Η ‘Σαλώμη’ τοσ Richard Strauss: Ρόλος και Ερμηνεία

Η ηδαληθή „αιώκε‟
Αλακθηζβήηεηα, ε θαιύηεξε „αιώκε‟ ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξόλσλ ήηαλ απηή ηεο
Birgit Nilsson. Σν ερόρξσκα ηεο θσλήο, ε ζρέζε ηεο κε ηελ νξρήζηξα, θαζώο θαη
ε ηειεηόηεηα ηεο θάζε λόηαο, είηε ζηηο ρακειέο, είηε ζηηο πςειόηεξεο πεξηνρέο,
παξακέλνπλ κνλαδηθά. Έρνληαο ππόςε ηελ επηινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ Richard Strauss
γηα ηελ πξώηε εξκελεύηξηα ηνπ ξόινπ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη όηη ε αιώκε
ηεο Nilsson αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα ηδαληθά ηνπ ζπλζέηε. Πξάγκαηη, ελ όςεη
ηεο πξώηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ην Γεθέκβξην 1905 ζηε Γξέζδε, ν ζπλζέηεο έκπεηξνο δηεπζπληήο νξρήζηξαο ν ίδηνο - πίζηεπε όηη κόλν ε Marie Wittich ήηαλ
θαηάιιειε γηα απηό ην ξόιν: "Ο ξόινο απαηηεί κία ηξαγνπδίζηξηα κεγάινπ ύθνπο,
ε νπνία λα έρεη ζπλεζίζεη ηελ Isolde θαη παξόκνηνπο ξόινπο." Δθηόο από ηε
δπζθνιία ηνπ ξόινπ, ν Strauss είρε θαηά λνπ θαη ηνλ ηεξάζηην νξρεζηξηθό όγθν, ν
νπνίνο απεηινύζε, ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπιάρηζηνλ, λα θαιύςεη ηελ ηξαγνπδίζηξηα.
25 ρξόληα αξγόηεξα, ην 1930 ν Strauss δνθίκαζε κία άιιε αληίιεςε γηα ην ξόιν:
από θαηξό είρε ζθεθζεί λα αλαζέζεη ηε „αιώκε‟ ζε ιπξηθή ζνπξάλν. Κάιεζε
ινηπόλ ηελ Maria Rajdl. Γηα ηε θσλή ηεο όκσο, ειάθξπλε ηελ ελνξρήζηξσζε ζε
θάπνηα ζεκεία ηνπ έξγνπ. Η πξάμε απηή άλνημε ην δξόκν ζε λέεο απνδόζεηο ηνπ
ξόινπ: αλαδείρζεθαλ έηζη ε Ljuba Welitsch, ε Lisa Della Casa θαη, πην πξόζθαηα, ε
Anja Silja.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη δύν πξνζεγγίζεηο ηνπ Strauss απαληνύλ κόλν ζην
εξώηεκα δξακαηηθή ή ιπξηθή (ή θαη ιπξηθνδξακαηηθή) ζνπξάλν θαη δελ αθνξνύλ
δεηήκαηα, ηα νπνία λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία ηνπ πξνζώπνπ ηεο αιώκεο. Πξαγκαηηθά,
ε Salomé ηνπ Strauss αλήθεη ζηηο όπεξεο απηέο, όπνπ δηαθνξεηηθά είδε θσλήο κπνξνύλ λα είλαη εμ
ίζνπ θαηάιιεια γηα ην ξόιν, εθ'όζνλ εγγξάθνληαη ζην ύθνο ηεο κνπζηθήο.
ηνπο Aπσιηπαγοςδιζηέρ ηνπ Wagner, ν „Walther von Stolzing‟ είλαη πεηζηηθόο ηόζν κε εξστθό ηελόξν
(π.ρ. Wolfgang Windgassen), όζν θαη κε ιπξηθό (π.ρ. Waldemar Kmentt), ζε αληίζεζε κε ην bel
canto, όπνπ, π.ρ., ε „Norma‟ απαηηεί ιπξηθή ζνπξάλν (Joan Sutherland) θαη όρη δξακαηηθή (Maria
Callas), αθνύ ηόηε αιινηώλεηαη ην ύθνο ηνπ έξγνπ. Απηό δελ έρεη ζρέζε κε ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο
ηεο εθάζηνηε θσλήο, αιιά κε δεηήκαηα πθνινγηθήο νξζόηεηαο.
Σν γεγνλόο απηό επηηξέπεη ζην ζθελνζέηε λα δηαιέμεη ηξαγνπδηζηέο, ησλ νπνίσλ ε θσλή ηνπο λα
ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξκελείαο ησλ ξόισλ. Με ηελ Birgit Nilsson, π.ρ., ε πξηγθήπηζζα
είλαη κία ςπρξή παξζέλα, ηεο νπνίαο ην μαθληθό ηεο πάζνο γηα ηνλ Jochanaan (Ισάλλε ηνλ Βαπηηζηή)
εκθαλίδεηαη σο θνληθό θαπξίηζην κίαο εθήβνπ, ε νπνία δελ αλέρεηαη λα ηεο αξλεζεί θαλείο ηίπνηε.
Αληίζεηα, ε Teresa Stratas ελζάξθσλε κία αιώκε - ππόδεηγκα ηεο κνηξαίαο γπλαίθαο, ηεο
απνπιάλεζεο, κε ηδηαίηεξε εξσηηθή δύλακε θαη ρσξίο ίρλνο εθεβείαο. Η Christl Goltz, κε ηε θσλή
ηεο, ηελ έθαλε πξόζσπν αθξαίαο ζεμνπαιηθόηεηαο, όπσο ηε δσγξάθηζε ν Audrey Beardsley,1 κε
εθείλν ην ζηίγκα λνζεξόηεηαο, ην νπνίν ε θνηλσλία ήζειε λα ζπλδέζεη κε ηελ ειεύζεξε ζεμνπαιηθή
πξάμε. Αλάκεζα ζηηο αθξαίεο απηέο ηνπνζεηήζεηο, ε Ljuba Welitsch ή ε Walburga Wegner έρνπλ
πξνηείλεη εξκελείεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηηο δηάθνξεο απηέο απόςεηο σο ζπκπιεξσκαηηθέο.

Σν έξγν θαη ε επνρή ηνπ
ην εξώηεκα γηα ηε ζσζηή εξκελεία ε απάληεζε δίλεηαη κόλν από ην ίδην ην έξγν ηνπ Strauss,
θείκελν θαη κνπζηθή. ίγνπξα, ην έξγν εγγξάθεηαη ζην γεληθόηεξν αηζζεηηθό θαη εζηθό πιαίζην ηεο
επνρήο. Η κνξθή ηεο αιώκεο έιθπζε ηνπο θαιιηηέρλεο, δηόηη κπνξνύζε λα εθθξάζεη κία θνηλσληθή

θξηηηθή. Όπσο ηα έξγα Το Ποπηπαίηο ηος Dorian Gray ηνπ Oscar Wilde, To Ξύπνημα ηηρ 'Ανοιξηρ, Το
Κοςηί ηηρ Πανδώπαρ ή Γήϊνο Πνεύμα ηνπ Frank Wedekind (ηα δύν ηειεπηαία απνηέιεζαλ ην πιηθό,
από ην νπνίν ν Alban Berg έγξαςε ην ιηκπξέηην ηεο όπεξαο Lulu), έηζη θαη ε Σαλώμη θαηαγγέιιεη ηελ
εζηθή ππνθξηζία ηεο επνρήο, παξνπζηάδνληαο ό,ηη ε θνηλσλία ζα πξνηηκνύζε λα παξακείλεη θξπθό. Ο
Aubrey Beardsley εμέθξαζε απηό ην πλεύκα κε ηδηαίηεξε νμύηεηα ζηα ζρέδηα ηνπ γηα ην έξγν ηνπ
Wilde. ηελ Τοςαλέηηα ηηρ Σαλώμηρ 2, π.ρ., έλαο θνκκσηήο κε κάζθα θηελίδεη ηε
αιώκε, γπκλή ζε κία αόξαηε πνιπζξόλα, κε ην ρέξη ζηελ ήβε ηεο. Σξία άιια
πξόζσπα είλαη παξόληα, ρσξίο σζηόζν λα παξαθνινπζνύλ ηε ζθελή απηή.
ρεκαηίδνπλ έλα είδνο ηξηγώλνπ: έλαο λένο, ν νπνίνο θάζεηαη γπκλόο ζε έλα
ζθακλί θαη απλαλίδεηαη θνηηάδνληαο ιάγλα έλαλ εξκαθξόδηην ππεξέηε, επίζεο
γπκλό, ν νπνίνο έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν ζηε ζθιάβα, ληπκέλε, ε νπνία
παίδεη έλα είδνο ηεξαζηίνπ θνληξακπάζζνπ (κε δύν κόλν ρνξδέο), κε ηα κάηηα
θαηεβαζκέλα πξνο ηνλ απλαληδόκελν. ε έλα ξάθη ηνπ ηξαπεδηνύ κε ηα θαιιπληηθά,
κεξηθά βηβιία παξαπέκπνπλ ζηε κόξθσζε θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε ηεο αιώκεο. Γηα
ηξία απ'απηά αλαθέξεηαη ν ηίηινο ή ν ζπγγξαθέαο: Fleurs du Mal (ηνπ Ch. Baudelaire), θάπνην έξγν
ηνπ Ibsen θαη ην La Terre ηνπ Zola. Δίλαη ζεκαληηθό όηη ηα βηβιία θαη νη ηίηινη ηνπο απνηεινύλ ηα
κνλαδηθά "πξόρεηξα" δσγξαθηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ζρέδηνπ, ελώ όιεο νη άιιεο ιεπηνκέξεηεο
δηαθξίλνληαη από κηα αθξαία αθξίβεηα. Με απηό ηνλ ηξόπν, ηα βηβιία θαίλνληαη λα έρνπλ δηαβαζζεί
πνιιέο θνξέο. Αιιά ε πξνρεηξόηεηα ζηε γξαθή ησλ ηίηισλ; Μήπσο πξόθεηηαη γηα ρεηξόγξαθα; Όια
απηά ηα ζηνηρεία επηζεκαίλνπλ ην πνιύπινθν δίθηπν ησλ επηζπκηώλ θαη αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ σο
εληαίν ζύλνιν, κε ζπζηαηηθά ηόζν δηαθνξεηηθά όπσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ηετπνηηθή
απόιαπζε, ε κνπζηθή, ε ινγνηερλία, ε νκνξθηά, ην ζεμ θαη ν έξσηαο.
Γηα ηελ όπεξά ηνπ, ν Strauss βαζίζζεθε ζε κία γεξκαληθή κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνύ πξσηόηππνπ ηνπ
Wilde. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ζηηο δύν γιώζζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν πεδόο ιόγνο. Ο Strauss έρεη
επέκβεη ζην θείκελν κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. ε πνιιά ζεκεία έδσζε κία πην ζπκππθλσκέλε κνξθή
ζηε γεξκαληθή κεηάθξαζε ηεο Hedwig Lachmann, κε απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε ππνγξάκκηζε
νξηζκέλσλ εθθξάζεσλ θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή κεινπνίεζή ηνπο, ηδηαίηεξα από άπνςε ξπζκνύ
(ζπληαθηηθή αλαδηνξγάλσζε, ξεηνξηθέο επαλαιήςεηο). Η επίκνλε επαλάιεςε κίαο θξάζεο ηνπ
αθνινύζνπ ηεο Ηξσδηάδνο ("Es wird Schreckliches geschehen!", ["Θα ζπκβεί θάηη ηξνκαθηηθό!"]) ή,
ζε άιια ζεκεία ηνπ έξγνπ, ηνπ Ηξώδε, ιεηηνπγεί δνκηθά (ζπκκεηξία), αιιά θαη εθθξαζηηθά.
Ο Strauss αθαίξεζε ζρεδόλ ην ήκηζπ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Wilde, θπξίσο δεπηεξεύνληα ζηνηρεία ή
επαλαιήςεηο, αθόκε θαη ξόινπο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο νη επεκβάζεηο δελ αιινηώλνπλ ην
λόεκα ηνπ θεηκέλνπ. ην ηειεπηαίν κνλόινγν ηεο αιώκεο όκσο, έθνςε ην κνλαδηθό ζεκείν όπνπ ε
αιώκε αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξζελία ηεο, ηελ νπνία ζεσξεί όηη ηεο αθαίξεζε ν Jochanaan:
"Ήκνπλ κία πξηγθίπηζζα θαη κε πεξηθξόλεζεο. Ήκνπλ κία παξζέλα θαη κνπ πήξεο ηελ αγλόηεηά κνπ.
Ήκνπλ ζεκλή θαη έρπζεο θσηηά ζηηο θιέβεο κνπ." Ούησο ή άιισο, ε αιώκε δελ είλαη ηόζν αγλή όζν
δειώλεη: μέξεη λα εθκεηαιιεύεηαη ηε ζειπθόηεηά ηεο, αιιά θαη ηελ εμνπζία, ηελ νπνία αζθεί ζηνπο
άλδξεο γηα λα πεηύρεη ην ζηόρν ηεο. Δπηπιένλ, όηαλ δεηά από ηνλ Narraboth λα βγάιεη ηνλ Jochanaan
από ηε ζηέξλα, ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα κέζα κε ηνλ Ηξώδε (ππόζρεζε δώξνπ), όηαλ ν ηειεπηαίνο ηεο
δεηά λα ρνξέςεη . Μόλν ζε κία πεξίπησζε απνηπγράλεη: εξσηεπκέλε, ράλεη ηνλ έιεγρν, αιιά θαη ηελ
εμνπζία ηεο. ηνλ έξσηά ηεο, είλαη εμ ίζνπ απόιπηε κε ηνλ πξνθήηε. Σν λα δεηά ην θεθάιη ηνπ δελ
απνηειεί θαπξίηζην, νύηε εθδίθεζε. Ο έξσηαο ηεο αιώκεο απαηηεί ηελ νινθιήξσζε, έζησ θαη ζην
ζάλαην. Η αιώκε είλαη κία άιιε Ιδόιδε, αιιά ππό εληειώο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο: ε Ιδόιδε βξήθε
ακέζσο αληαπόθξηζε θαη κόλν όηαλ ηελ πξόδσζε ν Σξηζηάλνο, ζέιεζε λα ηνλ ζθνηώζεη θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα ζθνησζεί.
ην ζεκείν απηό έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηελ ηερληθή ζύλζεζεο ηνπ Strauss, κε ηελ
νπνία θάπνηα ηνληθόηεηα ζπλδέεηαη κε πξόζσπα, γεγνλόηα ή θαηαζηάζεηο. Με ηε ζειήλε, ε νπνία
παίδεη έλα ηόζν ζεκαληηθό ξόιν ζηε Σαλώμη, ζρεηίδεηαη ε Ρε ύθεζε. Η ηνληθόηεηα απηή όκσο
ηζνδπλακεί ελαξκνληθά κε ηε Νην δίεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε αιώκε. Λίγν κεηά ηελ είζνδό ηεο
ζηε ζθελή, ε αιώκε ζρνιηάδεη ηε ζειήλε θαη παξαηεξεί: "Σί σξαίν λα θνηηάδεη θαλείο ηε ζειήλε!"
Πάλσ ζην ξήκα sehn [θνηηάδεη], ηξαγνπδά έλα ςειό Λα ύθεζε, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από κία
ζπγρνξδία Ρε ύθεζε: θάηη αξθεηά παξάμελν γηα ηελ ηνληθόλεηα ηεο Νην δίεζε, θαη κάιηζηα εληόο ελόο
επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο Λα Μείδνλνο. ηε ζπλέρεηα, ε αιώκε ζπγθξίλεη ηε ζειήλε κε ηνλ εαπηό
ηεο. "Ναη, ζαλ ηελ νκνξθηά κίαο παξζέλαο πνπ έκεηλε αγλή." ην ζεκείν απηό, νη πθέζεηο δίλνπλ ηε

ζέζε ηνπο ζηηο δηέζεηο, κε κία δεζπόδνπζα κεζ'εβδόκεο ηεο Νην δίεζε ειάζζνλνο, ηεο ηνληθόηεηαο ηεο
αιώκεο, ζηε ιέμε “παξζέλα”. Όηαλ αξγόηεξα, ε αιώκε ιέεη γηα ηνλ Jochanaan: "ίγνπξα είλαη
αγλόο ζαλ ηε ζειήλε.", ε κνπζηθή παξαπέκπεη ξεηά ζην πξνεγνύκελό ηεο ζρόιην: "Σί σξαίν λα
θνηηηάδεη θαλείο ηε ζειήλε!", κε ην ίδην πςειό Λα ύθεζε, ηώξα όκσο ζηε ιέμε “ζειήλε”, θαη κε ηε
ζπγρνξδία Ρε ύθεζε. Με ηνλ ηξόπν απηό, ν Strauss εγθαζηζηά έλα δίθηπν ζπζρεηηζκώλ κεηαμύ ηεο
αιώκεο, ηεο ζειήλεο θαη ηνπ Jochanaan, ν νπνίνο, ράξε ζηελ αγλόηεηά ηνπ, ηαπηίδεηαη ηόζν κε ηελ
πξηγθήπηζζα, όζν θαη κε ηε ζειήλε. Ο ζπλζέηεο θαίλεηαη έηζη λα ππνδειώλεη όηη ε αιώκε βξίζθεη
ειθπζηηθή ηελ αγλόηεηα ηνπ πξνθήηε θαη, όηαλ βιέπεη ζε απηόλ ηε ζειήλε, δελ βιέπεη παξά ηνλ
εαπηό ηεο. Η αιώκε ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αγλόηεηα, ηε δηθή ηεο θαη απηή ηνπ Jochanaan. Απηό όκσο
δελ ζεκαίλεη δηόινπ όηη ε ίδηα ή ν πξνθήηεο είναι αγλνί.

Πνηά είλαη ε πξαγκαηηθή αιώκε;
Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη ελ ηέιεη όηη ε αιώκε δελ είλαη νύηε ε ςπρξή
παξζέλα νύηε ε αθόιαζηε, αιιά νύηε θαη θάηη ελδηάκεζν: είλαη έλαο άλζξσπνο - κε
όιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο - ν νπνίνο δελ θαηάζζεηαη ζε απιντθέο θαηεγνξίεο, νύηε
αλαιύεηαη κε θνηλσληθν-εζηθέο πξνθαηαιήςεηο. Απηό θαζηζηά ηδηαίηεξα δύζθνιε
ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηξαγνπδίζηξηαο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, αλά
πάζα ζηηγκή, όρη απιά λα παξνπζηάζεη ηα ιεγόκελα, αιιά λα απνθαιύςεη ηί
θξύβεηαη πίζσ από απηά. πλεπώο, ίζσο ε θαιύηεξε αιώκε ππήξμε ε Anja Silja,
ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Wieland Wagner, εγγνλνύ ηνπ R. Wagner θαη βαζηθνύ
αλαλεσηή ηεο νπεξαηηθήο ζθελνζεζίαο θαη αληίιεςεο. 2
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