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Δηζαγσγή 

Απόδνζε από ηα γεξκαληθά: Πάλνο Βιαγθόπνπινο 

“Γηάβνιε! Αλ θάπνηνο είλαη λα πάεη ζηνλ Παξάδεηζν, αο είλαη ηνπιάρηζηνλ πεζακέλνο! Αθνύγεηαη 

ιπξηθό, είλαη όκσο ε θξαπγή αγσλίαο ηνπ ζεκεξηλνύ κνπζηθνύ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα βαπθαιίδεηαη, 

όζνλ αθνξά ηε θνβεξή απνκόλσζε ηεο ηέρλεο ηνπ· ζηνλ νπνίν δελ αξθεί, απιά θαη κόλνλ ράξηλ ηεο 

παξαγσγηθόηεηνο λα ζσξεύεη έξγν πάλσ ζε έξγν· ν νπνίνο κνρζεί γηα θάηη ην  δσληαλό, δει. θάηη πνπ 

ζα αθνξά όινπο θαη ζπλεπώο ζα δεη κέζα ζε όινπο· θαη ν νπνίνο απερζάλεηαη λα παίδεη ην ξόιν απηνύ 

πνπ πξνκεζεύεη θάπνηνπο θαινθαγάδεο κε όιν θαη πην εμεδεηεκέλεο γεύζεηο” (Hanns Eisler, 1928). 

"ήκεξα, ε αξρή “l‟art pour l‟art" απνηειεί ηξέιια. Γελ ζα ράξηδα όκσο ηελ έλλνηα απηή ζηνπο αζηνύο 

- … Σε ρξεηάδνκαη αθόκε. Σε θπιάσ γηα κέλα…Πξνο ην παξόλ δελ ηε ρξεηαδόκαζηε, δελ πξόθεηηαη 

όκσο λα ραξακίζσ ηίπνηε ζε θαλέλαλ - πξν πάλησλ ζε απαηεώλεο όπσο νη αζηνί” (Hanns Eisler, 

1962). 

ηηο 6 Ινπιίνπ 1998 ζπκπιεξώζεθαλ 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Hanns Eisler. Γηα ηνλ ενξηαζκό 

ηεο Δθαηνληαεηεξίδαο απνθαιύθζεθε πξνηνκή ηνπ ζπλζέηε ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία ηνπ Αλαηνι. 

Βεξνιίλνπ, ε νπνία από ην 1964 θέξεη ην όλνκά ηνπ. ηα πιαίζηα κηαο επράξηζηα αλεπίζεκεο ηειεηήο 

κηα θνηηήηξηα πεξηέρπζε ηελ πξνηνκή κε έλα πνηήξη γεξκαληθήο ζακπάληαο. Η πξάμε απηή δελ ήηαλ 

πεξηζζόηεξν αζπλήζηζηε από όζα πξνεγήζεθαλ, δηόηη απηή αθξηβώο ε πξνηνκή, ε νπνία θνζκνύζε ην 

πξναύιην ηεο Αθαδεκίαο ηνλ θαηξό ηεο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (ΓΓ), 

απνκαθξύλζεθε από ηε ζιεζε ηεο ιίγν κεηά ηελ Δπαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. Κάπνηνη από ηνπο 

ηζύλνληεο ηεο Αθαδεκίαο αηζζάλνληαλ ληξνπή γηα ην ζπλζέηε πνπ είρε δώζεη ην όλνκά ηνπ ζηε ζρνιή 

θαη ζρεδίαδαλ ηελ αιιαγή ηεο νλνκαζίαο, αθνύ γηα θάπνηνπο, ν ζπλζέηεο ηνπ Δζληθνύ Ύκλνπ ηεο 

Αλαηνι. Γεξκαλίαο, ν Απζηξηαθόο Hanns Eisler, αλήθε θαη απηόο ζηηο αληηπξνζσπεπηηθέο κνξθέο ηεο 

ΓΓ. Σειηθά, ην ζρέδην κεηνλνκαζίαο απέηπρε, ε Μνπζηθή Αθαδεκία ζπλερίδεη λα θέξεη ην όλνκα ηνπ 

Eisler, ελώ ηα - δεύηεξα - απνθαιππηήξηα ηεο πξνηνκήο εηθνλνγξαθνύλ απηό, ην νπνίν θαη νη 

ηηκεηηθέο εθδειώζεηο δηεζλώο επηβεβαηώλνπλ: ηελ εθηεηακέλε ελαζρόιεζε κε έλα λεναπνθηεζέληα 

θιαζζηθό ηνπ 20νύ αηώλα. Όκσο, κέζσ απηήο αθξηβώο ηεο ελαζρόιεζεο θαζίζηαληαη ζαθείο “νη 

δπζθνιίεο”, όπσο έιεγε ν ζύγρξνλνο ηνπ Eisler [Αλαηνιηθνγεξκαλόο κνπζηθνιόγνο] Georg Knepler, 

"ηεο γλσξηκίαο κε ην έξγν ηνπ Eisler" (Knepler, 1998). Όζν απμάλεη ε γλσξηκία καο κε ην έξγν ηνπ, 

γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε ε αηζζεηηθή απνηίκεζε θαη ε κνπζηθν-ηζηνξηθή ηνπ ηνπνζέηεζε, ελώ νη 

κέρξηο ζηηγκήο επεηεξηαθέο νκηιίεο έθαλαλ ζαθέο, πόζν εύθνια κπνξεί θαλείο, κηιώληαο γηα ηνλ 

Eisler, λα παξαζπξζεί ζε μεπεξαζκέλεο ζπδεηήζεηο, πόζν δύζθνιν είλαη λα πξνζεγγηζηεί ην έξγν ζην 

ζύλνιό ηνπ δίρσο επηθπιάμεηο ή πξνθαηαιήςεηο. 

Ο ζπλζέηεο, έλαο “δεμηνηέρλεο ησλ αληηθάζεσλ”1 (Georg Eisler), παξνπζηάδεη 

ζηνλ εξεπλεηή κηα πνηθηιία - θαηά δηθή ηνπ έθθξαζε - “καγεπηηθώλ αληηθάζεσλ” 

(Bunge, 264). Έηζη, ην 1927/28 γξάθεη κηα ζεηξά από δεθηηθέο επηθπιιίδεο γηα 

ηελ Κόκκινη Σημαία, όπνπ θαηαδηθάδεη ηελ αζηηθή όπεξα, ελώ ηαπηόρξνλα 

δνπιεύεη κηα δηθή ηνπ όπεξα, θνηλσληθήο θξηηηθήο βέβαηα, αιιά εληειώο 

ζπκβαηηθή από απόςεσο κνξθήο, ζηελ νπνία κάιηζηα δίλεη θαη θαλνληθό αξηζκό 

έξγνπ (150 Mark, op. 18)· ραξαθηεξίδεη, πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ηε ζύλζεζε 

ζπκθσληώλ σο αλνεζία, ιίγν κόιηο κεηά ηελ παγθόζκηα πξώηε ηεο 

εθηεηακέλεο Γερμανικής Σσμθφνίας ηνπ - ηελ νπνία ζπλέζεζε θαηά ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηα ρξόληα ηεο εμνξίαο - θαη ελώ είρε μεθηλήζεη ηε ζύλζεζε 

ηεο Σσμθφνίας ηης Λειυίας, ε νπνία παξέκεηλε εκηηειήο· γξάθεη ζην θίιν ηνπ 

Bertolt Brecht2 από ηε Μόζρα ζηηο 

 
Ο Eisler ζην Valley 

Cottage (ΗΠΑ) 

20 Ινπιίνπ 1935, ζε κηα επνρή θαηα ηελ νπνία ζεσξείηαη ν θαη‟εμνρήλ ζπλζέηεο αληηθαζηζηηθήο 
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ζηξαηεπκέλεο κνπζηθήο, όηη έλαο ζεκαληηθόο ζνβηεηηθόο αμησκαηνύρνο από ην ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ, 

ηνλ νπνίν πάληα θαηεγνξνύζε σο αληηδξαζηηθό, είρε ηδηαηηέξσο ελζνπζηαζηεί κε ηελ - ελ κέξεη 

δσδεθαθσληθή - Μικρή Σσμθφνία ηνπ θαη όηη ηειηθά είρε (ν Eisler) αθνινπζήζεη “ιάζνο ηαθηηθή” ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε, δηόηη ζα έπξεπε “λα θιείζνπκε ηα ζηόκαηα απηώλ ησλ γέξσλ καλδαξίλσλ κε 

επηηεύγκαηα” (επηζηνιή ζην Αξρείν Brecht, 479/16)· ην 1962, ύζηεξα από κηα νιόθιεξε δσή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο αγσλίζηεθε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Brecht, γηα κηα πνιηηηθή, ελίνηε δηδαθηηθή, 

πάληνηε όκσο “σθέιηκε” Σέρλε, αλαθνηλώλεη “λέεο πεξί Σέρλεο ζεσξίεο” γηα κηα κειινληηθή θνηλσλία, 

ζηηο νπνίεο επηθπιάζζεηαη έλαο ζεκαληηθόηαηνο ξόινο ζην “θέθη” [Spass] θαη ηελ, πνιπθαηεγνξεκέλε 

από ηνπο ζεσξεηηθνύο ηνπ νζηαιηζηηθνύ Ρεαιηζκνύ, αξρή ηεο “ηέρλεο γηα ηελ ηέρλε”· παξάιιεια, 

πξνζβιέπεη ζηε “δηάιπζε” [Liquidierung] ησλ επί δεθαεηίεο ππνζηεξηδόκελσλ ζέζεώλ ηνπ “κε ην 

κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ” (Bunge, 243). 

Η πθνινγηθή πνηθηιία ησλ έξγσλ ηνπ όπσο θαη ε ιαθσληθόηεηα, θαπζηηθόηεηα θαη ην πλεπκαηώδεο 

ησλ πνιιώλ ιόγσλ, άξζξσλ θαη ζπλεληεύμεώλ ηνπ, πξνζέθεξαλ θαηά θαηξνύο ην αλαγθαίν πιηθό γηα 

ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ „πνξηξαίησλ‟ ηνπ Eisler. Θα ήζεια λα αζρνιεζώ ηδηαίηεξα κε ηξία από 

απηά θαη, μεθηλώληαο από όηη ζσζηό απνηππώλνπλ, λα δείμσ ηελ έιιεηςε πιεξόηεηαο θαη ηελ αλάγθε 

αλαζεώξεζήο ηνπο, ππό ηελ πξννπηηθή κηαο πην ζθαηξηθήο απνηίκεζεο. 

 

Ο απνζηάηεο ηεο ζρνιήο ηνπ Schönberg 

“Δίλαη θαη‟αξράο κηα νπηηθή απόιαπζε, κπνξώ λα πσ, λα δηαβάδεη θαλείο ηηο παξηηηνύξεο ηνπ Eisler. 

Δίλαη θαζαξέο, θξπζηάιιηλεο· ε είζνδνο ζην εξγνηάμην είλαη απαγνξεπκέλε ζηνπο „κε έρνληεο 

εξγαζίαλ‟· ε κνπζηθή ζθέςε αλαπλέεη από παληνύ θαη παξά ηαύηα παξακέλεη πάληα ζπκπαγήο” (Ernst 

Bloch, 1927). 

Αλάκεζα ζηνπο ρηιηάδεο καζεηέο, πνπ θαηά ηα ιεγόκελα ηνπ ηδίνπ, είρε ν Arnold 

Schönberg θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ν Eisler αλήθε, καδί κε ηνπο Alban 

Berg θαη Anton Webern, ζηελ απνθιεηζηηθή εθείλε νκάδα, ζηελ νπνία ν δάζθαινο 

αλαγλώξηδε απηάξθεηα θαη μερσξηζηή ζπλζεηηθή πξνζσπηθόηεηα. Σελ επνρή, θαηά 

ηελ νπνία ν Eisler παξαθνινπζνύζε ηδηαίηεξα καζήκαηα ζηνλ Schönberg, ν 

ηειεπηαίνο αλαθαιύπηεη ηε Γσδεθαθσλία θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο πξώηεο απόπεηξεο 

ζηε λέα ηερληθή. Όζν όκσο απηνλόεην ήηαλ γηα ηνλ Schönberg (αξγόηεξα θαη γηα 

ηνλ Eisler) λα κε δηδάμεη ηε λέα κέζνδν, εμ ίζνπ απηνλόεην ππήξμε γηα ην καζεηή 

λα πεηξακαηηζηεί κε ηηο δπλαηόηεηέο ηεο. 

 
Ο Eisler ηε δεθαεηία 

ηνπ „20 

Σν πξώην δσδεθαθσληθό έξγν ηνπ Eisler, νη “ζπνπδέο πάλσ ζε δσδεθάθζνγγεο ζεηξέο” κε 

ηίηιν Palmström  op. 5 (1924), είλαη γξακκέλεο κε ην βιέκκα θαη ηελ πξνζνρή ζην ιαηξεκέλν 

δάζθαιν: επίζεο, ηόζν ε ελνξγάλσζε, όζν θαη ε ζεκεηνγξαθία ηεο γπλαηθείαο θσλήο, παξαπέκπνπλ 

ζηνλ Pierrot lunaire, ην ίδην θαη - ex negativo - ε επηινγή ησλ παξσδηζηηθώλ θεηκέλσλ ηνπ 

Morgenstern, ηα νπνία ζέηνπλ ζην ζηόραζηξν εθείλε αθξηβώο ηελ “θαθόγνπζηε επαξρηαθή 

δαηκνληθόηεηα”, γηα ηελ νπνία αξγόηεξα ν Eisler ζα θξηηηθάξεη ηα πνηήκαηα ηνπ Pierrot. Ήδε 

ζην Palmström, ν ηξόπνο πνπ ν Eisler ρεηξίδεηαη ηε λέα κέζνδν θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

πξνζδίδνπλ πξσηνηππία ζηα κεηαγελέζηεξα δσδεθαθσληθά ηνπ έξγα, ηδίσο ζε απηά ηα νπνία 

ζπλεηέζεζαλ ζηα ρξόληα ηεο εμνξίαο: ε δηακόξθσζε θαη ν ρεηξηζκόο ησλ κνξθώλ ηεο ζεηξάο αθήλνπλ 

λα δηαθαλεί ζαθήο ε πξόζεζε παξαγσγήο εύιεπησλ κεισδηθώλ κνξθσκάησλ θαη αλάδπζεο 

αξκνληθώλ δπλαηνηήησλ εληόο ηνπ δσδεθαθζνγγηθνύ πιαηζίνπ. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30, επνρή θαηά ηελ νπνία, γηα ιόγνπο ηζηνξηθνύο θαη βηνγξαθηθνύο, ε 

ζύλζεζε ζηξαηεπκέλεο κνπζηθήο, κε ηνπο ηδηαίηεξνπο θαλόλεο ηεο, έρεη ππνρσξήζεη αξθεηά, ε 

πξνζπάζεηα ηνπ Eisler γηα κηα κνπζηθή θαηαλνεηή από ηηο κάδεο εηζέξρεηαη ζηε δσδεθαθσληθή ηεο 

θάζε. Σν λέν ηνπ ζπλζεηηθό ηδαληθό - δηαηππσκέλν σο νπηνπία ζην άξζξν ησλ Eisler θαη Bloch κε 

ηίηιν “Πξσηνπνξηαθή Σέρλε θαη Λατθό Μέησπν” (1937) - απνζθνπεί ζην λα θέξεη θνληά “ηελ πην 

πξνρσξεκέλε ζπλείδεζε ηεο Σέρλεο κε ηελ πην πξνρσξεκέλε ζπλείδεζε ησλ καδώλ” (Eisler, 402). H 

δπλαηόηεηα ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ απαηηεηηθήο Σέρλεο θαη εύθνιεο θαηαλόεζεο, δπλαηόηεηα ηελ νπνία 
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ήδε από ην 1929 είρε ακθηζβεηήζεη ν Theodor W. Adorno ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεπκέλε κνπζηθή ηνπ 

Eisler, παξακέλεη έσο ζήκεξα ζεκείν δηρνγλσκίαο, ην νπνίν πιένλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηδησκαηηθή 

δσδεθαθσλία ηνπ Eisler. Πάλησο, δελ έρεη πξνζηεζεί θάηη ζεκαληηθό από ηνπο “ακθηζβεηίεο”, από ηνλ 

θαηξό ηνπ Adorno θαη ηνπ Dahlhaus. Γξάθεη ν ηειεπηαίνο: “Η ηδέα ηεο γεθύξσζεο ηνπ ράζκαηνο 

αλάκεζα ζηνλ Schönberg θαη ην πξνιεηαξηάην ήηαλ κνηξαίν λα απνηύρεη παηαγσδώο ζηε κνπζηθή 

πξαγκαηηθόηεηα, κηαο θαη δελ ζπλελέπηπηε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ αλσηέξσλ ηνπ Eisler" (Dahlhaus 

1973, 19). 

ε όηη αθνξά ηε κνπζηθή αλάιπζε ησλ δηαθνξώλ, σο πξνο ηνπο ζπλζεηηθνύο ρεηξηζκνύο, δαζθάινπ 

θαη καζεηή θαη εδώ νη πξνζπάζεηεο ππήξμαλ έσο ηώξα ιηγνζηέο, κε αμηόινγα, πάλησο, 

απνηειέζκαηα× από απηέο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθέο εξγαζίεο ησλ Eberhardt Klemm 

(1964) θαη Tim Howell (1995). 

Σν ελζαξξπληηθό ζηελ εξγαζία ηνπ Howell είλαη όηη απνθεύγνληαο θζελέο αλαθνξέο ζε ξήζεηο ηνπ 

Eisler θαη κε αλαιπηηθέο κεζόδνπο, νη νπνίεο δελ είραλ παίμεη θαλέλα ξόιν γηα ηνλ ίδην ην ζπλζέηε, 

θαηαιήγεη ζε δόθηκεο εξκελείεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ δσδεθαθσληθνύ ηνπ ύθνπο: “εμηζνξξόπεζε 

κεηαμύ απζηεξόηεηαο θαη ειεπζεξίαο, ε νπνία είλαη πνιύ πξνζσπηθή θαη εληειώο ηδησκαηηθή” (Howell, 

129). Ο Klemm δελ ππεηζέξρεηαη ζε ηόζεο ιεπηνκέξεηεο όζν ν Howell θαη απηό ηνπ επηηξέπεη κηα πην 

επξεία ζεώξεζε. Αλαθέξεηαη ζην “ξόιν ηνπ αξκνληθνύ ζηνηρείνπ, ην νπνίν δελ πξνθύπηεη από ηε 

ζπγρξνλία πξαγκαηηθώλ θσλώλ”, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αληηζηηθηηθνύ ζηνηρείνπ θαη ζηελ 

πξνζθόιιεζε ζηελ “πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε δηαθσλίαο θαη ζπκθσλίαο θαη ησλ δηαβαζκίζεώλ ηεο”, 

σο ζεκαληηθέο εηδνπνηνύο δηαθνξέο ηνπ ηξόπνπ, κε ηνλ νπνίν ν Eisler ρεηξίδεηαη ηε δσδεθαθσλία ζε 

ζρέζε κε απηόλ ηνπ Schönberg (Klemm, 780/781). Πέξα από ηε ρξήζε ηεο δσδεθαθσλίαο κε ηε 

ζηελή έλλνηα, ν Klemm αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ Schönberg ζην καζεηή ηνπ ζηελ “ερζξόηεηα 

πξνο ηα πνηθίικαηα” θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ελόο “επηγξακκαηηθνύ” ύθνπο [Lapidarstil] - ν Klemm 

δαλείδεηαη ηελ έθθξαζε από ηνλ Benjamin -, ε νπνία ραξαθηεξίδεη θαη κε δσδεθαθσληθά έξγα ηνπ 

Eisler (Klemm, 784). Παξόκνηεο εξκελείεο, πξνεξρόκελεο από ηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ, ζπκπίπηνπλ 

κε απόςεηο πνπ δηαηύπσζε ν ίδηνο ν Eisler γηα ηελ επηξξνή ηνπ Schönberg ζην έξγν ηνπ όπνπ, πέξαλ 

ηεο κεηάδνζεο ζηέξεαο ηερληθήο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ “επζύηεηα”, ζε έλα ζπλζεηηθό ήζνο, ην νπνίν 

απνξξίπηεη νηηδήπνηε ην “πεξηηηό”, αλεμάξηεηα από ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πιηθό θαη ύθνο. 

Η ζρέζε ηνπ Eisler κε ηνλ Schönberg κπνξεί λα αλαζπζηαζεί ζε έλα πξώην βήκα, όζνλ αθνξά ην 

βηνγξαθηθό επίπεδν, κε βάζε ηηο πνιπάξηζκεο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο καξηπξίεο (βι. π.ρ. Dümling, 

1975). Παξ‟όιν όκσο ην ειθπζηηθά αλεθδνηνινγηθό ησλ ζρέζεσλ ησλ δύν ζπλζεηώλ, απνπζηάδεη από 

απηέο [ηηο καξηπξίεο] ε αλαθνξά ζηε ζύλζεζε σο νπζηώδεο πεδίν αληηπαξάζεζεο, δεκηνπξγώληαο έηζη 

ηελ αλαγθαηόηεηα γηα εκπινπηηζκό ησλ πξαγκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ κέζα από κηα πην ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ. Σόηε κόλνλ ζα είρε λόεκα , σο δεύηεξν βήκα, ε αμηνιόγεζε θαη ε 

ηζηνξηθή ζύγθξηζε ησλ δύν Βηελλέδσλ ζπλζεηώλ. 

 

Ο ζπλζέηεο ζηξαηεπκέλεο κνπζηθήο 

Γελ κπνξεί λα γξάθεη θαλείο πάληα αηζηόδνμα ηξαγνύδηα. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ, πξώηνλ, θνβεξά 

βαξεηό θαη δεύηεξνλ, ιαλζαζκέλν (Hanns Eisler, 1962). 

Η ζηξαηεπκέλε κνπζηθή ηνπ Eisler - έλα ζεκαληηθό, αιιά κηθξό θνκκάηη ηνπ 

ζπλνιηθνύ ηνπ έξγνπ, γξακκέλν νπζηαζηηθά κεηαμύ 1928 θαη 1937 σο άκεζε 

αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα ηεο επνρήο - είλαη ππεύζπλε γηα ην αθόινπζν 

παξάδνμν ζηελ κνίξα ηνπ ζπλζέηε: αθξηβώο επεηδή ζθξάγηζε ην είδνο κε ηα 

πςειήο πνηόηεηαο έξγα ηνπ, έπεζε ζύκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ, 

κηαο, θαηά αμηνζαύκαζην ηξόπν, θνηλήο θαη ζηα δύν ζηξαηόπεδα ζηάζεο, ε νπνία 

ήζειε λα πεξηνξίζεη ην “νπζηώδεο” ηνπ έξγνπ ηνπ ζην ρώξν ηεο ζηξαηεπκέλεο 

κνπζηθήο. 

 
Ο Eisler κε ηνλ Brecht, 

1950 

 

javascript:;


Αθόκε θαη ζήκεξα, θαη αθνύ ην ζηξαηεπκέλν ηξαγνύδη είρε επηδήζεη ηεο δηαίξεζεο ηεο Γεξκαλίαο - 

ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία σο κέζνλ ηζηνξηθήο απηνεπηβεβαίσζεο, ζηε Γπηηθή σο κνπζηθό κέζν 

δηακαξηπξίαο ηεο Αξηζηεξάο θαηά ηεο δηθήο ηεο κηζεηήο θξαηηθήο εμνπζίαο -, γηα πνιινύο ην θνκκάηη 

απηό ηνπ έξγνπ ηνπ Eisler ζεσξείηαη σο ην κόλν, ην νπνίν πξνώξηζηαη λα κείλεη ζηελ Ιζηνξία. 

Σξαγνύδηα θαη κπαιιάληεο, ε αηρκεξόηεηα ησλ νπνίσλ ζπλίζηαην ζηε ζύκπησζε κνξθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ ηην καηάλληλη ζηιγμή, κεηαηξάπεθαλ ζε θνκκάηηα ξεπεξηνξίνπ, ή, γηα λα ην πνύκε 

απιά: απηά ηα κεκνλσκέλα έξγα ηνπ Eisler ηξαγνπδηνύληαη σπερβολικά ζστνά, γηα ην ιόγν, εθηόο ησλ 

άιισλ, όηη θαλείο εξκελεπηήο δελ είλαη ζε ζέζε πηα λα ζπιιάβεη ηε ζσζηή -εξκελεπηηθά - 

αηκόζθαηξα. Γηθαίσο ινηπόλ ν Eckhard John μεγπκλώλεη πξώηα απηά ηα εμαηξεηηθά βνιηθά θιηζέ, όζνλ 

αθνξά ηελ πξόζιεςε ηνπ Eisler, ζηελ πνιεκηθή ηνπ κε ηίηιν “Ο Hanns Eisler θαη ε ζηξαηεπκέλε 

κνπζηθή”, γηα λα ηα θαηαξξίςεη ζηε ζπλέρεηα: “Μόλνλ όηαλ ν Eisler γθξεκηζηεί από ηνλ αλδξηάληα, 

όπνπ ηνλ έρνπλ αλεβάζεη θαη ειεπζεξσζεί από ηνπο κνπζεηνθύιαθέο ηνπ, ζα γίλεη πάιη αηζζεηή ε 

κνπζηθή θαη αηζζεηηθή ηνπ επαλαζηαηηθόηεηα - αθόκε θαη ν πνιηηηθόο δπλακηζκόο ηεο” (John, 1998, 

168). 

Δίλαη θαηξόο πηα λα εμεηάζνπκε ηα ίρλε ηεο εκπινθήο ηεο πνιηηηθήο ζηε ζύλζεζε ζην έξγν ηνπ Eisler 

κε κεγαιύηεξε νμπδέξθεηα· λα ειεπζεξσζνύκε από ηελ εκκνλή ζην ύθνο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ 

ηξαγνπδηνύ. Όηαλ ν Eisler θαηαπηάλεηαη μαλά κε ην πνιηηηθό ηξαγνύδη, είηε ην ηνπνζεηεί ζε έλα 

ηζηνξηθό πιαίζην - όπσο ζηηο ζθεληθέο κνπζηθέο γηα ηελ Καηαιγίδα [Sturm· 1957] θαη 

ην Αημόλοσηρο [Schwitzbad· 1959] - είηε ην αληηκεησπίδεη κε έλαλ πνιύ πην ακβιπκέλν ηξόπν, όληαο 

ζηνλ απόερν αθόκε ησλ Χηηιεξηθώλ εκβαηεξίσλ· όπσο γξάθεη ν Bertolt Brecht ζηηο 29.12.1948 

ζην Ημερολόγιο Εργαζίας ηνπ, ζε θηιηθό θαη ιίγν εηξσληθό ηόλν: “[ν Eisler] εμηδαλίθεπζε ηελ απέρζεηά 

ηνπ γηα ηε ρπδαηόηεηα θαη ηνλ πξσηνγνληζκό ησλ εκβαηεξίσλ κεηαηξέπνληαο ην ηραγούδι ηοσ 

μεηώποσ ενόηηηας ζε ζπκθσληθό έξγν” (ν Eisler είρε κόιηο δηαζθεπάζεη ην επηηπρεκέλν απηό ηξαγνύδη 

γηα κεγάιε νξρήζηξα). 

Δίλαη επίζεο θαηξόο λα αλαιύζνπκε, όζνλ αθνξά ηε ζσνθεηική ζπκπεξηθνξά ηνπ Eisler κεηά ην 1948, 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα αηζζεηηθό θαη πνιηηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Η αλαδήηεζε κηαο άθζαξηεο θαη λέαο 

ιατθήο κνπζηθόηεηαο θαη ε όκνξθε νπηνπία: λα θάλεη δεκνθηιή ηε κνπζηθή ηνπ Arnold Schönberg· 

ηα Νέα Γερμανικά Λαχκά Τραγούδια θαη ε Printemps allemand· ε Κανηάηα για ηο Σσνέδριο ηοσ 

Κόμμαηος θαη ηα Σοβαρά Τραγούδια · ε επηζεηηθή επαλαζηαηηθή ρεηξνλνκία θαη ε επηθπιαθηηθή 

απηνζπλείδεζε: απηνί είλαη νη πόινη πνπ νξίδνπλ ηελ πεξηνρή, όπνπ ν Eisler έδσζε ηηο, όρη κόλνλ 

κνπζηθέο, κάρεο ηνπ, ζηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. 

 

Ο "Καξι Μαξμ ηεο κνπζηθήο” 

“Αξρίδσ ζηγά-ζηγά λα πηζηεύσ, όηη δελ είλαη θαιό λα ζπνπδάδεη θαλείο ζύλζεζε θνληά ζηνλ 

Schopenhauer. …πόζν εύθνια γίλεηαη θαλείο Μαξμηζηήο” (Hanns Eisler, 1922). 

“Δίλαη νδπλεξό λα παξαθνινπζεί θαλείο ηηο σδίλεο κηαο λέαο θνηλσληθήο ηάμεο. Πόζν ζάξξνο, 

ηαιέλην, πεηζαξρία, εξστζκόο, πόζν ζθιεξή εξγαζία, πόζε εμππλάδα θαη πόζε βιαθεία! (Hanns 

Eisler, 1953). 

O Hanns Eisler δελ ππήξμε πνηέ κέινο νπνηνπδήπνηε θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο. 

πλεπώο, ε αξλεηηθή απάληεζε πνπ έδσζε ζηε ζρεηηθή εξώηεζε ηεο “Δπηηξνπήο 

αληη-Ακεξηθαληθώλ Δλεξγεηώλ”, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηεο αληηθνκκνπληζηηθήο 

πζηεξίαο ζηηο ΗΠΑ κεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ Παγθ. Πνιέκνπ αλέθξηλε (θαη ηειηθώο 

απέιαζε) κεηαμύ άιισλ θαη ηνλ Eisler, ήηαλ αληηθεηκεληθά ζσζηή. Αληίζεηα, 

παξακέλεη πέξαλ θάζε ακθηζβεηήζεσο ε καξμηζηηθή ηνπ θνζκνζεώξεζε, ήδε από 

ηα λεαληθά ηνπ ρξόληα, όπσο θαη ε ζπκπάζεηά ηνπ ζην θνκκνπληζηηθό θίλεκα, ε 

νπνία από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20 εθθξάζηεθε ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο 

πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (όηαλ ν επί θεθαιήο ηεο Δπηηξνπήο 

πεξηέγξαςε σο ζηόρν ηεο αλάθξηζεο λα απνθαιπθζεί ν Hanns Eisler σο ν Karl 

Marx ηεο κνπζηθήο ν ζπλζέηεο απάληεζε ιαθσληθά: “I would be flattered" [“Πνιύ θνιαθεπηηθό”]). Η 



βαζηά γλώζε, ηελ νπνία είρε, ηεο ινγνηερληθήο θαη κνπζηθήο παξάδνζεο, θαζώο θαη ησλ θηινζνθηθώλ 

ζπζηεκάησλ, ηδίσο ηνπ Hegel θαη ηνπ Marx, ζπλδπάδνληαλ κε ηε ραξά ηνπ δηαιόγνπ, κε ηελ 

επραξίζηεζε πνπ αληινύζε από ηνλ αληίινγν ελάληηα ζε άθξηηεο θαη άκεηξα ακεηαθίλεηεο ζέζεηο. Γελ 

εθπιήζζεη ινηπόλ ην γεγνλόο, όηη ζπρλά ζπγθξνύζηεθε γηα ζέκαηα Αηζζεηηθήο κε ηνπο δνγκαηηθνύο, 

κε ηνπο νπνίνπο δελ ηνλ ζπλέδεε ηίπνηε άιιν, εθηόο από ην ηδαληθό ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο. 

Αγσλίζηεθε κε πάζνο γηα κηα δημιοσργική ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή παξάδνζε, ζπγθξνπόκελνο έηζη κε 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο θπξίαξρεο ζηαιηληθήο πνιηηηθήο ζηνλ Πνιηηηζκό. Γύν εμέρνληα παξαδείγκαηα 

είλαη εδώ νη πεξί Δμπξεζζηνληζκνύ ζπδεηήζεηο ησλ Γεξκαλώλ θνκκνπληζηώλ εμνξίζησλ θαηά ηα έηε 

1937 θαη 1938 θαη, 15 ρξόληα αξγόηεξα, νη έληνλεο δηακάρεο κε αθνξκή ην ιηκπξέηην ηνπ Eisler γηα 

ηνλ Johann Faustus. Oη επηζέζεηο είραλ σο αθνξκή ην γεγνλόο, όηη ν Eisler δσγξάθηδε ζην θείκελν - 

απνκαθξπλόκελνο, θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, από ηελ εθδνρή ηνπ Goethe - έλα έληνλα θξηηηθό 

πνξηξαίην ησλ Γεξκαλώλ δηαλννπκέλσλ. Δθηόο απηνύ, πνιινί από ηνπο κεηέρνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο 

ήηαλ αλαγθαζκέλνη, γηα ιόγνπο επηβίσζεο, λα παξνπζηαζηνύλ σο αθξαηθλείο ζηαιηληθνί, ππό ηε ζθηά 

ησλ ζπγρξόλσλ καδηθώλ πνιηηηθώλ δησγκώλ. Απνθαξδησκέλνο, όζνλ αθνξά ηελ πξόζεζή ηνπ λα 

νινθιεξώζεη ηελ όπεξα πάλσ ζην θείκελν ηνπ Faustus, ν Eisler απνηξαβήρζεθε ζηε Βηέλλε, ελώ γηα 

αξθεηό θαηξό παξέκελε αζαθέο αλ ε ΓΓ ζα επέηξεπε ζην ζπλζέηε ηνπ εζληθνύ ηεο ύκλνπ λα 

επηζηξέςεη ζηε ρώξα. Πξνπαληόο απηά ηα γεγνλόηα - καδί κε θάπνηεο πξνθνξηθέο δηαηππώζεηο ηνπ 

Eisler, θαζώο θαη νξηζκέλα πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεπηαίσλ ηνπ έξγσλ - έδνζαλ ηξνθή ζηε 

δεκηνπξγία ελόο αθόκε „πνξηξαίηνπ‟ ηνπ Eisler, απηό ηνπ θξππην-αληζηαζηαθνύ, ηνλ νπνίν ε 

απνγνήηεπζε νδήγεζε ζε θάκςε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Γύν παξαηεξήζεηο σο πξνο απηό: 

Πξώηνλ: ν Eisler δελ ππήξμε πνηέ νύηε ν ζπγθαιπκκέλνο ερζξόο ηνπ θαζεζηώηνο ηεο ΓΓ νύηε ν 

επθαηξηαθόο ππνζηεξηθηήο ηεο γξακκήο ηνπ θόκκαηνο: θαη ηα δύν αληεηίζελην πξνο ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηα ηδαληθά ηνπ. Σεινύζε ελ πιήξεη ζπλεηδήζεη ηεο επζύλεο ηνπ σο θξαηηθνύ ιεηηνπξγνύ ηεο ΓΓ 

γηα ηελ πξνο ηα έμσ εηθόλα ηνπ Γεξκαληθνύ απηνύ θξάηνπο, από ην νπνίν θαη κόλνλ αλέκελε ηελ 

πξαγκάησζε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθώλ ηνπ ηδεσδώλ. Έηζη, θιείλεη επηζηνιή ηνπ από ηε Βηέλλε κε 

εκεξνκελία 30.10.1953 ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΚ [νζηαιηζηηθό Δλσηηθό Κόκκα] 

(πξνεγνύληαη παξάπνλα γηα ηε κεηαρείξεζε πνπ ηνπ επηθπιάρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ 

ησλ ζρεηηθώλ κε ηνλ Faustus) κε ηα αθόινπζα ιόγηα: “Γελ κπνξώ λα θαληαζηώ ηε ζέζε κνπ σο 

θαιιηηέρλε παξά ζε εθείλν ην θνκκάηη ηεο Γεξκαλίαο, όπνπ κπαίλνπλ ηα λέα ζεκέιηα ηνπ 

νζηαιηζκνύ”. 

Γεύηεξνλ: Η κνπζηθή παξαγσγή ηνπ Eisler κε θαλέλα ηξόπν δελ ζηακάηεζε κεηά ην 1948 · θηλήζεθε 

όκσο θαηά θύξην ιόγν ζηελ πεξηνρή εθείλε, ηελ νπνία ν ίδηνο νλόκαδε “εθαξκνζκέλε κνπζηθή” 

["angewandte Musik"]. ε απηή ζπγθαηαιέγνληαη, πέξα από απιά ηξαγνύδηα, γηα ηα νπνία ππήξρε 

πάληα κεγάιε δήηεζε, θπξίσο ζθεληθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή, είδε δει. ηα νπνία είηε 

εθθεύγνπλ ηεο δηζθνγξαθηθήο απνηύπσζεο είηε αθίζηαληαη ηεο έλλνηαο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

κνπζηθνινγηθή αληίιεςε. Πξάγκαηη, ν Eisler κηιά γηα δεκηνπξγηθή θξίζε θαη δπζθνιία κνπζηθήο 

παξαγσγήο ζηα ρξόληα ηεο ΓΓ, όκσο, δειώζεηο ηνπ ηδίνπ πεξηερνκέλνπ ζπλαληώληαη ήδε από ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20. ε θακκία από ηηο δύν πεξηπηώζεηο ηα παξάπνλα απηά δελ αληηζηνηρνύλ 

ζε δηαθνπή ηεο κνπζηθήο παξαγσγήο. 

Μεγάιν κέξνο ηεο κνπζηθήο ηνπ Eisler πεξηκέλεη αθόκε λα αλαθαιπθζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν πην 

πξνζεθηηθώλ αλαιύζεσλ. Δδώ αλήθνπλ, πέξαλ ηεο πξώτκεο ηξαγνπδηζηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

ζθεληθώλ θαη θηλεκαηνγξαθηθώλ κνπζηθώλ, ηα έξγα ησλ ρξόλσλ ηεο ΓΓ. Απηόο ήηαλ έλαο επηπιένλ 

ιόγνο, γηα ηνλ νπνίν ε επεηεηαθή έθζεζε ζηελ Αθαδεκία Σερλώλ ηνπ Βεξνιίλνπ έξξημε ην βάξνο ζηελ 

πεξίνδν κεηά ην 1948. Δίλαη βέβαηα δύζθνιν γηα θάπνηνλ, ν νπνίνο έδεζε κε ηελ εζσηεξηθεπκέλε ή 

εμσηεξηθεπκέλε δπζθνξία απέλαληη ζε έλα θαζεζηώο, ην νπνίν είρε ηελ θνζκνζεσξία ηνπ Eisler ζαλ 

ζεκαία, λα δηακνξθώζεη κηα απξνθαηάιεπηε θαη ζπλεπώο ξεαιηζηηθή εηθόλα γηα ην ζπλζέηε θαη γηα ην 

απζεληηθά πνιηηηθό, ζηελ πνηόηεηά ηνπ, έξγν ηνπ. Αμίδεη, παξ‟όια απηά, λα θαηεβάζνπκε ηα 

ζθνληζκέλα πνξηξαίηα ηνπ Eisler από ηνλ ηνίρν, λα αθήζνπκε ην θσο λα θαλεξώζεη ηηο ιεπθέο 

θειίδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζην κεηαμύ εκθαληζηεί: “O Hanns Eisler δελ έρεη αλάγθε λα ηνλ “ζώζνπκε”, 

αιιά: λα ηνλ αλαθαιύπηνπκε πάληα από ηελ αξρή θαη λα ηνλ λνηώζνπκε ζαλ αγθάζη ζηα πιεπξά ησλ 

εθεζπραζκώλ καο” (Gülke, 1998).  
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1 ηΜ: Η πξσηόηππε έθθξαζε είλαη: “ein Meister des Zwischen-allen-Stühlen-Sitzens”, πνπ απνηειεί 
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