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John Gay (κείµ.) & J. Chr. Pepusch (µουσ.):

Ἡ Ὄπερα τοῦ Ζητιάνου (1728).
――――――
Γκούσταφ Μάλερ: Συµφωνία ἀρ. 7 στὴν ΚΟΑ
ὑπὸ τὸν Οὗρος Λάγιοβιτς
――――――
50/2018.
τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.
ΠΑΡΑ

ΤΙΣ

ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ (βλ. κατωτέρω), γιὰ τὸ τελικὸ

ἀποτέλεσµα, θεωρῶ τὴν παρουσίαση τοῦ µουσικοῦ θεάµατος Ἡ Ὄπερα
τοῦ Ζητιάνου, ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες ἐπιτυχίες τοῦ κρατικοποιηµένου
ΜΜΑ, στὴν ἀδιάλειπτη προσπάθεια ἐµπλουτισµοῦ καὶ ἐξυψώσεως τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιστητοῦ. Κατ' ἀρχὴν, ἡ «ταυτότητα» τοῦ
ἔργου: ΤΖΩΝ ΓΚΑΙΫ (John Gay, 1685-1732· κείµενο) καὶ ΓΙΟΧΑΝΚΡΙΣΤΟΦ ΠΕΠΟΥΣ, γερµανοῦ συνθέτου (Johann-Christoph Pepusch,
1665-1752· µουσική) Ἡ Ὄπερα τοῦ Ζητιάνου [The Beggar's Opera],
ὄπερα-µπαλλάντα, 3 πράξεις, παγκ. α´ ἐκτ. Λονδίνο, θέατρο Lincoln's
Inn Fields, 29 Ἰαν. 1728. Ἐνήµερος τῆς σηµασίας καὶ της διαχρονικῆς
δηµοτικότητός του, δὲν ἔτυχε νὰ τὸ ἀκούσω ποτέ, λόγῳ πιεστικοτέρων
προτεραιοτήτων. Ἕνας λόγος, ὀφείλεται ἴσως καὶ στὸ ὅτι ἀπὸ τὴ
µουσικὴ τοῦ Πέπους, µόνον ἡ εἰσαγωγή σώζεται πλήρως ἐνορχηστρωµένη. Τὴν ἀποτελοῦν συνολικά 69 τραγούδια (κατὰ τὸ πρόγραµµα,
σ. 13, σατιρικὰ καὶ συναισθηµατικὰ, ὅπου χρειαζόνταν : 28 ἀγγλικὲς
µπαλλάντες (ἐξ' οὗ καὶ ὁ χαρακτηρισµός τοῦ ἔργου ὡς ὄπερα-

«Η ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΖΗΤΙΑΝΟΥ» (1728)-

2- ΚΟΑ: 7η ΜΑΛΕΡ ἢ... Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ...

µπαλλάντα), 23 δηµοφιλεῖς ἰρλανδικές, σκωτικὲς καὶ γαλλικὲς µελῳδίας,
ἐν αἷς καὶ τὸ ὑπέροχο Greensleeves, καὶ 18 κλασικῶν συνθετῶν, ὅπως
οἱ Πέρσελ (3), Χαῖντελ (2), Τζεµινιάνι, Κορέλλι καὶ ἕνα µόνον τοῦ
Πέπους. Ἀκριβέστερα, ὁ ἀξιόλογος αὐτὸς συνθέτης ἐπέλεξε καὶ
προσάρµσε µουσικὴ στὸ ἴσως ἀγριότατα 1 σατιρικὸ τῆς τότε ἀγγλικῆς
σαπίλας καὶ διαφθορᾶς κείµενο τοῦ Γκαίϋ, τὴ σηµαντικότερη συνιστῶσα―ραχοκοκκαλιά, ψυχή καὶ πνοὴ τοῦ ἔργου: σ' αὐτὴν χρωστᾶ τὸ συνεχῆ θρίαµβό του ἐπὶ 290 χρόνια. Ἴσως ἡ σηµασία τοῦ κειµένου νὰ συσχετίζεται κάπως καὶ µὲ τὴν ἀπώλεια τῆς µουσικῆς―σώζονται µόνον οἱ
µελῳδίες καὶ τὸ συνεχὲς βάσιµο (basso continuo) ποὺ τὶς συνοδεύει.
Ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες, ἔγιναν τόσες προσαρµογές της, ἐν αἷς µία τοῦ
Μπέντζαµιν Μπρίττεν (1913-1978) 2, ὥστε ἴσως γι' αὐτὸ δὲν
καθιερώθηκε...καµµία. Πάντως τὰ µουσικὰ κοµµάτια ποὺ ἀκούσαµε ἦταν
πολὺ λιγότερα τῶν 69―τὸ ἔργο διαρκοῦσε 110´, χωρὶς διάλειµµα!
Κυρίως πῆγα στὴν παράσταση, γιὰ νὰ γνωρίσω τὸ ἔργο, σὲ µιὰ
διδασκαλία ὁδηγοῦσα ὡς ἔγγιστα στὸ πρωτότυπο. Ὦ ἀπογοήτευση! Ὁ
σκηνοθέτης καὶ ἐµπνευστὴς της, Robert Carsen, µαζί µὲ τὸν
δραµατουργό Ian Βurton µετέφεραν τὸ ἔργο στὸ Λονδίνο τοῦ...2018,
ὅπου ὅµως ἰσχύει... ἡ θανατικὴ ποινή, ἀλλοιῶς τὸ κείµενο χάνει κάθε λόγο ὑπάρξεως. Μύριες ἀναφορὲς «στὸ iPhone, στὶς σέλφι 3, στὶς χρυσὲς
πιστωτικὲς κάρτες καὶ στὸ Βrexit» (βλ. πρόγραµµα, σ. 12), σὲ
ἀναγκάζουν νὰ διερωτηθεῖς καὶ γιὰ ἀνάλογες παρεµβάσεις στὴν οὐσία τοῦ
κειµένου τοὺ δύστυχου Γκαίϋ. Ἔτσι γιὰ νὰ διαπιστώσω ἂν ὄντως εἶναι
τόσο αἰχµηρό, ὅσο αὐτὸ ποὺ ἄκουσα, θὰ παραγγείλω τὸ πρωτότυπο.
Ὅσο καὶ ἂν τό πρόγραµµα χαρακτηρίζει τὴν ἀγγλικὴ ποιητικὴ γλῶσσα
τοὺ 1728 «παρῳχηµένη καὶ δυσνόητη» δὲν τὴ φαντάζοµαι ὡς δυσκολότερη τῆς σαιξπηρικῆς―τὴ διαβάζω στὸ πρωτότυπο!
Περνοῦµε στὴ µουσικὴ ὅπου ἐδῶ ἔγινε τό...σῶσε. Τὸ ἔργο ἀρχίζει
µὲ στριγγλιὲς ἀστυνοµικῶν περιπολικῶν. Ὀργανικὸ καὶ φωνητικὸ µέρος
1

'Aνάλογο πάντως µὰ τὴν ἀπίστευτη βαρβαρότητα τῆς Ἀγγλίας τοὺ 18ου αἰ.,
Ἐλάχιστα γνωστὴ, ἡ ἀνασύνθεση αὐτὴ ἀνεβάσθηκε, σὲ σκηνοθεσία Tyrone
Guthrie, µὲ ἀρχιµουσικὸ τὸ συνθέτη, ἀπὸ τὸν English Opera Group στὸ
Αrts Theatre τοὺ Καίµπριτζ, τέλη Μαΐου 1948.
3
Ἀγνοοῦσα τὴν ὕπαρξη καὶ σηµασία τῆς λέξεως. Μἐ ἐνηµέρωσε τὸ Βικιλεξικό.
Σχόλιο: Χ...ἡ Φατµὲ στὸ γενῆ τζαµί !!!
2

«Η ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΖΗΤΙΑΝΟΥ» (1728)-

3- ΚΟΑ: 7η ΜΑΛΕΡ ἢ... Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ...

ἦσαν ἀπαραδέκτως ἀποσυνδεδεµένα. Τὸ ὀργανικὸ σύνολο (10 µουσικοὶ,
ἀριστερὰ ἐπὶ σκηνῆς ἔπαιζαν περίπου στὰ σκοτεινά) περιλάµβανε
φλάουτο, µᾶλλον ὄµποε (τὸ 1728 δὲν εἶχε διαδοθεῖ τό κλαρινέτο), τρία
βιολιά ὄρθια, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο καί τσέµπαλο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο,
διηύθυνε ὁ William Christie, αὐθεντία, λέγεται, τῆς µουσικῆς µπαρόκ
καὶ ἐµψυχωτὴς τοῦ συνόλου Les Arts florissants (Τεχνῶν ἀνθοφορία θὰ
ἀποδίδαµε τὸ γαλλικὸ τίτλο), ἤδη ἐµφανισθὲν ἐν ΜΜΑ. Ὁ ἦχος τους
ἔφθανε ὡς ἐµᾶς πιανισσίσιµο, ὅπου, ὄχι µόνο δὲν ἀκούσαµε τὴν εἰσαγωγὴ
µὲ τὸ φουγκάτο, καὶ τὸ Greensleeves ἀλλὰ µόλις ξεχωρίζαµε τὰ µέτρα
6/8, χαρακτηριστικά, µᾶλλον τῆς ἀγγλικῆς λαϊκῆς µουσικῆς. Τὸ σύνολο
καταπόντιζε ἠχητικὰ, τὸ ἐκκωφαντικό, στριγγό, σχεδὸν ροκάδικα
διάτορο, συχνά φάλτσο, «τραγοῦδι» ἠθοποιῶν ἐκπαιδευµένων, λέει, γιὰ
νὰ ἀκροβατοῦν, χορεύουν, νὰ κάνουν τοὺς πεχλιβάνηδες ἢ... ὅ, τι φαντσθεῖτε, ταυτόχρονα µὲ τὸ τραγοῦδι. `Ακόµη, κάποιες ψηλές γυναικεῖες
νότες θύµιζαν τὴν κακῶς λεγοµένη Ὄπερα τοῦ Πεκίνου, τὸ παραδοσιακὸ
κινεζικὸ θέατρο Jīngjù. Ὀργανικὸ καὶ φωνητικὸ µέρος παραλληλίζονταν
ἄνετα µὲ ἀνακάτωµα ἐλαφρότατης σαντιγὺ µέ παστὸ µπακαλιάρο
τηγανισµένο µὲ λάδι ταγγιασµένο...
Πάντως ὅλος ὁ θίασος, ἔκανε ὅ,τι ἔκανε, µὲ συνοχὴ, τὰ µέλη του
ἐποικοινωνοοῦσαν οὐσιαστικὰ µεταξύ τους, ζωντάνευαν πειστικότατα
τοὺς ρόλους τους καὶ πρὸ παντὸς ἡ ἐπί σκηνῆς ἀµεσότητα τῆς ὑπολογισµένης τους κινήσεως, χορογραφικῆς στὸ σύνολό της, (ὄχι µόνο ὡς πρὸς
τὴ συµβολὴ τῆς χορογράφου Rebecca Reinhardt) πρόδιδε σκηνοθέτη
ὄχι ἀµελητέο (R. Carsen, ὑπεύθυνος µὲ τὸν Peter van Praet,
διακριτικότατης φωτιστικῆς φαντασµαγορίας, ποὺ λειτουργεῖ µέσα µας
µετὰ τὴν παράσταση ). Ὁµοίως καὶ τὰ µαγικῶς µετασχηµατιζόµενα
σκηνικὰ (James Brandily), χαρτοκιβώτια σχήµατος κύβου ἢ παραλληλεπιπέδων, µαγικὰ καί πειστικότατα µεταµορφούµενα σὲ ἐσωτερικοὺς
χώρους, ἀπὸ κοιτῶνες, πάµπ, ὡς τὸ χῶρο τῆς ἀγχόνης! Μόνον ἐγκώµια
γιὰ τὸ συναρπαστικό τους παίξιµο (πρὸς Θεοῦ ὄχι γιὰ τὸ πανάθλιο
τραγοῦδι τους) στοὺς Κο (Robert Burt) καὶ Κα Πήτσαµ (Beverley
Klein), στὴν κορούλα τους Πόλλυ (Kate Batter), συνδιεκδικήτρια µὲ
τὴν ἤδη... ἐγκυµονοῦσα Λούση Λίκιτ (Olivia Brereton) στεφανιοῦ
καὶ...ὑπογαστρίου τοῦ γόητος «κακοῦ» (ἐν µέσῳ «καλῶν» καθαρµάτων)
Λόκιτ, µπαµπᾶ τῆς Λούσυ καὶ διευθυντὴ τῶν φυλακῶν (Kraig Thornber), στὴ σαγηνευτικὴ προδότρα τοῦ Μακχήθ, Τζέννυ Ντάϊβερ

«Η ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΖΗΤΙΑΝΟΥ» (1728)-

4- ΚΟΑ: 7η ΜΑΛΕΡ ἢ... Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ...

(Lyndsey Gardiner) καὶ 9 ἄλλους ἠθοποιοὺς σὲ µικρότερους ρόλους
(ὑπηρέτης, δεσµοφύλακας, συµµορία Μακχήθ, πόρνες, µπάµαν καί
ἰδιοκρήτρια τοῦ µπάρ).
Σίγουρα, δὲν πηγαίναµε γι' αὐτὸ ποὺ εἴδαµε καὶ ἀκούσαµε. Καὶ,
φυσικά, τίποτε δὲν συνηγορεῖ ὅτι τὸ ''happy end'' τῶν Ian Βurton καὶ
Robert Carsen εἶναι, ἔστω πόρρωθεν, συγκρίσιµο µὲ ἐκεῖνο τοῦ Τζών
Γκαίϋ (ΜΜΑ, αἴθουσα ΑΤ, 1.11.2018).

ΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

*
*
*
1992, ὅταν, µετὰ µισὸν αἰῶνα (!) καταργήθηκε ὁ

περιβόητος ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ Νόµος 2010 τῆς 12. Δεκεµβρίου 1942 (ἱδρυτικὸς τῆς Κρατικῆς Ὀρχήστρας Ἀθηνῶν, ἤ ΚΟΑ), ποὺ σὲ σκανδαλώδη
ἀντίθεση µὲ ὅλους τοὺς ἄλλους δηµοσίους ὑπαλλήλους στοὺς ὁποίους
(µέχρι σήµερα) ἀπαγορεύεται νὰ κατέχουν περισσότερες τῆς µιᾶς θέσεις,
στοὺς µουσικοὺς τῆς ἀρτισύστατης ΚΟΑ ἔδινε τὸ προνόµιο νὰ παίζουν σὲ
τρεῖς ὀρχήστρες (οἱ ἄλλες δύο Λυρικῆς καὶ Ραδιοφωνίας), εἰσπράττοντας
τρεῖς µισθούς διὰ τῆς...ἐλαχιστοποιήσεως τοῦ χρόνου δοκιµῶν. Ἀποτέλεσµα; σύντιοµα ἡ Ἑλλάδα ἀπέκτησεν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο τὸ χαµηλότερο
ἐπίπεδο µουσικῶν ἐκτελέσεων ἀλλά καὶ µία ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες ἀµοιβὲς
µουσικῶν ὀρχήστρας. Θρυλεῖται ὅτι βιρτουόζοι τοὺ φάλτσου ἀπέκτησαν
δύο πολυκατοικίες καὶ...καπνὸς δίχως φωτιά δὲν ὑπάρχει. Φυσικὰ ὅποιος
ἀρχιµουσικὸς ἁπλῶς διενοεῖτο τότε νὰ παίξει Μάλερ µὲ αὐτὴ τὴ
phalange pittoresque (γαλλ. γραφικὴ φάλαγγα, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε
ὁ µουσικοκριτικὸς τῆς Nouvel Observateur, ἀλησµόνητος Maurice
Fleuret [1932-1990]), ἦταν σίγουρα ὑποψήφιος γιὰ τὴν πτέρυγα
ἀνιάτων τοῦ Δροµοκαϊτείου.
Παρὰ τὴ τωρινὴ κακοδιοίκηση τῆς ΚΟΑ, ποὺ µετὰ τὸ 1992, βελτιώθηκε οὐσιαστικά, βάσει τῶν ὡς .ἄνω, ἦταν ἀδύνατον νὰ ἀγνοηθεῖ
συναυλία µὲ µία τῶν ἀπαιτητικοτέρων συµφωνιῶν τοῦ Μάλερ, καὶ δὴ ὑπὸ
τὴ διεύθυνση τοῦ Σλοβένου Οὗρος Λάγιοβιτς [Uroš Lajovic, γ, 1944]
ἐκ τῶν εὐνοουµένων «µετακεκληµένων» τοῦ κ. Τσιαλῆ, ὁ ὁποῖος, σὲ
προηγούµενες ἐµφανίσεις του ἀλλά σὲ προγράµµατα ἀπείρως εὐκολότερα
(8.4. καὶ 4.11.2016), ἄφησε ἀγαθότατες ἐντυπώσεις. Τὸ ἔργο:
ΜΑΛΕΡ, ΓΚΟΥΣΤΑΦ [Mahler, Gustav, 1860-1911]: Συµφωνία
ἀρ. 7 ( µέρη 2 και 4: καλοκαῖρι 1904· µέρη 1, 3, 5, Ἰούλιος―15 Αὐγ.
1905· παγκ. α´ ἐκτ.: Πράγα, Τσεχικὴ Φιλαρµονική, 19 Σεπτ. 1908,
ὑπὸ τὸ συνθέτη) Τὰ µέρη:
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I. Langsam (Adagio)―Allegro risoluto ma non troppo.
II. Nachtmusik (Νυχτερινὴ µουσική): Allegro moderato―

molto moderato (Andante).
III. Scherzo: Schattenhaft (γερµ. αὐτολεξεί : σκιωδῶς)
IV. Nachtmusik: Andante amoroso.
V. Rondo Finale: Allegro ordinario―Allegro moderato ma
energico.

Δὲν προοιωνιζόταν τέτοια ἰσοπέδωση άριστουργήµατος ὁ Λάγιοβιτς, ποὺ ἀκούσαµε δὶς τὸ 2016. Ἐπὶ 80´ περίπου (διάρκεια
ἐκτελέσεως) ἡ ἴδια στερεότυπη κινησεολογία: τὸ δεξί χέρι ἁπλῶς καὶ
ἀδιαλείπτως ἔδινε τὸ µέτρο, τὸ ἀριστερὸ περιορίστηκε σὲ δύο µόνον κινήσεις: κύρτωµα τῶν δακτύλων, ἀτελεσφόρως, φεῦ, ὑπαινισσόµενη κάτι σὰν
«περισσότερη ἔκφραση» κυρίως πρὸς τὰ βιολιά, καὶ ἕνας ὑψωµένος
δείκτης, σηµατοδοτῶν εἰσόδους κρουστῶν, πνευστῶν, χαλκίνων τε καὶ
ξυλίνων. Εἴχαµε τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ Λάγιοβιτς διηύθυνε πίσω ἀπὸ ἀλεξίηχο
γυάλινο τοίχωµα ὅπου δὲν ἄκουγε γρῦ ἀπὸ ὅ,τι ἐντιµότατα µοχθοῦσε νὰ
διεκπεραιώσει κατὰ τὸ δυνατὸν καλλίτερα ἡ ὀρχήστρα. Ὁ µαέστρος
ἀγνόησε ὅλες τὶςσαφέστατες ἐκφραστικὲς ἐκλεπτύνσεις ποὺ ὑπαινίσσονται
καί µόνον οἱ τίτλοι τῶν µερῶν. Εἰσπράξαµε ἕναν Ἀµαζόνιο, µονότονα
ἀείρροου καὶ πηχτοῦ ἠχητικοῦ πολτοῦ (κυρίως ἔγχορδα), µέσα ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ἔβγαζαν κεφάλι κάποια γνώριµα θεµατικὰ στοιχεῖα κυρίως στὰ
χάλκινα―ξεχάστε τὰ ξύλινα, ποὺ σποραδικότατα...ξεµυτιζαν. (Φανταζόµουν κάποιους ἀκροατές νὰ σκέφτονται κάτι σάν: Ἆ, ναί, τοῦτο δῶ τὸ
ξανακούσαµε). Μήπως (λέµε...) παραγεράσατε γιὰ Μάλερ κ. Λάγιοβιτς;
Καὶ σᾶς µιλᾶ ἄτοµο, ἀρκετὰ χρόνια µεγαλύτερό σας, ποὺ µπορεῖ νὰ µὴν
ἔχει τὴ µουσικὴ σας πεῖρα, ἀλλ' ἐκ τῶν πραγµάτων ἔχει µεγαλύτερη
πεῖρα τοῦ γηράσκειν. Δὲν συνειδητοποιεῖτε ὅτι σήµερα ἴσως σᾶς εἶναι
ἀπρόσιτα, πράγµατα ποὺ πρὸ δεκαετίας σᾶς ἦταν εὐκολότατα καὶ
προσιτά; Ὁλόψυχα σᾶς εὐχόµαστε µακροηµέρευση καὶ αὐτογνωσία.
Χωρὶς ὅµως τὶς ἀµοιβές ποὺ «φιλανθρώπως» σᾶς καταβάλλει ἀπὸ τὶς
τσέπες αἱµασσόντων φορολογουµένων, ὁ ἔχθιστα διακείµενος πρὸς τὴν
Ἑλληνικὴ Μουσικὴ κ. Τσιαλῆς, ἀγνοῶν ἐπίσης καλλιτέρους καὶ
νεότέρους Ἕλληνες µαέστρους (ΜΜΑ, αἴθουσα ΧΔΛ, Παρ. 2.11.2018).
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