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ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΙ

ΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΜΥΣΗ, οι ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 

ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ. ΕΚΕΙ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΜΙΑΟΛΟΚΛΗΡΩ

ΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ το ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ, το ΜΕΡΙΚΟ, το γ ΛΙ

ΚΟ, ΚΑΙ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟ. ΜΗΠΩΣ 

ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ 

ΓΟ ΗΤΕΥΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΣ, ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΥΤΑ

ΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ; 

Γράφει ο 
Βασίλnι; 
Λαμπρόπουλοι; 

Michael Ρ. 
Steinberg 
LISTENING 
ΤΟ REASON 

Ε δώ κα1 είκοm χρό111α 
ένας αυξανόμενος 
αριθμός μουmκολόγ�ν 
κα1 μουmκοκρ1τικων 

υποβάλλει τn λατρεία τnς κλα
mκής μουmκής σε συστnματι
κή φιλοσοφική κα1 πολιτιστική 
κριτική. Η κρ1nκή αυτι\ επιδ1ώ
κε1 να επισnμάνε1 τnν ιδεολογι
κή δ1άστασn του έργου ώστε να 
καταδείξε� πως κάτω από τnν 
υποτιθέμενn καθαρότnτα του 
nχnnκού σύμπαντος ενυπάρ
χει ο κόσμος των διαβλnτών ιδε
ών, εθνο-φυλετικών ανταγω111-
σμών ή πολ1nκών συμφερό
ντων που συναντούμε παντού 

στn σύγχρονn κοινωνία. 
Έτm τούτn n μουmκολογι
κή προσέγγισn δ1αφορο
πο1είται τόσο από τnν κρα
τούσα φορμαλ1στ1κή ανά
λυσn όσο και από τnν πα
ραδοmακή κο1νω111ολογία 
τnς μουmκής. 

Ας πάρουμε για παρά
δειγμα το μεσαίο μέρος 
του δnμοφιλούς 4ου κο
ντσέρτου για πιάνο κα1 ορ-

CULTURE, 
SUBJECTIVITY' 
AND NINETEENTH
CENTURY Musιc 

χήστρα του Μπετόβεν. Το 
1985 ο Όουεν Τζέ1ντερ 
υποστnρίζε1 πως αυτό το 
μέρος συ111στά το π10 προ
γραμμαnκό κομμάτι όλnς 
τnς μεγάλης μουσικής 
επειδή αφnγείτα1 πώς ο 
Ορφέας nμέρωσε τα άγρια 
ζώα με τn λύρα του. Τοπο
θετώντας το κοντσέρτο στο 
πλαίσιο τnς εποχής του, 
1σχυρίζετα1 όnο Μπετόβεν 
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ΤΙΜΗ: $ 30 επnρεάστnκε κα1 από πρό
σφατες ανατυπώσεις των «Με
ταμορφώσεων» του Οβιδίου κα1 
από τις τεχ111κές δυνατότnτες 
ενός καινούργιου φόρτε πιάνο. 
Το 1 999, ο Τζόζεφ Κέρμαν ανα
καλεί τον Ορφέα κα1 nς Ερινύες 
αλλά ερμnνεύε1 τn σχέσn τους 
με βάσn τn δ1αλεκnκή τnς κρί
σnς κα1 τnς συμφιλίωσnς διόn 
τον ενδιαφέρει n αμο1βα1ότnτα 
του διαλόγου γΕ111κά στο κλασι-
κό κοντσέρτο. 

Αλλnyορία 
Το ίδιο έτος, ο Λίον Πλέιντιν

γκα εστιάζεται επίσnς στn δ1ά
στασn και σύγκλ1σn, όμως 
ακούει εκεί nς ανθρώπινες φω
νές δυο αντιπάλων που φθά
νουν σε συνδιαλλαγή. Η ιστορία 
του Ορφέα, συμπεραίνει, προ
σφέρει μ1α ενδιαφέρουσα ανα
λογία και όχ1 το πραγματικό 
υπόβαθρο στο έργο. Φέτος το 

Μάη<λ Στά1vμnεργκ: Η αυταnάτn τnc: αnόλυτnc: αnόλαυσnc: 

'Fχει φύλο n J,WV01κή; 

Έχει ταξική ταυτότnτα n μουσική του Μότσαρτ; Εδώ ο Τομ Χαλς υποδύεται τον χαρισματικό 
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ στnν ταιviα του 1984 «Αμαντέους», κερδίζοντας μια 
υποψnφιότnτα για το Όcnc:αρ Α' ανδρικού ρόλου 

καλοκαίρι, ο Μάικλ Στά1νμπερ
γκ προτείνει πως το κομμάτι 
συνιστά αλλnγορία παρά ανα
παράστασn, αναφορά ή αναλο
γία. Κ1 αυτό, πρώτον επειδή n 
μουσική δεν αφnγείτα1 τnν ιστο
ρία του Ορφέα αλλά είναι ο 
Ορφέας: μιλά για τον εαυτό τnς 
ως μουσική. Κα1 δεύτερον επει
δή, ενσαρκώνοντας τον Ορφέα, 
μιλά στο πρώτο Ε111Κό τnς νεώ
τερnς υποκεψε111κότnτας, δn
λαδή τnς Δ1αμαρτυρομένnς 
εσωτερ1κότnτας. Στο κοντσέρτο 
του Καθολικού συνθέτn Μπε
τόβεν, το μπαρόκ κα1 το μο
ντέρνο αναπτύσσουν έναν 
εχθρικό κα1 ασυμφιλίωτο διά
λογο. 

Η ερμnνεία αυτή περιλαμβά
νεται στο β1βλίοτου Στά1νμπερ
γκ Listening to Reason: Cultuτe, 
Subjectiνity, and Nineteenth
Centuτy Music (2004). Το βι
βλίο 1χνnλατεί τn σύγκρουσn 
Καθολικισμού κα1 Προτεσταντι
σμού από τον Ραμώ ώς τον Μά
λερ. Εκτός από τn θρnσκευτική, 
εξετάζει επάλλnλες ταυτότnτες 

όπως n τοπική (Βόρεια ή Νόnα), 
n εθ111κή (γερμα111κή, γαλλική, 
11αλ1κή κ.λπ.), η ταξική (ευγε
νείς, αστοί κ.λπ.) κα1 εκείνn του 
φύλου. Η εξέτασn περιλαμβά
νει διάφορα μουσικά είδn, από 
το κοντσέρτο κα1 τn συμφωviα 
ώς τnν όπερα κα1 το ρέκβιεμ. 

Ηανάλvσn 
Εκείνο που εντυπωσιάζει δεν 

είναι μόνο n ικανότnτα του συγ
γραφέα να προσφέρει μ1α δ1ε
πιστnμο111κή ανάλυσn συνδυά
ζοντας κλάδους όπως n ιστορία, 
n ψυχανάλυσn κα1 n φιλολογία. 
Το βιβλίο αντλεί το μεγαλύτερο 
κύρος του από το γεγονός ότι 
προσφέρει καθαρά μουσικολο
γικές αναλύσεις. Ο Στά1νμπεργκ 
συμπεραίνει από τnν ίδια τn 
σύνθεσn (κ1 όχ1 μόνο το κείμε
νο ή τnν εποχή τnς) πως ο Μό
τσαρτ αντιστέκεται στους ευγε
νείς, ο Μέντελσον στn μίμnσn, 
ο Ντβόρζακ στο έθνος, ο Ντε
μπυσύ στn φύσn και ο Μπάρ
τοκ στnν αυτοκρατορία. 
.Αρκετοί συγγραφείς απορρί-

πτουν με παρόμοιο τρόπο τό
σο τον θεηκ�σμό τnς μορφο
λογικής ανάλυσnς (παρόμοι
ας με τn σύγχρονή τnς αναλυ
τική φιλοσοφία) όσο κα1 τον 
1δεαλ1σμό τnς εξ1δαν1κευτικής 
ανάγνωσnς που αποθεώνει 
τον συνθέτn. Από αυτούς στον 
αγγλόγλωσσο χώρο ξεχωρί
ζουν 01 Susan McClaτy, 
Edward Cone, Richard 
Taruskin, Maynard Solomon, 
Elizabeth Wood, Richard 
Leppeτt κα1 John Toews. Έχει 
1δ1αίτερn σnμασία πως οι πε
ρ1σσότερο1 βρίσκονταί σε διά
λογο με 1στορ1κούς, φιλολό
γους κα1 φιλοσόφους όπως 01 
Edwaτd Said, Peter Gay, 
Malcolm Bowie, Wayne 
Koestenbaum και Linda 
Hutcheon. 

Όλοι εκφράζουν έντονο εν
διαφέρον γ1α το θέμα των ταυ
τοτήτων - ποιος ι\ταν Προτε
στάντnς (Σούμαν), Εβραίος 
(Σαίνμπεργκ), Ιταλός (Βέρντι), 
ομοφυλόφιλος (Μπάρμπερ) 
κ.λπ. 

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΉ, ΜΠΟΥΡΖΟΥΆ Ή ΓΚΕΪ 
Επειδή η ανάλυση εστιάζεται στην ίδια τη μουσική, προχωρεί 
κάποιες φορές και σε άδηλες περιοχές ή υπόρρητες εκφράσεις 
ερευνώντας τους κώδικες μιας υποτιθέμενα 
προτεσταντικής (Μπετόβεν), ομοφυλόφιλης (Σούμπερτ), 
μπουρζουά (Μότσαρτ) ή μειονοτικής (Γιάνατσεκ) μουσικής. 
Η προσέγγιση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους 
λάτρεις της γνήσιας ομορφιάς. Πώς μπορούν 01 νότες από 
μόνες τους να εκφράζουν πολιτικές, θρησκευτικές, 
σεξουαλικές ή εθνικές προτιμήσεις; Πώς μπορούν 
ιδεολογικές ταυτίσεις να παρεισφρέουν στην τέλεια αρμονία 
της σονάτας ή της συμφωνίας, μολύνοντας την 
πανανθρώπινη αξία της; Και το χειρότερο απ' όλα, πώς 
μπορεί κανείς να διακρίνει σε ένα έργο τάσεις που 
δεν του έδωσε ο δημιουργός του; 

Ο Φραντς Πέτερ Σούμπερτ (1797-1828) θεωρεiται 
από τους αγνότερους και mo εμπνευσμένους 
ρομανπκούς δημιουργούς, γνωστός και για τον 
άστατο 1<αι "μποέμ" τρόπο ζωής του. Άραγε n 
μovcnιnl τοv έχει φύΑο; 

Η πάλn των 

εκκλησιών 
Σ ύμφωνα με το ρnξικέλευθο β1-

βλίο του Στάινμπεργκ, n κλασι
κή μουσική εκφράζει την πάλn 
της προτεσταντικής υποκειμενικής 
εσωστρέφε1ας με τnν καθολ1κή α
ναπαραστατική εξωστρέφεια. Η α
κρόασn των Δ1αμαρτυρομένων α
ντιστέκεται στη θεατρικότnτα του 
μετα-λουθηρανού μπαρόκ. Όμως 
n επιτυχnμένn αντίστασn τnς α
φαίρεσnς από τον Μπάχ ώς τον 
Μπραμς στην εικονολατρία υπονο
μεύεται από την εθ111κή στροφή 
του Βάγκνερ προς μ1α απόλυτη 
μουσική η οποία ενδίδει στον πε1-
ρασμό τnς μίμnσnς. Αυτι\ n στρο
φή απειλεί με μια σειρά μοιραίων 
συμβιβασμών τnν όπερα κα1 όλn 
τnν τέχνn τουλάχιστον ώς το τέλος 
του Μοντερ111σμού. Ουσιαστικά, 
θα λέγαμε, τα ίδια ζnτήματα κατα
τρύχουν όλη τn μουσική που γρά
φεται μεταξύ δυο αποτυχnμένων 
συνθετών, του Ρουσσώ κα1 του 
Αντόρνο. Από η εmζnτεί να μας α
πελευθερώσει n νεώτερn μουσική 
- τις βιοnκές μέριμνες και κοινω-
111κές μικpότnτες ή τις ιδεολογικές 
δεσμεύσεις και πολιτιστικές συμ
βάσε1ς; 

Αvτοδvναμία 
Το ζήτnμα περ1στρέφετα1 γύρω 
από τον ρόλο τnς αισθnηκής 
εμπειρίας. Η 1δέα τnς κλασικής 
μουσικής όπως τn βιώνουμε 
σήμερα προέκυψε μόλ1ς πρ1ν από 
δύο αιώνες, όταν πρώτοι οι 
Γερμανοί θεωρnηκοί του 
Ρομαντισμού τΊ\ς απέδωσαν 
ύψ1στο και αυτοδύναμο 
καλλιτεχ111κό κύρος. Tn βοήθnσαν 
έτσι να αυτονομnθεί ακόμn 
περισσότερο από την Εκκλnσία κα1 
τnν αυλή. Αν όμως στnν εποχή 
μας το α1σθnτικό επίτευγμα κα1 το 
αντίστοιχο βίωμα χάνουν ραγδαία 
το κύρος τους, μήπως ήρθε n ώρα 
να αποκnρύξε1 n απόλυτη 
μουσική την απόλυτn καθαρότnτά 
τnς; Μήπως κάπο101 από το 
παραδοσιακά αμiλnτο και ακίνnτο 
κοινό της, όπως οι κριτικοί που 
αναφέρθηκαν, έχουν αρχίσει να 
δ1εκδικούν τα ερμnνευτικά τους 
δικαιώματα; Μήπως το λυκόφως 
των θεών πέφτει ήδn στη Βαλχάλα 
τnς αίθουσας συναυλιών καθώς τα 
φώτα της, που χαμήλωσαν τον 
1 9ο αιώνα, ανάβουν πάλ1; 

Ο Βασίλnι; Λαμπρόπουλοι; είναι κα

θnγnπiι; Νεοελλnνικών Σπουδών, 
κάτοχοι; mι; έδραι; Καβάφn στο Πα
νεmσπiμιο του Μίσιγκαν 


