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Σηηγκή, ζηαικέλε απφ έλα ρέξη 

πνπ είρα ηφζν αγαπήζεη 

κε πξφθηαμεο ίζηα ζηε δχζε 

ζα καχξν πεξηζηέξη. 

Ν δξφκνο άζπξηδε κπξνζηά κνπ, 

απαιφο αρλφο χπλνπ 

ζην γέξκα ελφο κπζηηθνχ δείπλνπ… 

Σηηγκή ζππξί ηεο άκκνπ, 

πνπ θξάηεζεο κνλάρε ζνπ φιε 

ηελ ηξαγηθή θιεςχδξα 

βνπβή, ζα λα είρε δεη ηελ Όδξα 

ζην νπξάλην πεξηβφιη. 

(Σηξνθή, νκψλπκν πνίεκα) 

Δηζαγσγή 

Σν 1931 θπθινθνξνύζε ζηελ Αζήλα κηα ιηγνζέιηδε, πνηεηηθή ζπιινγή: Γ. εθέξε, ηξνθή. Σν όλνκα 

ήηαλ άγλσζην ζηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά ηεο επνρήο θαη παξνπζηαδόηαλ γηα πξώηε θνξά. Ο ηίηινο 

ηεο ζπιινγήο είλαη δηθνξνύκελνο: κπνξεί λα είλαη έλαο όξνο ηεο ζηηρνπξγηθήο κνλάρα, αιιά κπνξεί 

θαη λα ζεκαίλεη κηα πξαγκαηηθή «ζηξνθή», κηα  βαζύηεξε αιιαγή. Σώξα ην μέξνπκε πσο ν ηίηινο είρε 

αζθαιώο απηό ην δεύηεξν λόεκα. Με ηε ιηγνζέιηδε πνηεηηθή ζπιινγή εξρόηαλ ζηε λέα ειιεληθή 

πνίεζε κηα αλαπάληερε αιιαγή, κηα πξαγκαηηθή "ζηξνθή" - απηό πνπ καο έγηλε από ηόηε γλώξηκν θαη 

νηθείν ζηηο πνιππνίθηιεο παξαιιαγέο ηνπ.1 

Σηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2000 ζπκπιεξψζεθαλ 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ Λενέιιελα 

Λνκπειίζηα, ηνπ αλζξψπνπ πνπ αγάπεζε θαη ηαπηίζηεθε κε ηνλ ηφπν ηνπ θαη πξνζέθεξε ζε απηφλ ηα 

κέγηζηα , σο δηπισκάηεο θαη σο πνηεηήο. Κε ηελ αθνξκή απηήο ηεο επεηείνπ γξάθηεθε ην παξαθάησ 

θείκελν ην νπνίν ζπλνπηηθά παξαζέηεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ Γηψξγνπ 

Σεθέξε, έλα έξγν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ε ιηηφηεηα ηεο έθθξαζεο θαη ε ακεζφηεηα. 

Γίλεηαη επίζεο θαη κία αλαθνξά ζηελ ζρέζε ηνπ Σεθέξε κε ηελ κνπζηθή, έλα ζεκείν μερσξηζηνχ 

ελδηαθέξνληνο ειιείςεη ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (κνλαδηθή ζρεδφλ πεγή απνηεινχλ ηα θείκελα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Σεθέξε ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζηηο Κέξεο Β΄ θαη ζπγθεληξσηηθά παξνπζηάδνληαη 

ζην Γειηίν Κξηηηθήο Γηζθνγξαθίαο, ηεχρνο 14-17, Ηνχληνο 1975). Αλαθαιχπηεηαη έηζη κηα άιιε 

ηδηφηεηα ηεο πνιπδηάζηαηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνηεηή: απηή ηνπ κνπζηθνχ αθξναηή.  

 

Ζ δσή ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε 

Ν Γηψξγνο Σεθέξεο (πξαγκαηηθφ φλνκα Γηψξγνο Σεθεξηάδεο) γελλήζεθε ζηηο 29 

Φεβξνπαξίνπ / 13 Καξηίνπ ηνπ 1900 ζηελ Σκχξλε ηεο Κηθξάο Αζίαο. Γηνο ηνπ 

Σηπιηαλνχ θαη ηεο Γέζπσο Σεθεξηάδε (ην γέλνο Τελεθίδε). Ν Σηπιηαλφο 

Σεθεξηάδεο ππήξμε δηαθεθξηκέλνο αθαδεκατθφο θαη θαζεγεηήο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ ζηε Λνκηθή Σρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζπγγξαθέαο (κε 

πινπζηφηαην επηζηεκνληθφ έξγν) θαη δηπισκάηεο: "Ν παηέξαο", γξάθεη ε Η. 

Τζάηζνπ, "ήηαλ άλζξσπνο ησλ κεγάισλ ηδαληθψλ. Τνλ πξψην θαηξφ έδεζε κε ην 
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πάζνο ηνπ ιπηξσκνχ ηνπ Έζλνπο, ηε Κεγάιε Ηδέα. Κέζα ζηα ραξηηά ηνπ βξίζθσ αθφκα έγγξαθα απφ 

ηελ ηζηνξία ηεο Σάκνπ. Σην 1908 πήγε ζην λεζί θαη βνήζεζε ην Σνθνχιε. Σην πφιεκν ηνπ ΄12, φπσο 

καο έιεγε ε κάλα είρε μεζεθσζεί λα πάεη εζεινληήο."2 Υπήξμε επίζεο πνηεηήο θαη κεηαθξαζηήο: " 

κσο κε ηη επηπρία απάγγειλε ζηίρνπο ηνπ Κηκλέξκνπ ή ηνπ Αλαθξένληα ζηηο σξαίεο θπξίεο! Τνπο 

είρε κεηαθξάζεη ν ίδηνο, φπσο θαη ηνλ Νηδίπνδα Τχξαλλν, ηελ Ζιέθηξα, ηα ηξαγνχδηα ηνπ Κπάυξνλ 

γηα ηελ Διιάδα· απηά είλαη ηα πην γλσζηά. Κα παξάιιεια Σαπθψ, Νξάηην θαη πνιινχο γάιινπο 

πνηεηέο. […] Θάπνηε ν Θαβάθεο αλάθεξε ζαπκαζηηθά έλα ζηίρν ηνπ: 

Κη έρνπλ ηα γέινηα μεςπρήζεη 

θη’ έρνπλ γεξάζεη ηα παηδηά. 

Απφξεζαλ νη θίινη ηνπ. Ξξψηε θνξά άθνπαλ ην φλνκα ηνπ πνηεηή 

Σεθεξηάδε."3Τελ αγάπε ηνπ γηα ηε ινγνηερλία ζα ηελ κεηαδψζεη θαη ζηα ηξία ηνπ 

παηδηά, Γηψξγν, 'Αγγειν θαη Ησάλλα (κεηέπεηηα ζχδπγν ηνπ Θσλζηαληίλνπ Τζάηζνπ), ηα νπνία θαη ζα 

αζρνιεζνχλ κε απηήλ: " Θη έπεηηα βξίζθακε δηέμνδν ζηε βηβιηνζήθε ηνπ παηέξα. Γηαιέγακε έλα βηβιίν 

θαη κπξνχκπηα ζην πάησκα δηαβάδακε ψξεο. ινπο ηνπο γάιινπο ξνκαληηθνχο ηνπο είρακε κάζεη 

απέμσ."4 

Τν 1914, κε ηελ αξρή ηνπ Α΄ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ ε νηθνγέλεηα Σεθεξηάδε κεηαθνκίδεη ζηελ Αζήλα 

φπνπ ν Σεθέξεο ηειεηψλεη ην Γπκλάζην ην 1917. Θαηφπηλ ζα κεηαβεί ζην Ξαξίζη φπνπ θαη ζα 

ζπνπδάζεη Λνκηθά σο ην 1924. Ήδε φκσο απφ ην 1918 ζα εθδεισζεί ε αγάπε ηνπ γηα ηελ πνίεζε θαη 

ζα αξρίζεη λα γξάθεη ζηίρνπο. 

Μέηξηα, θη όια κέηξηα θαη κέηξηα παληνύ. 

Κ’ νη αγάπεο κνπ θ’ νη πόζνη κνπ, θη’ όηη ε θαξδηά κνπ αλεηώλεη 

Κ’ ε θαληαζία ηεο ςπρήο, θαη ην είδσιν ηνπ λνπ 

Καί ν έξσηαο ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ παληνηεηλνύ, 

κε ζθίγγνπλ όια κέηξηα, ην κέηξην κε παγώλεη. 5 

Σηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, φληαο ζην εμσηεξηθφ, έρεη ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε 

άκεζε επαθή κε ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα ηεο επνρήο. Ν Roderick Beaton γξάθεη ζρεηηθά: "Ωο 

θνηηεηήο ηεο Λνκηθήο ζην Ξαξίζη, κεηαμχ 1918 θαη 1924, ν Σεθέξεο κειέηεζε θαη εκπέδσζε θάζε 

θαηλνχξγην θίλεκα ηεο γαιιηθήο ινγνηερλίαο ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ αηψλα ηνπ. Τα πξψηα ηνπ 

πνηήκαηα, θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θξηηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηηο νπνίεο 

επεμεξγάζηεθε ζε φιε ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ, θέξνπλ εκθαλψο ηα ζεκάδηα ηεο αλάγλσζεο ησλ έξγσλ 

ηνπ Paul Valéry, ηνπ Jules Laforgue, ηνπ Paul Claudel, ηνπ André Gide, ηνπ Léon-Paul Fargue θαη ηνπ 

Jean Moréas (πξαγκαηηθφ φλνκα ηνπ Ησάλλε Ξαπαδηακαληφπνπινπ, κε ηνλ νπνίν ν Σεθέξεο έλησζε, 

γηα επλφεηνπο ιφγνπο, κηαλ νξηζκέλε ζπγγέλεηα)".6 Σην Ξαξίζη ζα ηνλ βξεη θαη ε Κηθξαζηαηηθή 

Θαηαζηξνθή, ε νπνία ζα ηνλ επεξεάζεη βαζχηαηα θαη ζα παξακείλεη ραξαγκέλε ζηε κλήκε ηνπ: 

 ...Γηαηί λα κελ ήηαλ βνιεηό λα είρα μεθιεξηζηεί θη’ εγώ, καδί κε η’ άιια ηα παηδηά πνπ μεθιεξηζηήθαλε 

πέξα ζηνπο θάκπνπο ηεο ληξνπήο, από βιαθείεο ειηζίσλ εγστζηώλ... όινη καο είκαζηε κε δάθξπα ζηα 

κάηηα, κα είλαη δπλαηόλ λα μαλαπέζεη ε κύξλε ζηα ρέξηα ηνπ Σνύξθνπ, ην ρσξάεη ην θεθάιη 

αλζξώπνπ· ηώξα πνπ ζνπ γξάθσ ην κηζνθέγγαξν ίζσο ζην θνλάθη, θαη ν ήιηνο βαζηιεύεη ήζπρνο ζαλ 

θαη πάληα... Δίκαη δπζηπρηζκέλνο αδεξθή κνπ...’7 

Τν 1926 ν Γηψξγνο Σεθέξεο ζα αξρίζεη ηελ δηπισκαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, δηνξηδφκελνο ζην 

Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ σο αθφινπζνο. Κέρξη ην 1962 πνπ ζπληαμηνδνηείηαη ζα ππεξεηήζεη σο 

ππνπξφμελνο θαη πξφμελνο ζην Ινλδίλν (1931-1934), ζηελ Θνξπηζά ηεο Αιβαλίαο (1936-1938), σο 

ζχκβνπινο ηχπνπ ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Κεηά ηελ θχξεμε ηνπ Β΄ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ ζα 

αθνινπζήζεη ηελ ειιεληθή Θπβέξλεζε ζηελ Θξήηε, ηελ Αίγππην, ηελ Λφηηα Αθξηθή θαη ηελ λφηηα 

Ηηαιία, θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ζηελ Αζήλα φπνπ θαη κέλεη κέρξη ην 1948. Θαηφπηλ δηνξίδεηαη 

ζχκβνπινο ζηηο Διιεληθέο Ξξεζβείεο ζηελ 'Αγθπξα θαη ην Ινλδίλν, αξγφηεξα πξέζβεο ζην Ιίβαλν, ηε 

Σπξία, ηελ Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ, θαη ηειηθά ζην Ινλδίλν (1957-1962).8 Αθφηνπ απνζχξεηαη, 

αθνζηψλεηαη νινθιεξσηηθά ζην ινγνηερληθφ ηνπ έξγν, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ην 1971, ν νπνίνο ελ 

κέζσ δηθηαηνξίαο θαη θαηφπηλ ηεο Γήισζήο ηνπ ην 1969, είρε ηνλ ραξαθηήξα εθδήισζεο ελαληίνλ ηνπ 
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θαζεζηψηνο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. 

Ζ πνίεζε θαη ην ζπλνιηθφ πλεπκαηηθφ έξγν ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε γλψξηζε πνιιέο θαη δηεζλείο 

δηαθξίζεηο. Τηκήζεθε κε ην «Έπαζιν Ξαιακά» (1946) θαη αλαγνξεχηεθε επίηηκνο δηδάθησξ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge (1960). Αθνινχζεζε ην βξαβείν Foyle ζην Ινλδίλν (1961) θαη ην 

Λφκπει Ινγνηερλίαο ην 1963. Δπίζεο αλαγνξεχηεθε επίηηκνο δηδάθησξ ζην Ξαλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο (1964), ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Νμθφξδεο (1964) θαη ζην Ξαλεπηζηήκην Princeton 

(1965). Δθιέρηεθε επίηηκν κέινο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Τερλψλ θαη Δπηζηεκψλ (1966) θαη 

κέινο ηνπ Institute of Advanced Studies ηνπ Princeton (1968). 

 

Τν έξγν ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε 

Τν πξψην έξγν ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

ζπιινγή ηξνθή πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1931. Ζ ζπιινγή ηνπ απηή δεκηνχξγεζε 

πνηθίιεο αληηδξάζεηο, θαζψο έθεξλε έλαλ αέξα αλαλέσζεο ζηελ ειιεληθή πνίεζε. 

Αθνινχζεζαλ ε ηέξλα (1932) θαη ην Μπζηζηόξεκα (1935). Έλα ρξφλν κεηά 

γξάθεη ηελ Γπκλνπαηδία, θαη ην 1938 απαληψληαο ζην δνθίκην ηνπ Θσλζηαληίλνπ 

Τζάηζνπ9 δεκνζηεχεη ην Γηάινγνο πάλσ ζηελ πνίεζε10 ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ 

γξάθεη: "Αθνξκή ησλ ζθέςεσλ ηνπ ζπλνκηιεηή κνπ πάλσ ζηα πνηεηηθά είλαη ε 

«πξσηνπνξηαθή θίλεζε ζηε λεφηαηε ινγνηερλία καο» φπσο ηελ νλνκάδεη. Νη θαηεγνξίεο ηνπ ελαληίνλ 

ηεο θίλεζεο απηήο είλαη πνηθίιεο. Γε ζα ηηο εμεηάζσ ζαλ ππεξαζπηζηήο: Γε κ‟ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα νη 

ζρνιέο. Αιιά επεηδή έηπρε λα είκαη έλαο «ήζζσλ» πνηεηήο, πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί, ζε δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο, έλα ζσξφ αληηθαηηθέο αλαδεηήζεηο έμσ απφ ηηο αζρνιίεο ηνπ, κ‟ ελδηαθέξεη αθφκε ν 

ηξφπνο πνπ ην θνηλφ αληηθξίδεη ηα έξγα ηεο πνίεζεο θαη πνπ δηδάζθεηαη λα ηα αληηθξίδεη.Έρσ ηε γλψκε 

πσο ν πην ζπνπδαίνο ηξφπνο λα βνεζήζνπλ νη ζεσξεηηθνί ηελ θαηαλφεζε ηεο ηέρλεο, είλαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα κνξθψζνπλ έλα θνηλφ πνπ λα κπνξεί λα έρεη, θάπνπ-θάπνπ, ζηηγκέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δεθηηθφηεηαο, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, ρσξίο ηηο δηαλνεηηθέο εθείλεο αληηδξάζεηο πνπ 

παξαηεξνχκε ηφζν ζπρλά, φρη ζην ιαφ, αιιά ζηηο ππεξζπδεηεηηθέο θαη δεκνζηνγξαθηθά αλαζξεκκέλεο 

αλψηεξεο ηάμεηο καο." 

Τν 1940 δεκνζηεχνληαη ην Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ 1928-1937, θαη ην Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο 

Α΄ηα νπνία πεξηέρνπλ ζεκαληηθά πνηήκαηα, φπσο ηα πνηήκαηα "ηνπ θ. Σηξάηε ζαιαζζηλνχ", θαη 

ν Βαζηιηάο ηεο Αζίλεο θαζψο επίζεο θαη κία ζπιινγή ησλ σο ηφηε δεκνζηεπκέλσλ έξγσλ ηνπ κε 

ηίηιν Πνηήκαηα Ι. Τν 1944 δεκνζηεχεηαη ην Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Β΄ ην νπνίν γξάθηεθε ζηελ 

Αίγππην θαη ηελ Λφηηα Αθξηθή, φπνπ ν Σεθέξεο αθνινχζεζε ηελ εμφξηζηε ειιεληθή θπβέξλεζε. πσο 

είπε θαη ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ, φηαλ ηηκήζεθε κε ην Λφκπει (Ιζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο,281) 

ήζειε κφλν λα κηιήζεη απιά: 

Γε ζέισ ηίπνηε άιιν παξά λα κηιήζσ απιά, λα κνπ δνζεί 

εηνύηε ε ράξε. 

Γηαηί θαί ηό ηξαγνύδη ην θνξηώζακε κε ηόζεο κνπζηθέο 

πνύ ζηγά-ζηγά βνπιηάδεη 

θαη ηελ ηέρλε καο ηε ζηνιίζακε ηόζν πνιύ πνύ θαγώζεθε 

από ηά καιάκαηα ην πξόζσπό ηεο 

θη είλαη θαηξόο λα πνύκε ηα ιηγνζηά καο ιόγηα γηαηί ε 

ςπρή καο αύξην θάλεη παληά.11 

Τν Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Β΄ αθνινπζνχλ ε ηξηκεξήο Κίριε, (1947) πνπ απφ πνιινχο ζεσξείηαη 

σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε, θαη ε ζπιινγή ...Κύπξνλ, νπ κ’ 

εζέζπηζελ...ε νπνία θπθινθφξεζε ην 1955, ελ κέζσ ηνπ Θππξηαθνχ Αγψλα, θαη αξγφηεξα 

κεηνλνκάζηεθε ζε Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Γ΄. Τν 1950 δεκνζηεχηεθε ε ζπιινγή Πνηήκαηα 1924-

1946, πνπ είλαη κηα εκπινπηηζκέλε έθδνζε ηεο πξψηεο ζπιινγήο ησλ έξγσλ ηνπ (Πνηήκαηα Η). Ζ 

ηειεπηαία ζπιινγή πνπ ηχπσζε ν Γηψξγνο Σεθέξεο φζν δνχζε θαη ε νπνία δεκνζηεχηεθε 11 ρξφληα 

κεηά ην Ηκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Γ΄ είλαη ηα Σξία Κξπθά Πνηήκαηα (1966). Τν θχθλεην άζκα ηνπ 
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πνηεηή είλαη ην Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ Β΄, ην νπνίν εθδφζεθε ην 1976, κε επηκέιεηα ηνπ Γ.Ξ. 

Σαββίδε, ν νπνίνο έρεη επηκειεζεί θαη ηηο πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο έξγσλ ηνπ πνηεηή. 

Δθηφο απφ ην πνηεηηθφ έξγν, ν Σεθέξεο έρεη θάλεη αμηνινγφηαηεο κεηαθξάζεηο, φπσο ηελ Έξεκε 

Χώξα(1936) θαη ην Φνληθό ζηελ Δθθιεζηά (1963) ηνπ Τ.Σ. Έιιηνη, ην 'Αζκα Αζκάησλ (1965), 

ηελ Απνθάιπςε ηνπ Ισάλλε (1966), ηηο Αληηγξαθέο (1965, πεξηέρεη έξγα Δπξσπαίσλ θαη Ακεξηθαλψλ 

πνηεηψλ φπσο Ezra Pound, André Gide, Éluard, Jouve), θαη ηηο Μεηαγξαθέο (1980, πεξηέρεη θείκελα 

ηεο αξραίαο γξακκαηείαο). 

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηα δνθίκηα ηνπ Σεθέξε, ζηα νπνία αλέπηπζζε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα 

ζχγρξνλά ηνπ πξνβιήκαηα ηεο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. Έγξαςε γηα ηνλ Θάιβν, ηνλ Γάληε, ηνλ 

Ξαιακά, ηνλ Σηθειηαλφ, ηνλ Καθξπγηάλλε, ηνλ Θαβάθε, ηνλ Έιιηνη. Δθδφζεθαλ κε ηνλ 

ηίηιν Γνθηκέο(1944, έθδνζε ζε δχν ηφκνπο ην 1974 απφ ηνλ Ίθαξν, ζε επηκέιεηα Γ.Ξ. Σαββίδε. Ν 

ηξίηνο ηφκνο επίζεο απφ ηνλ Ίθαξν εθδφζεθε ην 1992 κε επηκέιεηα Γεκ. Γαζθαιφπνπινπ.) 

Δπίζεο, ππάξρεη ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ πνηεηή, κε γεληθφ ηίηιν Μέξεο ην νπνίν άξρηζε λα 

εθδίδεηαη ην 1975, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ (Α΄-Ε΄, 1925-1960. Τν 2001 ζα εθδνζεί απφ 

ηηο εθδφζεηο Ίθαξνο, ν ηειεπηαίνο ηφκνο ηνπ εκεξνινγίνπ, Μέξεο Η΄, ν νπνίνο θαιχπηεη ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ, κε επηκέιεηα ηεο Θαηεξίλαο Θξίθνπ-Davis.) απφ ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα 

αληιήζεη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηφζν γηα ηνλ ίδην θαη ην έξγν ηνπ, φζν θαη γηα ηηο πνιηηηθέο 

θαη δηπισκαηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. 

Κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ εθδφζεθαλ αθφκε νη δχν πξψηνη ηφκνη ηνπ Πνιηηηθνύ 

Ηκεξνινγίνπ (εθδφζεηο Ίθαξνο, 1979 θαη 1985 αληίζηνηρα) ζε επηκέιεηα Αιέμαλδξνπ Μχδε, θαη 

πξφθεηηαη ζην ζχληνκν κέιινλ λα εθδνζεί θαη ν ηξίηνο ηφκνο ζε επηκέιεηα Αι. Μχδε θαη Γεκ. 

Γαζθαιφπνπινπ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ν Σεθέξεο έγξαςε θαη ην Χεηξόγξαθν επηέκβξε ’41, θαη ην κπζηζηφξεκα Έμη 

Νύρηεο ζηελ Αθξόπνιε πνπ κνινλφηη άξρηζε λα γξάθεηαη ην 1926-1928 εθδφζεθε ην 1974. Σχληνκα 

δε, πξφθεηηαη λα εθδνζεί θαη ην εκηηειέο κπζηζηφξεκα „Βαξλάβαο Καινζηέθαλνο‟ ζε επηκέιεηα 

Λαηαιίαο Γειεγηαλλάθε. 

Τν ηειεπηαίν ηκήκα ησλ γξαπηψλ ηνπ Σεθέξε απνηεινχλ νη αιιεινγξαθίεο ηνπ, κε πξψηε εθδνζείζα 

απηήλ κε ηνλ Γηψξγν Θενηνθά (1930-1966). Αθνινπζνχλ (δηαδνρηθά) νη αιιεινγξαθίεο κε ηνλ Αδ. 

Γηακαληή (Θχπξην δσγξάθν, 1953-1971), κε ηνλ Αλδξέα Θαξαληψλε (1931-1960), κε ηε ζχδπγφ ηνπ 

Καξψ Σεθέξε ( Α΄ηφκνο, 1936-1940), κε ηνλ Εήζηκν Ινξεληδάην (1948-1968) θαη κε ηνλ Edmund 

Keely (1951-1971). Αλακέλνληαη ν δεχηεξνο ηφκνο ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηελ Καξψ Σεθέξε ζε 

επηκέιεηα Καξίαο Σηαζηλνπνχινπ θαη απηή κε ηνλ Γηψξγν Θαηζίκπαιε ζε επηκέιεηα Γεκ. 

Γαζθαιφπνπινπ. Σην Αξρείν Σεθέξε12 ππάξρνπλ αθφκε αλέθδνηεο αιιεινγξαθίεο κε πνιιά 

πξφζσπα, φπσο ν Νδπζζέαο Διχηεο, ν Καλψιεο Αλδξφληθνο, ν Γεκήηξεο Κεηξφπνπινο θ.α. 

"Σήκεξα", γξάθεη ν Γ. Γαζθαιφπνπινο, "κε ηελ εκθάληζε αδεκνζίεπησλ έξγσλ ηνπ θαη κε ηε 

ζπλερηδφκελε έθδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εκεξνινγίνπ, κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε φηη ην βαζηθφ 

γλψξηζκα ηεο πνηεηηθήο, δνθηκηαθήο θαη κεηαθξαζηηθήο ηνπ εξγαζίαο είλαη ε ελφηεηα. Σην πξφζσπφ 

ηνπ ε λενειιεληθή γξακκαηεία αλαγλσξίδεη έλαλ απφ ηνπο θιαζηθνχο ηνπ αηψλα καο."13 

 

Σεθέξεο θαη Κνπζηθή 

Τν θείκελν απηφ δελ επηρεηξεί επξεία αλάιπζε θαη εμέηαζε ηεο ζρέζεσο ηνπ Σεθέξε κε ηε κνπζηθή θαη 

ηελ αλαγλσξηζκέλε παξνπζία ηεο ζην πνηεηηθφ ηνπ έξγν. Θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε πνιπζέιηδε 

κειέηε, ε νπνία δελ δχλαηαη λα παξνπζηαζηεί δηά απηνχ ηνπ κέζνπ. Δπηρεηξείηαη κία ζχληνκε 

παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο νξηζκέλσλ απφςεσλ θαη γξαθψλ ηνπ Σεθέξε γηα ηε κνπζηθή. 

‘Αλ ήκνπλ κνπζηθόο ζα’ γξαθα κηα κνπζηθή πνπ ζα ιεγόηαλε Σν ξνιόη θαη ε αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία: 
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πέληε έμη πλεπζηά, ην ζηδεξέλην ηξίγσλν θαη ηα θύκβαια (δελ μέξσ ηα ζσζηά ηνπο νλόκαηα). Θα ’ηαλ 

ε ζάιαζζα, ηα θνππηά, θαη ν ήρνο ηνπ ξνινγηνύ ζα ’ξρόηαλε a contrattempo λα ηα ραιάζεη όια. ην 

ηέινο, κε κεγάιν θέθη θαη επραξίζηεζε ζα θιεηνύζαλε νη καύξεο πκπιεγάδεο λα ηα θάλνπλ όια 

θνκκαηάθηα θνκκαηάθηα ζε ραξηνπόιεκν, θαη ε ζάιαζζα πάιη ζαλ ηελ πξώηε κέξα ηεο δεκηνπξγίαο. 

Αιιά δελ είκαη κνπζηθόο θαη ε γιώζζα ζηελ θαηάζηαζε πνπ είκαη ερεί ζαλ θπκαηηθή θαξακνύδα.’ (16 

Λνεκβξίνπ 1931)14 

Απηέο είλαη νη πξψηεο θξάζεηο πνπ δηαβάδεη θαλείο ζην εκεξνιφγην ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε θαη νη νπνίεο 

έρνπλ σο ζέκα ηε κνπζηθή. Νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ζεκεηψζεηο γξάθηεθαλ ηελ πεξίνδν 1931-

1934, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ν Σεθέξεο ήηαλ ππνπξφμελνο ζην Ινλδίλν θαη είρε ηελ επθαηξία 

λα παξαθνινπζήζεη πνιιέο ζπλαπιίεο, αιιά θαη λα αθνχζεη πνιιή κνπζηθή, ηδησηηθά, ζην «θφθθηλν 

γξακκφθσλφ ηνπ». Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο νη ζεκεηψζεηο ζπηέο, γηαηί καο δίλνπλ ηελ επθαηξία 

λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε κηα δηαθνξεηηθή θαη ζρεηηθά άγλσζηε πιεπξά ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Τελ πεξίνδν εθείλε "θάηη άιιν ζεκαληηθφ είρε εηζρσξήζεη ζηε δσή. Κηα αιεζηλή 

γπλαίθα, κε κνπζηθή θαιιηέξγεηα, κε επαηζζεζία εξσηεχζεθε ην Γηψξγν."15 Ζ γπλαίθα κε ηελ νπνία 

αιιεινγξαθνχζε ν Σεθέξεο ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε Ινπθία Φσηνπνχινπ, κνπζηθνιφγνο θαη 

κνπζηθνθξηηηθφο (έρεη γξάςεη ην βηβιίν Μνπζηθέο ειίδεο, Δθδφζεηο Ηππαιεθηξπψλ, 1939). Ζ γπλαίθα 

απηή, φπσο θαίλεηαη απφ ηα θείκελα θαη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Σεθέξε πξέπεη λα έπαημε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο «κνπζηθήο» άπνςήο ηνπ. Ξάλησο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ξφιν ηεο Ινπθίαο 

Φσηνπνχινπ ζηα «κνπζηθά» γξαπηά ηνπ Σεθέξε, είλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζεη θαλείο ηνπο 

ζηνραζκνχο θαη ηα ζρφιηα ελφο αλζξψπνπ γηα κηα ηέρλε δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ ππεξεηεί, πφζν 

κάιινλ φηαλ ππάξρεη κηα απνδεδεηγκέλε ζπλάθεηα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο ηέρλεο,16 ζπλάθεηα ηελ 

νπνία θαη ν ίδηνο παξαδέρηεθε.17 

Σ’ απόγεπκα άθνπζα ην δεύηεξν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Φξαλθ, εθείλν πνπ αξρίδεη κε ηηο άξπεο, θη 

άξρηζα έλα πνίεκα πνπ ιέγεηαη «Σπθινί». Έλα θεθάιαην από ην εξρόκελν βηβιίν ζα ιέγεηαη 

«Ιληεξκέδην γηα ρακειά θσλή». Έηζη επεξεάδνκαη από ηηο κνπζηθέο γηαηί βαξέζεθα λα επεξεάδνκαη 

από ηνπο ινγνηέρλεο. Αύξην ζα πάσ λα αγνξάζσ ην Φαύλν ή ην Valse ηνπ Ραβέι ή ην Bolero. 

Φαληάδνκαη ηνπο κειινύκελνπο θξηηηθνύο πνπ δε ζα κπνξνύλ λα βξνύλ πνηνπο έθιεςα. Αλ ήκνπλ 

ειεύζεξνο ζα πεγαηλα ζην Παξίζη λα ζπνπδάζσ κνπζηθή. [29 Λνέκβξε 1931] 

Ν Σεθέξεο ηα ρξφληα απηά, (1931-1934) φπσο πξναλαθέξζεθε άθνπζε πάξα πνιιή θαη δηαθνξεηηθή 

κνπζηθή. Bach, Haydn, Beethoven, Brahms, Chopin, Strauss, Ravel, Debussy, Stravinsky θαη άιινπο. 

Σπλαπιίεο κε δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Furtwängler, ηνλ Ravel θαη ηνλ Schönberg. 

πσο θαη ν ίδηνο παξαδέρεηαη ζηε Ινπθία Φσηνπνχινπ (Γελ θάλσ ην ζπνπδαίν, ζνπ ην ιέσ λα ην 

μέξεηο, όηαλ ζνπ κηιώ γηα κνπζηθή, ληώζσ πσο είκαη αγξάκκαηνο ζ΄απηό ην θεθάιαην.)18 δελ έρεη 

εηδηθέο κνπζηθέο γλψζεηο. Κέζα φκσο απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ απνθαιχπηεηαη έλαο αθξναηήο κε 

έλζηηθην, πνπ αληηιακβάλεηαη ην κεγαιείν ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχεη θαη πξνζπαζεί λα κνξθσζεί φζν 

κπνξεί. 

Ξαλαπηάλσ από ηελ αξρή θξάζεηο, πξνζπαζώ λα ζπλεζίζσ η’ απηί κνπ λα μερσξίζεη ηα δηάθνξα 

όξγαλα, λα παξαθνινπζεί ηη γίλνπληαη θαη πσο αιιάδνπλ ηα κνηίβα, θαη πνηαλ αληαπόθξηζε έρνπλ 

ηέινο πάλησλ κ’εθείλνλ ην δσληαλό άλζξσπν πνπ ηα δεκηνύγεζε θαη κε ηε κνπζηθή.19 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Σεθέξε γηα ηε κνπζηθή πξνθχπηεη φηη είρε δηακνξθψζεη θάπνηεο 

απφςεηο θαη πξνηηκήζεηο. Γηαθξίλνπκε κηα αγάπε ζηνπο θιαζηθνχο (Bach, Beethoven) θαη έλαλ έληνλν 

ζαπκαζκφ γηα ηνλ Debussy θαη ηνλ Stravinsky, φπσο επίζεο έλαλ δηζηαγκφ απέλαληη ζηνλ Wagner θαη 

κηα απνζηξνθή γηα ηνλ Strauss. (Dr. Strauss, φπσο εηξσληθά ηνλ απνθαιεί.) 

Ηδηαίηεξα, αμίδεη θαλείο λα ζηαζεί ζηελ άπνςε ηνπ Σεθέξε γηα ηε γαιιηθή κνπζηθή ηεο νπνίαο είλαη, ζα 

ιέγακε, θάηη παξαπάλσ απφ έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο (Franck, Debussy, Ravel). Ζ πξψηε «κνπζηθή» 

γξαθή ζην εκεξνιφγηφ ηνπ αλαθέξεη έξγα απηψλ ησλ ζπλζεηψλ (βιέπε ζει. 8). Γεδνκέλεο ηεο 

γαιιηθήο ηνπ παηδείαο θαη ησλ αλαγλσζκάησλ ηνπ (Laforgue, Verlaine, Mallarme, Baudelaire, Valery) 

ν ελζνπζηαζκφο ηνπ γηα ηε γαιιηθή κνπζηθή δελ καο εθπιήηηεη. Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλάκε φηη 

βξηζθφκαζηε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟30, θαη νη ζπλζέηεο απηνί εζεσξνχλην αθφκε “ζχγρξνλνη” (ηξφπνλ 
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ηηλά) ζηνπο κνπζηθνχο θχθινπο, ίζσο κάιηζηα λα κελ είραλ γίλεη αθφκε απνδεθηνί· εηδηθά ζηνπο πην 

ζπληεξεηηθνχο. Δίλαη ινηπφλ αμηνζαχκαζηε ε επξχηεηα ηνπ πλεχκαηνο πνπ δηαθξίλεη ηνλ πνηεηή θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα δέρεηαη ην θαηλνχξγην, λα αμηνινγεί, λα αθνκνηψλεη θαη λα εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ 

γηα λέα θαη πξσηνπνξηαθά αθνχζκαηα (ζε ζρέζε πάληα κε ηελ επνρή), φπσο ην Prélude à l’après-midi 

d’un faune20  (1895), ηα Préludes, Livre I (1910) γηα πηάλν θαη ηελ Sonate (1917) γηα βηνιί θαη 

πηάλν ηνπ Debussy θαζψο θαη ηελ δεχηεξε ζπκθσλία ηνπ Franck, θαη έξγα ηνπ Ravel. Τνικψ λα πψ, 

φηη δελ ππήξραλ πνιινί Έιιελεο (κνπζηθνί ή κε) νη νπνίνη, εθείλα ηα ρξφληα, ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνκνηψζνπλ ηέηνηα κνπζηθή. Δίλαη ινηπφλ άμηα παξαπάλσ απφ ζαπκαζκνχ ε πξνζπάζεηα ηνπ Σεθέξε 

γηα κνπζηθή κφξθσζε θαη θαιιηέξγεηα. 

Δηδηθά γηα ηνλ Debussy, ν Σεθέξεο έηξεθε ηεξάζηηα εθηίκεζε, φπσο άιισζηε καξηπξνχλ νη γξαθέο 

ηνπ: 

Πήξα ζήκεξα νιόθιεξν ην πξώην βηβιίν ησλ Préludes ηνπ Claude-Achille (Cortot) θαη ηε νλάηα ηνπ 

ίδηνπ γηα βηνιί θαη πηάλν (Cortot -Thibaud). Σ’ άθνπζα απηά ηα θνκκάηηα δπό ηξείο θνξέο θαη ηώξα 

είκαη δαιηζκέλνο, αλππόζηαηνο θαη δπζηπρήο. Ση ζέο λ’ αμίδνπλ νη πξνζπάζεηέο καο άκα μέξνπκε πώο 

ππήξμαλ ηέηνηνη άλζξσπνη; [...] Σα μέξεηο όια απηά ηα Préludes, είλαη καδί δέθαην, ε Cathédrale 

engloutie. Δίλαη έλα πνπ ιέγεηαη Voiles.  […] Δκέλα κνπ ζπκίδεη εθείλν ηνπ Μαιιαξκέ: La chair est 

triste, hélas! Κη έπεηηα ηη ζεκαζία έρεη ηη κνπ ζπκίδεη αλ κε θάλεη λα ληώζσ ηη κνπ ιείπεη, κνινλόηη δελ 

κπνξώ λα ην πσ. Δίλαη έλα άιιν Des pas sur la neige , πνπ θεύγεη άπεηξα θαη όκσο κέλεη πάληα 

πνιύ θνληά γηα λα ζνπ ζπκίδεη ζά΄ιεγεο κόλν θαη κόλν όηη θεύγεη. […] 

Ση έθεξε ζηε κνπζηθή απηόο ν άλζξσπνο, ηη παξάζπξα άλνημε [...] 

Κάηη ήμεξε ν Claude-Achille πνπ έγξαθε «musicien Français» θαη όρη «compositeur»∙ θαη είλαη 

κνπζηθόο. [31 Καΐνπ 1932]21 

Απφ ην εκεξνιφγην ηνπ πνηεηή δηαπηζηψλνπκε επίζεο φηη ε κνπζηθή ηνπ Debussy ηνλ επεξέαζε θαη ζην 

έξγν ηνπ, ν ίδηνο ηελ ζπλδέεη κε ηελ ηέξλα. ( Αλ επηηύρεη θαη κ’ αξέζεη, θαη αλ ν Claude-Achille δνύζε 

θαη ήηαλ θίινο κνπ, ζα ηνπ ηε ράξηδα).22 

Σε γεληθφηεξεο γξακκέο δηαπηζηψλεη θαλείο φηη είλαη αξθεηά ηα θνηλά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλδένπλ ηνλ 

Σεθέξε κε ηνλ Debussy θαη απηά είλαη ν κεγάινο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, ε επηδίσμε ηεο αξηηφηεηαο, ε 

ιηηφηεηα ηεο έθθξαζεο θαη ε ππνβιεηηθφηεηα,23 πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη 

ραξαθηεξίδνπλ ην έξγν ηνπο. Ν Σεθέξεο δεκνζηεχεη ηελ πξψηε ηνπ ζπιινγή ην 1931, παξφιν πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε ινγνηερλία απφ ηα εθεβηθά ηνπ ρξφληα. "Ζ ζησπή ηνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920", 

γξάθεη ν Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο, "ζπληζηά κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο πξνεηνηκαζίαο θαηά ηελ 

νπνία πξνζπαζεί λα αξζξψζεη ηε δηθή ηνπ πνηεηηθή θσλή, επηδηψθνληαο κνξθηθή θαη εθθξαζηηθή 

αξηηφηεηα."24 Ν Debussy επίζεο ζρεδίαδε ηελ φπεξά ηνπ Pelléas et Mélissande ζρεδφλ δέθα ρξφληα, 

πξνηνχ ηελ παξνπζηάζεη νινθιεξσκέλε θαη δελ ήηαλ γεληθά άλζξσπνο πνπ εμειηζζφηαλ γξήγνξα. 

Γνχιεπε γηα αξθεηφ θαηξφ ηηο ζπλζέζεηο ηνπ, πξηλ ηηο δεκνζηεχζεη φπσο θαη ν Σεθέξεο ηα πνηήκαηά 

ηνπ. Δπίζεο, ήηαλ ην ίδην εμνηθεησκέλνο κε ηνπο γάιινπο «ζπκβνιηζηέο» πνηεηέο (Baudelaire, 

Verlaine, Mallarmé).Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν θαζέλαο απφ ηνπο δχν μερσξηζηά (θαη ζε 

δηαθνξεηηθή, αιιά αξθεηά θνληηλή, ρξνληθά, πεξίνδν) ελέπλεπζαλ ηελ αλαλέσζε ζηηο ηέρλεο ηνπο. 

Δθηφο απφ ηνλ Debussy αλαθέξεηαη, ζηα γξαπηά ηνπ Σεθέξε, ν Franck (ζηνλ νπνίν καζήηεπζε γηα 

ιίγν ν Debussy) θαη ε δεχηεξε ζπκθσλία ηνπ. Θάηη άιιν γίλεηαη ινηπφλ εδψ αληηιεπηφ. Ν Franck ζην 

ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ν Debussy ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ είραλ γίλεη εθθξαζηέο ελφο ξεχκαηνο 

ελάληηα ζηνλ Wagner ν νπνίνο ηφηε θπξηαξρνχζε. Ίζσο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζχκπησζε ην 

γεγνλφο φηη ν Σεθέξεο, αλ θαη πνιχ αξγφηεξα, εθθξάδεη έλαλ ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζην έξγν ηνπ 

Wagner. 

Λνηπόλ κε ηνλ Βάγλεξ, νη ιεπηνκέξεηεο πνπ ζνπ αλαθέξσ κε δηώρλνπλ: όγθνο, ζύλζεζε ησλ ηερλώλ, 

κπζνινγία απάλζξσπε (γηα κέλα ηνπιάρηζηνλ), πιήζνο κέζσλ θηι. (28 Καΐνπ 1932)25 

Κία άιιε ηδηαίηεξε ζρέζε είλαη απηή ηνπ Σεθέξε κε ηνλ Stravinsky. Ζ πξψηε γξαθή ηνπ πνηεηή γηα 

ηνλ Stravinsky έγηλε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1932: 
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Χηεο πήγα ζην θνληζέξην. Η Σξίηε (Beethoven) […] θαη θπξίσο ην Καπξίηζην γηα πηάλν, έγρνξδν 

θνπαξηέην θαη νξρήζηξα θαη ε πκθσλία ησλ Ψαικώλ  ηνπ Igor [Stravinsky] ( ζην πηάλν ν ίδηνο). 

Ση άλζξσπνο θαη ηη ξπζκόο· έπξεπε λ’ αθνύζεηο ηελ attaque […]: κηα θινηζηά ζ’ όιεο ηηο ηξπθεξέο, 

εδνλνπαζείο ζαριακάξεο θαη ζηνπο λπζηαιένπο βεκαηηζκνύο.26 

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ην έξγν απηφ γξάθηεθε ην 1930, θαη ν Σεθέξεο αλαθέξεηαη ζε απηφ κφιηο 

δχν ρξφληα αξγφηεξα, είλαη ινηπφλ αλακθηζβήηεηα έλα ζχγρξνλν έξγν. Τν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη 

ηελ πξαγκαηηθά ζηελή ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηελ κνπζηθή ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε, φηη βξηζθφηαλ 

ζην Ινλδίλν θαη είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αθνχζεη έξγα ζαλ θαη απηφ ζε ζπλαπιίεο θαζψο θαη λα 

αγνξάδεη ερνγξαθήζεηο γηα ην γξακκφθσλφ ηνπ. Γελ κπνξεί φκσο θαλείο λα κελ κλεκνλεχζεη ηα 

ζρφιηά ηνπ απηά, θαζψο είλαη πέξα γηα πέξα πξνθαλέο, ηδηαίηεξα γηα έλαλ άλζξσπν ησλ θαηξψλ καο, 

ην θαηαπιεθηηθφ ηνπ δεθηηθφ θαη θξηηηθφ πλεχκα, αθνχ θαηά θάπνην ηξφπν πξνέβιεςε ηελ θαζνιηθή 

απνδνρή, φρη κφλν ηνπ Stravinsky αιιά θαη ηνπ Debussy. 

Σηε πκθσλία ησλ Ψαικώλ ν πνηεηήο αλαθέξεηαη θαη αξγφηεξα, ζηηο 2 Απξηιίνπ 1933 θαη ηελ 

ραξαθηεξίδεη ζηαζκό ζηελ ζξεζθεπηηθή κνπζηθή.27 

Ν Σεθέξεο έγξαςε ηνλ πξφινγν ζηελ έθδνζε ηνπ 1970 ηνπ βηβιίνπ ηνπ Stravinsky κε ηίηιν Poetics of 

Music (In the Form of Six Lessons),28 ζηνλ νπνίν, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ 

Stravinsky κε ηνλ Valery θαη ζηε ζεκαζία θαη ην θχξνο πνπ είρε (ν Valery) γηα ηνλ πνηεηή απφ ηα 

ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηνπ.29 Δθθξάδεη επίζεο κέζσ ηνπ πξνιφγνπ απηνχ ηνλ απφιπην ζαπκαζκφ ηνπ: 

[…] έρεη επηβιεζεί ζαλ έλαο κεγάινο άξρνληαο ηεο κνπζηθήο, παξάιιεια κε ηνλ άιιν ζηπινβάηε ηεο 

επνρήο καο ηνλ Πηθάζζν. Σα έξγα, νη εθθξάζεηο ησλ δύν απηώλ αλζξώπσλ έρνπλ ζθξαγίζεη ηνλ 

αηώλα καο[…]30 

Ν ίδηνο ν Stravinsky αλαθέξεηαη ζηηο δηαιέμεηο ηνπ θαη ζηνλ Baudelaire (ζει. 65) θαη ζηνλ Gide ( ζει. 

79), ησλ νπνίσλ ηα έξγα επεξέαζαλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ πνηεηηθή ηνπ εμειηθηηθή πνξεία. 

Θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο γξαθέο γηα ηνλ Debussy θαη ηνλ Stravinsky είλαη φηη ν Σεθέξεο αλαθέξεηαη 

ζε απηνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα, θάηη πνπ δείρλεη πηζηεχσ, ηελ νηθεηφηεηα πνπ 

αηζζαλφηαλ απέλαληη ζε απηνχο δηακέζνπ ηεο κνπζηθήο ηνπο. 

Ν Σεθέξεο έηξεθε επίζεο εθηίκεζε θαη ζαπκαζκφ θαη γηα ηνπο θιαζζηθνχο (Bach, Beethoven, Haydn), 

ζηνπο νπνίνπο «κπήζεθε» ιίγν αξγφηεξα απφ φηη ζηελ γαιιηθή κνπζηθή. „[…] θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

κνπζηθφ έξγν ππήξμε γηα νξηζκέλα πνηήκαηα ζεκαηηθφ εξέζηζκα, αθνξκή ή αλαθνξά, φπσο π.ρ. γηα 

ηελ «Canzona» ή ην «ΣΤ΄» ηνπ Μπζηζηνξήκαηνο, πνπ έρνπλ θαη ηα δχν ηέηνηαο κνξθήο ζπλδέζεηο κε 

ηελ «Canzona di ringraziamento», ην αξγφ κέξνο απφ ην 15ν Θνπαξηέην Δγρφξδσλ ηνπ Κπεηφβελ.‟31 

Έρσ ηώξα ηειεπηαία ην Κνληζέξην ηνπ Βξαδεκβνύξγνπ αξ. 3  θαη ην Κνπαξηέην 132, εθείλν κε ηελ 

πεξίθεκε Canzona di ringraziamento "ηεξό ηξαγνύδη επγλσκνζύλεο, ελόο πνπ γηαηξεύηεθε, ζην Θεό, 

ζε ιπδηθό ηξόπν" . Σα έρσ ρακέλα, γλώξηζα ηόζνπο πνπ ήηαλ έκπεηξνη ζηε κνπζηθή, δε βξέζεθε 

έλαο λα κνπ πεη πώο θάπνηε ν Μπεηόβελ είρε εθθξάζεη κ’έλαλ ηόζν ρεηξνπηαζηό ηξόπν ηελ σξηκόηεηα 

ηνπ αλζξώπνπ κπξνζηά ζην ζάλαην, ηελ ειεπζέξσζε από ην ζάλαην κε ηόζν αλζξώπηλν ηξόπν. Οηη ν 

Μπαρ είλαη ίζσο ν κόλνο πνπ ππάξρεη πνπ λα κελ είλαη νύηε cérébral, νύηε sensuel, νύηε sentimental, 

νύηε romantique, νύηε classique, νύηε précieux, νύηε naturel, νύηε prime-sautier, νύηε ηίπνηα από 

δαύηα- θαλέλαο ραξαθηεξηζκόο: είλαη ν γπκλόο άλζξσπνο, πιέξηνο, δπγηζκέλνο, ρσξίο θακηά γσληά, 

πνπ καο κνηάδεη ή πνπ δελ καο κνηάδεη, θη όκσο μέξνπκε πσο είλαη απηόο πιέξηνο θαη αιεζηλόο.32 

Γηα πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ Bach (θαη ηνλ Σεθέξε) ππάξρεη ην 

άξζξν ηνπ Φ. Μαλζνπδάθε ζην πεξηνδηθφ Μνπζηθόο Λόγνο 2 (Φζηλφπσξν 2000). 

Σπκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε κνπζηθή θαηείρε κηα εμέρνπζα ζέζε ζηε δσή ηνπ 

πνηεηή θαη φρη κφλν σο κηα άιιε ηέρλε, ηελ νπνία πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη θαη πάλσ ζε απηήλ λα 

κνξθσζεί. Ν Γ.Λ. Καξσλίηεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έθθξαζε «δεχηεξε παηδεία», ε νπνία, ρξνληθά 
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(1931-1933), ζπκπίπηεη κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξψηεο ηνπ ζπιινγήο θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ γιψζζαο φζν θαη ζηελ φιε πνξεία ηνπ ζεθεξηθνχ έξγνπ κε θχξην 

άμνλα έλα θνηλφ γηα εθείλνλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν ηερλψλ: ην ζηφιηζκα θαη ηελ θαηεξγαζία ηεο 

ζησπήο.33 
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