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C r i t i c’s P o i n t
Ἡ Γκουµπαϊντούύλινα ἀκούύσιος κράάχτης
θρασύύτατης ρωσικῆς ἀταλαντωσύύνης!
―――――――――
Σύύµπτωµα γιὰ οἰκουµενικὸ προβληµατισµόό:
νὰ ποῦ χρειάάζεται ἡ κριτικήή!

8/2017.

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ἢ ἄλλης τέέχνης, δὲν εἶναι µόόνον ὁ ὁσονδήήποτε
ἐνήήµερος καὶ ἐµπεριστατωµέένος θωπευτὴς ὤτων εὐηκόόων ποὺ ἔχουν πεισθεῖ, οὕτως ἢ ἄλλως, γιὰ τὸ διαµέέτρηµα λ.χ. ἑνὸς Μητρόόπουλου ἢ µιᾶς
Κάάλλας, βάάζοντας ὠτοασπίίδες καὶ στὸ παραµικρόότερο ἀλλάά... Ὁ κριτικόός, πιστεύύω, ἔχει ἱερὸ χρέέος νὰ κρατᾶ γιαταγάάνι πάάντα ἕτοιµο νὰ θερίίσει
κεφάάλια Μεδουσῶν, γεννηµάάτων ἰδιοτελέέστατων συρµῶν ποὺ λανσάάρουν
καὶ ἐπιβάάλλουν διὰ τῶν ΜΜΕ οἱ σατανικόότερες τῶν ὁλιγαρχιῶν: πρωτίίστως ποτὲ µὴν ξεχνᾶτε ὅτι τὸ 99% τοῦ πλανητικοῦ πλούύτου, κατέέχει
µόόλις τὸ 1% τοῦ πληθυσµοῦ του ―6.3 δὶς ψυχῶν. Ἐπὶ τὸ ἔργον λοιπόόν:
Σχολιάάζεται ἡ τελευταίία συναυλίία τοῦ πάάντοτε θαυµάάσιου ὡς
ποιόότητα συµµετεχόόντων ἐκτελεστῶν καὶ ἑρµηνειῶν dissonArt Ensemble, ποὺ, κατὰ τὸν ἱστόότοπόό τους, εἶναι ἤδη 12 ἐτῶν―ἱδρύύθηκε τὸ 2005
ἀπὸ Θεσσαλονικεῖς µουσικούύς. Ἀλησµόόνητη παραµέένει ἡ τελευταίία ἐµφάάνισήή τους: ὑπὸ τὸ ἐξαίίρετο ἀρχιµουσικὸ Βλαδίίµηρο Συµεωνίίδη, ἐγκαινίίασαν (29 καὶ 30.6.2017) τἠν Ἐναλλακτικὴ Σκηνὴ τῆς Λυρικῆς, µέέ
ἔργα Γιάάννη Χρήήστου (1926-1970), τὴν Ἀναπαράάσταση Ι ἄστρωνκατοιδανυκτέέρων ὁµήήγυριν καὶ τὴν Κυρίία µὲ τὴ Στρυχνίίνη, µὲ ἐκτελέέσεις
ἀπείίρως καλλίίτερες ἐκείίνων τῆς παγκόόσµιας «πρώώτης» τους, ζῶντος τοῦ
µεγάάλου συνθέέτου, ποὺ εἶχα παρακολουθήήσει. Ἀλλὰ καὶ ὡς τόότε δὲν εἶχα
τὴν παραµικρὴν ἀρνητικὴ ἐµπειρίία ἀπ' αὐτόό. Οὔτε καὶ τώώρα ἔχω µὲ τὶς
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ἑρµηνευτικὲς ἐπιδόόσεις του, ἀκόόµη µετὰ τὴν τελευταίία συναυλίία, ποὺ
ἁπλῶς δὲν ἔπρεπε κἂν νὰ δοθεῖ. Ἦταν κατακλείίδα τριῶν ἐκδηλώώσεων
τοῦ σηµερινοῦ, κρατικοῦ πιὰ Μεγάάρου (πούύ, ἐν παρόόδῳ, τὰ πάάει πολὺ
καλλίίτερα τοῦ προσδοκωµέένου) µὲ τὸν... «µεταµοντέέρνο» τίίτλο ΑΠΟ ΤΗ
ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ. Ἀντιπαρέέρχεσαι τέέτοιες γελοιόότητες, ὅταν τὸ
ἀποτέέλεσµα εἶναι καλόό. Ἐδῶ δὲν ἦταν. Ὅ,τι προσέέλκυσε, ἀγαπητὸ συνάάδελφο καὶ µέένα, στὴν ἐκδήήλωση ἦταν τὸ ὄνοµα τῆς τρισµέέγιστης
Γκουµπαϊντούύλινα στὸ πρόόγραµµα. Πάάντα σεβόόµουν τὴν προσφοράά της
ἀλλὰ τὸ διαµέέτρηµάά της (τὴ θεωρῶ πιὰ ἀπὸ τοὺς µεγαλυτέέρους συνθέέτες
ὅλων τῶν ἐποχῶν) µοῦ ἀποκαλύύφθηκε τὸ β´ʹ΄´ δεκαήήµερο Ἀπριλίίου 2011
στὴν αἴθουσα Ντµίίτρι Σοστακόόβιτς τῆς Φιλαρµονικῆς τοῦ Λέένινγκραντ
(ἐννοῶ, Ἁγίίας Πετρουπόόλεως· γιὰ µέένα ἰσχύύει ἐσαεὶ ἠ ὀνοµασίία ποὺ ἡ
πόόλη δόόξασε τὸ 1942, χάάρη στὸ ἔπος τῆς πολιορκίίας της). Ἐκεῖ σὲ
αἴθουσα ἀσφυκτικὰ γεµάάτη ὅπου ἐπὶ 92´ʹ΄´50´ʹ΄´´ʹ΄´ (διάάρκεια τοῦ ἔργου), δὲν
ἀκουγόόταν οὐδὲ κουνουπιοῦ πέέταγµα, πρωτάάκουσα τὰ Κατὰ Ἰωάάννην
Πάάθη της (2000) γιὰ ὑψίίφωνο, τενόόρο, βαρύύτονο, βαθύύφωνο, δύύο µεικτὲς
χορῳδίίες, ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο καὶ ὀρχήήστρα, ποὺ µὲ σηµάάδεψε µέέχρι
µυελοῦ ὀστέέων, ἀριστούύργηµα ἰσόόκυρο µὲ τὰ Κατὰ Ματθαῖον Πάάθη τοῦ
Μπὰχ, ἢ τὸ Ρέέκβιεµ τοῦ Μόότσαρτ, ὅπως µεταδόόθηκε στὶς 5 Δεκεµβρίίου
1991, 200ὴ ἐπέέτειο τῆς ἐκδηµίίας τοῦ συνθέέτου, ἀπὸ τὸν καθεδρικὸ τοῦ
Ἁγ. Στεφάάνου στὴ Βιέέννη, ὑπὸ τὸν ἀξέέχαστο ἀρχιµουσικὸ Sir Georg
Solti (1912-1997). Πλὴν ἑνὸς ὑπέέροχου κουαρτέέτου ἐγχόόρδων τῆς
µεγάάλης Τατάάρας συνθέέτριας (βλ. κατωτέέρω) τὸ πρόόγραµµα ἀποτελοῦσαν 5 «ἔργα» (τροµάάρα τους!) νέέων Ρώώσων, ἐξ' ὧν ὁ µεγαλύύτερος
γεννήήθηκε τὸ 1976, πρὸς ὄλεθρον τῆς µουσικῆς, ὅπως καὶ οἱ 4 ἄλλοι. Ἡ
κραυγὴ «Αἶσχος» ποὺ ἔβγαλα µὲ ὅλη τὴ δύύναµη τῶν πνευµόόνων µου
µετὰ τὸ ἔµεσµα ποὺ ἀκουλούύθησε τὸ ἀριστούύργηµα Γκουµπαϊντούύλινα,
ἦταν τὸ δεύύτερο σὲ σχεδὸν 6 δεκαετίίες ποὺ λειτουργῶ ὡς µουσικοκριτικόός. (Τὸ πρῶτο ἦταν στὸ Ἡρώώδειο, γιὰ τὴ «σκηνοθεσίία» τοῦ µοτσάάρτειου Ντόόν Τζοβάάννι ἀπὸ τὸ Γιάάννη Χουβαρδᾶ). Καὶ ἀπευθύύνεται, ἀκόόµα
πιὸ διάάτορο καὶ ἐµφατικόό, σὰ γροθιὰ πυγµάάχου στὸ πρόόσωπο, στὸν
ὁποοιονδήήποτε ἄσχετο (Ρῶσο ἢ Ρωµηόό) συνέέλαβε τὴν ἰδέέα τοῦ «προγράάµµατος», ἀναίίσχυντα χρησιµοποιώώντας τὸ ὄνοµα τῆς Γκουµπαϊντούύλινα ὡς «κράάχτη». Σχολιάάζουµε τὰ ἀκούύσµατα κατὰ σειρὰ παρουσιάάσεως. Ἕπεται τὸ διὰ ταῦτα.
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Προηγουµέένως ἐπισηµαίίνουµε: 1) Τὸ πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο ἀκρόόαµα διηύύθυνε αὐτονοήήτως ἄψογα ὁ Βλαδίίµηρος Συµεωνίίδης καὶ 2) Ὅτι
στοὺς διεθνεῖς πρωτοπορειακοὺς ἢ... «πρω(κ)τοπορειακούύς» κύύκλους, τείίνει νὰ ἑδραιωθεῖ τὸ ὀργανικὸ σύύνολο φλάάουτο, κλαρινέέτο (ἢ ὄµποε),
κουαρτέέτο ἐγχόόρδων, πιάάνο καὶ κρουστάά. Δὲν ὀρκίίζοµαι γιὰ τοὺς λόόγους
ἀλλὰ ἴσως συµπεριλαµβάάνουν καὶ τὴν αὐτοαποµόόνωση ποὺ οἱ ἴδιοι αὐτοὶ
κύύκλοι καλλιέέργησαν.
1. ΧΙΣΜΑΤΩΦ, ΣΕΡΓΚΕΪ [ρωσ. Хисматов, Сергей, γ. 1983]:
Ἡ συµφωνίία [ρωσ. Согласие, ὄχι ὡς µουσικὸς ὅρος], γιὰ φλάάουτο,
κλαρινέέτο, κρουστὰ, 2 βιολιάά, βιόόλα καὶ βιολοντσέέλο (2014). Σταδιακὰ
καταγεγραµµέένες ἐντυπώώσεις διαρκούύσης τῆς ἐκτελέέσεως: «Μουσικοὶ
καὶ µαέέστρος µοιρασµέένοι σὲ ὅλο τὸ ἐµβαδὸν τοῦ χώώρου (σιγὰ τὴν
καινοτοµίία...). Τὸ πόόντιουµ τοῦ µαέέστρου στὴ µέέση τοῦ δεξιοῦ διαδρόόµου,
ἀπεῖχε ½ µέέτρο ἀπὸ τὴ θέέση µου. Διάάχυτοι φθόόγγοι δηµιουργοῦν
αἴσθηση ἀκλόόνητου τονικοῦ κέέντρου καίί τροπικόότητας (γαλλ. modalité).
Ἀρχικὰ ὄχι δυσάάρεστο ἠχητικὸ παιχνίίδι, στὶς ψηλόότερες περιοχὲς τοῦ
ἠχητικοῦ φάάσµατος, σχηµάάτιζε εὔφωνες συνηχήήσεις. Συντοµόότατα
σηµείίωσα: What for ? (ἀγγλ.: πρὸς τίί;). Mακρηγορεῖ. Ἔπαψα να
ἀκούύω, παρακολουθώώντας ὔστερα ἀπὸ κάάµποσο, τὸν κ. Συµεωνίίδη, νὰ
δίίνει µὲ τὸ δεξὶ ἕνα µέέτρο ἀπαρεγκλίίτως 4/4, σὲ διάάφορα τέέµπι καὶ
πλάάτη, καὶ µὲ τὸ δείίκτη τοῦ ἀριστεροῦ καρφωµέένο στὴν παρτιτούύρα νὰ
µετακινεῖται ἀπὸ νόότα σὲ νόότα―γιὰ νὰ µὴ χαθεῖ ὁ ἴδιος; Μὲ ἀνακούύφιση
τὸν ἔβλεπα νὰ γυρίίζει σελίίδες. Ὅταν τέέλειωσε ὁ ἐπιτηδευµέένος
ψυχοβγάάλτης, ἀντέέδρασα...τουρκιστίί.
2. ΧΟΥΜΠΕΕΦ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ [ρωσ. Губеев, Александр, γ. 1986]: Study for New Music (ἀγγλικὰ ὁ τίίτλος), γιὰ φλάάουτο, κλαρινέέτο µπάάσο, βιολὶ, βιόόλα, βιολοντσέέλο, κοντραµπάάσο, πιάάνο καὶ κρουστὰ
(2014). Συνέέχεια ἐκ τοῦ προηγουµέένου, ὅπως ἔγραφαν πρὶν ἀπὸ κάάθε
µυθιστόόρηµα, τὰ παληὰ καλὰ περιοδικὰ τοῦ 1940-60. Πάάλι, σκόόρπιες
νόότες πιανισίίσσιµο στὶς ψηλόότερες περιοχὲς τοῦ ἠχητικοῦ φάάσµατος.
Ἐντὸς ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτάά. Διάάγνωση: µογγολοειδὴς ἰδιωτείία; Οὔτε
κἂν. Ἂν δεῖτε φωτογραφίίες µὲ «µογγολάάκια», µοιάάζουν µὲ ἄρρωστα
χερουβείίµ...
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3. ΣΒΕΤΛΙΤΣΝΙ, ΑΝΤΟΝ [ρωσ. Anton Svetlichny 1 γ. 1982]:
Half a dog (ἀγγλικὰ ὁ τίίτλος=Μισὸς Σκύύλος: εὐτυχῶς ὄχι.. ὁλόόκληρος), γιὰ φλάάουτο ἄλτο, κλαρινέέτο, βιολοντσέέλο καὶ πιάάνο (2015). Ἄλλη
...«γραφήή», ἄγριο ρυθµικὸ ostinato πιάάνου, τελικῶς καταλῆγον σὲ
diminuendo, µεγάάλη «ἔκπληξη», ἕνα ἀνιὸν διάάστηµα ἕκτης µεγάάλης,
καὶ...ἄγρια γαυγίίσµατα (ναίί, νὰ σᾶς χαρῶ) ἀπὸ τὸ φλάάουτο καὶ τὸ
κλαρινέέτο. Σκέέτη Σαχάάρα....ἢ Γκόόµπι.
4. ΓΚΟΥΜΠΑΪΝΤΟΥΛΙΝΑ, ΣΟΦΙΑ ΑΣΓΚΑΤΟΒΝΑ [ρωσ. Губайду́лина, Софи́я Асгатовна, γ. 1931], Κουαρτέέτο ἐγχόόρδων ἀρ. 2
(1987). Συνδυσµὸς ἄκρας λιτόότητος θεµατικοῦ ὑλικοῦ, φοβεροῦ suspense (κάάθε ἦχος γεννοῦσεν ἠλεκτρισµέένη προσδοκίία τοῦ ἑποµέένου) καὶ µεγαλοφυοῦς µορφοπλασίίας. Ἀρχίίζει µὲ µιὰν ἐµφατικόότατη ἀνιοῦσα ὀκτάάβα, ξέέχειλη, ὅπως ἀποδεικνύύεται, ἀπὸ µουσικὴν οὐσίία, περνᾶ σὲ
ἐπεξεργασίία ἑνὸς ἠχήήµατος ποὺ ἄφηνε ἐντυπώώσεις νεφελώώµατος ἁρµονικῶν ἤχων, καὶ ἑνὸς ἠµιτονίίου: τὸ τελευταῖο σίίγουρα θὰ ἐνθουσίίαζε ἕναν
ἀτόόφιο συνθέέτη ὅπως ὁ ἀείίµνηστος Τσατζίίν/το Σέέλσι [Giacinto Scelsi,
1905-1988]. Σὲ ἕνα µόόνο µέέρος, τέέλεια ἀρχιτεκτονηµέένο, µὲ ἔκαµε νὰ
ἐνδόόσω στὴν βουβήή ἐντολὴ τῆς δηµιουργοῦ «Ἄκου µόόνο: µὴ σηµειώώνεις
τίίποτε, θὰ χάάσεις οὐσίία».
	
  
5. ΚΟΥΡΛΙΑ(Ν)ΝΤΣΚΙ 2, ΝΤΜΙΤΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΙΤΣ [ρωσ.
Курляндский, Дмитрий Александрович, γ. 1976]: Punctuation
Marks (ἀγγλικὰ ὁ τίίτλος=Σηµεῖα Στίίξεως), γιὰ φλάάουτο, κλαρινέέτο,
πιάάνο, βιολὶ καὶ βιολοντσέέλο. Ὁλοφάάνερα παραλλαγήή, σὲ χρόόνο τριπλάάσιο
ἢ διπλάάσιο τοῦ περιβόόητου «4´ʹ΄´ 33´ʹ΄´´ʹ΄´» (ἀπόόλυτης σιγῆς!!!) γιὰ σόόλο πιάάνο,
τοῦ τρισάάθλιου, κατ' ἰδίίαν αὐτοῦ ὁµολογίίαν, ἀτάάλαντου Τζὼν Καίίητζ
[John Cage, 1912 –1992]: Ἐδῶ, «ἀπόόλυτη σιγήή» ἀκριβῶς δὲν ὑπῆρχε
ἐπειδὴ ἀπὸ τὶς κινήήσεις τους µᾶλλον µαντεύύαµε ὅτι τὰ ὄργανα ἔπαιζαν (;)
σὲ δυναµικὴ pppppp καὶ σὲ συχνόότητες ἀσύύλληπτες ἀπὸ ἀνθρώώπινο
αὐτίί―ἴσως τὶς ἔπιανε...ὁ Μισὸς Σκύύλος τοῦ Σβετλίίτσνι, ἂν δὲν
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Καίίτοι βρίίσκει κανείίς ἄφθονα στοιχεῖα γιὰ δαῦτον στὸ Διαδίίκτυο, ΟΥΤΕ ΕΝΑ
τους, δὲν εἶναι στὴ ρωσικήή!
2
Ἡ αἰώώνια ἀνεπάάρκεια τῆς νεοελληνικῆς (οἱ προκοµµέένοι «γλωσσολόόγοι» µας
ἀγρὸν ἀγοράάζουν) γιὰ τὴ µεταγραδφὴ ξέένων ὀνοµάάτων. Τόό ὄνοµα εἶναι ρωσικὰ
Kurliandski, ὄχι Kurliadski, ὅπως ὑποθέέτουµε, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ µεταγραφήή.
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ἦταν...µισὸς. Λ.χ. τὰ πνευστὰ ἄγγιζαν τὰ κλειδιὰ χωρὶς νὰ φυσοῦν, τὸ
τσέέλο ἔσερνε τὸ δοξάάρι πάάνω στὴ µεταλλικὴ βάάση στηρίίξεως, ἡ πιανίίστα
κινοῦσε µὲ τὰ δύύο χέέρια µιὰ κλωστὴ σὰν γιὸ-γιὸ πάάνω ἀπὸ τὶς χορδὲς
κ.λπ. Τὸ ἀνοσιούύργηµα κράάτησε πολὺ περισσόότερο χρόόνο (10´ʹ΄´; δὲν ὀρκίίζοµαι) ἀπὸ τὰ «4´ʹ΄´ 33» τοῦ Καίίητζ, (1952 τὰ ξεφούύρνισε!). Ἐδῶ,
ἀσυγκράάτητος πιάά, οὔρλιαξα τρὶς «Αἶσχος!». Ἀγαλλίίασε ἡ ψυχήή µου.
Ἐλλείίψει Καλάάσνικωφ...
6. ΓΚΑΡΙΦΖΙΑΝΟΒΑ, ΕΛΒΙΡΑ [ρωσ. Гарифзянова, Эльви́ра,
γ. 1976]: Almost Broken Music Box (ἀγγλικὰ ὁ τίίτλος=Σχεδὸν
Σπασµέένη Μουσικὴ Πυξίίδα), γιὰ πίίκκολο, κλαρινέέτο µπάάσο, βιολίί, βιόόλα,
βιολοντσέέλο, κοντραµπάάσο καὶ πιάάνο. Καλλίίκοµος, µελαχροινὴ καλλονὴ
41 ἐτῶν, µόόνη παροῦσα τῶν σηµερινῶν Ρὼς στὴ συναυλίία, ἰκανὴ γιὰ
διακρίίσεις µᾶλλον ἐξωµουσικέές, ἄφησε τοὐλάάχιστον κάάποιες ἐντυπώώσεις
ρυθµικῶν ostinati, ἐναλλασσόόµενων σὲ διάάφορα ὄργανα-τίίµπρα ρυθµικῶν
ostinati. Διακριτικὴ τιποτελογίία, τοὐλάάχιστον δὲν ἐξόόργισε...
Συµπέέρασµα: ἡ πολιτιστικὴ πανούκλα τοῦ Ψυχροῦ Πολέέµου, ἐν
µέέρει (ἴσως...) ἐπῳασµέένη στἀ ἐργαστήήρια τοῦ Λάάνγκσλεϋ (Βιρτζίίνια,
ΗΠΑ, ἕδρα CIA) καὶ ἐν µέέρει, (σίίγουρα...), ἐν Δυτικῇ Γερµανίίᾳ (Ντάάρµστατ, Κολωνίία) καὶ Παρισίίοις (IRCAM τοῦ Μπουλέέζ, E.M.A.Mu τοῦ
Ξενάάκη), θερίίζει τὴ σηµερινὴ Ρωσίία ὅταν πιὰ (τοὐλάάχιστον ὑποτίίθεται
ὅτι...) δὲν χρειάάζεται. Ποιὰν ὅµως Ρωσίία; ἐκείίνη ποὺ ταΐΐζει καὶ ὑπερπροβάάλλει τσαρλατάάνους τῆς µπαγκέέττας καὶ ποὺ θίίασοίί της µακελλεύύουν τοὺς µεγάάλους Ρώώσους κλασσικοὺς τοῦ θεάάτρου: τὸ 2011 στὴν
Πετρούύπολη (Λέένινγκραντ), εἶδα ἐλεεινὰ παραµορφωµέένες τὶς Τρεῖς
Ἀδελφὲς τοῦ Τσέέχωφ ἀπὸ ρωσικὸ θίίασο. Κι' ὅµως µὲ σφράάγισε ἀνεξίίτηλα
ἡ ὑπερούύσια διδασκαλίία τους ἀπὸ τὸ Θέέατρο Στανισλάάβσκι Μόόσχας, πρὶν
δεκαετίίες στὴν Ἀθήήνα. Ἡ νεόότατη ρωσικὴ γενεὰ κολαούύζων τοῦ Γερµανοῦ «συνθέέτου» Λάάχενµανν, δίίχως ἴχνος ψυχῆς, καταβροχθίίζει µὲ
βουλιµίία ζωϊκὴ, ψυχροπολεµικὰ πολιτιστικὰ περιττώώµατα, προορισµέένα
γιὰ τὴν προηγούύµενήή της γενεάά. Οἱ δικοίί µας συνθέέτες, συνοµήήλικοι ἢ
µόόλις µεγαλύύτεροι, λ.χ. Κονιτόόπουλος, Συκιᾶς, Τσιλιγκιρίίδης (Ἀθήήνα),
Τόόνια, Δήήµου, Ἀγγελάάκης (Θεσσαλονίίκη) εἶναι γίγαντες µπροστὰ σ'
αὐτὰ τὰ τσόόλια. Κι' ὅµως ὄχι, ὁ ΑΝΘΡΩΠΟΣ θὰ νικήήσει! (Αἴθουσα
Δηµήήτρης Μητρόόπουλος, 17.3.2010). 1337 λέξεις.

―――――――――――

