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«Ξαθληθά αληηιακβάλεζαη έλαλ ήρν πνπ δελ έρεηο μαλαθνύζεη.. είλαη γεκάηνο έληαζε, ξπζκό, ‘θαζαξόο’ 

θαη δηάθαλνο. Μπξνζηά ζνπ είλαη έλαο θνθθαιηάξεο ηύπνο από ηνλ Καλαδά πνπ κνηάδεη έηνηκνο λα 

πεζάλεη ηελ ώξα πνπ βγαίλεη ζηε ζθελή... ηόζν ριωκόο... Κάζεηαη ζρεδόλ ζην πάηωκα, ηξαγνπδάεη ηελ 

ώξα πνπ παίδεη. Δελ αθνύζακε πνηέ θάηη ζαλ απηό. Από πνπ μεθύηξωζε απηόο ν ηύπνο;»[i] 

                                                                                                             Peter Elyakim Taussig [ii] 

 Γθιελ Γθνπιλη  

(25 Σεπηεκβξίνπ 1932 - 4 Οθησβξίνπ 1982) 
Από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 1982, ν 

Γθιελ Γθνπιλη απνηέιεζε αληηθείκελν πιεζώξαο άξζξσλ, βηβιίσλ, 

θεζηηβάι θαη εηδηθώλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ. Όια 

απηά, ρσξίο ακθηβνιία, ζπλέβαιιαλ ζε κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε κνπζηθή θαη ηνλ πνιηηηζκό. Παξ‟όια 

απηά, ν Glenn Gould ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα αίληγκα. Η ηδηνθπία, 

πνπ είλαη εκθαλήο ζηηο εθηειέζεηο ηνπ, δελ ζπκβαδίδεη εύθνια κε ηηο 

θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθέο, θάπνηεο θνξέο παξάινγεο απόςεηο πνπ 

εθθξάδεη ζηα θείκελά ηνπ. Δπηθαλεηαθά, ν Γθνπιλη εκθαλίδεηαη σο 

έλαο επηδεηθηηθόο, θαληαρηεξόο «δηαζθεδαζηήο» ν νπνίνο εθθξάδεη 

πνιύ πξνζσπηθέο θαη ίζσο επνπζηώδεηο απόςεηο πάλσ ζε κηα πνηθηιία 

από ζέκαηα. Κάπνηνο ζα αλαξσηεζεί: ε δνπιεηά ηνπ, εθηόο από ηελ 

πηαληζηηθή θαξηέξα, ραξαθηεξίδεηαη από ζνβαξόηεηα; Ήηαλ ζηε 

πξαγκαηηθόηεηα έλα κπεξδεκέλν κπαιό πνπ θαηαζπαηάιεζε ηελ 

πηαληζηηθή ηνπ ηδηνθπία ζε αζήκαληεο ελαζρνιήζεηο ή είρε θάηη 

πξαγκαηηθά ζεκαληηθό λα κεηαιακπαδεύζεη ζηνλ θόζκν; 

 

Μνπζηθή Δθπαίδεπζε 

Ο Γθνπιλη γελλήζεθε ζην Τνξόλην ηνπ Καλαδά κε ην όλνκα Γθιελ 

Γθνιλη. Η νηθνγέλεηά ηνπ άιιαμε αξγόηεξα ην Γθνιλη ζε Γθνπιλη γηα 

λα απνθύγεη ηνλ αληηζεκηηηζκό πνπ ζάξσζε ηνλ Καλαδά ην 1930. Ο 

Γθιελ (Φέξκπεξη) Γθνπιλη κεγάισζε κέζα ζε κνπζηθή νηθνγέλεηα. Ο 

Edward Grieg ήηαλ πξώηνο μάδεξθνο ηνπ παππνύ ηεο κεηέξαο ηνπ, ν 

παηέξαο ηνπ ήηαλ εξαζηηέρλεο βηνιηζηήο θαη ε κεηέξα ηνπ έπαηδε 

πηάλν θαη όξγαλν. Ήηαλ επίζεο ε κνλαδηθή δαζθάια ηνπ κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ δέθα. Όηαλ ήηαλ ηξηώλ εηώλ έγηλε νινθάλεξε ε κνπζηθή 

ηνπ θιίζε, θαζώο κπνξνύζε λα δηαβάζεη παξηηηνύξα θαη δηέζεηε 

«απόιπην κνπζηθό απηί». Σηα πέληε μεθίλεζε λα ζπλζέηεη θαη έπαηδε 

ηηο δηθέο ηνπ κηθξέο ζπλζέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ. 

Σηελ ειηθία ησλ έμη παξαθνινύζεζε ην πξώην ξεζηηάι πηάλνπ – ε 

ηειεπηαία εκθάληζε ηνπ Josef Hofmann ζην Τνξόλην – ην νπνίν ηνπ 

άθεζε αλεμίηεια ζεκάδηα. 
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Σηα δέθα ηνπ κπνξνύζε λα παίδεη νιόθιεξν ην πξώην βηβιίν 

από ην «Καιώο Σπγθεξαζκέλν Κιεηδνθύκβαιν» ηνπ J. S. Bach. 

Παξάιιεια, μεθίλεζε ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο ζην Toronto 

Conservatory of Music (αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε 

Royal Conservatory of Music, RCMT). Σπνύδαζε πηάλν κε ηνλ 

Alberto Guerrero  (1943-52), απνθηώληαο ζηα δώδεθα ηνλ 

ηίηιν ζπνπδώλ ATCM  κε ηνπο κεγαιύηεξνπο βαζκνύο πνπ 

δόζεθαλ πνηέ ζηνλ Καλαδά. Ταπηόρξνλα, παξαθνινύζεζε 

καζήκαηα εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ, κε ηνλ Frederick C. 

Silvester (1942-9) θαη ζεσξίαο κε ηνλ Leo Smith  (1940-7). 

Σύκθσλα κε ηνλ John Beckwith, πξώελ καζεηή ηνπ A. 

Guerrero, ν Γθνπιλη επεξεάζηεθε βαζηά από ηνλ 

Φηιηαλνθαλαδό πηαλίζηα θαη θαζεγεηή. Υηνζέηεζε πνιιά 

ζηνηρεία ηνπ πηαληζηηθνύ ηνπ ζηηι, όπσο ηε ρακειή ζηάζε 

θαζίζκαηνο ζην πηάλν, ηελ ζρεδόλ επίπεδε ηνπνζέηεζε ησλ 

ρεξηώλ ζην θιαβηέ θαη ηελ ηαρύηεηα θαη θαζαξόηεηα ζηα 

γξήγνξα πεξάζκαηα.  

 

 

Απέθηεζε επίζεο ηελ ηερληθή ηεο «θαζαξήο άξζξσζεο ησλ 

δαθηύισλ» ηνπ Guerrero, ζε αληίζεζε κε απηήλ ηνπ «βάξνπο». 

Γηα ηνλ Γθνπιλη ε πηαληζηηθή ηερληθή ήηαλ πην θνληά ζε απηό 

πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο, παξά ζηηο 

ζεσξίεο γηα «ειεύζεξν βάξνο» ηνπ ρεξηνύ [iii]. Ο Γθνπιλη 

επεξεάζηεθε επίζεο από ηε κνπζηθή πξνζέγγηζε ηνπ Artur  

Schnabel. Όπσο θαη ν Schnabel, αληηιακβαλόηαλ ηε κνπζηθή 

σο ηδησηηθή θαη όρη σο δεκόζηα ελαζρόιεζε. Πίζηεπε πσο νη 

ζπλαπιίεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζην λα επηδεηθλύνπλ ηνπο 

θαιιηηέρλεο σο βηξηνπόδνπο, πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Αλ θαη ν 

Γθνπιλη ήηαλ βηξηνπόδνο, πξνηηκνύζε λα κελ πεξηιακβάλεη ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ξεζηηάι ηνπ ζπλζέηεο ησλ νπνίσλ ην 

ξεπεξηόξην ζεσξείην δεμηνηερληθό (όπσο F. Chopin, F. Liszt, θ. ά). Τόζν ν Γθνπιλη όζν θαη ν 

Schnabel ρξεηάδνληαλ πνιύ ιίγε εμάζθεζε θαη κπνξνύζαλ λα αθνκνηώζνπλ ηε κνπζηθή καθξηά από ην 

πηάλν. Καη νη δύν ζεσξνύζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πξώηα κνπζηθνύο θαη κεηά πηαλίζηεο. Τν πηάλν ήηαλ γη‟ 

απηνύο ην κέζν γηα λα  δηαβηβάζνπλ ηηο ηδέεο θαη αλαιύζεηο ηνπο πάλσ ζηε κνπζηθή. Τέινο, ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηνλ έθεβν Γθνπιλη άζθεζαλ νη ερνγξαθήζεηο ησλ έξγσλ ηνπ J. S. Bach  από ηελ 

Rosalyn Tureck («επζπηελή, κε κηα αίζζεζε γαιήλεο θαη ζεηηθόηεηαο») θαη ν Leopold Stokowski, γηα 

ηνλ νπνίν αξγόηεξα ν Γθνπιλη ζα γξάςεη άξζξα θαη ζα θάλεη παξαγσγέο. 

Σηελ παηδηθή ειηθία ηνπ Γθνπιλη θπξηαξρνύζε ε κνπζηθή. Σε κηα ηαηλία ζρεηηθά κε ηνλ Γθνπιλη 

(παξαγσγή ηνπ Vincent Tovell), ν παηέξαο ηνπ αλαθέξεη πσο ν Γθιελ απνκνλσλόηαλ ζην δσκάηηό ηνπ 

γηα λα κειεηήζεη κία άγλσζηε παξηηηνύξα θαη δελ έβγαηλε από απηό παξά κόλν όηαλ ηελ απνκλεκόλεπε 

νιόθιεξε. Ο Robert  Fulford, εμέρσλ Καλαδόο ζπγγξαθέαο πνπ γλώξηζε ηνλ Γθνπιλη όηαλ ήηαλ ελλέα 

ρξνλώλ, γξάθεη: «αθόκε θαη σο παηδί, ν Γθνπιλη ήηαλ απνκνλσκέλνο γηαηί δνύιεπε ζθιεξά γηα λα 

γίλεη ζπνπδαίνο. Έηξεθε ηξνκεξή αγάπε θαη ζηνξγή γηα ηε κνπζηθή [...] Ήηαλ έλα απόιπην, πιήξεο 

ζπλαίζζεκα. Ήμεξε πνηνο ήηαλ θαη πνπ πεγαίλεη»[iv]. Πξνθαλώο, κεηέθεξε απηή ηελ παξαγσγηθή 

ζπλήζεηα ηεο κάζεζεο, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αλάκεημε, από ηελ παηδηθή 

ζηελ εθεβηθή ειηθία. 

Παξ‟ όιεο ηηο εκθαλείο ηθαλόηεηεο ηνπ Γθνπιλη σο παηδί-ζαύκα, νη γνλείο ηνπ ηνλ πξνζηάηεπζαλ, 

πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο δεκόζηεο εκθαλίζεηο ηνπ. Δμαίξεζε ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην εηήζην 

Kiwanis Music Festival ηνπ Τνξόλην, όπνπ θέξδηζε ην πξώην βξαβείν ζηνλ δηαγσληζκό πηάλνπ 

(Φεβξνπάξηνο 1944). Ο Payzant  (1978) γξάθεη πσο αλ θαη ν Γθνπιλη ήηαλ κόιηο 12, θαηέιαβε ηελ 

πςειόηεξε ζέζε κεηαμύ πνιιώλ κεγαιύηεξσλ θαη πην πξνρσξεκέλσλ κνπζηθώλ. Ήηαλ ν κνλαδηθόο 

δηαγσληζκόο ζηνλ νπνίν έιαβε κέξνο, θαζώο αξγόηεξα ελαληηώζεθε έληνλα ζηελ ηδέα ησλ κνπζηθώλ 

δηαγσληζκώλ. 

 

Οη θάηνρνη ηνπ αζεκέληνπ κεηαιιίνπ 

ηνπ Toronto Conservatory of Music, 
1944. Ο Γθνπιλη δηαθξίλεηαη ζηελ 

επάλσ ζεηξά, ν πξώηνο από δεμηά 

(πεγή: Cott J., 1984, ζει. 73) 

 

Πεγή: The Glenn Gould edition (vols. 
35). New York: Sony Classical, 1993 
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Καξηέξα 

Ο Γθνπιλη έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ σο νξγαλίζηαο θαη όρη σο πηαλίζηαο, ζε έλα ξεζηηάι ζην 

Eaton Auditorium ηνπ Τνξόλην, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1945. Ο Robert Fulford ην 1983 γξάθεη πσο ην 

αθξναηήξην εληππσζηάζηεθε από ηνλ Γθνπιλη, ην παηδί πνπ κπνξνύζε λα παίδεη κε ηόζε ιακπεξή 

ηερληθή θαη εξκελεπηηθή δηαίζζεζε. Σηηο 8 Μαΐνπ ηνπ 1946, εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά σο ζνιίζη κε 

ηελ Toronto Conservatory Orchestra ζην Massey Hall, εξκελεύνληαο ην Κνληζέξην αξ. 4, op. 58 ηνπ L. 

V. Beethoven, ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Ettore Mazzoleni . Γη‟απηή ηελ παξάζηαζε ν Edward W. 

Wodson ηεο «Evening Telegram» έγξαςε: «ν Γθνπιλη απέδεημε ζηνπο ιάηξεηο ηεο κνπζηθήο, πσο νη 

θιίκαθεο θαη ηα αξπίζκαηα, κπνξεί λα έρνπλ, εθηόο από δεμηνηερληθό ελδηαθέξνλ θαη πλεπκαηηθή 

νκνξθηά, αθόκε θαη ζην ηαπεηλό πηάλν. Τν θξαδάξηζκά ηνπ ήηαλ εύγισηην [...] όπσο ε πνίεζε 

απαγγέιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή» [v]. 

 

 

Ο Γθνπιλη ζηελ ειηθία ησλ ηξηάληα,  
θαηά ηε δηάξθεηα ερνγξάθεζεο  

(πεγή: Cott J., 1984, ζει. 19)  

Ο Γθνπιλη θαηά ηε δηάξθεηα πξόβαο  
(πεγή: The Glenn Gould edition (vols. 35). 

New York: Sony Classical, 1993) 

 

 

Σηηο 14 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1947, ν Γθνπιλη εξκήλεπζε νιόθιεξν 

ην θνληζέξην κε ηελ Toronto Symphony Orchestra, κε 

δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Bernard Heinze. Τελ ίδηα ρξνληά 

έδσζε θαη ην πξώην ηνπ ξεζηηάι κε έξγα Scarlatti, Beethoven, 

Chopin θαη Liszt. To  1950 έδσζε ην πξώην ηνπ ξαδηνθσληθό 

ξεζηηάι κε ηελ CBC, μεθηλώληαο έηζη ηελ καθξόρξνλε 

ελαζρόιεζή ηνπ κε ην ξαδηόθσλν θαη ηηο ερνγξαθήζεηο. 

Δξκελεύνληαο ηε Σνλάηα γηα πηάλν K281 ηνπ Mozart  θαη ηελ 

Σνλάηα αξ. 3 ηνπ Hindemith  ζε έλα πηάλν κειέηεο κε βαξηά 

θαη ζθνηεηλή κπάζα πεξηνρή, δηαπίζησζε πσο πηέδνληαο ηα κπάζα 

θαη εληζρύνληαο ηα πξίκα κπνξνύζε λα θάλεη ην πηάλν λα ερεί 

όπσο ήζειε, λα μεπεξάζεη ηα όξηα ηνπ νξγάλνπ θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ σο εξκελεπηή. Η αλαθάιπςε 

απηή θαη ε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο, επεξέαζαλ βαζηά ηε 

κεηέπεηηα πξνζέγγηζε ησλ ζπλαπιηώλ θαη ερνγξαθήζεώλ ηνπ. 

Σηελ ειηθία ησλ είθνζη, ε ζνιηζηηθή ηνπ θαξηέξα πεξηειάκβαλε 
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πεξηνδείεο ζηνλ Καλαδά, ελλέα εκθαλίζεηο σο ζνιίζη κε νξρήζηξεο (Φάκηιηνλ, Τνξόλην, Βαλθνύβεξ), 

πνιπάξηζκα ξεζηηάι θαη πεξίπνπ πέληε ερνγξαθήζεηο κε ηελ CBC. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην 

ξεπεξηόξηό ηνπ, είρε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζύγρξνλε κνπζηθή (νιόθιεξα ηα έξγα γηα πηάλν ησλ 

Schoenberg, Berg, Webern). Η πηαληζηηθή θαξηέξα όκσο δελ ήηαλ ην κέιεκά ηνπ. Έληνλν ήηαλ επίζεο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζύλζεζε, ελώ επέδεημε αμηνζεκείσηεο ηθαλόηεηεο σο κνπζηθόο αλαιπηήο θαη 

ζρνιηαζηήο. Η πξώηε ηνπ εκπνξηθή ερνγξάθεζε έγηλε ην 1951 θαη θπθινθόξεζε ην 1953 από ηελ 

Hallmark. Από ην 1953 σο ην 1963 πξαγκαηνπνίεζε ξεζηηάι πηάλνπ ζην εηήζην θαινθαηξηλό θεζηηβάι 

Shakespeare  ηνπ Stratford, Οληάξην. Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1955 έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο  (Οπάζηλγθηνλ, Νέα Υόξθε). Τν αλνξζόδνμν πξόγξακκά ηνπ (J. P. Sweelinck, Orlando  

Gibbons, A. Berg: Σνλάηα γηα πηάλν op. 1, A. Webern: Παξαιιαγέο γηα πηάλν op. 27, Beethoven: 

Σνλάηα γηα πηάλν op. 109, θ. ά.) , ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζηηι, νη ηδηαίηεξεο εξκελείεο ηνπ θαη ε 

επηδεηθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ ακέζσο σο εηθνλνπιάζηε. Οη θξηηηθέο αλέθεξαλ πσο ν 

Γθνπιλη, αλ θαη εθνδηαζκέλνο κε εθπιεθηηθή ηερληθή, θαηάθεξε λα ππνηάμεη ηε δεμηνηερλία ηνπ γηα 

ράξε ηεο εθθξαζηηθόηεηαο. Σηηο 12 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1955, ηελ επνκέλε ηνπ ληεκπνύηνπ ηνπ ζηε Νέα 

Υόξθε, ππέγξαςε ζπκβόιαην κε ηελ Columbia Masterworks (αξγόηεξα CBS Masterworks), κε ηελ νπνία 

ζπλέρηζε λα ερνγξαθεί απνθιεηζηηθά κέρξη ην ζάλαηό ηνπ. Η απνθιεηζηηθή απηή ζπλεξγαζία μεθίλεζε 

κε ηελ ερνγξάθεζε ησλ Goldberg Variations ηνπ J. S. Bach, ηνλ Ινύλην ηνπ 1955. Τν έξγν απηό, πνπ 

δελ πεξηιακβαλόηαλ ζπλήζσο ζε πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ – κε εμαίξεζε ηηο εθηειέζεηο ηεο 

Rosalyn Tureck - θαη ην γεγνλόο πσο ν Γθνπιλη ην επέιεμε σο ην πξώην κνπζηθό θνκκάηη πνπ ζα 

ερνγξαθνύζε, απνδεηθλύεη  ηελ εκκνλή  ηνπ λα ππεξαζπίδεηαη θαη λα παξνπζηάδεη ζρεηηθά άγλσζηα ζην 

θνηλό κνπζηθά έξγα. Η ερνγξάθεζε απηή απνηέιεζε άκεζε εκπνξηθή θαη θαιιηηερληθή επηηπρία θαη 

εθηόμεπζε ηνλ Γθνπιλη ζηελ θνξπθή, ηνπνζεηώληαο ηνλ κεηαμύ ησλ πην δηάζεκσλ ζύγρξνλσλ 

πηαληζηώλ. Τν 1956, ν Γθνπιλη εθδίδεη ηελ πην ζεκαληηθή ηνπ κνπζηθή ζύλζεζε, ην Κνπαξηέην 

Δγρόξδσλ αξ. 1. Ο ίδηνο ζεσξνύζε ην πζηεξνξνκαληηθό απηό έξγν σο ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ησλ 

πξώηκσλ έξγσλ ηνπ. Γηα ηα επόκελα ελλέα ρξόληα πεξηόδεπζε ζηε Βόξεην Ακεξηθή. Τνλ Μάξηην ηνπ 

1956 εξκήλεπζε ην Κνληζέξην αξ. 4 γηα πηάλν ηνπ Beethoven κε ηελ Detroit Symphony Orchestra, ππό 

ηε δηεύζπλζε ηνπ Paul Paray.  

 

 

 

Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1957, έδσζε ηε πξώηε ηνπ ζπλαπιία κε ηε 

New York Philharmonic θαη δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Leonard 

Bernstein, εξκελεύνληαο ην Κνληζέξην αξ. 2, op. 19 γηα πηάλν 

ηνπ Beethoven. Έηζη μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηνπο, ε νπνία 

έιεμε κε ηε δηαβόεηε ζπλαπιία ηνπ 1962 (Brahms: Κνληζέξην 

γηα πηάλν ζε ξε ειάζζνλα). Ο Bernstein, αλ θαη δηαθώλεζε κε 

ηηο εμαηξεηηθά αξγέο ηαρύηεηεο ζηηο νπνίεο επέκελε ν Γθνπιλη, 

αλαθνίλσζε ζηε ζθελή, ιίγν πξηλ ηε παξάζηαζε, πσο ζα 

ζπλέρηδε πξνο ράξηλ ηνπ κνπζηθνύ πεηξακαηηζκνύ. Τν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα μεζπάζεη ζθάλδαιν θαη νη θξηηηθνί λα 

δηαζύξνπλ ηόζν ηνλ Γθνπιλη όζν θαη ηνλ Bernstein . 

 

Ο Γθνπιλη ήηαλ ν πξώηνο Βνξεηνακεξηθαλόο πηαλίζηαο πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηε Σνβηεηηθή Έλσζε θαη κάιηζηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Χπρξνύ Πνιέκνπ . Τν 1957 έδσζε ηέζζεξηο 

ζπλαπιίεο ζηε Μόζρα θαη ηέζζεξηο ζην Λέληλγθξαλη. Τν 

ληεκπνύην ηνπ ζην Βεξνιίλν έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 1957 κε ην 

Κνληζέξην αξ. 3 γηα πηάλν op.37 ζε λην ειάζζνλα ηνπ 

Beethoven, κε ηε Berlin  Philharmonic θαη καέζηξν ηνλ 

Herbert von Karajan. Μεηαμύ ησλ 1957 θαη 1959 εκθαλίζηεθε 

ζε: Βηέλλε, Σάιδκπνπξγθ, Βξπμέιιεο, Σηνθρόικε, Φισξεληία, 

Τει-Αβίβ, Ιεξνπζαιήκ, Λνπθέξλε θαη αιινύ. Τν ξεπεξηόξηό 

ηνπ ηξάβεμε ακέζσο ηελ πξνζνρή. Διάρηζηνη ξνκαληηθνί θαη 

ηκπξεζζηνληζηέο ζπλζέηεο, πξνηηκώληαο ηελ κπαξόθ, θιαζηθή, πζηεξνξνκαληηθή επνρή καδί κε 

 

Ο Γθνπιλη κε ηνλ L. Bernstein θαηά ηε 

δηάξθεηα ερνγξάθεζεο ην 1957 
(πεγή: Cott J., 1984, ζει.13) 

 

Ο Γθνπιλη ζηε Μόζρα ην 
1957(πεγή: Cott J., 1984, ζει. 45)  
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αζπλήζηζηα Διηζαβεηηαλά θνκκάηηα γηα βίξηδηλαι, Απζηξνγεξκαλνύο ζπλζέηεο ηνπ 20νύ αηώλα, 

ζύγρξνλνπο Καλαδνύο θαη κεηαγξαθέο) . Τν ηδηαίηεξν πηαληζηηθό ηνπ ζηηι, νη εξκελεπηηθέο 

ειεπζεξίεο θαη νη δεκόζηεο δειώζεηο ηνπ ηνλ θαηέζηεζαλ ακέζσο σο κηα ακθηιεγόκελε κνπζηθή 

πξνζσπηθόηεηα. Ταπηόρξνλα όκσο θέξδηζε ηνλ βαζύ ζαπκαζκό ηνπ θνηλνύ, ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη 

ησλ θξηηηθώλ, γηα ηελ δεμηνηερλία, ηελ εξεπλεηηθή λόεζε, ηελ ηθαλόηεηα ζηε «δόκεζε» ησλ 

εθηειέζεώλ ηνπ, ηνλ ξπζκηθό δπλακηζκό, ηελ αθξίβεηα ζηελ πηαληζηηθή άξζξσζε θαη ηελ θαζαξόηεηα 

ζηνλ ήρν θαη ηε δόκεζε ησλ θσλώλ. Σεκαληηθή ήηαλ ε επηξξνή πνπ άζθεζε, σο έλα βαζκό, ζε 

αξθεηνύο πηαλίζηεο πνπ γαινπρήζεθαλ κε ηα θνληζέξηα θαη ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπ (Zoltan Kocsis, 

Ivo Pogorelich, Andras Schiff, Peter Serkin, θ. ά.). Η επηκνλή ηνπ ζηηο εξκελεπηηθέο ειεπζεξίεο θαη ην 

αζπλήζηζην ξεπεξηόξηό ηνπ, έδσζε ηελ ώζεζε θαη ζε άιινπο πηαλίζηεο γηα «εμεξεύλεζε» πέξα ησλ 

νξίσλ ησλ παξαδνζηαθώλ ξεπεξηνξίσλ ηνπ 19νπ αηώλα  Ψζηόζν, νη απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή 

πνπ άζθεζε ν Γθνπιλη δηίζηαληαη. Ο Lipman γξάθεη: «νη εξκελείεο ηνπ Γθνπιλη είραλ ειάρηζηε επηξξνή 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο ακέηξεηνπο ζπνπδαζηέο πηάλνπ ηεο γεληάο ηνπ. Απηό πνπ κε ηελ 

πξώηε καηηά κπνξεί λα θαίλεηαη σο επίδξαζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηάζε γηα πην „ζηεγλέο‟ θαη 

„θαζαξέο‟ εθηειέζεηο ησλ έξγσλ ηνπ Bach, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ πθίζηαηαη. Η ηάζε απηή 

πξνππήξρε πνιύ πξηλ από απηόλ θαη πξνεξρόηαλ θπξίσο από ηηο κνπζηθνινγηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

αλαδεηήζεηο, παξά από ην κεκνλσκέλν έξγν ελόο αλζξώπνπ».[vi] 

Τα ρξόληα από ην 1959 σο ην 1964 ραξαθηεξίδνληαη από κηα 

απμαλόκελε δξαζηεξηόηεηα κηιώληαο γηα ηε κνπζηθή παξά 

δίλνληαο ζπλαπιίεο. Έδσζε δηαιέμεηο ζηα: Gardner Museum 

(Boston), University of Cincinnati, Hunter College in New York, 

University of Wiskonsin, Wellesley College θαη University of 

Toronto (ην 1963 έγηλε επίηηκνο δηδάθηνξαο). Τν ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα ηελ αξζξνγξάθεζε θαη ηηο δηαιέμεηο ζεσξήζεθε, από 

κεξίδα θξηηηθώλ, εθθεληξηθόηεηα. Από ην 1963 θη έπεηηα, ε 

δξαζηεξηόηεηά ηνπ σο ζνιίζη κεηώζεθε αηζζεηά θαη ζηα 

ηξηαληαέλα ηνπ, ύζηεξα από έλα ξεζηηάι ζηηο 28 Μαξηίνπ 

1964, ζην Orchestra  Hall, Chicago, Illinois  (Beethoven: 

Σνλάηα γηα πηάλν Op. 110, Krenek: Σνλάηα αξ. 3 γηα πηάλν, 

Bach: Παξηίηα αξ. 4 ζε ξε κείδνλα θαη θνύγθεο από ηελ 

«Τέρλε ηεο Φνύγθαο») . Tεξκάηηζε ηελ θαξηέξα ηνπ σο 

ζνιίζη πηάλνπ γηα λα αθνζησζεί ζηηο ερνγξαθήζεηο, ηηο 

ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ηα θείκελα, ηε 

ζύλζεζε, ηε δηεύζπλζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό κε ηελ 

ηερλνινγία. Η πξόσξε απνρώξεζή ηνπ από ηηο δεκόζηεο 

εκθαλίζεηο σζήζεθε, ελ κέξεη, από ηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε επίπνλε δσή ηνπ «πεξηνδεύνληα» 

κνπζηθνύ ηνλ εκπόδηδε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ππόινηπα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Γθνπιλη πνηέ δελ ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ κόλν πηαλίζηα. 

 

Από ηελ αλαθήξπμε ηνπ σο επίηηκνπ 
δηδάθηνξα ηνπ University of Toronto 

(πεγή: The Glenn Gould edition (vols. 
35). New York: Sony Classical, 1993) 
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Παξαδερόηαλ πσο είρε αλαπηύμεη κία έληνλε αληηπάζεηα γηα ηηο 

ζπλαπιίεο θαη έλησζε πσο κπνξνύζε λα ππεξεηήζεη θαιύηεξα 

ηε κνπζηθή κέζα από ην ζηνύληην ερνγξαθήζεσλ παξά από ηηο 

αίζνπζεο ζπλαπιηώλ («ζπλήζηδα, από ηαηξηθή πεξηέξγεηα, λα 

κεηξώ ηνλ ζθπγκό κνπ ιίγν πξηλ βγσ ζηε ζθελή θαη ήηαλ 

πάληα πνιύ γξήγνξνο. Ήηαλ πξνθαλέο πσο ππήξρε έλα είδνο 

αθύζηθεο αλαζηάησζεο. Γελ ήηαλ όκσο απηό ην γεγνλόο πνπ 

κε παξέιπε από θόβν, γηαηί αληηκεηώπηδα κε απάζεηα ηελ όιε 

δηαδηθαζία. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, κεηξνύζα ηα ρξόληα θαη ηα 

γεγνλόηα κέζα ζ‟απηά ηα ρξόληα πνπ ζα ρξεηάδνληαλ γηα λα 

μεράζσ όηη είρα βηώζεη...»). Έθαλε κηα ζεηξά ερνγξαθήζεσλ, 

ελώ θαη ε θαξηέξα ηνπ σο εθηειεζηή θαη ζρνιηαζηή ζε ηαηλίεο 

θαη εθπνκπέο ήηαλ πινύζηα. Πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά 

ηεζζάξσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Βξεηαληθή ηειεόξαζε 

(Conversations  with  Glenn  Gould, 1966), ηέζζεξηο ηαηλίεο γηα 

ηελ Γαιιηθή ηειεόξαζε (Chemins  de  la  musique, 1974), 

ηξείο γηα ηελ Γεξκαληθή θαη Καλαδηθή ηειεόξαζε (Glenn  

Gould  plays  Bach, 1979-1981), θαζώο θαη κηα ζεηξά 

εθπνκπώλ θαη αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηειεόξαζε 

θαη ην ξαδηόθσλν ηεο CBC. Σηηο αξρέο ηνπ 1950 δεκνζίεπζε 

θάπνηα θείκελα, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ απμήζεθε ζεκαληηθά από ην 1964 θαη ύζηεξα, θαζώο αλέπηπμε 

ηηο ηδέεο ηνπ πάλσ ζηε κνπζηθή αιιά θαη άιια ζέκαηα ζε άξζξα ηνπ ζε πεξηνδηθά, ζπλεληεύμεηο θαη – 

γηα κηα ζύληνκε πεξίνδν γύξσ ζηα κέζα ηνπ 1960 – ζε δηαιέμεηο. Σπλέζεζε θαη είρε ηελ επηκέιεηα ηεο 

κνπζηθήο ζε δύν θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο: “Slaughterhouse-Five” (1972) θαη “The  Wars” (1982). Τν 

1981, εηθνζηέμη ρξόληα κεηά ηελ πξώηε ηνπ ερνγξάθεζε ησλ Goldberg Variations ηνπ J. S. Bach  , 

επέζηξεςε ζην ίδην ζηνύληην ηεο Νέαο Υόξθεο γηα κηα δεύηεξε ερνγξάθεζε ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν είλαη 

ηόζν ζηελά ζπλδεδεκέλνο . Γηα ηνλ Γθνπιλη νη δύν ερνγξαθήζεηο-εξκελείεο ήηαλ νπζηαζηηθά 

δηαθνξεηηθέο, γηαηί έβιεπε ηηο Παξαιιαγέο όρη ζαλ απηόλνκεο θαη μερσξηζηέο αιιά ζαλ κέξνο ελόο 

κεγαιύηεξνπ ζπλόινπ, κε ηνλ ίδην ξπζκηθό παικό, αξκνλία θαη ηδενινγία, λα απνηεινύλ ηα ζεκέιηα ηνπ 

έξγνπ θαη λα πξνζδίδνπλ κηα ζαθή ελόηεηα ζηε ζύλζεζε. Έλα επηπιένλ θίλεηξν ηεο δεύηεξεο 

ερνγξάθεζεο ήηαλ γηα ηνλ Γθνπιλη νη ηεξάζηηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ερνγξαθήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ πνπ κεζνιάβεζαλ από ηελ πξώηε ηνπ ερνγξάθεζε. 

Λίγνπο κήλεο πξίλ ηνλ ζάλαηό ηνπ, ν Γθνπιλη ζρεκάηηζε ζην Τνξόλην κηα νξρήζηξα δσκαηίνπ, 

απνηεινύκελε από κέιε ηεο Σπκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Τνξόλην θαη κε ηνλ ίδην ζηε ζέζε ηνπ 

καέζηξνπ. Ηηαλ ηδηαίηεξα πεξήθαλνο γηα ηελ ερνγξάθεζε ηνπ “Siegfried‟s  Idyll” ηνπ Wagner , έλα 

έξγν πνπ είρε ήδε κεηαγξάςεη γηα πηάλν θαη ερνγξαθήζεη θαη γηα ην νπνίν έηξεθε κεγάιε αδπλακία. Ο 

Γθνπιλη είρε ζπγθεληξώζεη γύξσ ηνπ κηα κεγάιε θαη πηζηή νκάδα θίισλ, κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξνύζε 

ηειεθσληθή επαθή. Οη ίδηνη πεξηγξάθνπλ ηνλ Γθνπιλη σο επγεληθό, πξάν, γνεηεπηηθό, κε πνιύ 

ρηνύκνξ, δεζηό θαη πηζηό. Ννηαδόηαλ πνιύ γη‟απηνύο θαη δελ απνκαθξύλζεθε πνηέ από ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ ηδεαηνύ. Αλ θαη κνλαρηθόο, «άγγημε» θαη αλύςσζε ηηο δσέο πνιιώλ. Ο Γθιελ Γθνπιλη πέζαλε ζην 

Τνξόλην ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 1982, έπεηηα από εγθεθαιηθό επεηζόδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πεγή: The Glenn Gould edition (vols. 
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Σπλζέζεηο, Κείκελα, Νηνθπκαληέξ, Ταηλίεο, Βξαβεία 

Γύν κεγάιεο ζπλζέζεηο ζπλαληάκε ζηελ ώξηκε πεξίνδν ηνπ 

Γθνπιλη: ην Κνπαξηέην Δγρόξδσλ, Op. 1, 1953-5 (δελ ππήξμε 

πνηέ Op. 2) θαη ην εύζπκν “So you want to write a fugue?” 

(γηα ηεηξάθσλε ρνξσδία, πηάλν θαη θνπαξηέην εγρόξδσλ), κία 

ζύλζεζε γηα ην “Anatomy of the Fugue”, κηα εθπνκπή γηα ηελ 

CBC  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Μαξηίνπ 1963. 'Αιια έξγα 

ηνπ: Twelve-tone piano pieces (1948), Rondo ζε ξε κείδνλα 

γηα πηάλν, Σνλάηα γηα πηάλν, Σνλάηα γηα θαγθόην (1950). 

Δπίζεο, θαληέληζεο γηα ην πξώην θνληζέξην γηα πηάλν θαη 

νξρήζηξα ζε λην κείδνλα, Op. 15 ηνπ L. V. Beethoven (1954) 

θαη κεηαγξαθέο έξγσλ ησλ Wagner, Ravel, R. Strauss θ.ά. γηα 

πηάλν.Τα θείκελα ηνπ Γθνπιλη απνηεινύλ αληάμην ζπκπιήξσκα 

ησλ ερνγξαθήζεώλ ηνπ. Όπσο θαη νη εξκελείεο ηνπ, έηζη θαη 

ηα άξζξα ηνπ είλαη «δηαπγή», κε ζπκβαηηθά θαη αξθεηέο θνξέο 

ζθαλδαιώδε. Γελ θνβόηαλ λα εθθξάζεη αλνξζόδνμεο απόςεηο, 

από ην πξώηκν “Dodecaphonist‟s Dilemma”, γξακκέλν όηαλ 

ήηαλ ηξηαληαηξηώλ, κέρξη ην δεζπνηηθό “Prospects of 

Recording”, θαζώο θαη κηα ζεηξά κηθξόηεξσλ άξζξσλ γξακκέλα 

γηα ην Piano Quarterly. Ληγόηεξν γλσζηά, επίζεο εθζεηαζκέλα 

από ηνπο θξηηηθνύο, είλαη ηα ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά 

ληνθπκαληέξ πνπ μεθίλεζε ην 1960, ηα πεξηζζόηεξα γηα ηελ CBC. Ήηαλ ν εκπλεπζηήο, ν ζπληάθηεο, ν 

δεκνζηνγξάθνο, ν αθεγεηήο, αθόκε θαη ν παξαγσγόο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ηξηινγία γηα ην 

ξαδηόθσλν“Solitude Trilogy”, απνηεινύκελε από ην “The Idea of North” (έλαλ δηαινγηζκό πάλσ ζηνλ 

Βνξξά θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ), ην “The Latecomers” γηα ηελ Newfoundland θαη ην “The Quiet in the 

Land”. «Η ηδέα ηνπ Βνξξά», κε ηνπο ππαηληγκνύο γηα ηελ κνλαμηά, ην ρεηκσληάηηθν ζθνηάδη θαη ηνλ 

παγσκέλν θαηξό, πξνζέιθπε ηνλ Γθνπιλη. Καη ζηα ηξία απηά ληνθπκαληέξ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ηερληθή 

πνπ ν Γθνπιλη νλόκαδε «αληηζηηθηηθό ξαδηόθσλν» θαη ζηελ νπνία αθνύγνληαη νη θσλέο δηαθόξσλ 

ηαπηόρξνλα. Τν 1993, ν Γθνπιλη απνηέιεζε ην ζέκα ηεο βξαβεπκέλεο ηαηλίαο “Thirty two short films 

about Glenn Gould”. Έιαβε ακέηξεηεο δηαθξίζεηο θαη βξαβεία (ηέζζεξα βξαβεία Grammy) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αιιά θαη κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ. 

                                                                                                                         

 

Δθθεληξηθόο; 

«Γελ πηζηεύσ πσο ν ηξόπνο δσήο κνπ κνηάδεη κε απηόλ ησλ πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ θαη είκαη 

ραξνύκελνο γη‟απηό. Ο ηξόπνο δσήο θαη ε δνπιεηά κνπ έρνπλ γίλεη έλα. Αλ απηό είλαη εθθεληξηθόηεηα, 

ηόηε είκαη εθθεληξηθόο. Αλ ε εθθεληξηθόηεηα έγθεηηαη ζην λα  ερνγξαθώ θνξώληαο θαζθόι ζε 

πεξηβάιινλ κε θιηκαηηζκό ή λα παίδσ κε ην παιηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ζηελ 

Ιεξνπζαιήκ, ηόηε είκαη έλνρνο. Όια απηά όκσο είλαη νξγαληθά ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξέπεη λα 

θάλσ».[vii] 

 

Η πξώηε ζειίδα από ηελ κεηαγξαθή 
ηνπ Γθνπιλη ηεο Σνπΐηαο ζε Λα 

Μείδνλα ηνπ Handel (πεγή: Bazzana 

K., 1997, ζει. 172) 
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Ο Γθνπιλη έηξεκε ην θξύν θαη θνξνύζε πνιύ δεζηά ξνύρα θαη 

γάληηα, αθόκε θη όηαλ βξηζθόηαλ ζε δεζηά κέξε. Δίρε ην 

ηειεηνπξγηθό, πξηλ βγεί ζηε ζθελή, λα κνπιηάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζε 

θαπηό λεξό. Λάηξεπε ηα κπηζθόηα από καξαληάκπιν (Arrowroot 

cookies) θαη ηα δώα. Απερζαλόηαλ ην θσο ηεο εκέξαο, ηα 

αεξνπιάλα θαη ηε βία. Αλ θαη δελ δερόηαλ πνηέ καζεηέο, έδηλε 

ζπρλά δηαιέμεηο. Δίρε κηα απέρζεηα ζην λα ηνλ αγγίδνπλ θαη 

αξληόηαλ λα κηιήζεη θαηά πξόζσπν ζε νπνηνλδήπνηε, πξνηηκώληαο 

σο κέζν επηθνηλσλίαο ην ηειέθσλν θαη ηελ αιιεινγξαθία. Έπαηξλε 

ζπλεληεύμεηο από ηνλ εαπηό ηνπ, έγξαθε αζπλήζηζηα δηαθεκηζηηθά 

γηα ηνλ ίδην ηα νπνία δεκνζίεπε ζε εθεκεξίδεο θαη ερνγξαθνύζε 

ζπλνκηιίεο άιισλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο. Σπρλά κνπξκνύξηδε όηαλ 

έπαηδε. Ο Γθνπιλη ηζρπξηδόηαλ πσο ην ηξαγνύδη απηό ήηαλ 

αζπλαίζζεην θαη απμαλόηαλ αλαινγηθά κε ηελ αληθαλόηεηα ηνπ 

πηάλνπ λα πξνζδώζεη απηό πνπ ν ίδηνο επεδίσθε.  

 

 

 

Ήηαλ επίζεο γλσζηόο γηα ηηο αζπλήζηζηεο ζηάζεηο ηνπ ζώκαηόο ηνπ 

όηαλ έπαηδε θαη γηα ηελ επηκνλή ηνπ γηα νκνηνκνξθία. Σηα 

θνληζέξηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύζε κόλν κηα θαξέθια πνπ είρε θηηάμεη 

ν παηέξαο ηνπ θαη ηελ νπνία ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνπνηεί αθόκε θη 

όηαλ ην θάζηζκα ήηαλ ηειείσο θζαξκέλν. Τν θάζηζκα απηό είλαη 

ηόζν ζηελά ζπλδεδεκέλν καδί ηνπ, πνπ θπιάζζεηαη ζε ηηκεηηθή 

ζέζε ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Καλαδά.[viii]. 

Έηξεθε βαζύ ζαπκαζκό γηα ηελ Barbra Streisand, γηα ηελ νπνία 

είρε γξάςεη έλα άξζξν ζην πεξηνδηθό High Fidelity («ιαηξεύσ 

νηηδήπνηε θάλεη [...] κε εμαίξεζε ηελ Elizabeth Schwarzkopf, δελ 

γλσξίδσ άιινλ ηξαγνπδηζηή πνπ λα κε έρεη εληππσζηάζεη ηόζν 

πνιύ...»)[ix]. Ο Γθνπιλη ιάηξεπε ηε ρξήζε ςεπδνλύκσλ (Dr. 

Herbert von Hochmeister – Γεξκαλόο θξηηηθόο, Theodore Slutz  – 

ηαμηηδήο ηεο Νέαο Υόξθεο, Sir Nigel Twitt Thornwaite  – Βξεηαλόο 

δηεπζπληήο νξρήζηξαο, Dr. Karlheinz Klopweisser  – Γεξκαλόο 

ζπλζέηεο θαη θξηηηθόο, θ. α.). Γηαζθέδαδε κε απηά ηα 

«δεκηνπξγήκαηα», θηηάρλνληαο ηαηλίεο ζηηο νπνίεο κηινύζε κέζσ ησλ πξνζώπσλ απηώλ, παίξλνληαο 

θαληαζηηθέο ζπλεληεύμεηο θαη αξζξνγξαθώληαο κε ην όλνκα Herbert von Hochmeister. 

 

 

 

Ο Γθνπιλη σο Sir  Nigel  Twitt  
Thornwaite (πεγή: Cott J., 1984, 

ζει. 117) 

Ο Γθνπιλη σο Theodore  Slutz 

(πεγή: The Glenn Gould edition 
(vols. 35). New York: Sony 

Classical, 1993) 

Ο Γθνπιλη σο Dr. Karlheinz  
Klopweisser (πεγή: Cott J., 1984, 

ζει. 118) 

 

Ο Γθνπιλη ζε ειηθία 14 εηώλ κε 
ηνλ ζθύιν ηνπ Nicky (πεγή: Cott 

J., 1984, ζει. 75)  

 

Ο Γθνπιλη ξπζκίδνληαο ηελ 
θαξέθια ηνπ (πεγή: Cott J., 1984, 

ζει. 122) 
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Ο Γθνπιλη ήηαλ εζηζκέλνο ζε ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα, θάπνηα από ηα νπνία είραλ αληηθαηηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλεζπρνύζε αξθεηά γηα ηελ πγεία ηνπ, ηελ 

πίεζή ηνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρεξηώλ ηνπ. Ο Dr. Timothy  Maloney, δηεπζπληήο ηνπ κνπζηθνύ 

ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Καλαδά, έγξαςε γηα ηελ πηζαλόηεηα λα έπαζρε ν Γθνπιλη από 

ην ζύλδξνκν Asperder, αζζέλεηα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ απηηζκό. Τελ ηδέα απηή εηζεγήζεθε δηζηαθηηθά 

γηα πξώηε θνξά, ν βηνγξάθνο ηνπ Γθιελ Γθνπιλη, Dr. Peter Ostwald. Σύκθσλα κε ηνλ Maloney, νη 

εθθεληξηθόηεηεο ηνπ Γθνπιλη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ από ην ζύλδξνκν απηό. Η ζεσξία απηή ακθηζβεηείηαη ζήκεξα από πνιινύο ςπρίαηξνπο.[x]  

 

Σθέςεηο θαη ηδέεο [xi] 

Γηα ηηο ερνγξαθήζεηο: 

«ε πην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ηέρλεο, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο λένπ, παξάδνμνπ 

ηδησηηθνύ θαζεζηώηνο. Τν παξάδνμν κε ηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε ηνπ κνπζηθνύ ήρνπ είλαη πσο θαζώο 

είλαη δηαζέζηκε ζην κεγαιύηεξν αθξναηήξην, είηε ηαπηόρξνλα είηε κε θαζπζηέξεζε, ε απαξάιιαθηε 

κνπζηθή εκπεηξία ελζαξξύλεη ην αθξναηήξην απηό λα αληηδξάζεη όρη σο δέζκην ή απηνκαηνπνηεκέλα, 

αιιά αηνκηθά θαη κε πξσηνθαλή απζόξκεηε θξίζε». 

«Η ηερλνινγία δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο εδνλνβιεςίαο πνπ δελ έρεη εγθιεηζηεί. Η ηθαλόηεηά 

ηεο γηα αλαηνκία, αλάιπζε θαη εμηδαλίθεπζε κηαο εληύπσζεο πξέπεη λα αμηoπνηεζεί». 

Γηα ηε ηέρλε: 

«Σθνπόο ηεο ηέρλεο είλαη λα ππεξεηεί ηνλ εαπηό ηεο, από ηνλ νπνίν θαζέλαο ζα απνθνκίζεη απηό πνπ 

ζα δηαιέμεη λα απνθνκίζεη». 

«Πηζηεύσ πσο ε δηθαίσζε ηεο ηέρλεο είλαη ε εζσηεξηθή αλάθιεμε πνπ πθίζηαληαη νη θαξδηέο ησλ 

αλζξώπσλ θαη όρη ε έθθξαζή ηεο κέζσ επηθαλεηαθώλ δεκόζησλ εθδειώζεσλ. Σθνπόο ηεο ηέρλεο δελ 

είλαη ε ζηηγκηαία εθηίλαμε ηεο αδξελαιίλεο, αιιά έλα βαζκηαίν, ηζόβην 'νηθνδόκεκα' ζαύκαηνο θαη 

γαιήλεο».«Οη θαιιηηέρλεο έρνπλ κηα εζηθή απνζηνιή θαη ε ηέρλε κηα κε ζπλεηδεηνπνηεκέλε πξννπηηθή 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αλζξσπόηεηαο. Κάζε άλζξσπνο πξέπεη λα δερηεί ηελ πξόθιεζε θαη ζηνραζηηθά λα 

δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ „ζεηόηεηα‟». [xii]  

Ο Geoffey Payzant, κέινο ηνπ Φηινζνθηθνύ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Τνξόλην, γξάθεη: «θάζε 

ερνγξάθεζε ηνπ Γθνπιλη, όπσο θαη θάζε θείκελν, ηαηλία, ληνθπκαληέξ θαη ζύλζεζε, είλαη κέξνο ηεο 

ηεξάζηηαο πξνζπάζεηάο ηνπ λα κνηξαζηεί καδί καο ηελ εθζηαηηθή επίγλσζε ηεο δηθήο ηνπ 

πνιπδηάζηαηεο, ηνληθά επθάληαζηεο πξννπηηθήο. Ο Γθνπιλη είλαη ν ζνθόο ηνπ „παιηνύ θαηξνύ‟, ζηνλ 

νπνίν ν θηιόζνθνο, ν πνηεηήο θαη ν κνπζηθόο είλαη έλα. Τνλ ππνηηκνύκε όηαλ ηνλ πεξηνξίδνπκε ζηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν».[xiii] 

 

 

                                                                                                                                Ελένη 

Μητσιάκη  

Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ 2005 
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