει επιρροές από την
περιστασιακή µουσική της Αντιγόνης του Mendelssohn, ενώ ο ίδιος ο Stanford οµολογεί, ότι
επηρεάστηκε από το εγχείρηµα των Ορνίθων που είχε προηγηθεί κατά τρία χρόνια στην ίδια
αίθουσα από τον Hubert Parry (Dibble, 2002, 171). Η µουσική για τις Ευµενίδες, παρότι
απευθυνόταν σε ερασιτέχνες φοιτητές, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του συνθέτη για µια
ροµαντική απόχρωση της φόρµας της σκηνικής µουσικής, µε κλασικού τύπου διθεµατική
εισαγωγή (χ.σ., 1886, 24), 24 φωνές για τις Ερινύες, 11 φωνές για τις Προποµπούς, ενώ οι
χαρακτήρες προσεγγίζουν περισσότερο εκείνους της όπερας (Dibble, 2002, 172). Ενδεικτικό
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της µουσικής του Stanford είναι τόσο το θέµα που συνοδεύει τον Απόλλωνα (αρ. 2) όσο και
εκείνο της Κλυταιµνήστρας (αρ. 3) (Στο ίδιο) τα οποία στοιχειοθετούνται πάνω στο είδος του
«µελοδράµατος». Σύµφωνα µε τον Dibble, ο συνθέτης Parry ο οποίος παρευρέθηκε στην
παράσταση της 4ης Δεκεµβρίου του 1885, µολονότι έκρινε τη µουσική «αυστηρή, ρυθµική
καλά τοποθετηµένη, ενίοτε όµως κοινότυπη», επικρότησε τους νεοτερισµούς του Stanford,
όπως, την ένταξη στην πλοκή της θεάς Αθηνάς ως γυναικείου ρόλου (αναφ. Dibble, 2002,
172). Η µουσική για τις Ευµενίδες ενθουσίασε το αγγλικό κοινό και επανήλθε σε συναυλίες,
όπως σ’ εκείνη της 17ης Μαΐου 1886 στο Λονδίνο, σε διεύθυνση του βιεννέζου αρχιµουσικού
Hans Richter (1843-1916). Η αίγλη που έχαιρε ο Stanford στους µουσικούς κύκλους της
Αγγλίας, η φιλία και εκτίµηση που απολάµβανε από τον διάσηµο αρχιµουσικό της
Φιλαρµονικής Ορχήστρας της Βιέννης Hans Richter (1843-1916) καθώς και η γνωριµία του
µε τον διάσηµο συνθέτη και αρχιµουσικό Hans von Bülow (1830-1894), συνέτειναν ώστε το
έργο του να διαδοθεί και να εκτιµηθεί στο κοινό της Γερµανίας και της Αυστρίας (Στο ίδιο).
Το 1889, ο Stanford ευτύχισε να διευθύνει ολόκληρο πρόγραµµα µε έργα του στο Βερολίνο,
γεγονός σπάνιο για ξένο µουσουργό µε τα µουσικά δεδοµένα της εποχής.
Σταχυολογώντας τις παραστάσεις πάνω σε τραγωδίες του Αισχύλου στη Γερµανία,
δυο σκηνικές µουσικές είδαν το φως κατά τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα είναι εκείνες
που συνέθεσε ο επονοµαζόµενος Georg Romberg˙ το όνοµά του αποτελεί ψευδώνυµο του
γερµανικής καταγωγής ιστορικού, ελληνιστή, λατινιστή Dr Albert Martin Ferdinand Schultz
(1829- 1901). Στο συγγραφικό έργο του Schultz µαρτυρούνται πολλές κριτικές και
λογοτεχνικές µελέτες˙ στο µακρύ κατάλογο έργων του Dr Schultz, εγγράφεται και µια
αισθητική µελέτη για την καταλυτική επίδραση της µουσικής (Die Tonkunst nach Ursprung
und Umfang ihrer Wirkung, 1883). Το ενδιαφέρον του

Schultz για τη µουσική δεν

αρκέστηκε στη συγκεκριµένη διατριβή˙ τη δεκαετία του 1890 στράφηκε στη µελοποίηση δυο
τραγωδιών από την τριλογία του Αισχύλου. Σύµφωνα µε τον κατάλογο µουσικών του F.
Hofmeister, το 1896, ο Schultz, µε το ψευδώνυµο Romberg, συνέθεσε σκηνική µουσική για
τον Αγαµέµνονα (Romberg, 1896). Το ψευδώνυµο Romberg ενστερνίστηκε, πιθανόν, ο
διαπρεπής φιλόλογος και ερασιτέχνης συνθέτης είτε για να διαφοροποιηθεί από την ιδιότητα
του έγκριτου µελετητή, είτε να µη ταυτιστεί µε τον βερολινέζο φηµισµένο τραγουδιστή και
συνθέτη εκκλησιαστικής µουσικής Ferdinand Schultz (1821-1897) (Von Ledebur, 1861, 527).
Ο Schultz, µε το ψευδώνυµο Romberg, δυο χρόνια µετά την ολοκλήρωση της σκηνικής
µουσικής για τον Αγαµέµνονα, τον Οκτώβριο του 1898, ανέλαβε να προετοιµάσει σκηνική
µουσική για τις Ευµενίδες (Romberg, 1898), ενώ σύµφωνα µε τους επίσηµους καταλόγους,
δεν καταγράφεται µελοποίηση για το δεύτερο µέρος της τριλογίας της Ορέστειας τις

Χοηφόρες. Μολονότι οι καταγραφές των σκηνικών έργων είναι λεπτοµερείς ως προς την
ορχήστρα και τις φωνές που απαρτίζουν τα έργα, εν τούτοις δεν είναι γνωστός ο τόπος και ο
χρόνος διεξαγωγής των µουσικών προσλήψεων στη Γερµανία, παρά µόνο ότι δηµοσιεύτηκαν
σε εκδοτικό οίκο του Βερολίνου. Και οι δυο σκηνικές µουσικές του Romberg (Schultz) για
αισχύλειες τραγωδίες, σύµφωνα µε την καταλογογράφηση, περιλαµβάνουν ορχηστρική
Εισαγωγή, χορωδιακά µέρη, σολίστ, µελοδράµατα, πιάνο, αρµόνιο και, ad libitum, άρπα.
Οι τρεις σκηνικές επενδύσεις που προαναφέρθηκαν η µια για την παραγωγή των
Ευµενίδων στο Καίµπριτζ και οι άλλες δυο του Αγαµέµνονα και των Ευµενίδων που
εκδόθηκαν στο Βερολίνο, συνιστούν το πρωτογενές µουσικό υλικό για την επένδυση της
τριλογίας της Ορέστειας, της παράστασης που δόθηκε στο Μπούργκτεάτερ και ακολούθως
στο Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας.
2. Από τις σκηνικές µουσικές για πρόσληψη τραγωδιών του Αισχύλου, στην τρίπρακτη
παράσταση της Ορέστειας του Burgtheater
Στις 24 Νοεµβρίου 1900 στο Theater des Westens του Βερολίνου αναβίωσε η τριλογία της
Ορέστειας, σε µετάφραση του γερµανού ελληνιστή Ulrich von Willamowitz-Moellendorff
(1848-1931) (Wilamowitz-Moellendorff, 1896), σκηνοθεσία του Hans Oberländer και
µουσική του αρχιµουσικού-συνθέτη Max von Schillings (1868-1933). Η παράσταση, παρά τη
µεγάλη διάρκειά της, περίπου 4.5 ώρες, διδάχτηκε σε πολλές πόλεις της Γερµανίας, της
Αλσατίας και της Πολωνίας (Archive of Performances, 142). Στις 6 Δεκεµβρίου, µια
«µοντέρνα», όπως αναφέρεται, σκηνοθετική εκδοχή της Ορέστειας είδε το φως: ο διευθυντής
του Burgtheater της Βιέννης Paul Schlenther (1854-1916) ανέλαβε τη συντόµευση της
µετάφρασης του Willamowitz και παρουσίασε τη δική του πρόσληψη η οποία, έκτοτε,
επαναλήφθηκε πολλές φορές στο Burgtheater και στη Γερµανία (Gotha, Coburg) µέχρι το
1907 (Archive of Performances, 175). Ο Φλάσαρ µεταφέρει λεπτοµερώς τη χρονική διάρκεια
καθεµίας από τις συντετµηµένες προσλήψεις: τον Αγαµέµνονα 55’, τις Χοηφόρους 41’ και τις
Ευµενίδες 27’ (Flashar, 2009, 115). Σε µεταγενέστερη αναβίωση που επιχειρήθηκε στο
Burgtheater, το 1909, η µοναδική µουσική τροποποίηση που µαρτυρείται είναι η
αντικατάσταση του πεντάφωνου ανδρικού φωνητικού συνόλου από γυναικείο . Η πρόσληψη
της Ορέστειας στο βιεννέζικο θέατρο, σύµφωνα µε του Γενικού Γραµµατέα του Βασιλικού
Θεάτρου Στέφανου Στεφάνου, θεωρήθηκε αριστούργηµα σκηνοθετικής µαεστρίας˙
απαιτήθηκε ιδιαίτερη σκηνοθετική και φιλολογική εργασία για να διατηρηθεί η ενότητα του
Αρχαίου Δράµατος, το οποίο «έγινε ζωηρώτερον και προσιτώτερον εις την αντίληψιν και το
αίσθηµα του σύγχρονου ακροατηρίου» (Στεφάνου, 1928). Τη βιεννέζικη σκηνοθεσία ανέλαβε
ο Fritz Krastel (Flashar, Kraus, 1989, 669). Σύµφωνα µε τους Flashar και Κraus, για την

παράσταση της Βιέννης, δεν παραγγέλθηκε ειδική σκηνική µουσική˙

αξιοποιήθηκαν

αποσπάσµατα, κυρίως από έργα που συνέθεσαν κατά το παρελθόν οι συνθέτες Charles
Villiers Stanford και Georg Romberg.

Οι Flashar και Kraus διατείνονται ότι για την

παράσταση της τριλογίας στο Burgtheater, η εισαγωγή για τον Αγαµέµνονα και τις Χοηφόρους
αντλήθηκε από τον Stanford, ενώ εκείνη για τις Ευµενίδες από τον Romberg (Στο ίδιο). Κύριο
γνώρισµα της παράστασης της Βιέννης δεν συνιστούσε µόνο το τόλµηµα της συντόµευσης
της µετάφρασης του Willamowitz, γεγονός που προκάλεσε τις γνωστές αντιδράσεις στην
αθηναϊκή παράσταση καθώς και ο συγκερασµός που επιχειρήθηκε για την αξιοποίηση 3
σκηνικών µουσικών δυο επιφανών πανεπιστηµιακών του 19ου αιώνα, του σκωτσέζικης
καταγωγής καθηγητή Dr Stanford και του βερολινέζου ελληνιστή Dr Schultz. Ο θάνατος του
Schultz το 1902, µόλις ένα χρόνο πριν την έναρξη της βιεννέζικης πρόσληψης της τριλογίας,
ενδέχεται να ενέτεινε την τιµητική αναφορά στη µνήµη του πρόσφατα χαµένου Γερµανού
µελετητή.
Ιδιοτυπία των τριών µουσικών επιλογών αποτελεί το γεγονός ότι εγγράφονται ως
σκηνικές µουσικές επενδύσεις της πρόσληψης τραγωδιών της Ορέστειας του Αισχύλου που
δηµιουργήθηκαν κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα σε αίθουσες του
Καίµπριτζ και πιθανόν του Βερολίνου. Ωστόσο η συντόµευση της µετάφρασης του
Willamowitz επέφερε στοχευµένες παρεµβάσεις στις 3 σκηνικές µουσικές ώστε να
συγκεραστούν σε µια οµογενή µουσική πρόταση. Από την παρτιτούρα του Stanford
αντλήθηκε µόνο η εισαγωγή, ενώ από εκείνες του Romberg µουσικοδραµατικά και
ορχηστρικά µέρη προσαρµοσµένα για τη συγκερασµένη παράσταση. Μολονότι τα
πρωτότυπα µουσικά έργα, σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις που δίνονται από τις εκδόσεις,
απευθύνονται για ορχήστρα και χορωδία, στη σκηνοθεσία του Schlenther τα χορωδιακά µέρη
καταργήθηκαν και προκρίθηκαν µόνο ορχηστρικά µέρη καθώς και το «µελόδραµα» της
εξόδου από τις Ευµενίδες του Romberg που συνδυάζει πέντε αντρικές φωνές, ορχήστρα και
άρπα.
Από το έργο του Stanford αλιεύτηκαν µόνο ορχηστρικά µέρη. Με τον τρόπο αυτό
παρακάµφθηκε η προσαρµογή των µουσικοδραµατικών επεισοδίων της αγγλικής
παρτιτούρας και των χορωδιακών- για 24µελές σύνολο- που θα γινόταν επιτακτική. Για τις
µουσικοδραµατικές ανάγκες της παράστασης, προκρίθηκαν επιλογές αποκλειστικά από τα
δυο σκηνικά έργα του βερολινέζου Romberg που εξυπηρετούσαν την προσαρµογή του
κειµένου, έστω και αν η µουσική προοριζόταν για διαφορετική µετάφραση. Ως εκ τούτου, η
µελοποίηση του Romberg αν δεν άρµοζε απόλυτα, τουλάχιστον, µετά από την απαραίτητη
προσαρµογή, κατέστη η δόκιµη λύση για τις µουσικοδραµατικές ανάγκες της παράστασης

του Burgtheater πάνω στο συντετµηµένο κείµενο του Willamowitz. Το γεγονός ότι για το
δεύτερο µέρος της τριλογίας, τις Χοηφόρες, δεν προϋπήρχε σκηνική µουσική, δεν πτόησε τον
σκηνοθέτη, µεταξύ των πολλών παρεµβάσεων που προέκρινε, να προκρίνει µουσικές
επιλογές βασισµένος στις τρεις σκηνικές µουσικές.
3. Η µουσική των διδασκαλιών της Ορέστειας στο Βασιλικό Θέατρο
Στην ιστορική παράσταση της Ορέστειας που διδάχθηκε την 1η/14η Νοεµβρίου και
επαναλήφθηκε την 15η/28η και 16η/29η Νοεµβρίου 1903 στο Βασιλικό Θέατρο, δόθηκε
ιδιαίτερη έµφαση στον µουσικό παράγοντα: η 23µελής ορχήστρα, η αξιοποίηση 5 ανδρικών
φωνών για το χορωδιακό των Ευµενίδων, η επιφόρτιση της µουσικής διεύθυνσης στον Ιωσήφ
Καίσαρη και οι απαιτήσεις συγχρονισµού ορχήστρας και θιάσου τείνουν να επαληθεύσουν
την άποψη του Ξενόπουλου, ότι η παρουσίαση έφτασε σε υψηλό επαγγελµατικό επίπεδο,
χάρη στην προσωπική δουλειά του σκηνοθέτη Θωµά Οικονόµου και την επιρροή της
γερµανικής σχολής (Ξενόπουλος, 1903, 89) .
Αν ανατρέξουµε στα πολυάριθµα δηµοσιεύµατα και τις επιστηµονικές ανακοινώσεις
από το 1903 µέχρι σήµερα θα διαπιστώσουµε ότι, λόγω της εσφαλµένης ενηµέρωσης, οι
σχολιαστές της παράστασης αποδέχτηκαν ότι η µουσική αντλήθηκε από τη σκηνική µουσική
του Stanford για τις Ευµενίδες, η οποία, ας σηµειωθεί, ουδέποτε ερµηνεύτηκε αυτούσια στο
Βασιλικό Θέατρο. Την εκδοχή ότι ολόκληρη τη µουσική της τριλογίας συνέθεσε ο Stanford
συµµερίζεται και ο Σιδέρης, ενώ πολλοί ερευνητές αποδέχτηκαν και µετέφεραν ως ακριβή
την πληροφορία που µετέφερε το πρόγραµµα της παράστασης. Πολλοί είναι οι µελετητές που
βασίστηκαν στον Σιδέρη, ο οποίος, µε τη σειρά του, άντλησε πληροφορίες από το πρόγραµµα
και τον περιοδικό τύπο της εποχής. Ο Flashar για παράδειγµα απέδωσε και αυτός,
λανθασµένα τη µουσική επένδυση της Ορέστειας στον Stanford. Ωστόσο, το µουσικό
χειρόγραφο αποτυπώνει λεπτοµερώς τα µουσικά µέρη του έργου: από τα εννέα εµβόλιµα
µουσικά µέρη, δυο αντλήθηκαν από το έργο The Eumenides (op. 23) του Stanford, ο οποίος
µνηµονεύεται στο πρόγραµµα του Βασιλικού Θεάτρου, ενώ τα υπόλοιπα συνιστούν
επεισόδια αλιευµένα από τις σκηνικές µουσικές Agamemnon και Die Eumenides που είχε
συνθέσει ο Romberg στο Βερολίνο. Ο συνθέτης Romberg αγνοήθηκε στο πρόγραµµα της
αθηναϊκής παράστασης δεν κατατέθηκε στις πάρτες οργάνων. Τη µουσική επεξεργασία,
σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µαρτυρίες, είχε αναλάβει ο αρχιµουσικός και συνθέτης Ιωσήφ
Καίσαρης (Κέρκυρα 1845 - Αθήνα 1923). Μολονότι στην πρωτότυπη παρτιτούρα
αναγράφονται ευδιάκριτα οι δηµιουργοί, εντούτοις δεν µεταφέρθηκαν στις πάρτες οργάνων.
Το µουσικό χειρόγραφο της πρόσληψης της Ορέστειας του 1903 εντοπίστηκε στο
αρχείο του Εθνικού Θεάτρου. Η παρτιτούρα ορχήστρας αποτελείται από 25 φύλλα 20

πενταγράµµων διαστάσεων 32,5µΧ25,5πλ. Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται οι συνθέτες της
µουσικής, ο τόπος ερµηνείας της, ενώ στην τελευταία σελίδα αναφέρεται ότι η παρτιτούρα
αντιγράφηκε στη Βιέννη το 1903. Στο συγκεκριµένο χειρόγραφο έχουν µεταφερθεί µόνο τα
µουσικά µέρη από τα έργα του Romberg. Τα επιλεγµένα µουσικά µέρη που ερµηνεύτηκαν
από την «Εισαγωγή» του Stanford δεν έχουν µεταφερθεί παρά µόνο τα πρώτα µουσικά µέτρα,
ως οδηγός για τη διευκόλυνση προφανώς του αρχιµουσικού. Ως εκ τούτου, απορρέει ότι στη
διάθεση του µαέστρου υπήρχε και δεύτερη παρτιτούρα ορχήστρας, µε την «Εισαγωγή» από
το έργο του Stanford, που δεν διασώθηκε στο αρχείο. Ωστόσο, τα υποδεικνυόµενα µουσικά
µέρη που στοιχειοθετούν τη µουσική της παράστασης έχουν µεταγραφεί στις πάρτες οργάνω.
Σύµφωνα µε το χειρόγραφο µια πρώτη επισήµανση που, εύλογα, συνάγεται, είναι το
γεγονός ότι η µουσική δεν επιλέχθηκε ειδικά για το Βασιλικό Θέατρο˙ πιο συγκεκριµένα, το
µουσικό χειρόγραφο επιβλήθηκε ad hoc, ως συµπληρωµατικό υλικό, που προετοιµάστηκε για
την παράσταση του Μπούργκτεάτερ. Η αθηναϊκή παράσταση βασίστηκε στη µουσική
«εκδοχή» της βιεννέζικης, η οποία αποτελεί συµπίληµα µουσικών επεισοδίων, επιλογή από
τρία σκηνικά έργα, τα οποία συγκεράστηκαν σε ενιαίο µουσικό χειρόγραφο για ορχηστρικό
σύνολο και πέντε φωνές.
Μια δεύτερη επισήµανση, αναφορικά µε το χειρόγραφο, αποτελεί το γεγονός ότι, στο
πλαίσιο της ροµαντικής αντίληψης, η µουσική αναλαµβάνει ουσιαστικό ρόλο ως εισαγωγικό
µέρος και ως πρελούδιο κάθε πρόσληψης της τριλογίας. Ως εκ τούτου, µε την ανάκρουση
συµφωνικών µερών, κάθε τραγωδία, µετατράπηκε σε «πράξη» όπως εµφανώς αναγράφεται
στο µουσικό χειρόγραφο (1 Akt, 2 Akt, 3 Akt): συγκεκριµένα η παράσταση ανοίγει µε την
«εισαγωγή» (Ouverture) από τη σκηνική µουσική των Ευµενίδων του Stanford (op. 23). Στη
συνέχεια, σε καθεµία από τις τραγωδίες, προηγείται ένα ορχηστρικό µέρος: το πρώτο
επιλέχθηκε από τη σκηνική µουσική Agamemnon του Romberg και εντάχθηκε πριν από την
έναρξη του Αγαµέµνονα, το δεύτερο από τo «Εισαγωγή» The Eumenides του Stanford (allegro
con fuoco) που αξιοποιήθηκε ως πρελούδιο πριν την έναρξη των Χοηφόρων, ενώ το
εισαγωγικό µέρος («Introduction»), αντληµένο από το Agamemnon του Romberg,
αξιοποιήθηκε ως πρελούδιο της τρίτης πράξης. Δυστυχώς οι κριτικές της εποχής δεν
ασχολήθηκαν στη µουσική παράµετρο. Η εφηµερίδα Το Άστυ αναφέρθηκε στις παραστάσεις
της Ορέστειας του Βερολίνου και της Βιέννης: ιδιαίτερα για εκείνη της Βιέννης επισηµαίνεται
η µειωµένη παρέµβαση του µουσικού παράγοντα, καθώς και το γεγονός ότι η µουσική του
Stanford αξιοποιήθηκε µόνο στην εισαγωγή και την πρώτη πράξη, ενώ παράλληλα τονίζεται
η προσθήκη νέων προσώπων για την ερµηνεία των χορικών (αναφ. Σιδέρης, 1976:170).

Μια τρίτη επισήµανση, σχετικά µε την αθηναϊκή µουσική επένδυση, αποτελεί το
γεγονός ότι αυτή συµµορφώνεται προς τη µουσική δοµή του βιεννέζικου µουσικού
χειρόγραφου. Το γεγονός της ερµηνείας της συγκεκριµένης µουσικής υπόκρουσης των δυο
συνθετών επαληθεύεται τόσο από τις µεταφράσεις στα ελληνικά όλων των σκηνικών και
µουσικών υποδείξεων που φέρει το χειρόγραφο, όσο και από την αντιγραφή της παρτιτούρας
ορχήστρα στις πάρτες των οργάνων. Η επιβεβαίωση ότι το κείµενο του Σωτηριάδη
ακολούθησε εκείνο του επεξεργασµένου κειµένου του Schlenther (Σιουζούλη, 2005: 151), οι
δραστικές περικοπές του κειµένου του Willamowitz στις οποίες προέβησαν τόσο στη
βιεννέζικη όσο και στην ελληνική πρόσληψη καθώς και η παράλειψη όλων των χορωδιακών
που απαρτίζουν τις πρωτότυπες παρτιτούρες του Stanford και του Romberg, τεκµηριώνουν
περίτρανα ότι η αναβίωση της Ορέστειας, µορφολογικά όσο και αισθητικά, υπαγορεύτηκε
από τη βιεννέζικη παραγωγή. Το συγκεκριµένο εγχείρηµα έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε την
οµολογία του Στεφάνου ο οποίος αναφέρει: «επικαλεσθείς την φιλικήν βοήθειαν του Σλέντερ,
καλλιτεχνικού διευθυντού του Μπουργκ-Τεάτερ» έφερε από τη Βιέννη: «1.Την ρεζί δηλαδή
την σκηνοθεσίαν, τρεις τόµους γραπτούς 2. Τας σκηνογραφίας. 3. Τας στολάς. 4 Την
µουσικήν. 5 Όλα τα αξεσουάρ. […]», τα οποία παραδόθηκαν στον σκηνοθέτη Θωµά
Οικονόµου (Στεφάνου, 1903). Σύµφωνα µε την κατάθεση αυτή είναι εύλογο να συναγάγουµε
ότι κατά την αποστολή περιήλθε στη δικαιοδοσία του Βασιλικού Θεάτρου αντίγραφο της
παρτιτούρας ορχήστρας.
Μια τελευταία επισήµανση που προκύπτουν από την αθηναϊκή διδασκαλία είναι οι
δύο υποθέσεις, αν, δηλαδή, η απόκρυψη του δεύτερου συνθέτη, του Romberg, υπόκειται σε
εσκεµµένη παρέµβαση ή ακούσια παράβλεψη. Τόσο η µία όσο και η άλλη εκδοχή φαίνονται
εξίσου πιθανές. Το επιχείρηµα της εσκεµµένης παρέµβασης αιτιολογείται από τη συχνή
απόκρυψη πολλών λεπτοµερειών αναφορικά µε την οργάνωση και την προετοιµασία των
παραστάσεων του Βασιλικό Θεάτρου: ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η απόκρυψη των
πραγµατικών διασκευαστών του κειµένου του Wilamowitz-Moellendorff, είχε ως συνέπεια τα
πυρά, γύρω από τη σύντµηση του κειµένου της τριλογίας της Ορέστειας, να στραφούν κατά
του διαπρεπή πανεπιστηµιακού Γεώργιου Σωτηριάδη (1852-1941). Στις 3/16 Νοεµβρίου
1903, στην εφηµερίδα Ακρόπολις, ο Τίµος Σταθόπουλος κατηγορεί τον Willamowitz ως
υπεύθυνο για τη µετάφραση και την παρέµβαση στο κείµενο, άποψη η οποία, αργότερα,
αποδείχθηκε εσφαλµένη. Ο Σταθόπουλος επέρριψε ευθύνες για τις περικοπές στον
Σωτηρίαδη, ενώ αυτές προηγήθηκαν από τον Σλέντερ. Ο Σωτηριάδης µετέφρασε το κείµενο
το οποίο παρουσιάστηκε επεξεργασµένο για την παράσταση του Μπουργκτεάτερ.
Συγκεκριµένα ο Σταθόπουλος αναφέρει τα εξής: «Εκ των δυο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα

έξ στίχων της Ορέστειας ο κ. Σωτηριάδης ας µετέφρασε πιστώς του επτακοσίους ενενήντα έξ.
Δια τας άλλας δυο χιλιάδας εθεώρησε τον Αισχύλον φλύαρον!» (Σταθόπουλος, 1903)
Ωστόσο η ακούσια παράβλεψη του δεύτερου συνθέτη είναι εξίσου βάσιµη: ενδέχεται να
αιτιολογείται από τη µη κατανόηση της ιδιοτυπίας της µουσικής πρότασης. Παρότι το
βιεννέζικο χειρόγραφο που συµβουλεύτηκε ο αρχιµουσικός του Βασιλικού Θεάτρου Ιωσήφ
Καίσαρης παραθέτει επισταµένως τα πλήρη στοιχεία των δηµιουργών για κάθε µουσικό
µέρος, κατά τη φάση της προετοιµασίας και της ενοργάνωσης, την οποία συνήθως επέβλεπε ο
αρχιµουσικός, δεν µεταφέρθηκαν τα ονόµατα και η προέλευση των µουσικών µερών, παρά
µόνο η ελλιπής πληροφόρηση ότι πρόκειται για µουσική του Stanford. Ως εκ τούτου, η
απόκρυψη, ή παράβλεψη, του δεύτερου συνθέτη στην Αθήνα προξένησε σοβαρά αισθητικά
προβλήµατα ανάδειξης της µουσικής ερµηνείας, αλλοίωσε τη µουσική πρόσληψη, ενώ στο
κοινό δηµιουργήθηκε σύγχυση γύρω από το αισθητικό αποτέλεσµα .
Στη µουσική δοµή, την οποία εκθέτουµε πιο κάτω όπως υποδεικνύεται στην
παρτιτούρα, εκτός από το µουσικό κείµενο, παραθέτονται αποσπάσµατα του κειµένου στα
γερµανικά και στα ελληνικά, µε σκοπό τη διευκόλυνση του συγχρονισµού της ορχήστρας µε
τα σκηνικά δρώµενα.
Μουσική δοµή της παράστασης της Ορέστειας του Βασιλικού Θεάτρου
_Ouverture Villiers Stanford (The Eumenides, op. 23, Moderato ma con fuoco)
Ι. Act Χορός Inc. «Ὢ Ζεῦ ὢ Ζεῦ ἀπὸ φροντίδος ἀπὸ βάσανα» (στ. 166)
_No. 1. Ορχηστρικό από το Agamemnon G. Romberg.
Allegretto-Allegretto-Allegro-Allegro agitato
Inc. «Τοῦ βασιλιᾶ τὸ στόµα θὰ µοῦ δηλώσει ὅλα παρευθύς, φέρε τὸ µήνυµα σ’ αὐτὸν νὰ
σπεύσει γρήγορα ἐδῶ. Πιστὴ γυναίκα στὸ σπίτι τὸν περιµένει».
_Marsch-Fanfare, 4/4
_Μεταξύ 1ης και 2ης πράξης: «Prologue» nach The Eumenides του Stanford (allegro)
_Mεταξύ 2ης και 3ης πράξης: «Ouverture» από το Agamemnon von G. Romberg (langsam).
«Melodram» (nach Eumeniden von G. Romberg)
_Einleitung (Allegro-Allegro agitato) inc. «Μητέρα µου νύχτα ἐπάκουσε µε»
_Aufmarsch zu Gericht (πορεία προς το δικαστήριο), από το Agamemnon von G. Romberg .
Inc. «Κύρησσε κύρηξ, στον χαλκόν φύσησε τις σάλπιγγες και δώσε το σήµα να καθησυχάσει ο λαός»
_ Αllegro Auf der Bühne
_«Melodram und Chor» (Eumeniden von G. Romberg), (lieblich, in mässiger Bewegung)
Xορός πολιτών: inc. «Μέ τάς θεότητας σύνδεσµον θεῖον».

Εικ. 1. To εξώφυλλο του µουσικού χειρογράφου της Ορέστειας που παρουσιάστηκε στο
Βασιλικό Θέατρο (Με την άδεια της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Θεάτρου)

Τα µουσικά µέρη του Stanford αλιεύτηκαν µόνο από το εισαγωγικό ορχηστρικό µέρος
(Ouverture, The Eumenides) και µεταφέρθηκαν στις πάρτες οργάνων των εκτελεστών.
Σύµφωνα µε υποδείξεις πάνω στο µουσικό χειρόγραφο, σε µεταγενέστερες διδασκαλίες του
έργου τα ορχηστρικά επεισόδια του Stanford, οι υπεύθυνοι των «καθ’ ηµάς» έκριναν
προτιµότερο να τα καταργήσουν και αυτά να αντικατασταθούν από επιλεγµένα εισαγωγικά
µέρη αντληµένα από τις όπερες του Γκλουκ Ιφιγένεια στην Αυλίδα και Ορφέας και Ευρυδίκη
(menuet) Αλκηστη (Ouverture) (Romberg, 1903:4, 19, 20).
Τα µουσικά µέρη που απαρτίζουν τη δοµή της τρίπρακτης πρόσληψης περιορίζονται
κυρίως σε ορχηστρικά και δυο µουσικοδραµατικά επεισόδια. Τρία ορχηστρικά µέρη
αξιοποιούνται ως εισαγωγικά µέρη για την κάθε πράξη. Η τονική µουσική των δυο
µουσουργών

χαρακτηρίζεται

περισσότερο

από

κλασική

αρµονική

αντίληψη,

δεν

στοιχειοθετείται από δανεισµούς της ιταλικής ροµαντικής γλώσσας όπως άριες, περάσµατα
αριόζο ή καντάµπιλε, ούτε διέπεται από συνδυασµό µουσικών µοτίβων ή βαγκνερικό ιστό
καθοδηγητικών µοτίβων. Ως κύριο χαρακτηριστικό της ροµαντικής αντίληψης συνιστά ο
αναβαθµισµένος ρόλος της άρπας. Τα ορχηστρικά επεισόδια που ενθέτονται µεταξύ των
πράξεων και λαµβάνουν τη µορφή του πρελούδιου, αποκτούν δυναµική µέσα από ρυθµικές
αντιθέσεις: allegro-adagio-allegro agitato. Σην τρίτη πράξη, στις «Ευµενίδες», η µουσική
διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο ιδιαίτερα κατά τη στιγµή της εξόδου. Σύµφωνα µε τη
διασκευή που προκρίθηκε από τον Schlender ολόκληρο το έργο διαδραµατίζεται στην Αθήνα,

χωρίς να διαφοροποιείται ο ναός της Αθηνάς από τον Άρειο Πάγο. Για την κορυφαία αυτή
σκηνή της εξόδου, επιστρατεύεται το «melodram», συνδυασµός, δηλαδή, ελεύθερης
απαγγελίας της Αθηνάς µε µουσική συνοδεία˙ η µουσικοδραµατική αυτή τεχνική που
συνδυάζει πρόζα µε ορχηστρικό χρώµα νοµιµοποιήθηκε στη ροµαντική όπερα και
επεκτάθηκε στο θέατρο. Σε πολλά έργα του 19ου αιώνα αξιοποιήθηκε το «µελόδραµα»,
ιδιαίτερα στην περιστασιακή µουσική για θεατρικά έργα ως ανεξάρτητη φόρµα, όπως, στη
µουσική του Busby για το θεατρικό έργο Holcroft A Tale of Mystery (1802), τη µουσική του
Beethoven για το Egmont (op. 84, 1802), του Meyerbeer για την καντάτα Gli amori di
Teolinda (1816). Η φόρµα του µελοδράµατος αξιοποιήθηκε και στις προσλήψεις της
Αντιγόνης (1841) και του Οιδίποδα επί Κολονώ (1846) σε σκηνική µουσική του Mendelssohn,
ενώ αξιοποιήθηκε και στην πρόσληψη των Ευµενίδων του Stanford. Σε πολλές όπερες κατά
τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα οι συνθέτες προέβλεπαν τουλάχιστον µια σκηνή
µε «µελόδραµα», ακόµη και αν δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο, όπως στην όπερα Les deux
journées (1800) του L. Cherubini (1760-1842) και το Fidelio του Beethoven (1805) κ.ά. (Mc
Lucas)
Το «µελόδραµα» αξιοποιήθηκε σε δυο επεισόδια της τρίτης πράξης, της πρόσληψης
δηλαδή των Ευµενίδων˙ όπως και στις άλλες δυο τραγωδίες έγιναν δραστικές περικοπές στο
κείµενο που οφείλονται στον Schlenther. Το «µελόδραµα» καταλήγει σε πεντάφωνο
χορωδιακό µε συνδυασµό ορχήστρας. Η εκτενής αυτή σκηνή που ξεκινά µε την παρέµβαση
των εγχόρδων και της άρπας, µετά τσυνδυάζει όλη την ορχήστρα µε το πεντάφωνο
χορωδιακό στοιχειοθετεί και τη στιγµή κορύφωσης του τρίτου µέρους. Το χορωδιακό δεν
εντάσσεται στη δράση που καθορίζεται από τον τρόµο, την προσδοκία ή την εξύµνηση
ηρώων˙ συνδέεται µε τη στιγµή που «παγώνει» ο χρόνος και προτάσσεται η δραµατουργική
«κάθαρση». Το σύνολο της ορχήστρας µε συνοδεία επαναλαµβανόµενων αρπισµάτων
καθοδικής κίνησης που αποδίδονται από άρπα, εντείνει το δραµατικό αποτέλεσµα πάνω στη
συλλαβική εκφορά του χορωδιακού:
«Μὲ τάς θεότητας σύνδεσµον θεῖον τῶν Ἀθηνῶν οἱ πολίται συνάπτουν, τοῦ
πανίσχυρου Διὸς καὶ τοῦ πεπρωµένου θέλησις ἦτο» (Romberg, 1903, 46).
Στην τελική αυτή σκηνή διαπλάθεται µια κορύφωση ισοδύναµη ενός finale όπερας,
ένα αυτοτελές επεισόδιο που διατηρείται ανεξίτηλη στη µνήµη του κοινού, για να κλείσει σε
δυναµική p όλο το σύνολο.
Για τις προσαρµογές των «µελοδραµάτων» στο µουσικό χειρόγραφο ενδέχεται να µην
ευθύνεται ο επίσηµος µεταφραστής. Ο Σωτηριάδης είχε παραδώσει τη µετάφραση τον Ιούλιο
του 1903 και έκτοτε δεν τού επιτράπηκε να παρακολουθήσει τις δοκιµές έως την πρεµιέρα

της παράστασης (Σιδέρης, 1976:197). Οι τροποποιήσεις ενδέχεται να έγιναν από άγνωστο
συντελεστή, ο οποίος ενήργησε ώστε να αποδοθεί συλλαβικά το µεταφρασµένο κείµενο πάνω
στη µουσική φράση. Ιδιαίτερα στο τετράφωνο χορωδιακό της εξόδου, σύµφωνα µε τον
Γεωργουσόπουλο, είναι εµφανές ότι παραποιήθηκε η αρχική µετάφραση του κειµένου: «[..]
υπάρχει µε άλλα γράµµατα µια διαφορετική διατύπωση-ρυθµικότερη, θα έλεγα, όχι όµως
πιστότερη στο κείµενο- του εξόδιου άσµατος των Ευµενίδων[...]» (Γεωργουσόπουλος, 2005,
228) .
Η µουσική της Ορέστειας, ακολούθησε τη θεατρική παράσταση σε πολλές
επαναλήψεις που έγιναν στο Βασιλικό Θέατρο καθώς και κατά τις περιοδείες επαναλήφθηκε
κατά τις περιοδείες του Βασιλικού Θεάτρου το 1904 και 1905 στο Κάιρο («Χεδιβικόν
Θέατρον) και στην Αλεξάνδρεια («Θέατρον Ζιζίνια»). Στο τέλος του 1918 αναβίωσαν οι
παραστάσεις της Ορέστειας, δόθηκαν στη «Νέα Σκηνή» από το «Θέατρο του Ωδείου».
Διευθυντής ορχήστρας των διδασκαλιών, σύµφωνα µε τον Σιδέρη, ήταν ο αρχιµουσικός της
ορχήστρας του «Ωδείου Αθηνών» και συνθέτης Αρµάνδος Μαρσίκ (1877-1959), ενώ
διευθυντής χορωδίας αναφέρεται ο διακεκριµένος µουσουργός Γεώργιος Σκλάβος (18861976) (Σιδέρης, 1976, 265).
4. Συµπεράσµατα
Είναι βέβαιο ότι οι µελέτες γύρω από την παράσταση της τριλογίας της Ορέστειας του 1903
στο Βασιλικό Θέατρο, εστιάστηκαν στην αντιπαράθεση γύρω από το γλωσσικό επίπεδο και
τη µετάφραση του αρχαίου κειµένου (Γιατροµανωλάκης, 2003), ενώ επί σειρά ετών ο
µουσικός παράγοντας παρέµεινε αδιερεύνητος. Ο εντοπισµός του µουσικού χειρογράφου,
αναδεικνύει τη µουσική παράµετρο, εξιχνιάζει την προέλευση των µουσικών επιλογών, ενώ
παράλληλα διαφωτίζει αδιόρατες πτυχές του σκηνοθετικού εγχειρήµατος της αθηναϊκής
διδασκαλίας που παρέµειναν, επί σειρά ετών, ασαφείς. Ο εντοπισµός του µουσικού
χειρόγραφου συνέβαλε ώστε να αποφανθούµε ότι η παράσταση των Αθηνών ακολούθησε
αυστηρά τη µουσικοδραµατική εκδοχή της βιεννέζικης διδασκαλίας. Η βιεννέζικη µουσική
πρόταση δοµήθηκε σε επιλεγµένες παρεµβάσεις που απέβλεπαν στην ενίσχυση του
σκηνοθετικού εγχειρήµατος. Άµεση συνέπεια αυτών των µουσικών επιλογών, αποτελεί το
γεγονός ότι υιοθετήθηκαν οι ίδιες περικοπές και παρεµβάσεις στη σκηνοθετική πρόταση των
Αθηνών, δηλαδή οι επιλογές αντλήθηκαν από τα µουσικά έργα του Stanford και του
Romberg έτσι όπως είχαν, κατά το παρελθόν, προκριθεί από τον Schlenther στο Burgtheater.
Ωστόσο η υπερτιµηµένη προβολή του γλωσσικού ζητήµατος, απέτρεψε την ορθή αποτίµηση
του αισθητικού αποτελέσµατος της πρώτης πρόσληψης της Ορέστειας στην Ελλάδα.
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