
 1 

 

«Ralph Shapey - ν ξνκαληηθόο επαλαζηάηεο ζπλζέηεο: κέζνδνο θαη απνηέιεζκα.» 

 

Αζαλάζηνο Εέξβαο 

 
Σν παξόλ άξζξν αλαθνηλώζεθε, ηελ 1-10-2006, ζην πκπόζην κε ζέκα Μοςζική Θεωπία και Ανάλςζη πνπ δηνξγάλσζε ην ΣΜ 
ηνπ ΑΠΘ θαη είλαη δεκνζηεπκέλν ζην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό: mus-e-journal.   

 

 

 
Abstract 

 
Αλ θαη νη ηερληθέο ζύλζεζεο ηνπ Ralph Shapey καο παξαπέκπνπλ ζε κεραληζηηθνύο 

ρεηξηζκνύο ζην ξπζκηθό θαη θζνγγηθό πιηθό, ην ερεηηθό απνηέιεζκα ησλ έξγσλ 

επηβξαβεύεη ηνπο ελ ιόγσ ρεηξηζκνύο.  Δπηδίσμε ηνπ ζπλζέηε είλαη ε δεκηνπξγία 

ππθλώλ ερεηηθώλ δηαζηξσκαηώζεσλ  πνπ απνξξένπλ από ζεηξατθέο ηερληθέο.  

Ζ ηάζε ηνπ ζπλζέηε λα βαζίδεη ηα έξγα ηνπ ζε κνξθέο (θόξκεο) ηνπ Μπαξόθ θαη 

ηνπ Κιαζηθηζκνύ, ηηο νπνίεο όκσο εμαληιεί δηακέζνπ κηαο επαλαζηαηηθήο κνπζηθήο 

ξεηνξηθήο, ηνπ απνδίδεη ην πξνζσλύκην „radical traditionalist.‟  Με πνην ηξόπν 

επηβάιιεηαη ε ηζνξξνπία θαη ε ζπκκεηξία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα έξγα ηνπ Shapey;  

Απνξξέεη ε ηζνξξνπία από ηηο θόξκεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο, ή από ηηο 

εζσηεξηθέο ζπκκεηξίεο ησλ θζνγγηθώλ ζπλόισλ;  Δλδερνκέλσο ε αλαδήηεζε ησλ 

απαληήζεσλ λα βξίζθεηαη ζηνλ πεξίηερλν ζπλδπαζκό όισλ ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ.  

ην άξζξν απηό ζα παξνπζηαζηεί ε κέζνδνο ζύλζεζεο ηνπ R. Shapey κέζα από 

αλαιύζεηο έξγσλ ηνπ.  
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«Ralph Shapey - ν ξνκαληηθόο επαλαζηάηεο ζπλζέηεο: κέζνδνο θαη απνηέιεζκα.» 

 

Μέζνδνο θαη απνηέιεζκα. 
‘Radical Traditionalist’ 

 

Ζ κεγάιεο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα Chicago Tribune, ζην έλζεην παξάξηεκα ηεο κε ηίηιν Chicago 

Tribune Magazine, ζρνιίαζε κάιινλ θαπζηηθά ην γεγνλόο όηη ν Shapey βξαβεύηεθε κε ην Genius 

Award.  Ζ έγθξηηε εθεκεξίδα κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη ηα εμήο θάησ από ηνλ ηίηιν: «Ηδηνθπΐεο ζηε 

Ενύγθια (“Genius in the Jungle”).  Κάζε ρξόλν ην Ίδξπκα MacArthur ζπαηαιάεη (“gives away”) 

εθαηνκκύξηα ρσξίο πεξηνξηζκνύο.  Ρίμηε κηα καηηά ζ‟ απηνύο ηνπο ππό ακθηζβήηεζε „ηδηνθπείο‟ 

βξαβεπκέλνπο πνπ ηα εηζπξάηηνπλ».  «Δίκαη ηδηνθπΐα: ε θαη ινηπόλ; ζηγά ην κεγάιν πξάγκα.  Τπάξρεη 

όκσο θαη απηό πνπ ιέγεηαη „κέιινλ‟ θαη απηό είλαη πνπ ζα καο θξίλεη ηειηθά».  Απηά είλαη ηα ιόγηα 

ηνπ βξαβεπκέλνπ ζπλζέηε, καέζηξνπ θαη παλεπηζηεκηαθνύ δάζθαινπ Ralph Shapey, όπσο 

δηαηππώζεθαλ από ηνλ ίδην ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζην Chicago Tribune Magazine ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 

1995.  Καη ζπλερίδεη: «Απηή είλαη ε δσή κνπ, ζπλζέησ θαη ζα ζπλερίζσ λα ζπλζέησ κε όιεο κνπ ηηο 

δπλάκεηο, γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο κνπ.  Έρσ ζπλζέζεη πεξηζζόηεξα από 150 έξγα θαη επηκέλσ λα 

γξάθσ έμη ώξεο ηελ εκέξα θαη ρσξίο θαλέλα θαηαλαγθαζκό λα ηνπνζεηώ „ηειείεο‟ πάλσ ζην ραξηί 

(“put dots on paper”)». Καη ζπκπιεξώλεη: «Πξέπεη λα έρεηο αξθεηά κεγάιν εγσηζκό γηα λα πηζηεύεηο 

όηη κπνξείο λα ζπλαγσληζηείο ην Μπαρ θαη ην Μπεηόβελ».  Ωο κηα πξώηε γεύζε θαη κέζα από ηα 

ιηγνζηά ιόγηα ηνπ Ralph Shapey, αληηιακβαλόκαζηε μεθάζαξα ηελ εθξεθηηθή θαη εθθεληξηθή 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ. 

 

O Ralph Shapey γελλήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1921 ζηε Φηιαδέιθεηα θαη πέζαλε ζηηο 13 Ηνπλίνπ 

ηνπ 2002 ζην ηθάγν ησλ ΖΠΑ.  Αξρηθά πήξε καζήκαηα βηνιηνύ από ηνλ Emmanuel Zeitlin θαη 

θαηόπηλ ζπνύδαζε ζύλζεζε κε ην Stefan Wolpe.  Μεηά ην 1946 θαη ηελ πνιπεηή ζεηεία ηνπ ζην 

ζηξαηό (1939-1946), εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα Τόξθε όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ  σο βηνινλίζηαο, 

ζπλζέηεο θαη καέζηξνο.  Ωο καέζηξνο αξρηθά δηεύζπλε ηε Philadelphia National Youth Administration 

Symphony Orchestra (1938-1947) ελώ από ην 1954 σο ην 1995 δηεηέιεζε θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο 

θαη καέζηξνο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζπλόινπ Contemporary Chamber Players ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

ηθάγνπ, γλσζηνύ θαη σο Chicago Contemporary Chamber Players, ηνπ νπνίνπ ππήξμε θαη ηδξπηήο.  

Γίδαμε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Pennsylvania, ζην Aaron Copland School of Music ηνπ City University 

of New York κε ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν Διακεκπιμένορ Καθηγηηήρ (Distinguished Professor), 

αλαθεξύρηεθε θαζεγεηήο ζύλζεζεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγνπ ην 1964, όπνπ εξγάζζεθε σο ην 

1991 θαη θαηόπηλ αλαθεξύρηεθε νκόηηκνο θαζεγεηήο ζην ίδην παλεπηζηήκην, ηίηιν πνπ θαηείρε σο ην 

ζάλαην ηνπ.  Ο Ralph Shapey δελ είρε απνθηήζεη θαλέλα παλεπηζηεκηαθό ηίηιν (πηπρίν) κεηά ην 

απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ιύθεην), ζηνηρείν πνπ αλέθεξε πεξηραξήο ζε θάζε επθαηξία.    

 

O Shapey αλδξώζεθε ζε νξρεζηηθά πεξηβάιινληα, αξρηθά ζηελ Pennsylvania θαη θαηόπηλ ζηε Νέα 

Τόξθε (ζηε Φηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τόξθεο) θαη γλώξηδε πξνζσπηθά ην καέζηξν Γεκήηξε 

Μεηξόπνπιν, κε ηνλ νπνίν δηαηεξνύζε ζηελή θηιία
1
 (r.s.).  Ζ γλσξηκία, αιιεινεθηίκεζε θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμύ Shapey θαη Μεηξόπνπινπ απνδεηθλύεηαη θαη από ηηο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ πξώηνπ 

από ην δεύηεξν κε ηε Φηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τόξθεο, όπσο κεηαμύ άιισλ ην νξρεζηξηθό έξγν ηνπ 

Shapey, Challenge-The Family of Man (1955).  Σν έξγν απηό παξνπζίαζε ζε πξώηε εθηέιεζε ν  

Γ. Μεηξόπνπινο ζην Carnegie Hall κε ηε Φηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τόξθεο, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1956.  

ηελ αξρηθή ζειίδα ν ζπλζέηεο γξάθεη όηη ην έξγν είλαη αθηεξσκέλν ζην Γεκήηξε Μεηξόπνπιν.  Ο 

Ralph Shapey πίζηεπε όηη ν Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο ππήξμε έλαο από ηνπο ηξεηο θαιύηεξνπο 

καέζηξνπο όισλ ησλ επνρώλ –αλάκεζα ζηνπο Toscanini θαη Stokowski
2
 (r.s.).  

 

Έρνληαο ηξηπιή ηδηόηεηα, απηή ηνπ ζπλζέηε, ηνπ καέζηξνπ θαη ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δάζθαινπ, ν 

Shapey ηηκήζεθε κε πνιιά βξαβεία θαη αλαζέζεηο όπσο ην Βξαβείν ηνπ Ηδξύκαηνο MacArthur (1982), 

ηελ ηηκεηηθή αλάζεζε από ηε πκθσληθή ηεο Φηιαδέιθεηαο, όπνπ πξνέθπςε ην έξγν Symphonie 

Concertante (1987), ην Βξαβείν από ην Kennedy Center Friedheim Competition γηα ην Κονηζέπηο για 

Τζέλο, Πιάνο και Οπσήζηπα Εγσόπδων (1990), ην Βξαβείν Paul Fromm (1993), ηελ ηηκεηηθή αλάζεζε 

από ηε πκθσληθή ηνπ ηθάγνπ, όπνπ έγξαςε ην έξγν Concerto Fantastique for Orchestra (1991), ελώ 

είρε εθιεγεί σο κέινο ηνπ American Academy of Arts and Letters (1989) θαη American Academy of 

                                                 
1
 πδήηεζε κε ην Ralph Shapey, 26 Ηαλνπαξίνπ 1996.  ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη από ζπδήηεζε κε ην              

Ralph Shapey αθνινπζνύλ ηα αξρηθά ηνπ νλόκαηνο ηνπ ζε παξέλζεζε (r.s.).   
 
2
 πδήηεζε κε ην Ralph Shapey, 26 Ηαλνπαξίνπ 1996.   
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Arts and Sciences (1994).  Ωο καέζηξνο ν Ralph Shapey δηεύζπλε θεκηζκέλεο νξρήζηξεο, όπσο ηε 

πκθσληθή ηνπ Μπάθαιν, ηνπ ηθάγνπ, ηεο Φηιαδέιθεηαο, ηε Φηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τόξθεο, θαζώο 

επίζεο ηε πκθσληθή ηεο Ηεξνπζαιήκ, ηε πκθσληθή ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηε Sinfonietta ηνπ Λνλδίλνπ 

(Kaufman 1995: 229).  Απνγνεηεπκέλνο από ηνπο εθδόηεο θαη ηελ απάζεηά ηνπο απέλαληη ζηε κνπζηθή 

ηνπ, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο από ηνπο κνπζηθνύο εθηειεζηέο λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο θαη 

εξκελεύζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα έξγα ηνπ, ν Shapey απνθάζηζε ην 1969 λα απαγνξεύζεη ηηο 

εθηειέζεηο αιιά θαη ηηο εθδόζεηο όισλ ησλ έξγσλ ηνπ, απόθαζε πνπ ηήξεζε σο ην 1976 (Slonimscy 

1992: 1692).  Σν θεκηζκέλν άξζξν κε ηίηιν “An Angry Composer Forbids his Music to be Performed” 

(Ran: 1997), ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε: Έλαο νξγηζκέλνο ζπλζέηεο απαγνξεύεη λα εθηειείηαη ε κνπζηθή 

ηνπ» ηεο Shulamit Ran, ε νπνία αξρηθά ππήξμε καζήηξηα ηνπ θαη αξγόηεξα ζπλάδειθνο ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγνπ, ζθηαγξαθεί κε πιήξε ζαθήλεηα ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο.   

 

Ο εθξεθηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ Shapey ήηαλ γλσζηόο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αιιά θαη ζηνπο 

επξύηεξνπο κνπζηθνύο, θαιιηηερληθνύο θαη αθαδεκατθνύο θύθινπο ηνπ ηθάγνπ, ηεο Νέαο Τόξθεο θαη 

ηεο Φηιαδέιθεηαο.  Γλσζηή ήηαλ θαη ε όρη „ηόζν αγαζηή‟ ζρέζε ηνπ κε ην καέζηξν θαη θαιιηηερληθό 

δηεπζπληή ηεο πκθσληθήο ηνπ ηθάγνπ Sir George Solti, ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980.   

Άθξσο πεξηγξαθηθό είλαη ην άξζξν ηνπ Kyle Gann ζηελ εθεκεξίδα ηεο Νέαο Τόξθεο The Village 

Voice ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2002, όπνπ απέξηηηα εθθξάδεη ηελ σκή πξαγκαηηθόηεηα σο εμήο: «Οη κνπζηθνί 

ηνπ ηθάγνπ ηνλ έηξεκαλ [ην Shapey]» θαη ζπλερίδεη, «ε πην ελδηαθέξνπζα αλάκλεζε είλαη από ηε 

ζπλαπιία ηνπ Κνπαξηέηνπ Arditti ζην ηθάγν, όπνπ έηπρε λα θάζνκαη δίπια ζην Shapey.  Γηα ηηο 

επόκελεο δύν ώξεο θαη ελώ ην [Κνπαξηέην] Arditti έπαηδε Ξελάθε, Cage θαη άιινπο ζύγρξνλνπο 

ζπλζέηεο (contemporary masters)», γξάθεη ν Kyle Gann, «κπνξνύζα λα παξαθνινπζήζσ ηηο 

θαθνγξακκέλεο ζεκεηώζεηο ηνπ Shapey πνπ ηηο έδηλε δίπια ζηελ ηόζν ππνκνλεηηθή θαη ζπγθαηαβαηηθή 

ζύδπγν ηνπ: Σν ιέλε κνπζηθή απηό;! θνππίδηα! (They call this MUSIC?!  This is shit!)».  Καη 

ζπλερίδεη ν Kyle Gann – ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε: δελ κπνξώ λα μεράζσ όηαλ ν Shapey έγξαςε πάλσ 

ζηελ αίηεζε ηνπ γηα ην Guggenheim Grant “FUCK YOU.”   

Όζν γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλαπιία ηνπ Κνπαξηέηνπ Arditti ζην Mandel Hall ζην ηθάγν, είρε ηελ ηύρε λα 

παξαθνινπζήζεη θαη ν ζπγγξαθέαο απηνύ ηνπ άξζξνπ.  Ζ απνδνρή από ην αθξναηήξην ηόζν γηα ην 

κνπζηθό πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπλαπιίαο όζν θαη ηεο εξκελείαο ππήξμε εμαηξεηηθή.  Σα 

–ρσξίο ππεξβνιή- απνζεσηηθά παξαηεηακέλα ρεηξνθξνηήκαηα θαη ηα έληνλα επηθσλήκαηα ησλ 

αθξναηώλ επηβξάβεπζαλ  κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηε ζπλαπιία ηνπ Κνπαξηέηνπ Arditti, ελώ ν ηύπνο 

έγξαθε εθζεηαζηηθά ζρόιηα γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε ζπλαπιία.  

 

Ο Ralph Shapey ππήξμε ζπρλά νμύζπκνο θαη θαπζηηθόο γηαηί πίζηεπε όηη ε ζύγρξνλε κνπζηθή από 

δεκηνπξγηθή πνπ ήηαλ αξρηθά, είρε κεηαιιαρζεί ζε ζηείξα, γεγνλόο πνπ ηνλ εμόξγηδε.  ε ζπδεηήζεηο, 

ζπρλά επαλαιάκβαλε πόζν ηνλ απνγνήηεπε λα αθνύεη καζεηέο ηνπ λα ιέλε όηη έρνπλ επεξεαζηεί από 

ηνπο Boulez, Ligeti, Stockhausen θαη άθελαλ εθηόο ηνπο Haydn, Mozart, Beethoven.  Ο Shapey 

ππήξμε ζπλεηδεηνπνηεκέλνο κνπζηθόο θαη ζπλζέηεο, κειεηνύζε ζπζηεκαηηθά ηα έξγα ησλ κεγάισλ 

θιαζηθώλ θαη ξνκαληηθώλ ζπλζεηώλ, ελώ ήηαλ αδηάθνξνο γηα ηα έξγα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ „απόιπην 

ζεηξατζκό,‟ (πρ. Babbitt) ή ζην „αλεμέιεγθηα ηπραίν‟ (πρ. Cage).  Ο Shapey ζεσξνύζε ην Grosse Fuge 

ζε ηb, op 133 γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ ηνπ Μπεηόβελ σο ην πην ζπκκεηξηθό –θαη «ηέιεην» (perfect)- 

έξγν γξακκέλν ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο.
3
   

 

Ο ζεβαζκόο πξνο ην πξόζσπν ηνπ ήηαλ πνιύ κεγάινο θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπλζέηεο αιιά 

θαη από ηνπο κνπζηθνύο ζπλεξγάηεο ηνπ ελώ δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ππνζηήξηδαλ όηη ε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά θαη ην έξγν ηνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ δίπια ζ‟ απηό ηνπ Ives, Varèse, Beethoven θαη 

Messiaen.  Οη γηγάληηεο ερεηηθέο κάδεο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ Covenant κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ην 

έξγν ηνπ Messiaen St. Francis of Assisi, ελώ ην έβδνκν θνπαξηέην εγρόξδσλ ηνπ Shapey καο 

παξαπέκπεη ζηελ εζσηεξηθόηεηα ηνπ Μπεηνβεληθνύ ήρνπ.  Καηά ηνλ Kyle Gann, ν ζπλζέηεο πνπ 

δηέλπε παξάιιειε ηξνρηά κε απηή ηνπ Shapey ήηαλ ν Morton Feldman.  Shapey θαη Feldman είραλ 

θνηλέο αθεηεξίεο –πξνέξρνληαλ από ηηο Αλαηνιηθέο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ θαη ελώ δελ είραλ 

παλεπηζηεκηαθή παηδεία δίδαμαλ γηα πνιιά ρξόληα ζε δηαθεθξηκέλα παλεπηζηήκηα.  Παξάιιεια, 

ππήξμαλ αδηακθηζβήηεηα αληηπξνζσπεπηηθά κέιε ηεο ρνιήο ηεο Νέαο Τόξθεο θαη μερώξηδαλ γηα ηνλ 

πξνζσπηθό ηνπο ήρν θαη ηηο ηζρπξέο ηνπο απόςεηο πεξί κνπζηθήο θαη ηέρλεο γεληθόηεξα.     

 Αλ θαη –όπσο πξναλαθέξζεθε- ν Shapey δήισλε κεγάιν ζεβαζκό ζην έξγν ησλ „θιαζηθώλ‟ θαη 

„ξνκαληηθώλ‟ κνπζνπξγώλ θαη αλαγλώξηδε ηελ ηεξάζηηα επηξξνή ηνπο πάλσ ζην έξγν ηνπ, ν ήρνο ηνπ 

Shapey ήηαλ μεθάζαξα πξνζσπηθόο θαη επδηάθξηηνο, ελώ ραξαθηεξηδόηαλ από κηα εμαηξεηηθή 

                                                 
3
 πδήηεζε κε ην Ralph Shapey, 26 Ηαλνπαξίνπ 1996.   
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δπλακηθή θαη εζσηεξηθή έληαζε.  Σα ζηνηρεία απηά είλαη πνπ νδήγεζαλ ηνπο Leonard Meyer θαη 

Bernard Jacobson λα ηνπ απνδώζνπλ ην πξνζσλύκην „radical traditionalist‟ -όξν πνπ απνδέρηεθε θαη ν 

Shapey ρσξίο επηθπιάμεηο.  πρλά, ζε ζπδεηήζεηο ππνζηήξηδε όηη “he radicalizes the tradition,” ελώ 

βαζίδεηαη ζηελ παξάδνζε, ηελ αλαδεκηνπξγεί κε ξηδνζπαζηηθέο-επαλαζηαηηθέο κεζόδνπο θαη σζεί ηελ 

εμέιημε ηηρ κέζα από ηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε ζπλνρή ηνπ λένπ κε ην παιηό.   

To πεξηνδηθό The Musical Times ζε άξζξν ηνπ, κε ηίηιν „In Memoriam,‟ αλαθέξεη όηη ν Shapey 

παξαδερόηαλ πσο ην έξγν ηνπ ζπγθεξάδεη πνηνηηθά ζηνηρεία από δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη 

ζηπι θαη απνδερόηαλ ηνπο ραξαθηεξηζκνύο: (α) “a classicist structurally,” θιαζηθηζηή, γηαηί δνκεί ηα 

έξγα ηνπ πάλσ ζε θιαζηθέο θόξκεο, (β) “a romantic emotionally,” ξνκαληηθό, γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θόξηηζε πνπ αληαλαθινύλ ηα έξγα ηνπ θαη, (γ) “a modernist harmonically,” κνληεξληζηή, γηα ηνπο 

λεσηεξηζκνύο πνπ εηζήγαγε ζην ρεηξηζκό ηεο πνιπθσλίαο (αξκνλίαο).  Δπηπξνζζέησο, ην Musical 

Times αλαθέξεη όηη ζηελ πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί ε κνπζηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα θαη ζηπι, εθηόο 

από „radical traditionalist,‟ ηνπ έρνπλ απνδνζεί θαη άιινη ραξαθηεξηζκνί όπσο „romantic radical‟ θαη 

„American original.‟  Δίλαη πξνθαλέο όηη όινη νη πην πάλσ ραξαθηεξηζκνί δειώλνπλ ηε δπζθνιία θαη 

ην άγρνο ησλ «εηδηθώλ» λα ζπκπηέζνπλ ηε δπλακηθή ηεο κνπζηθήο ηνπ Shapey θάησ από κία εηηθέηα.  

Παξαηεξνύκε βέβαηα, όηη θαη ν ίδηνο δπζθνιεύεηαη λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα εληάμεη ηνλ ερεηηθό ηνπ 

θόζκν ζε έλα πιαίζην, αιιά κε ην δεκηνπξγό Shapey ζεσξώ όηη πξέπεη λα είκαζηε επηεηθείο ζην ζέκα 

ησλ όξσλ, αθξηβώο γηαηί έρεη ήδε θξηζεί –θαη κάιηζηα πνιύ απζηεξά- ζην ζέκα ησλ ήρσλ.         

 

 

Η μέθοδος 

 

Ο Ralph Shapey είλαη επξέσο γλσζηόο σο „αηνληθόο‟ ή θαη σο „ρξσκαηηθόο‟ ζπλζέηεο, ελώ ζπρλά 

πξνζζέηνπλ θαη ηνλ όξν „αληίζηημε‟ δίπια ζην όλνκά ηνπ.  Ζ εθηίκεζε απηή πξνθύπηεη από ηε κέζνδν 

ζύλζεζεο πνπ εθάξκνδε, πνπ δίδαζθε, αιιά θαη από ην ερεηηθό απνηέιεζκα ηεο κεζόδνπ ηνπ.  ηνπο 

πην πάλσ ραξαθηεξηζκνύο ν Shapey δελ κέλεη απαζήο αιιά απαληάεη κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηξόπν 

σο εμήο: «Δλώ όινη κηιάκε ηελ ίδηα γιώζζα ζπρλά αληηιακβαλόκαζηε δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα.  Γηα 

παξάδεηγκα: Δγώ πηζηεύσ πσο είκαη „ηνληθόο‟ ζπλζέηεο, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έθπιεμε» 

(Shapey 2001: 4).  Καηά ην Shapey ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ „ηνληθόηεηαο‟ θαη „ηνληθνύ 

ζπζηήκαηνο‟ („tonality‟ v.s. „tonal system‟).  Ο όξνο „ηνληθόηεηα‟ αληαλαθιά ζπγθεθξηκέλνπο 

ρεηξηζκνύο ηνπ δηαζέζηκνπ θζνγγηθνύ πιηθνύ -ηνπ θαιώο ζπγθεξαζκέλνπ „ηνληθνύ ζπζηήκαηνο‟-  ζε 

αληηζηνηρία κε ηζηνξηθέο πεξηόδνπο.  Γηα παξάδεηγκα ηα δηαζηήκαηα (3
εο

 θαη 6
εο

) πνπ αξρηθά 

ζεσξνύζαλ σο δηάθσλα θαη απέθεπγαλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην organum, ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο 

ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ θαηά πξνηεξαηόηεηα (δειαδή ζηε ιεηηνπξγηθή αξκνλία) ζε αληίζεζε κε ηηο 

θαζαξέο 4
εο

 θαη παξάιιειεο θηλήζεηο θσλώλ.  Ζ θάζεηε ηνπνζέηεζε, ιόγνπ ράξε, ηεζζάξσλ ή πέληε 

θζόγγσλ πνπ επειέγεζαλ ηπραία από ην ζύλνιν ησλ 88 θζόγγσλ ηεο έθηαζεο ηνπ πηάλνπ, δεκηνπξγεί 

κηα ζπλήρεζε Α1 πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα εθηείλεηαη ζε όιν ην πηάλν.  Ζ επαλαηνπνζέηεζε-

αλαδηάηαμε ησλ ίδησλ θζόγγσλ δεκηνπξγεί ηελ εθδνρή Α2 ηεο αξρηθήο ζπλήρεζεο Α1, πνπ κπνξνύκε 

λα ηελ εθιάβνπκε θαη σο αλαζηξνθή.  Πνηα ε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο αλαζηξνθήο ηεο Α2 θαη 

ηεο 1
εο

 αλαζηξνθήο κηαο ζπγρνξδίαο δεζπόδνπζαο κεζ‟ εβδόκεο εθηόο από ην όηη (α) ε δεζπόδνπζα 

κεζ‟ εβδόκεο αλαζηξέθεηαη ζηα πιαίζηα κηαο νθηάβαο θαη, (β) ε δεζπόδνπζα κεζ‟ εβδόκεο αλήθεη ζε 

θάπνηα(εο) ζπγθεθξηκέλε(εο) „ηνληθόηεηα(εο);  Πξνθαλώο θαη νη δύν ζπλερήζεηο (ε Α2 θαη ε 

δεζπόδνπζα κέζ εβδόκεο ζε 1
ε
 αλαζηξνθή) απνηεινύλ ζηνηρεία ελόο „ηνληθνύ ζπζηήκαηνο‟ (Shapey 

2001: 5).         

 

Ζ αθεηεξία ηεο κεζόδνπ ηνπ Ralph Shapey είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηνλ δσδεθαθζνγγηζκό 

(Schoenberg) θαη ζε ηερληθέο νξγάλσζεο ηνπ θζνγγηθνύ πιηθνύ ζηελ πξηλ ή αλεμάξηεηα από ηνλ 

δσδεθαθζνγγηζκό θαη ζεηξατζκό αηνληθόηεηα (Varèse).  Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο κεζόδνπ ηνπ Shapey 

είλαη κπνιηαζκέλε από ηελ ζπλζεηηθή αληίιεςε ηνπ Wolpe –ν νπνίνο ππήξμε δάζθαινο ηνπ Shapey 

θαη ηνλ επεξέαζε θαζνξηζηηθά.  Σνλ ηόλν θαη ην ύθνο ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ηεο γεληθόηεξεο 

αληίιεςεο ηνπ πεξί κνπζηθήο αλαπηύζζεη ζηηο πξώηεο ζειίδεο ηνπ κνλαδηθνύ ηνπ ζπγγξάκκαηνο -ζε 

κνξθή εγρεηξηδίνπ- κε ηνλ ηίηιν Basic Course of Music Composition πνπ νινθιήξσζε κε ηε βνήζεηα 

(editing) ησλ καζεηώλ ηνπ: “No „likes and dislikes‟ allowed.……  We deal only with „to know.‟” 

(“Γελ επηηξέπεηαη ην „κνπ αξέζεη ή δελ κνπ αξέζεη‟…..  Μαο ελδηαθέξεη κόλν ην [ξήκα] „γλσξίδσ‟») 

θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «ζπλζέηεο»: «Δίλαη ν αξρηηέθηνλαο ηνπ ήρνπ, ηνπ ρξόλνπ, 

ηνπ ρώξνπ θαη ηεο ξνήο».  Ο ξπζκόο, απνηειεί επίθεληξν ζπλερνύο  πξνβιεκαηηζκνύ θαη ζπδήηεζεο 

κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ελώ ήδε ζηα πξώηα θεθάιαηα ηεο κεζόδνπ ηνπ αλαθέξεη ηα εμήο: «O ξπζκόο 

είλαη ζρέδην, … κνξθή αθόκε θαη δνκή ζηε κνπζηθή» (“rhythm is design, …. shape and even structure 

to music.”). 

 



 5 

Μέζα από ηελ θξηηηθή κειέηε ηεο κεζόδνπ ηνπ Shapey, δηαπηζηώλνπκε παξαιιειίεο κε ηε κέζνδν ηνπ 

Elliott Carter σο πξνο ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ θζνγγηθνύ πιηθνύ.  O Elliott Carter νξκώκελνο από 

ειάρηζηνπο θζόγγνπο, πρ. ηξίρνξδα ή ηεηξάρνξδα (ζπλερήζεηο-ζπγρνξδίεο),
4
 εκπινύηηδε ην αξρηθό ηνπ 

πιηθό δηα κέζνπ γλσζηώλ αλαπαξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ (πρ. transpositions-κεηαθνξέο, inversions-

αλαζηξνθέο, rotations-πεξηζηξνθέο, permutations-αλαδηαηάμεηο) δεκηνπξγώληαο έηζη πξννπηηθέο 

εμέιημεο αιιά θαη ζπλνρήο, ελώ ζρεκάηηδε ζπλερήζεηο πνπ πιεξνύζαλ δύν θξηηήξηα (α) αξρηθή ηπραία 

επηινγή-ινγηθή επεμεξγαζία, (β) δηαζηεκαηηθό πεξηερόκελν (πρ. “all interval –note chords”).
5
 Αθ 

εηέξνπ ν Ralph Shape έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ έλα αξρηθό ζύλνιν (πρ. ηεηξάρνξδν), πνπ 

δεκηνπξγνύζε από ηπραίεο επηινγέο θζόγγσλ, ην εκπινύηηδε κέζα από ζρεηηθέο αλαπαξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο κε απηέο ηνπ Carter θαη δεκηνπξγνύζε ζπλερήζεηο (simultaneities) κε ζπγθεθξηκέλν επίζεο 

δηαζηεκαηηθό πεξηερόκελν.
6
 Όκσο, ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ησλ δύν ζπλζεηώλ ζην ρεηξηζκό 

παξαγσγήο/αλαπαξαγσγήο θζνγγηθώλ πιηθώλ έγθεηηαη ζε κηα ηερληθή πνπ ν Shape νλόκαδε 

„perversion‟ -„δηαζηξνθή‟ ζε ειιεληθή κεηάθξαζε πνπ πξνηηκώ λα απνθαιώ μεηαζηποθή- ε νπνία 

ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηελ αλαζηξνθή.  Καηά ηε κεηαζηξνθή (perversion) αλαπαξάγεηαη κηα αξρηθή 

νξηδόληηα δηάηαμε α (ζεηξά δηαζηεκάησλ ή θξάζε) ζε κηα άιιε β, ηεξώληαο κόλν ηηο πνηόηεηεο ησλ 

δηαζηεκάησλ ηεο αξρηθήο θπάζηρ α, αιιά όρη όιεο ηηο αθξηβείο θαηεπζύλζεηο ηνπο (αληόληα / θαηηόληα 

δηαζηήκαηα) (βιέπε παξάδεηγκα 1 –Perversions).  ‟ απηή ηε πεξίπησζε ε θπάζη α αλαπαξάγεηαη 

εκπινπηηζκέλε κε λένπο θζόγγνπο σο  β ρσξίο λα αλαηξέπεηαη ε δηαζηεκαηηθή ηεο ηνπνγξαθία.  Με 

άιια ιόγηα, ρσξίο λα αιινηώλνληαη νη εζσηεξηθέο δηαζηεκαηηθέο αλαινγίεο ηνπ αξρηθνύ 

θζνγγνζπλόινπ πξνθύπηεη έλα ζπλαθέο, εκπινπηηζκέλν κε λένπο θζόγγνπο.  Με ηε κέζνδν ηεο 

κεηαζηξνθήο  (perversion), ν ζπλζέηεο απνθηά κεγάιε επειημία ζε δεηήκαηα ρεηξηζκώλ ηνπ θζνγγηθνύ 

πιηθνύ θαη ηεο εζσηεξηθήο έληαζεο (intensity) θαη ελδερνκέλσο απνηξέπεη ηε κεραληζηηθή 

αλαπαξαγσγή θζνγγηθώλ ζηνηρείσλ βάζεη αλαζηξνθήο.  

 

  

 

 
 

 

Ο Shapey, είρε ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε δηδαθηηθή ηνπ κέζνδν, ηελ νπνία αλέπηπζζε ζην εγρεηξίδην Basic 

Course in Music Composition ζηα εμήο θεθάιαηα: πλερήζεηο (Sound Structures-Vertical), Οξηδόληηεο 

ρέζεηο (Sound Structures-Horizontal), Αληίζηημε (Counterpoint), Αλαζηξνθέο θαη Μεηαζηξνθέο 

(Inversions and Perversions), Σεηξάρνξδα θαη πλδπαζκνί (Four-Tone Circulations and 

Combinations), Μεηξηθή Μεηαηξνπία (Metric Modulation), Γηεπξπκέλα Σνληθά Κέληξα (Extended 

Key Centers).  Όπσο ν ίδηνο αλαθέξεη ζηνλ πξόινγν ηνπ εγρεηξηδίνπ, δίδαζθε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

γηα πεξηζζόηεξα από 50 ρξόληα.   

 

„Mother Lode‟ 

 
Ο Ralph Shapey απνθαινύζε Mother Lode ηελ „ηξάπεδα‟ θζνγγν-ξπζκηθώλ πιηθώλ πνπ δνκνύλ όια 

ηα έξγα πνπ έγξαςε κεηά ην 1981, ηα νπνία είλαη πεξηζζόηεξα από ζαξάληα.   
Σν πξώην έξγν, πνπ απνξξέεη από ην Mother Lode, είλαη ην Evocation No 3 γηα βηόια θαη πηάλν (1981)   

θαη κόλν ηξία έξγα ηνπ Shapey γξακκέλα κεηά ην1981 δε βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηό. 

Σα ηξία ελ ιόγσ έξγα  είλαη γξακκέλα γηα κε-κεισδηθά θξνπζηά θαη είλαη ηα εμήο: Soli for Solo 

                                                 
4
 “. . . Carter prefers the more familiar term „chord.‟”  (. . . o Carter πξνηηκά ηνλ πην γλσζηό όξν „ζπγρνξδίεο.‟) (Hopkins & Link 

2002: 7) 

 
5
 “. . .  around 1960 . . . I had employed two all-interval  4-note chords, which I came up by chance at that time and which 

formed a basis for the Double Concerto and String Quartet No. 2.  (. . . γύξσ ζην 1960. . . ρξεζηκνπνίεζα δύν όιν-δηαζηεκαηηθέο 

ηεηξάθσλεο ζπλερήζεηο πνπ ηηο θαηαζθεύαζα ηπραία θαη νη νπνίεο δεκηνύξγεζαλ ηε βάζε γηα ην Γηπιό Κνληζέξην θαη ην 

Γεύηεξν Κνπαξηέην Δγρόξδσλ (Hopkins & Link 2002: ix) 
  
6
 (Finley 1993: 129) 
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Percussion (1985), Two for One for Solo Snare Drum (1988) θαη Soli for Percussion Duo (1989). 

 

ην Mother Lode ν ζπλζέηεο ζπζηεκαηνπνηεί θαη ζπλδπάδεη ζεηξέο, ζπλερήζεηο θαη ξπζκηθό νζηηλάην.  

(Βιέπε Πίλαθα I) 

 Σα ηξία μερσξηζηά δνκηθά ζηνηρεία, όπσο παξνπζηάδνληαη από ηνλ ίδην, είλαη: (α) „Cantus Rhythm,‟  

(β) ε ζεηξά (the row), (γ) νη ζπλερήζεηο (simultaneities).
7
 

 

Πίλαθαο Η 

   

 
ηνλ Πίλαθα Η, ζηηο εμσηεξηθέο θσλέο παξνπζηάδνληαη νη ζεηξέο Po-Cantus θαη Ro-Line A (νξηδόληηα 

ζρέζε), ελώ ηηο ζπλερήζεηο (simultaneities) απνηεινύλ ζπλνιηθά νη θζόγγνη ησλ Lines A, B, C, D, E, F 

(θάζεηε ζρέζε).  Οη ηεηξάρνξδεο ζπλερήζεηο ησλ Lines B, C, D, E, πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμύ ησλ 

εμσηεξηθώλ θσλώλ (Po θαη Ro) ηνπ δηαγξάκκαηνο (Mother Lode), νλνκάδνληαη –θαηά ην Shapey- 

„assigned aggregates‟ (πξνζδηνξηζκέλεο αζξνίζεηο).  Οη «αζξνίζεηο» πξνζδηνξίδνληαη από δηαδηθαζίεο 

κεηαζηξνθήο (perversions) θαη ζπλνιηθά, καδί κε ηηο εμσηεξηθέο θσλέο, εκπεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

δηάζηεκα ηξίηεο, πέκπηεο θαη 4
εο

 απμεκέλεο.  Μεηαμύ ησλ simultaneities ππάξρνπλ θνηλνί θζόγγνη, γηα 

ιόγνπο ζπλνρήο θαη δεκηνπξγίαο ηζρπξνύ «αξκνληθνύ» ππόβαζξνπ.  Δπίζεο παξαηεξνύκε όηη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο ζπλήρεζεο κε ηελ πξώηε, νη δύν εμσηεξηθέο 

ζπλερήζεηο (simultaneities) 1 & 12 δηαθέξνπλ κόλν ζε έλα θζόγγν.  Ο Shapey ζεσξνύζε ηηο 

δηαζηεκαηηθέο απνζηάζεηο ησλ 3, 4, 8 θαη 9  εκηηόλησλ σο «ηξίηεο», ελώ ησλ 5 θαη 7 εκηηνλίσλ σο 

«πέκπηεο».         
 

Πίλαθαο ΗΗ 

ηνλ Πίλαθα ΗΗ παξνπζηάδεηαη ην „Cantus Rhythm,‟ ην νπνίν απνηεινύλ θζόγγνη ηεο ζεηξάο Po καδί κε 

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθέο αμίεο.  Με πεξηζζή εηιηθξίλεηα ν Ralph Shapey αλαθέξεη: “There‟s not much 

                                                 
7
  „Simultaneities‟ είλαη „assigned aggregates‟ γη΄ απηό ην ιόγν ζπλήζσο ρξεζηκνπνηώ ηνλ όξν „ζπλερήζεηο‟  

θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο ηoλ όξν „πξνζδηνξηζκέλεο αζξνίζεηο‟ –θαη ηα δύν εθθξάδνπλ ην ίδην. 
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to say about this rhythm except that it is the rhythm of the cantus. . . .  I have A and B so I can switch 

around . . . .  some times I use it, some times I choose not to.”  («Γελ κπνξώ λα πσ πνιιά γη‟ απηό ην 

ξπζκό εθηόο ηνπ όηη είλαη ν ξπζκόο ηνπ cantus . . . .  Έρσ ηα [ηκήκαηα] Α θαη Β γηα λα κπνξώ λα 

ελαιιάζζσ . . .  Άιινηε ην ρξεζηκνπνηώ [ην cantus rhythm], άιινηε όρη».) (Finley 1993: 128).  Όπσο 

παξαηεξνύκε ζηνλ Πίλαθα ΗΗ δηαπηζηώλνπκε ηε ζεηξατθή παξάζεζε ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ.  Σν 

Cantus Rhythm απαξηίδεηαη από ηέζζεξα κέηξα θαη δύν ξπζκηθέο εθδνρέο Α θαη Β, πξνθαλώο γηα 

ιόγνπο εκπινπηηζκνύ.   

 

Αλ θαη ζηε κνπζηθή ηνπ  Ralph Shapey ηα ηξίερα δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξόιν, απνπζηάδνπλ –κε 

ηελ νινθιεξσκέλε ζεκεηνγξαθηθή ηνπο εθδνρή- από ην δηάγξακκα ηνπ Cantus Rhythm.  

Παξαηεξνύκαη όκσο όηη ε (ξπζκηθή) αίζζεζε ηνπ ηξίερνπ ππνλνείηαη από ην ξπζκηθό κνηίβν ηνπ 

κέηξνπ ησλ 6/8
σλ

 κε ηηο ηξεηο πξώηεο ηζόρξνλεο λόηεο, νη νπνίεο ελαιιάζζνπλ θζόγγνπο (Pν: 5, 6, 7).  

Όιν ην Cantus Rhythm απνηειείηαη από „ξπζκηθέο δπάδεο‟ εθηόο από ην κέηξν ησλ 6/8
σλ

 ή θαη πξώηνπ 

κέηξνπ (ησλ 9/8
σλ

) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 2
ν
 θαη 3

ν
 ρξόλν ηνπ κέηξν, όπνπ εδώ ν Shapey κε ηνλ εηδηθό  

ξπζκηθό ρεηξηζκό θαη ζεκεηνγξαθηθή ηνπ απόδνζε, ζπλδέεη πεξίηερλα ηνπο δύν αληαγσληζηηθνύο 

(ξπζκηθνύο) πόινπο, ην 2 θαη ην 3.        

 

     Η ζειρά (Row) 

 
Οη δηαζηεκαηηθέο ζρέζεηο ηεο ζεηξάο έρνπλ πξνζεθηηθά ππνινγηζηεί.  Ζ ζεηξά απαξηίδεηαη από ηνπο 

πην θάησ θζόγγνπο: 

 
             1       2  3  4  5  6  7  8  9 10 11     12  

Po:    F#     D Eb A B G G# C Bb E F C# 

 
νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ ηελ εμήο δηαδνρή κε δηαηεηαγκέλσλ δηαζηεκάησλ (unordered pitch class 

intervals): i( 4, 1, 6, 2, 4, 1, 4, 2, 6, 1, 4).  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δηάζηεκα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κεηαμύ 12
νπ

 θαη 1
νπ

 θζόγγνπ ηεο ζεηξάο i<5>, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ζρέζεο V – I.   

Ζ ηαπηόρξνλε παξάζεζε (αληηζηηθηηθή) ηεο ζεηξάο Po κε ηε Ro δεκηνπξγεί 8 ζρέζεηο εκηηνλίσλ (2κ), 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κεηαμύ κηαο πέκπηεο θαζαξήο (5θ) θαη ηξίηεο κηθξήο (3κ) –ε πέκπηε θαζαξή 

θαη ε ηξίηε κηθξή δεκηνπξγνύλ ζπκκεηξία εθαηέξσζελ ηεο δηαδνρήο ησλ 8 εκηηνλίσλ (Zervas 1998: 6).   

 
            (1, 0)   (2, 8) (3, 9) (4, 3) (5, 5) (6, 1) (7, 2) (8, 6) (9, 4) (10, 10) (11, 11)    (12, 7) 

Po:    F#     D Eb A B G G# C Bb E F C# 

Ro:   C#     F E Bb C G# G B A Eb D F# 
             5θ      3κ 2κ 2κ 2κ 2κ 2κ 2κ 2κ 2κ 3κ 5θ 

 

πγθξίλνληαο ηα δύν εμάρνξδα ηεο Po, δει. α: 1 – 6 θαη β: 7 – 12, παξαηεξνύκε όηη δελ είλαη 

αλαζηξνθηθά ή ζπκκεηξηθά ηζνδύλακα, όκσο αλ αληηζηξέςνπκε ηελ αξρηθή ζέζε ησλ θζόγγσλ  

Β (5) - G (6) ζε G (5) – B (6) ηα δύν εμάρνξδα ζα γίλνπλ ζπκκεηξηθά θαη αλαζηξνθηθά ηζνδύλακα.   

 

         α:____________________________ β:________________________________ 
           

            (1, 0)   (2, 8) (3, 9) (4, 3) (5, 1) (6, 5) (7, 2) (8, 6) (9, 4) (10, 10) (11, 11)    (12, 7) 

Po:    F#     D Eb A G B G# C Bb E F C# 

            (-4)    (+1)       (6)       (-2)       (+4)       (-3)        (+4)       (-2)       (6)     (+1)      (-4) 
                 __________________ 

             _____________________________ 

            ____________________________________________ 

           __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

Ζ αλαδηάηαμε ησλ θζόγγσλ G θαη B δελ επηθέξεη δηαθνξνπνίεζε ζην διαζηημαηικό πεπιεσόμενο 

(interval content) ή ζην ζηαηιζηικό πίνακα διαζηημάηων (interval vector) ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ, δει. 

ζηελ πεξίπησζή καο δελ δηαθνξνπνηεί ηε 12θζνγγε ζεηξά.  To interval vector ηνπ α θαη β εμαρόξδνπ 

είλαη ην ίδην ιόγσ ηζνδπλακίαο (i.v.: <2 2 3 4 3 1>).  ηα αλαζηξνθηθά (ζπκκεηξηθά) ηζνδύλακα 

ζύλνια ε ππόηςπη διαδοσή διαζηημάηων (prime order) είλαη ίδηα κε απηήλ ηεο καπκινικήρ διαδοσήρ 

(retrograde order).  Γηα θάζε πεξίπησζε αλαζηξνθηθήο ηζνδπλακίαο ηζρύεη ν ηύπνο TxI, όπνπ ν 

αλαζηξνθηθόο δείθηεο x είλαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ηνπ πξώηνπ κε ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ησλ δύν 

εμαρόξδσλ, a + b = x (όπνπ a1, a2, . . . a6 ζηνηρεία ηνπ α εμαρόξδνπ θαη b6, b5, . . . b1 ζηνηρεία ηνπ β 

εμαρόξδνπ).  Οπόηε, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εμάρνξδα ηεο ζεηξάο ηνπ Shapey ηζρύεη ην εμήο:   



 8 

 

 α: 0 8 9 3 1 5 
 

 β:  7 11 10 4 6 2  x=7 δει. Τ7Ι 

  
       Τ7 Ι 

Ζ ηζνδπλακία δύν εμαρόξδσλ ζπλνιηθά εθθξάδεηαη:   α --------------------- β 

 

O αλαζηξνθηθόο δείθηεο x=7 θαζνξίδεη ηελ ηζνδπλακία θαη δηαζθαιίδεη ην “canonical ordering”
8
 ηε 

διάηαξη κανόνα (Rahn 1980: 91).  Δθόζνλ ηζρύεη ν πην πάλσ ηύπνο ζα ηζρύεη θαη ε πην θάησ κλάζη 

ιζοδςναμίαρ (equivalence class) δηαηππσκέλε σο εμήο:  (η) -a+x=b θαη  (ηη) -b+x=a    

 (Αληηθαηαζηάζεηο, πρ.(η): -12+7=7 mod. 12, (ηη): -7+7=0  mod 12) όπνπ ην αξλεηηθό πξόζεκν πξηλ 

από ηα ζηνηρεία ηνπ ελόο εμαρόξδνπ απνδίδεη ηελ αλαζηξνθηθή ζρέζε, ελώ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 

αληηθαηνπηξίδεη ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ εμαρόξδνπ.  Ζ πην αληηπξνζσπεπηηθή απεηθόληζε (set-type) 

ηζνδπλακίαο ησλ α θαη β είλαη: (0, 1, 3, 5, 8, 9)Tn/TnI. 

 

 

Το αποηέλεζμα 

 

ηε ζπλερεία ζα παξνπζηαζηνύλ ζπλνπηηθέο αλαιύζεηο έξγσλ ηνπ Shapey γξακκέλσλ κεηά ην 1981 ηα 

νπνία βαζίδεη ζην Mother Lode.   

 

Evocation No 3 for viola and piano (1981)  

 

H ζεηξά Po απνδίδεηαη αξρηθά από ηε βηόια ζηα κέηξα 1-3.  Καηόπηλ ε βηόια παξνπζηάδεη κεισδηθέο 

θξάζεηο βαζηζκέλεο ζηα simultaneities 1 σο 12.  Tν πηάλν ζπλνδεύεη ηε βηόια κε 12 ζπλερήζεηο 

(simultaneities) ζηα κέηξα 2-3.  Όιν ην έξγν βαζίδεηαη ζην θζνγγηθό πιηθό ηνπ Mother Lode, ελώ ηα 

ξπζκηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ην Cantus Rhythm, ηα νπνία θαη αλαπηύζζνληαη θαηά ηε ξνή ηνπ 

έξγνπ.  

 

Kroslish Sonate for cello and piano (1987) 

 

To Kroslish Sonate απνηειείηαη από ηξία κέξε θαη είλαη γξακκέλν γηα ηνπο Joel Krosnick, cello θαη 

Gilbert Kalish, piano, από ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ (Schwartz & Godfrey 

1993: 478).  Ζ νλάηα παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή δηαύγεηα ζηε δνκή θαη θίλεζε πνπ δηαπεξλά αθόκα θαη 

ηηο πην ζπληεξεηηθέο ζπλήζεηεο αθξόαζεο.  Βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην θζνγγηθό πιηθό ηνπ Mother 

Lode, ελώ νη ξπζκηθέο αμίεο παξνπζηάδνληαη παξαιιαγκέλεο από ηελ αξρή.  Σν πηάλν αλαπηύζζεη 

ζπλερήζεηο (simultaneities) 1 – 12 θαη ην cello πξσηνπαξνπζηάδεη ηεηξάθσλεο ζπλερήζεηο ζηηο νπνίεο 

ν εμσηεξηθόο-ςειόηεξνο θζόγγνο πξνέξρεηαη από ηελ Po 1-12, ελώ νη ππόινηπνη ρακειόηεξνη θζόγγνη 

πξνθύπηνπλ από ηε δηαδνρή ησλ ζπλερήζεσλ, πηζαλώο κε θξηηήξην ηηο δπλαηόηεηεο εθηέιεζεο ηνπο 

από ην cello, δει. δπλαηόηεηα δαθηπιηζκώλ (πίλαθαο ΗΗΗ).  Σν πξώην θαη ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ κε ηελ 

έλδεημε Maestoso ηζνξξνπεί από ην Delicato δεύηεξν κέξνο κε ηελ αηειείσηε ιπξηθή κεισδία ηνπ 

cello θαη ηηο ήζπρεο “bell-like” ζπλερήζεηο πνπ απνδίδνληαη από ην πηάλν.  Σν πξώην κέξνο είλαη ζε 

κνξθή θέμα και παπαλλαγέρ, ην δεύηεξν βαζίδεηαη ζε αλνηρηή θόξκα, κε καθξέο κεισδηθέο θξάζεηο)  

πνπ ζπλνδεύεηαη από ζπλερήζεηο θαη αξπηζκνύο.  Σν ηξίην κέξνο απνηειείηαη από ηξία επδηάθξηηα 

ηκήκαηα πνπ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ θαη σο ΑΒΑ΄-CODA.  ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ κέξνπο 

αλαβηώλνπλ πιηθά από ην πξώην κέξνο –ηα νπνία νινθιεξώλνληαη ζηα πιαίζηα 12 κέηξσλ ζπλδένληαο 

κ‟ απηό ηνλ ηξόπν ηνλ αξηζκό 12 (12 θζόγγνη ηεο ζεηξάο) κε ηε κνξθή ηνπ έξγνπ.  Με άιια ιόγηα ν 

ζπλζέηεο πξνζδίδεη καθξνδνκηθή ππόζηαζε ζην άζξνηζκα ησλ θζόγγσλ ηεο ζεηξάο.  Καηόπηλ, 

αθνινπζεί έλα ηκήκα„Quasi scherzo‟ κε αλάιαθξεο θξάζεηο δεθάησλ έθησλ θαη δσληαλό ηέκπν σο ηελ 

επηζηξνθή –κεηά από δεθαελλέα κέηξα- ηνπ ηειηθνύ Maestoso, ην νπνίν ιεηηνπξγεί εδώ σο CODA θαη 

δίλεη ην έλαπζκα ζηνλ αθξναηή λα αλαπιάζεη ζηνηρεία θαη δηαζέζεηο απ‟ όιν ην πξνεγνύκελν 

άθνπζκα.  Ζ δηαξθήο πεξηζηξνθή ησλ νζηηλάησλ κεηαμύ ηζέινπ θαη πηάλνπ, δεκηνπξγνύλ δηαθξηηά 

ερεηηθά ζηξώκαηα ζε ηξία επίπεδα θαη καο παξαπέκπνπλ ζε ηερληθέο ζην ηζνξπζκηθό κνηέην.  Σν 

Kroslish Sonate είλαη ραξαθηεξηζηηθά δξακαηηθό έξγν θαη εμαηξεηηθά δεμηνηερληθό.  

 

 

                                                 
8
 “An inversionally symmetrical set always has a „canonical ordering‟ whose interval series is its own retrograde (retrograde-

symmetrical).” «(Έλα αλαζηξνθηθά ζπκκεηξηθό ζύλνιν βξίζθεηαη πάληα ζε „δηάηαμε θαλόλα‟ όπνπ ε [αξρηθή] δηαδνρή 
δηαζηεκάησλ ηος ηαπηόρξνλα είλαη θαη ε θαξθηληθή (θαξθηληθά-ζπκκεηξηθό)».  
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Πίλαθαο ΗΗΗ 

     Kroslish Sonate (1
ν
 κέηξν) 

 
 

 

Concertante No 2 for alto saxophone and fourteen players (1987) 

 

Σν Concertante No2 είλαη γξακκέλν γηα άιην ζαμόθσλν (ζόιν) θαη δεθαηέζζεξα όξγαλα:  

   

 θιάνπην  / πίθνιν / κπάζν θιάνπην (έλαο εθηειεζηήο),  

 όκπνε / αγγιηθό θόξλν (έλαο εθηειεζηήο),  

 θνπαξηίλν / κπάζν θιαξηλέλν (έλαο εθηειεζηήο),  

 θαγθόην / θόληξα θαγθόην (έλαο εθηειεζηήο),  

 θόξλν,  

 ηξνκπέηα / πίθνιν ηξνκπέηα (έλαο εθηειεζηήο),  

 κπάζν ηξνκπόλη,  

 ηξεηο εθηειεζηέο θξνπζηώλ (ζε αληίζηνηρα ζύλνια κεισδηθώλ θαη κε-κεισδηθώλ θξνπζηώλ),  

 βηνιί Η,  

 βηνιί ΗΗ / βηόια (έλαο εθηειεζηήο),  

 ηζέιν,  

 θόληξα κπάζν.  

 

Σν έξγν απηό βαζίδεηαη –ζρεδόλ απνθιεηζηηθά- ζην θζνγγηθό αιιά θαη ξπζκηθό πιηθό ηνπ Mother 

Lode, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ εθδνρή, αιιά θαη παξαιιαγκέλν.  Σν ζνιηζηηθό κέξνο, 

πνπ απνδίδεηαη από ην άιην ζαμόθσλν, είλαη εκθαλώο πην ζύλζεην από ηα κέξε ησλ άιισλ νξγάλσλ 

γηαηί εθηόο από ηε κεγάιε ηερληθή δπζθνιία παξνπζηάδεη θαη εμαηξεηηθή ξπζκηθή πνιππινθόηεηα.  

Μηα γεληθή παξαηήξεζε κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηηο εμήο επηζεκάλζεηο:  Σν κέξνο ηνπ Cantus 

Rhythm παξνπζηάδεηαη, ζόιν ή δηπιαζηαζκέλν από ην θόληξα θαγθόην, ην κπάζν ηξνκπόλη θαη ην 

θόληξα κπάζν θαη δεκηνπξγεί έλα ηζρπξό ξπζκηθό θαη αξκνληθό ππόβαζξν.  Σα ελδηάκεζα 

ζπλνδεπηηθά πιηθά απνδίδνληαη από νκάδεο ζρεηηθώλ νξγάλσλ (πλεπζηά, θξνπζηά, έγρνξδα) θαη 

ηέινο, ηα θξνπζηά όξγαλα παξνπζηάδνπλ επαλαιακβαλόκελα ηζνξπζκηθά ostinati.  Σν έξγν 

απνηειείηαη από ηξία κέξε: Η. Variations, II. Rondo-Scherzo, ΗΗΗ. Passacaglia.  Σν πξώην κέξνο αξρίδεη 

κε ην άιην ζαμόθσλν λα εθηειεί ηε ζόιν θξάζε βαζηζκέλε ζηε ζεηξά Po.  To κπάζν ηξνκπόλη θαη ην 

θόληξα κπάζν παξνπζηάδνπλ ην Cantus Rhythm (Po), θαη ε πίθνιν ηξνκπέηα ηελ Ro, ελώ ηα άιια 

όξγαλα παξνπζηάδνπλ simultaneities.  Σν Concertante No2 δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιπξπζκία θαη έληνλα 

«δηάθσλε» πνιπθσλία ηνπ.  Οη ζύλζεηεο πνιπξπζκίεο θαη νη ππθλέο ερεηηθέο κάδεο είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ηαπηόρξνλεο παξάζεζεο αζύκκεηξσλ ostinati, πςειώλ εληάζεσλ (ff), ζπλερνύο ελαιιαγήο 

ζύλζεησλ κέηξσλ, ζπρλήο ρξήζεο αθξαίσλ πεξηνρώλ ησλ νξγάλσλ, ελώ ε ξνή εμαζθαιίδεηαη από ηηο 

ζπλερείο ξπζκηθέο κεηαηξνπίεο θαζώο θαη ηε κίκεζε θσλώλ (canonic imitation).  Σν πξώην κέξνο αλ 

θαη νλνκάδεηαη Variations, δελ αληαπνθξίλεηαη απόιπηα ζηε ζπγθεθξηκέλε θόξκα.  πρλά θαηά ηε 

εμέιημε ηνπ πξώηνπ κέξνπο ζεκαηηθά ζηνηρεία θαη ostinati επαλέξρνληαη κε ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή ή 

παξαιιαγκέλα παξαπέκπνληαο καο ζε κνξθή Rondo.  Σν πξώην κέξνο ηνπ Concertante No 2 

αληαλαθιά κηα πνιπκνξθία, ε νπνία πξνθύπηεη άιινηε από ηε ζπλύπαξμε ραξαθηεξηζηηθώλ από 

δηαθνξεηηθέο θόξκεο θαη άιινηε από ην κεηαζρεκαηηζκό ζηνηρείσλ κηαο κνξθήο ζε κηα άιιε. Ζ 

πνιπκνξθία πνπ πξναλέθεξα δηαπεξλά κέζα από ηηο κνξθέο Variations, Rondo, Καλόλα θαη όια καδί 
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κέζα από κηα κηληκαιηζηηθή-ππλσηηθή αίζζεζε πνπ γελληέηαη από ηελ νηθνλνκία ζηε ρξήζε ησλ 

πιηθώλ.  Όιν ην έξγν βαζίδεηαη ζηηο ζεηξέο Po, Ro, P5, P7,  θαη R7 θαη ζηηο ζπλερήζεηο ηνπ Mother 

Lode.  Ζ επηινγή ησλ ζεηξώλ ζηα επίπεδα ηνπ 0, 5 θαη 7 καο ζπκίδνπλ αλάινγνπο ρεηξηζκνύο ηνπ 

Schoenberg, αιιά θαη άιισλ ζπλζεηώλ, νη νπνίνη πξνζδνθνύζαλ ζε κηα ιίγν σο πνιύ «ιεηηνπξγηθή» 

ζρέζε ελόο θαηά ηα άιια «αηνληθνύ» θζνγγηθνύ πεξηβάιινληνο ή ηνπιάρηζηνλ επηδίσθαλ λα 

ππνλνήζνπλ ηελ επηβνιή ηζνξξνπίαο ζε έλα «ηνληθό ζύζηεκα» κέζα από ηε δηαπάιε ησλ θπγνθέληξσλ 

θαη θεληξνκόισλ ηάζεσλ ηεο Γεζπόδνπζαο-V κε ηελ Σνληθή-Η.  Σέινο, νη πξνζεθηηθνί ππνινγηζκνί 

δηαθνξεηηθώλ παξακέηξσλ πνπ δηαπιέθνληαη ζην έξγν, όπσο ν αξηζκόο ησλ νξγάλσλ, ησλ κέηξσλ, ησλ 

ηκεκάησλ, θαζώο θαη νη ελαιιαγέο κέηξσλ-ξπζκηθώλ αγσγώλ, κνηίβσλ θαη θζνγγηθώλ πιηθώλ, 

νξζώλνπλ έλα ζηέξεν θαη ζπκκεηξηθό ερεηηθό νηθνδόκεκα πάλσ ζηηο αλαινγίεο (ratios) 6:4 θαη 7:5.  

 

ηνλ πίλαθα ΗV παξνπζηάδεηαη ην 1
ν
 κέηξν ηνπ πξώηνπ κέξνπο.         

         

Πίλαθαο ΗV 

 

Concertante No 2 (1
ν
 κέηξν) 

 

 

 
 

 

 

Ροή ζηο άπειρο 

 

Ωο επίινγν ηνπ θεηκέλνπ κνπ γηα ην έξγν θαη ην βίν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δάζθαινπ, καέζηξνπ θαη 

ζπλζέηε Ralph Shapey παξαζέησ ιίγα ιόγηα πνπ πεγάδνπλ από ηνλ ίδην θαη αληηθαηνπηξίδνπλ, κε ην  

ζαθή θαη ιηηό ηος ιόγν, ηε κνπζηθή ηος ζπλείδεζε:  «πλζέηεο είλαη ν αξρηηέθηνλαο ηνπ ήρνπ, ηνπ 

ρξόλνπ, ηνπ ρώξνπ θαη ηεο ξνήο.  O ξπζκόο είλαη ζρήκα, … κνξθή αθόκε θαη δνκή ζηε κνπζηθή.   

Πηζηεύσ πσο εμαηξεηηθό έξγν ηέρλεο είλαη απηό πνπ κεηαηξέπεη κηα απεηξνειάρηζηε-

ζηηγκηαία θαηάζηαζε ζε δηαρξνληθή, ζε καηάζηαζη ζηο άπειπο». 
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