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Βίοι & Πολιτείες

ª·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¶ÈÎ¿ÛÔ, ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ ∆˙fiÈ˜,
·ÏÏ¿ ÙÚ¤ÌÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ™¤ÓÌÂÚÁÎ. ∏ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È
ı‡Ì· ÌÈ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË˜.
O AÏÂÍ ƒÔ˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ó· ÙË Ï‡ÛÂÈ.

Aλεξ Ρος

λάχιστες περιπτώσεις µπορεί να διδαχτούν κάποια
πράγµατα γύρω από τη µουσική του 19ου, αλλά ποτέ του
20ού αιώνα».
∏ ·Ê‹ÁËÛ‹ Û·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ
1906 ÌÂ ÙËÓ ÚÂÌÈ¤Ú· ÙË˜
«™·ÏÒÌË˜» ÙÔ˘ ™ÙÚ¿Ô˘˜, ÛÙÔ
°ÎÚ·Ù˜. ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÏ›Ì·
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÂËÚ¤·ÛÂ ÙË Û‡ÓıÂÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ fiÂÚ·˜;

Παγκοσµίου Πολέµου, την
ταραχώδη ∆ηµοκρατία της
Βαϊµάρης στο Βερολίνο, την
άνοδο του ναζισµού, τον σοβιετικό τρόµο, τα χρόνια του
Ψυχρού Πολέµου.

«Εµµέσως, ναι. Πρόκειται
για µια σύνθεση που ισορροπεί ανάµεσα στον 19ο και
τον 20ό αιώνα. Ενώ µε έναν
τρόπο είναι πολύ ροµαντική,
έχουµε ξαφνικά αυτόν τον εντελώς νέο ήχο, αυτήν τη
διαφωνία, κάποιαν ιδιαίτερη
τραχύτητα στη δοµή, που είναι προϊόντα του 20ού αιώνα και υπαινίσσονταν τη συνάντηση και τη σύγκρουση
ανάµεσα σε διαφορετικές
κουλτούρες. Υποθέτω πως ο

¶·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ Ò˜ ÛÂ‡‰Ô˘ÌÂ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÂ›· ÁÈ· Ó·
‰Ô‡ÌÂ ¶ÈÎ¿ÛÔ Î·È ¶fiÏÔÎ,
‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ ∫¿ÊÎ· Î·È
∆˙fiÈ˜, ·ÏÏ¿ ıÂˆÚÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ È‰¤· ÁÈ· ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÈÒÓ· Ô ™¤ÓÌÂÚÁÎ Î·È Ô
™ÈÌ¤ÏÈÔ˘˜...

«Ναι, είναι µυστήριο. Νο-

Το σάουντρακ
του 20 ού αιώνα

µίζω πως έχει να κάνει µε το
γεγονός πως οι άνθρωποι
έρχονται σε επαφή µε τη µοντέρνα τέχνη του 20ού αιώνα σε µικρή ηλικία. Oλα τα
παιδιά µαθαίνουν στο σχολείο για τον Πικάσο και κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία. Ακόµη κι
αν η µοντέρνα τέχνη τα
µπερδεύει ή τα ξενίζει σε τόσο µικρή ηλικία, µε τον καιρό εκπαιδεύονται, µαθαίνουν να την εκτιµούν και να
την αγαπούν. Κάπως έτσι εξοικειώνονται στην πορεία
των σπουδών τους και µε τα
λογοτεχνικά κείµενα και τη
θεωρία της λογοτεχνίας.
Oσον αφορά, όµως, τη µουσική τους παιδεία, η κατάσταση είναι διαφορετική.
Συνήθως, στο σχολείο,
δεν έρχονται καθόλου
σε επαφή µε την κλασική µουσική. Σε ε-

Στράους είχε στον νου του
την εποχή της γέννησης του
Ιησού και τις διάφορες
κουλτούρες της Μέσης Ανατολής εκείνη την περίοδο.
Και νοµίζω πως η όπερα λειτουργούσε σαν µεταφορά
για την Ευρώπη του καιρού
του, που βίωνε µια περίοδο
αστάθειας, ρήξης µε τον παλιό κόσµο».

DAVID MICHALEK

∆

ο βιβλίο του «The Rest
is Noise, Listening to
the 20th Century» είναι µια πολιτισµική ιστορία
της κλασικής µουσικής του
20ού αιώνα. Και εκδοτικό
φαινόµενο.
«Σύµφωνα µε την κυρίαρχη άποψη, µετά το 1900 γεννιόταν µόνο περίπλοκη, µοντέρνα µουσική που ακούγεται σαν θόρυβος. Γι’ αυτό
και η ειρωνεία στον τίτλο»,
λέει ο Aλεξ Ρος, εξηγώντας
γιατί διάλεξε να παραφράσει
τα τελευταία λόγια του
Aµλετ. O σαραντάχρονος
δηµοσιογράφος έχει χαρακτηριστεί «ο καλύτερος ακροατής στην Αµερική». Το
βιβλίο του «Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος. Ακούγοντας
τον 20ό αιώνα», που εκδόθηκε πέρσι, βρίσκεται στην
έβδοµη ανατύπωση και µεταφράζεται σε 14 γλώσσες.
Hταν υποψήφιο για το
Βραβείο Πούλιτζερ, κέρδισε το βραβείο της Εθνικής
Eνωσης Κριτικών Βιβλίου
και οι «Τάιµς της Νέας
Υόρκης» το συµπεριέλαβαν
στα δέκα καλύτερα βιβλία
του 2007. Αυτό το µπεστ σέλερ των 600 σελίδων θεωρείται ήδη κλασικό.
Από τη Βιέννη και το Παρίσι των αρχών του περασµένου αιώνα, όπου ο Σένµπεργκ και ο Στραβίνσκι θα προκαλούσαν δύο από τα πιο
διάσηµα σκάνδαλα στην ιστορία της µουσικής, έως
τον µινιµαλισµό του Τζον
Aνταµς, ο Aλεξ Ρος παρασύρει τον αναγνώστη σε µια
γοητευτική περιπλάνηση
που φωτίζει τη σχέση ανάµεσα στα µουσικά ρεύµατα,
τους συνθέτες, τα προσωπικά τους δράµατα και τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες
στις οποίες έζησαν και δηµιούργησαν – τη φρίκη του Α’

∞¶√ ∆∏¡
∫∞∆∂ƒπ¡∞ √π∫√¡√ª∞∫√À

∞Ó ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú·ÙÚ·‚ËÁÌ¤ÓÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÔÓÙ·Ó, ·ÓÙ› Ó·
ÙÈ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿;

«Με επιφύλαξη, θα έλεγα ναι. Ενστικτωδώς και
µόνο, έχω την εντύπωση πως αυτό συµβαίνει µε την “Ιεροτελεστία της Aνοιξης”, το 1913 στο

Παρίσι, µια πρωτεύουσα που
εξακολουθούσε να είναι πολύ αριστοκρατική. Υπήρχε
πρωτόγονη ενέργεια στη
µουσική του Στραβίνσκι που
ερχόταν από κάπου πολύ
µακριά και ταυτόχρονα υπήρχε µια νέα αντίληψη για
τον ρυθµό, που παρεµπιπτόντως έµελλε να έχει τεράστια επιρροή στη µουσική
δηµιουργία των επόµενων
δεκαετιών. Eχω την αίσθηση
πως η “Ιεροτελεστία” ήταν
προφητικό έργο, µε την έννοια πως προέβλεπε αυτό
που θα ερχόταν – η τάξη
πραγµάτων στην Ευρώπη θα
διαλυόταν και νέες φωνές,
µη ευρωπαϊκές, µη δυτικές
θα έρχονταν στο προσκήνιο.
Και παρόλο που δεν είναι
κάτι που µπορεί να αποδειχτεί, νοµίζω πως προβλέπει
επίσης την ανάδυση της µαζικής κουλτούρας».
OÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› Û˘Óı¤ÙÂ˜ Ò˜ ÂËÚÂ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË ÙË˜ Ù˙·˙;

«OΣτραβίνσκι ήταν ανάµεσα στους πρώτους που αντιλήφθηκαν τη σηµασία
της τζαζ, αµέσως µετά το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. Επίσης ο Νταριούς
Μιγιό ήταν λάτρης της τζαζ
και η “∆ηµιουργία του Κόσµου” παραµένει, κατά τη
γνώµη µου, µία από τις καλύτερες κλασικές συνθέσεις
που στηρίζονται στην τζαζ.
Κι έπειτα υπάρχει το φαινόµενο Τζορτζ Γκέρσουιν –
είναι ένας κλασικός συνθέτης µε επιρροές από την
τζαζ, ή ξεκίνησε ως συνθέτης τζαζ και εξελίχτηκε σε
κλασικό; Υπήρξαν περίοδοι, ειδικά στη Νέα Υόρκη
των δεκαετιών του ’20 και
του ’30, που οι δύο κόσµοι
βρίσκονταν πολύ κοντά και
οι συνθέτες κινούνταν ανάµεσα στα δύο είδη, πράγµα
που σηµαίνει πως είναι αδύνατο να τους κατατάξεις
αυστηρά σε ένα είδος».
∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ Ã›ÙÏÂÚ
Î·È ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ fiÛÔ ÂËÚ¤·ÛÂ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜;

«Οι δεκαετίες του ’30 και

