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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Τό μυθιστόρημα ώς όπερα 

εvα γράμμα γιά τόν Βέρν 

Αδερφέ μου, 
Αύτές οί μέρες τής ζωής σου μοu φέρνουν διαρκώς στό 
μυαλό τούς φυλακισμένους τοu Fidelio . .  Ωστόσο, ετσι καθώς 
πάντα τό βράδυ μaς βρίσκει νά κουβεντιάζουμε, σκέφτηκα 
τώρα νά σου πώ τά μυστικά μου γιά τό Γάλλο αριστοτέχνη 
τοu μυθιστοριακοu μελοδράματος, τόν 'Ιούλιο Βέρν· δχι γιά 
τόν ύποτιθέμενο «πρόδρομο του science fiction» (πού είναι ό 

Cyrano de Bergerac), οϋτε γιά τόν όραματιστή τής «Εποποιίας 
του ανθρώπου στή βιομηχανική έποχή» (πού είναι ό H.G. 

Wells), αλλά γιά τόν πιό πολυδιαβασμένο συγγραφέα του 
κόσμου, πού ξεκίνησε αποτυχημένος λιμπρετίστας καί γρaμ
ματέας του Διευθυντή τής 'Όπερας, καί κατέληξε νά γίνει 
ό κορυφαίος δημιουργός χαρισμένων βιβλίων. Τό πρώτο 
του άφήγημα παρουσιάστηκε τό 1862, μόλις είχε περάσει 
ή χρυσή έποχή του bel canto (Donizetti, Bellini, Rigoletto 

-Traviata-Trovatore). Τό εργο του μπορεί νά διακριθεί σέ 
bel canto (a la Donizetti), Grand Opera _(a la Meyerbeer) 

καί Opera Comique μέ έξωτικά θέματα (a la Massenet). 

Προσωπικά γοητεύομαι από τό καλύτερο μυθιστόρημα 
τής πρώτης κατηγορίας, «·Ο Πύργος τών Καρπαθίων» 
( 1895), μέ τή θαυμάσια όπερατική διάρθρωση, πού χαρα
κτηρίζεται από ενα πλοuτο εiδοποιών στοιχείων: τήν ήρωίδα 
πού μεταμορφώνεται από · Α ντωνία σέ ·Ολυμπία, τόν διαβο
λικό · Ορφανίκ/Σπαλαντζάνι, τήν τελική «σκηνή τής τρέ
λας», τό βασικό φωνητικό κουαρτέτο, πού δμως ποτέ δέ 
σμίγει, τήν όργάνωση σέ σκηνές, άρι_ες, σύνολα καί χορω
διακά, τή νιότη καί τόν ερωτα τών σολίστ. Μέσα σέ ενα 
τυπικά γοτθικό σκηνικό (πανδοχείο καί πύργος) έκτυλίσ
σεται μιά ίστορία μυστηρίου καί καταστροφικοu πάθους: 
ό κόμης Φράντς ντέ Τέλεκ καί ό βαρώνος Ροδόλφος ντέ 
Γκόρτς διεκδικοuν απεγνωσμένα τήν αγάπη τής Στίλλα, 
μιας διάσημης σοπράνο πού εχει τήν ήλικία καί τήν αξία 
τής Malibran. Στό τέλος οί ρομαντικοί έπικλινείζ καθρέφτες, 
οί τεχνητοί φωτισμοί καί ή γραμμοφωνική συντήρηση θά 
συντριβοuν, μαζί μέ δλο τό συγκρότημα του στοιχειωμένου 
πύργου, κι από τήν τέχνη πού εγινε τεχvική θά απομείνουν 
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ό θάνατος καί ή τρέλα. Αύτό πού κάνει τό μυθιστόρημα συ
ναρπαστικό καί τίς άφηγηματικές άτέλειες μικρές είναι ή 
σύλληψη τής δλης παραβολής καί ή άδυναμία τής συμμε
τοχής τοί> άναγνώστη: δλα αύτά γίνονται άλλοι), καθώς έμf:ίς 
διαβάζουμε βιβλία μέ βιβλία, κι αύτή είναι ή έπέτειός τους. 

Ή μεγάλη διάδοση καί φήμη τοί> Βέρν οφείλεται στήν 
εύκολία του νά μυθολογεί τά σύγχρονα μελοδραματικά πρό
τυπα. ·Η άγάπη μέ τήν όποία άκοί>με καί βλέπουμε όπερα 
(καί στήν όπερα πάμε μόνο μέ έκείνους πού άγαπαμε) οφεί
λεται στήν προβολή τοί> συμβατικοί>, καί παραδοσιακοί> 
της χαρακτήρα. Μας χαρίζει τήν εμπιστη οίκειότητα τής 
τέχνης, καθώς ή πραγματικότητα στερεοποιείται σέ σκη
νογραφίες, κολορατοuρες καί μετωπικές παρατάξεις, πού 
φαίνονται καί δέν προσποιοί>νται . •  Ο Βέρν δέν εγραψε εργα 
σάν λιμπρέτα (δπως ό Valter Scott καί ό Hugo) άλλά, άντί
θετα, συνέθεσε μυθίστορήματα σάν όπερες, δπως δείχνουν 
καί οί κλασικές ξυλογραφίες τοί> Μπέννετ. Κανείς δέ θά 
μποροί>σε νά μελοποιήσει κάποιο άπό αύτά, γιατί ή ύφή 
τών διαλόγων, ή έναλλαγή τών καταστάσεων καί, κυρίως, 
ή παρουσίαση τών χαρακτήρων καθιστοuν τή μουσική πε
ριττό σχόλιο στήν αύτεπίγνωση τοί> ε'ίδους. 'Αντί νά κατα
φύγει στή μόδα τοί> κοινωνικοί> δράματος, πού καλλιέργησαν 
ό Dumas υίός καί ό Zola, άναπαρέστησε ενα παράδοξο κόσμο 
περιπετειών μέ τόση άκρίβεια καί λεπτομέρεια, ωστε ή 
πειστικότητά του νά άποδοθεί τελικά στήν παιδική συνε
νοχή. Καί ξέρεις, άδερφέ μου, αuτός ό εύφυής χρηματομε
σίτης τών οπερατικών μοτίβων μοί> θυμίζει συχνά πόσο 

γλυκά άγαποί>με τούς άνθρώπους πού ξέρουν καί μας 
έμπιστεύονται. Είναι ενας τρόπος νά ύπομένουμε .. 

Βασίλης Λαμπρόπουλος 


