Μοςζική ςπό διωγμό: οι πολιηικέρ διώξειρ ηος Σοζηακόβιηρ

Ζ δεκηνπξγία έξγσλ ηέρλεο ζε έλα πεξηβάιινλ αλειεπζεξίαο ζίγνπξα
επεξεάδεη ηα παξαγόκελα έξγα. Σν πεξηβάιινλ εληόο ηνπ νπνίνπ
αλαγθαδόηαλ λα θηλείηαη θαη λα δεκηνπξγεί ν νζηαθόβηηο ππήξμε ηζρπξόο
αλαζρεηηθόο παξάγνληαο ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ ηνπ θαηά πεξηόδνπο, ελώ
ηνπ πξνζδόζεθε θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ «πηζηνύ ππεξέηε ηνπ
ζπζηήκαηνο», ηίηινο θαζόινπ ηηκεηηθόο θαη κάιινλ αηπρήο.
Πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ «Καξηπξία: Σα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ
Ληκίηξη νζηαθόβηηο»[i], ην νπνίν εμέδσζε ν όινκνλ Βνιθώθ θαη’ εληνιή
ηνπ νζηαθόβηηο, όπσο δηαηείλεηαη ν Βνιθώθ, κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπλζέηε,
ππήξρε δηάρπηε ε πεπνίζεζε όηη ν νζηαθόβηηο ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ
Ο νζηαθόβηηο ην 1925
δελ απνδνθίκαδε θαλεξά ην ζνβηεηηθό θαζεζηώο. Απηή ε άπνςε ήηαλ
(πεγή: Shostakovich:
δηαδεδνκέλε ζηε Γύζε.
a life remembered)
Σν βηβιίν απηό ηνπ Βνιθώθ μεθίλεζε κία ζεηξά από δηελέμεηο ζην κνπζηθό θόζκν όρη κόλν ηεο ηόηε
νβηεηηθήο Έλσζεο αιιά θαη ζηε δηεζλή κνπζηθή θαη κνπζηθνινγηθή θνηλόηεηα. Τπήξραλ
ζπγθερπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απζεληηθόηεηά ηνπ ελώ αξθεηνί κνπζηθνιόγνη δηαηείλνληαλ
όηη ην βηβιίν ήηαλ πιαζηό. Όζν πεξλνύζε ν θαηξόο θαη ε νβηεηηθή Έλσζε απνδπλακσλόηαλ,
παξαηεξνύληαλ ην θαηλόκελν όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη λα παξαδέρνληαη όηη είραλ αλαγθαζηεί
λα απνθεξύμνπλ ην βηβιίν ηνπ Βνιθώθ ππό ην θόβν ηεο ηηκσξίαο από ηηο αξρέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό
όηη ελώ ν γηνο ηνπ νζηαθόβηηο, Καμίκ, είρε δειώζεη όηη ην βηβιίν είλαη πιαζηό, αξγόηεξα θαη κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ζηε Γύζε, δήισζε επζαξζώο όηη ζεσξνύζε ην βηβιίν πέξα γηα πέξα γλήζην.
Ο νζηαθόβηηο ήξζε ζε επζεία αληηπαξάζεζε θαη έπεζε ζε δπζκέλεηα από ην νβηεηηθό θαζεζηώο ηξεηο
θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Θαη ηηο ηξεηο απηέο θνξέο είρε αλαγθαζηεί λα ππαλαρσξήζεη
ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληηπαξαηεζεί κε ηνλ θξαηηθό κεραληζκό. Απηά ηα ηξία πεξηζηαηηθά ζα
αλαιπζνύλ δηεμνδηθά παξαθάησ. Παξ’ όια απηά, γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα αληηιεθζεί ηελ πνξεία ησλ
γεγνλόησλ ζα πξέπεη λα έρεη κία ζθαηξηθή εηθόλα γηα ην ζνβηεηηθό πεξηβάιινλ ηεο επνρήο.

ύληνκν ηζηνξηθό
Ο Ληκίηξη νζηαθόβηηο γελλήζεθε ην 1906 θαη έιαβε ηα
πξώηα επίζεκα κνπζηθά καζήκαηα ζην Ωδείν ηεο Αγίαο
Πεηξνύπνιεο (Ιέληλγθξαλη), ζην νπνίν εηζήιζε ην 1919.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην κόλν κάζεκα ζην νπνίν δελ
βαζκνινγήζεθε κε πςειό βαζκό θαηά ηα ρξόληα ησλ
ζπνπδώλ ηνπ ήηαλ ην κάζεκα ηεο Καξμηζηηθήο ζεσξίαο. Ζ
πκθσλία αξ. 1
, πνπ απνηέιεζε ην έξγν ηνπ γηα ην
δίπισκα ζύλζεζεο, παίρζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 12 Καΐνπ
1926 από ηελ Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα ηνπ Ιέληλγθξαλη ππό
ηε δηεύζπλζε ηνπ Ληθνιάη Κάιθν. Σν έξγν απηό είρε κεγάιε
επηηπρία θαη κάιηζηα παίρζεθε από ηε Φηιαξκνληθή ηνπ
Βεξνιίλνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Κπξνύλν Βάιηεξ ηελ ίδηα
ρξνληά.

Κε ηνλ γην ηνπ Καμίκ νζηαθόβηηο
(πεγή: Shostakovich: a life
remembered)

Ζ θήκε ηνπ νζηαθόβηηο άξρηζε λα εμαπιώλεηαη ελώ ε δεκηνπξγηθή ηνπ πξνζπάζεηα ζπλερηδόηαλ κε
ακείσηε έληαζε. ηε πεξίνδν κεηαμύ 1926 θαη 1934 ν ζπλζέηεο έγξαςε αξθεηά έξγα αιιά ζίγνπξα ε
ζύλζεζε θαη ε πξεκηέξα ηεο όπεξαο ηνπ Λαίδη Μάκβεθ ηοσ Μηζένζκ ππήξμε έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. Ζ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ έιαβε ρώξα ην 1934 θαη νη

θξηηηθέο ήηαλ δηζπξακβηθέο. Παξ’ όια απηά, ε Λαίδη Μάκβεθ ήηαλ ην έξγν πνπ έθεξε ζε αληηπαξάζεζε
ηνλ νζηαθόβηηο κε ην νβηεηηθό θξάηνο, όπσο ζα δνύκε αλαιπηηθόηεξα παξαθάησ.
Κε ηελ έλαξμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν νζηαθόβηηο βξέζεθε ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ αθνύ
έδεζε ηελ πνιηνξθία ηνπ Ιέληλγθξαλη
. Τπεξέηεζε κάιηζηα θαη σο πνιηηνθύιαθαο - ππξνζβέζηεο
(ήζειε λα θαηαηαγεί ζην ζηξαηό αιιά ε ππεξβνιηθή ηνπ κπσπία δελ ην επέηξεςε). Σειηθώο, πείζζεθε
λα κεηαβεί ζηελ πόιε ακάξα όηαλ πιένλ ε θαηάζηαζε ζην Ιέληλγθξαλη ήηαλ ζε νξηαθό ζεκείν. Θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νινθιήξσζε θαη ηε πκθσλία αξ. 7 Λένινγκρανη, έλα έξγν κε ζαθή
παηξησηηθό ραξαθηήξα. Σν 1943 εγθαηαζηάζεθε ζηε Κόζρα, όπνπ θαη έδεζε ηα ππόινηπα ρξόληα ηεο
δσήο ηνπ.
Ο θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο θαη ην ζθιεξό νβηεηηθό θξάηνο έδεημε γηα άιιε κία θνξά ην πξόζσπν ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1948. Δθείλε ηε ρξνληά, ν Εληάλνθ, έλαο έκπηζηνο ζπλεξγάηεο ηνπ ηάιηλ
δηνξγάλσζε κία ελνξρεζηξσκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ νζηαθόβηηο αιιά θαη άιισλ ζεκαληηθώλ
Ρώζσλ ζπλζεηώλ.
Ζ δηθαίσζε γηα ηνπο ζπλζέηεο απηνύο δελ ήξζε παξά κεηά από δέθα ρξόληα, ην 1958. Ο νζηαθόβηηο
αλαθεξύρζεθε κέινο ηνπ Θνκκνπληζηηθνύ Θόκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην 1960.
Σν 1962 πξνέθπςε κία αθόκε, ε ηειεπηαία ζηε δσή ηνπ ζπλζέηε, ζύγθξνπζε κε ην νβηεηηθό
θαζεζηώο. Ο ιόγνο ήηαλ ε πκθσλία αξ.13 Μπάμπι Γιαρ θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζηίρνη ηνπ νκώλπκνπ
πνηήκαηνο ηνπ Γεθηνπζέλθν, ηνπο νπνίνπο είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν νζηαθόβηηο.
Κεηά από αξθεηά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ηνλ ηαιαηπώξεζαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν
νζηαθόβηηο πέζαλε ζηε Κόζρα, ζηηο 9 Απγνύζηνπ 1975 από θαξθίλν ζηνλ πλεύκνλα.

Ζ ζύγθξνπζε ηνπ 1936
Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ε πξώηε ζνβαξή ζύγθξνπζε ηνπ
ζπλζέηε κε ην θαζεζηώο επήιζε κε αθνξκή ηελ όπεξα ηνπ Λαίδη
Μάκβεθ ηοσ Μηζενζκ

. Σν έξγν απηό πξσηνπαίρζεθε ην 1934 ελώ

ήηαλ έηνηκν από ην 1932. Ιόγσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ κνπζηθώλ
ελώζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ εθείλε ηελ επνρή θαη ηεο νπζηαζηηθήο
θαηάξγεζεο ηνπο από ην θαζεζηώο κε ηελ παξάιιειε ίδξπζε ηεο
Έλσζεο νβηεηηθώλ πλζεηώλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή ππαγσγή όισλ ησλ
ζπλζεηώλ ζε απηή, ν νζηαθόβηηο απνθάζηζε λα αλαβάιεη ηελ
παξνπζίαζε ηεο όπεξαο ηνπ.

νζηαθόβηηο
θαη ηάιηλ,
Όηαλ πξσηνπαξνπζηάζηεθε ε Λαίδη Μάκβεθ νη θξηηηθέο ήηαλ
θαξηθαηνύξα(πεγή:
επλντθόηαηεο. Σν έξγν παίρζεθε ζε πνιιέο ξσζηθέο πόιεηο ελώ αλέβεθε http://www.natespace.com)
θαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο πξσηεύνπζεο όπνπ θαη πάιη ππήξραλ
εθδειώζεηο ζαπκαζκνύ θαη εμαηξεηηθέο θξηηηθέο γηα ηνλ ζπλζέηε.
Σν 1936 όκσο ηα πάληα αλαηξάπεθαλ. Αηηία γη’ απηό ήηαλ ε απόθαζε ηνπ ηάιηλ λα παξαθνινπζήζεη
ηελ Λαίδη Μάκβεθ. Σν ζέακα δπζαξέζηεζε ηόζν πνιύ ηνλ ηάιηλ ώζηε έπεηηα από ιίγεο κέξεο
εκθαλίζηεθε ζηελ Πράβδα, επίζεκε θνκκαηηθή εθεκεξίδα ηνπ θαζεζηώηνο, έλα άξζξν κε
ηίηιν Θολούρα ανηί μοσζικής πνπ ζηειίηεπε ην έξγν ηνπ νζηαθόβηηο σο θνξκαιηζηηθό θαη άλεπ
νπζίαο. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ζηηο κέξεο καο έρεη αλαπηπρζεί κία επηρεηξεκαηνινγία
ζρεηηθά κε απηό ην άξζξν θαη πξνεμάξρνληνο ηνπ Βνιθώθ έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε όηη ην άξζξν
ηεο Πράβδαην είρε γξάςεη ν ίδηνο ν ηάιηλ. Ηδηαίηεξε κλεία ζε απηή ηελ ππόζεζε γίλεηαη ζην βηβιίν
ηνπ Βόιθσθ, «νζηαθόβηηο θαη ηάιηλ» πνπ κεηαθξάζηεθε πξόζθαηα ζηα ειιεληθά.
Ζ κεηαζηξνθή ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ησλ κνπζηθνθξηηηθώλ ήηαλ θαζνιηθή. Οη πεξηζζόηεξνη
αλαζθεύαζαλ ηηο πξνεγνύκελεο δειώζεηο ηνπο θαη ηηο δηζπξακβηθέο θξηηηθέο ηνπο θαη θαηαθέξνληαλ

ελαληίνλ ηνπ νζηαθόβηηο ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο θνξκαιηζηή.
Έλα αθόκα άξζξν πνπ εκθαλίζηεθε θαη πάιη ζηελ Πράβδα ιίγεο
εκέξεο κεηά από ην πξώην, ήξζε λα πξνζζέζεη ηελ ηειεπηαία
πηλειηά ζηελ ελνξρεζηξσκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ. Κε
ηίηιν Μπαλεηική Ανοηζίαθαηαθεξόηαλ ελαληίνλ ηνπ κπαιέηνπ
ηνπ Svetliy Ruchey (The Limpid Stream). Οη θαηεγνξίεο πνπ
δηαηππώλνληαλ θαη ζε απηό ην θείκελν ήηαλ παξόκνηεο κε απηέο
πνπ είραλ θαηαγξαθεί θαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν ηεο
εθεκεξίδαο.
Σν ρεηξόηεξν ζπλαίζζεκα γηα ηνλ νζηαθόβηηο, όπσο δηαβάδνπκε
(πεγή: http://www.ofletters.com)
θαη ζην βηβιίν «Shostakovich: A Life Remembered» ηεο Elizabeth
Wilson, ήηαλ ην αίζζεκα ηεο απνκόλσζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο πνπ έλησζε ν ζπλζέηεο. Πνιινί από
ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζεσξνύζε θίινπο θαη ζπλεξγάηεο απνθάζηζαλ λα ζπληαρζνύλ κε ηελ επίζεκε
θνκκαηηθή γξακκή. Ζ γεληθή θαηαθξαπγή ήηαλ απηή πνπ επηθξαηνύζε ελώ θαη ζην παξάξηεκα ηεο
Έλσζεο νβηεηηθώλ πλζεηώλ ζην Ιέληλγθξαλη ελζηεξλίζηεθαλ ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο.
Σα ζύλλεθα γηα ηνλ νζηαθόβηηο δηαιύζεθαλ όηαλ παξνπζίαζε ηε πκθσλία αξ.5 ην Λνέκβξην ηνπ
1937, θαη ελώ ην 1936 είρε απνζύξεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηε πκθσλία αξ.4
δηόηη ππήξραλ
αξθεηέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο. Πνιινί είδαλ ηε πκθσλία αξ.5 σο κέζν εμηιέσζεο
θαη ζπκθηιίσζεο ηνπ νζηαθόβηηο κε ην θαζεζηώο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηε πκθσλία
αξ.5

ππήξρε θαη ν ππόηηηινο «Ζ δεκηνπξγηθή απάληεζε ελόο νβηεηηθνύ ζπλζέηε ζηε δίθαηε

θξηηηθή». Ο ππόηηηινο απηόο δελ είρε πξνζηεζεί από ηνλ νζηαθόβηηο αιιά από έλαλ
δεκνζηνγξάθν, όπσο αλαθέξεη θαη ε Wilson ζην βηβιίν ηεο, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά
ζηελ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ ζηε Κόζρα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1938[ii]. Παξ’ όιν πνπ ν ζπλζέηεο δελ
ελζηεξληδόηαλ ηνλ παξαπάλσ ππόηηηιν δελ έθαλε θακία ελέξγεηα ώζηε λα αθαηξεζεί. Οη ιόγνη ήηαλ
εύινγνη. Κία ηέηνηα ελέξγεηα κάιινλ ζα ζήκαηλε ηνλ εθηνπηζκό ηνπ ή ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ.

Οη πνιηηηθέο δηώμεηο ηνπ 1948
Κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ νζηαθόβηηο
ζηε κνπζηθή ζθελή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (ηδηαίηεξν ξόιν έπαημαλ
ηα παηξησηηθά έξγα πνπ έγξαςε θαηά ηα ρξόληα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ) ππήξμε κία ζύληνκε πεξίνδνο λελεκίαο ζηα κνπζηθά
δεηήκαηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.
Όια απηά όκσο άιιαμαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Εληάλνθ σο
ππεπζύλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεσδώλ ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ
ξεαιηζκνύ, ν νπνίνο ήηαλ πιένλ ε κνλαδηθή επίζεκε πνιηηηθή
ηδενινγία ηνπ νβηεηηθνύ θξάηνπο, ζηηο ηέρλεο. Απηό έγηλε ην
1946. Ο Εληάλνθ μεθίλεζε κία δηαδηθαζία ρεηξαγώγεζεο (ηελ
νλόκαδε «αλαδηνξγάλσζε») ησλ ηερλώλ. Οη πξώηεο κνξθέο
ηέρλεο πνπ επιήγεζαλ ήηαλ ε ινγνηερλία, ν θηλεκαηνγξάθνο, ην
ζέαηξν θαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο ελώ ε ζεηξά ηεο κνπζηθήο ήξζε ην
1948.

Κηιώληαο ζε κία ζπλέιεπζε ηεο
Έλσζεο νβηεηηθώλ πλζεηώλ.
Γίπια ηνπ δηαθξίλεηαη ν Θξέληθνθ
(πεγή: Shostakovich: a life
remembered)

Ζ βαζηθή ηδενινγία ηεο πεξηόδνπ απηήο εθθξάζηεθε κε ην ζύλζεκα «ή καδί καο ή ελαληίνλ καο».
Κέζε ιύζε γηα ηνπο θαιιηηέρλεο δελ ππήξρε. Σν ζεκαληηθόηεξν γηα ην θαζεζηώο ήηαλ ε εγθαζίδξπζε
κηαο πνδεγεηνύκελεο ηέρλεο, ηεο νπνίαο ηα θαιιηηερληθά έξγα ζα ζπκβάδηδαλ κε ηα πηζηεύσ θαη ηηο
ελέξγεηεο ηνπ θαζεζηώηνο.
Ζ δηνξγάλσζε κεξηθώλ ζπλαληήζεσλ κε πξνεδξεύνληα ηνλ Εληάλνθ ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηελ
αλεμάξηεηε κνπζηθή δεκηνπξγία. Ο Εληάλνθ βξήθε σο αθνξκή γηα ηε δηεμαγσγή απηώλ ησλ

ζπλαληήζεσλ ηελ όπεξα ελόο ζπλζέηε νλόκαηη Κνπξαληέιη θαη κε ηίηιν Η Μεγάλη Φιλία. Ο
Κνπξαληέιη θαηεγνξήζεθε γηα θνξκαιηζκό θαη ην πεξηερόκελν ηεο όπεξαο θαηαδηθάζηεθε αλνηρηά από
ηνλ Εληάλνθ. Ζ βαζηθή δηαθσλία ηνπ θαζεζηώηνο, πνπ εθθξαδόηαλ κέζσ ηνπ Εληάλνθ, ήηαλ όηη ηα
λνήκαηα ηεο όπεξα ήηαλ αληίζεηα κε ηελ επίζεκε ηδενινγηθή γξακκή.
Φπζηθά ε αηηία ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη ην έξγν ηνπ Κνπξαληέιη, ν νπνίνο ήηαλ ζπλζέηεο κηθξώλ
δπλαηνηήησλ απ’ όηη θαίλεηαη, ιεηηνύξγεζε σο αθνξκή γηα λα κπνξέζεη ν Εληάλνθ λα ζέζεη ηα
πιαίζηα εληόο ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγνύλ νη ζπλζέηεο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηώλ, ν Θξέληθνθ, ν νπνίνο ήηαλ δηεπζπληήο ηεο Έλσζεο
νβηεηηθώλ πλζεηώλ θαη όξγαλν ηνπ Θόκκαηνο, έιαβε ην ιόγν θαη θαηαθεξαύλσζε δηάθνξνπο
ζεκαληηθνύο ζπλζέηεο ηεο επνρήο, ηνπο νπνίνπο θαηεγόξεζε γηα θνξκαιηζκό. Αθόκα θαη ν
Κνπξαληέιη θαηαδίθαζε ην ίδην ηνπ ην έξγν ιέγνληαο όηη είρε πιαλεζεί θαη παξαζπξζεί από ηελ
θνξκαιηζηηθή κνπζηθή άιισλ, γλσζηόηεξσλ ζπλζεηώλ. Αλάκεζα ζε απηνύο πνπ θαηνλνκάζηεθαλ σο
θνξκαιηζηέο ήηαλ νη: νζηαθόβηηο, Πξνθόθηεθ, Υαηζαηνπξηάλ, απόξηλ θ.ά. Σν επηζηέγαζκα όισλ
ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε έθδνζε ελόο δηαηάγκαηνο από ηνλ Εληάλνθ, όπνπ νη παξαπάλσ ζπλζέηεο
θαηνλνκάδνληαλ σο πξσηεξγάηεο ηνπ θνξκαιηζκνύ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ κνπζηθή ησλ ζπλζεηώλ
πνπ θαηνλνκάζηεθαλ ζηε δηαθήξπμε, νπζηαζηηθά απαγνξεύζεθε θαη ήηαλ ζπάληεο νη θνξέο πνπ
παίδνληαλ έξγα ηνπο.
Σελ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Εληάλνθ αθνινύζεζαλ κία ζεηξά από ζπλέδξηα ηνπηθνύ αιιά θαη
εζληθνύ ραξαθηήξα θαη ηα νπνία είραλ σο θνηλό ηόπν ηελ δαηκνλνπνίεζε ησλ ζπλζεηώλ πνπ είραλ
αλαθεξζεί ζην δηάηαγκα ηνπ Εληάλνθ. Ο νζηαθόβηηο έραζε ηε ζέζε ηνπ ζην Ωδείν ηεο Κόζραο ελώ
ην ίδην ζπλέβε θαη ζηνπο άιινπο ζπλζέηεο πνπ είραλ κπεη ζην ζηόραζηξν ηνπ Εληάλνθ. Σν κόλν
παξήγνξν ήηαλ όηη παξ’ όιν πνπ ππήξμε επίζεκε απαγόξεπζε λα παίδνληαη ηα έξγα ηνπ νζηαθόβηηο
θαη ησλ ππνινίπσλ «θνξκαιηζηώλ», ν ηάιηλ αλαίξεζε απηή ηελ απόθαζε ηνπ θξαηηθνύ θνξέα γηα ην
κνπζηθό ξεπεξηόξην (Glavrepertkom). Κία ελέξγεηα θπζηθά κε κηθξό, νπζηαζηηθά, αληίθξπζκα αθνύ ε
εθηέιεζε έξγσλ ηνπ νζηαθόβηηο ήηαλ έηζη θη αιιηώο ζπάλην θαηλόκελν εθείλν ηνλ θαηξό.

Ινγνθξηζία
Κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ, ην Κάξηην ηνπ 1953, ππήξμε κία
πεξίνδνο θηιειεπζεξνπνίεζεο ε νπνία νλνκάζηεθε «The
Thaw»[iii]. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ ειαηηώζεθε
ν αζθπθηηθόο «ελαγθαιηζκόο» πνπ πξνθαινύζε αζθπμία από
κέξνπο ηνπ νβηεηηθνύ θαζεζηώηνο. Ο Υξνύηζεθ αλέιαβε ηελ
δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο θαη απνδόκεζε ηελ εηθόλα ηνπ
ηάιηλ κε ηελ πεξίθεκε νκηιία ηνπ ηνπ 1956, ε νπνία, παξ’
όιν όηη πξννξηδόηαλ λα εθθσλεζεί κπζηηθά κόλν ζηνπο
ζπλέδξνπο ηνπ 20νπ πλεδξίνπ ηνπ Θνκκνπληζηηθνύ Θόκκαηνο
νβηεηηθήο Έλσζεο, δηέξξεπζε ζην νβηεηηθό αιιά θαη δπηηθό
Κε ηνλ Γηεθηνπζέλθν θαη ηνλ
Σύπν. Ζ πιήξεο απνθαζήισζε ηεο εηθόλαο ηνπ ηάιηλ θαη ηεο
Θνληξάζηλ από ηελ πξεκηέξα ηεο
πνιηηηθήο ηνπ επήιζε ην 1961 ζην 22ν πλέδξην ηνπ ΘΘΔ.
πκθσλίαο αξ.13 Μπάμπι Γιαρ (πεγή:
Shostakovich: a life remembered)
Οη θξαηηθέο παξεκβάζεηο δελ ήηαλ ηόζν έληνλεο πιένλ αιιά αθόκα θαη ηόηε ππήξραλ. Ζ παξέκβαζε
γηλόηαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Ζ δεκόζηα απέρζεηα ηνπ θαζεζηώηνο γηα έξγα ηέρλεο γηλόηαλ γλσζηή
κέζα από δειώζεηο πνπ έθαλαλ νη πςειά ηζηάκελνη, αθόκα θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ΘΘΔ,
Ληθίηα Υξνύηζεθ. Σν κεγαιύηεξν ζάιν θαη θξηηηθή ζηα θαιιηηερληθά δεηήκαηα ηεο ρώξαο πξνθάιεζε
ην πνίεκα ηνπ Γεθηνπζέλθν Μπάμπι Γιαρ. Σν πνίεκα απηό αλαθεξόηαλ ζηε ζθαγή ησλ Δβξαίσλ
θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ Κπάκπη Γηαξ από ηηο γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαηά ηνλ Β’ Παγθόζκην
Πόιεκν. Οη αληηδξάζεηο πνπ ππήξμαλ θαηέδεημαλ έλα πθέξπνλ πξόβιεκα, απηό ηνπ αληηζεκηηηζκνύ. Σν
νβηεηηθό θαζεζηώο ήηαλ, ππνγείσο, αληηζεκηηηθό θαη δελ αλερόηαλ ηελ αλάδεημε κηαο ζθαγήο πνπ
ππέζηελ νη Δβξαίνη ηνπ Κπάκπη Γηαξ λα έξρεηαη κε ηέηνην ηξόπν ζηελ επηθάλεηα. Ζ εξσνπνίεζε ησλ
πεζόλησλ Δβξαίσλ ήηαλ ην κεγάιν πξόβιεκα ηνπ θαζεζηώηνο.

Ο νζηαθόβηηο απνθάζηζε λα κεινπνηήζεη ην πνίεκα απηό θαη ελώ αξρηθά ππνιόγηδε λα γξάςεη κία
θαληάηα ηειηθά ζπλέζεζε κία ζπκθσλία ζε πέληε κέξε, γηα ζόιν κπάζν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα ελώ ηα
πνηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ όια ηνπ Γεθηνπζέλθν. Ζ πκθσλία αξ.13 Μπάμπι Γιαρ ηειείσζε
ηνλ Κάξηην ηνπ 1962 θαη ν νζηαθόβηηο δήηεζε από Γεβγθέλη Κξαβίλζθπ λα δηεπζύλεη ηελ πξώηε
εθηέιεζε ηεο. Ο Κξαβίλζθπ αξλήζεθε, θνβνύκελνο ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα είρε κία ηέηνηα ηνπ
πξάμε.
Σελ πξώηε παξνπζίαζε ηεο πκθσλίαο αξ. 13
δηεύζπλε ηειηθά ν Θίξηι Θνληξάζηλ ζηηο 18
Γεθεκβξίνπ 1962. Παξ’ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαζεζηώηνο λα εκπνδίζνπλ ηελ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ
κέζσ πηέζεσλ πξνο ηνλ Θνληξάζηλ αιιά θαη πξνο ηνπο ηξαγνπδηζηέο (ν νζηαθόβηηο είρε αλαζέζεη ζε
δύν δηαθνξεηηθνύο ζνιίζηεο λα κάζνπλ ην κέξνο ηνπ κπάζνπ ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ν έλαο
πεηζόηαλ, πξάγκα πνπ ζπλέβε, λα κελ ηξαγνπδήζεη λα ππάξρεη κία ελαιιαθηηθή ιύζε) ε πκθσλία
παίρζεθε θαη ε αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ ήηαλ εληππσζηαθή.
Κεηά από ηηο δύν πξώηεο παξνπζηάζεηο ηεο πκθσλίαο, θαη κε πξνγξακκαηηζκέλε κία αθόκε γηα ηηο 15
Ηαλνπαξίνπ 1963, ν πνηεηήο Γεθηνπζέλθν απνθάζηζε λα αιιάμεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο ηνπ θαη
δεκνζίεπζε κία δεύηεξε γξαθή, ε νπνία πεξηείρε αλαθνξέο ζηε Ρσζία θαη ζην θνκκνπληζηηθό θόκκα.
Δπεξεαζκέλνο, όπσο θαίλεηαη, ν Γεθηνπζέλθν από ηηο πηέζεηο πνπ δερόηαλ από ην νβηεηηθό θαζεζηώο
απνθάζηζε λα ζπκβηβαζηεί θαη λα δώζεη ζηνπο ηζύλνληεο ηνπ θόκκαηνο απηό πνπ επηδεηνύζαλ.
Ο νζηαθόβηηο αηζζάλζεθε άζρεκα γηα ην ζπκβάλ απηό, ελώ πιεξνθνξήζεθε όηη εθόζνλ ν πνηεηήο
είρε αιιάμεη ηνπο αξρηθνύο ζηίρνπο ε ζπλαπιία ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 1963 δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε
ηελ αξρηθή κνξθή ηεο πκθσλίαο. Ο ζπλζέηεο απνθάζηζε λα κελ αιιάμεη ηε κνπζηθή αιιά λα
επέκβεη ζην αξρηθό θείκελν θαη λα αιιάμεη κεξηθνύο από ηνπο ζηίρνπο. Παξ’ όιε ηελ ερζξηθή ζηάζε
ηνπ θαζεζηώηνο, δελ ππήξμε θάπνηα επίζεκε δηαθήξπμε γα ηελ απαγόξεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ. Σν κόλν πνπ ππήξρε ήηαλ ε ζύζηαζε ηνπ Θόκκαηνο όηη δελ ζπληζηνύζε ηελ παξνπζίαζε απηνύ
ηνπ έξγνπ.
Γηα άιιε κία θνξά ν νζηαθόβηηο δνθίκαδε ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ θαζεζηώηνο, ηεο θίκσζεο, έκκεζεο
απηή ηε θνξά, θαη ηεο ινγνθξηζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ. Φπζηθά, απηό ην γεγνλόο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί
κε ηηο δύν πξνεγνύκελεο πεξηόδνποκ θαη ηα γεγνλόηα πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ, αιιά δείρλεη μεθάζαξα
όηη ε ρεηξαγώγεζε ησλ ηερλώλ δελ είρε πάςεη λα πθίζηαηαη σο ελδεδεηγκέλε ελέξγεηα από ηελ πιεπξά
ησλ θξαηνύλησλ.

ε κία δεμίσζε ζην Θξεκιίλν. Γηαθξίλνληαη νη Υξνύηζεθ, Θξέληθνθ, απόξηλ,
Θακπαιέθζθπ ελώ ν νζηαθόβηηο βξίζθεηαη αξηζηεξά ζηε θσηνγξαθία
(πεγή: Shostakovich: a life remembered)

Δπίινγνο
Ζ δσή ηνπ νζηαθόβηηο, αιιά θαη ησλ νκνηέρλσλ ηνπ, ραξαθηεξηδόηαλ από κία δηαξθή αλαζθάιεηα. Οη
πξνζέζεηο ηνπ θαζεζηώηνο άιιαδαλ θαη ε αζηάζεηα ραξαθηήξηδε ηηο επηινγέο ησλ εθάζηνηε ππεπζύλσλ
πεξί ηα θαιιηηερληθά. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί έλαο θαιιηηέρλεο λα δεκηνπξγεί
απξόζθνπηα θαη δίρσο, αζέιεηα ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, λα ππνπίπηεη ζην «ακάξηεκα» ηνπ
θαηξνζθνπηζκνύ. Τπήξμαλ πεξίνδνη όπνπ, ιόγσ ηνπ θόβνπ πνπ πξνθαινύζε ε ξεπζηή θαηάζηαζε, νη
ζπλζέηεο ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα γξάθνπλ κε γλώκνλα ηε θπζηθή ηνπο επηβίσζε θαη όρη ηα
θαιιηηερληθά πηζηεύσ ηνπο. Αθόκα θαη ν νζηαθόβηηο αλαγθάζηεθε λα ζπκβηβαζηεί, εηδηθά ηελ επνρή
όπνπ θπξίαξρνο ζην ρώξν ησλ ηερλώλ ήηαλ ν Εληάλνθ. Σε θπζηθή αδπλακία θαη ηνλ θόβν λα
αληηπαξαηεζεί έλαο άλζξσπνο κε έλα ηεξαηώδεο ζύζηεκα απνιπηαξρίαο, όπσο ήηαλ εθείλε ηελ επνρή
ην νβηεηηθό θαζεζηώο, δελ γίλεηαη λα ηελ κεηαθξάδεη θαλείο ζε δεηιία. Σειηθά, ν νζηαθόβηηο ππήξμε
έλαο ζαξξαιένο θαιιηηέρλεο από ηελ άπνςε όηη έγξαθε κνπζηθή γηα δεηήκαηα πνπ απνηεινύζαλ
«αγθάζηα» γηα ηε νβηεηηθή θνηλσλία ηεο επνρήο.
Αλέξανδπορ Χαπκιολάκηρ
Αθήνα, 30 Ιανοςαπίος 2006
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