
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Guido Cagηacci <1601-1682> 

ο Cagηacci ιiταν ένας σημαντικός 

Αιμιλιανός ζωγράφος του 17ου αιώνα. 

Όπως και τόσοι άλλοι στπν περιοχιi, 

ιiταν ενεργά αναμεμιγμένος στην εκ 

νέου ανακάλυψπ τπς κλασικιiς αρχαιό

τητας. κατείχε επίσης ιδιαίτερη θέση 

στην ιστορία της τέχνης, επειδιi μετοί

κπσε στη Βιέννπ εξάγοντας έτσι το 

κλασικό στύλ που ιiταν δημοφιλές 

εκείνπ την εποχιi, στο γερμανόφωνο 

κόσμο. ο Cagπacci υπιiρξε μαθπτιiς 

του Guido Reπi και έτεινε να συνδυάζει 
αναφορές αηό τα κλασικά μοντέλα και 

το έργο του ΡαΦαriλ με το δικό του 

ζωηρό ενδιαφέρον για τολμηρές ηροο

πτικές και λαμπερές συνθέσεις που 

πρότασσε το ανερχόμενο μπαρόκ 

στυλ. Αυτό μαρτυρούν οι επαφές με 

τους μαθητές του caraνaggio, όπως 

τους Borgiaηηi και Geηtileschi, κατά τη 

διάρκεια των ταξιδιών του στη Ρώμη 

(1621> και προnγουμένως με τn Σχολιi 
τnς Μπολόνια, υπό τn διεύθυνσn του 

Lionello Spada. Η ρομαντικιi έμπνευσn 
του Guercino και ο νατουραλισμός του 
ιanfranco διαδραμάτισαν επίσnς σnμα

ντικό ρόλο στπν καλλιτεχνικιi πορεία 

του Cagnacci. 

Αυτές τις επιρροές μπορεί να θαυμάσει 

κάποιος στους τεράστιους πίνακες 

στον καθεδρικό Forli, τους οποίους 

ζωγράφισε ο καλλιτέχνnς το 1642, 
δέκα χρόνια μετά τπν επιστροφιi του 

από τn Ρωμανία. 

το 1648 μετακόμισε στn Βενετία όπου 
πρόσθεσε περισσότερο χρώμα στnν 
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παλέτα του και διεύρυνε τnν γκάμα 

των θεμάτων του. Συγκεκριμένα, άρχι

σε να σχεδιάζει αισθπσιακές σκnνές με 

σαγπνευτικές πμίγυμνες νεαρές κοπέ

λες. Αυτού του είδους οι συνθέσεις 

ιiταν περιζιiτπτες στους κόλπους των 

συλλεκτών και διάνοιξαν καινούργιες 

καλλιτεχνικές προοπτικές. Ο πίνακας «11 
ratto d' Europa» ανnκει σε αυτιi τπν 
περίοδο και επιδεικνύει τπν ικανότπτα 

του καλλιτέχνπ να προσφέρει μια σαρ

κικιi και νατουραλιστικιi αναπαράστα

σπ τπς εξιδανικευμένπς αφαίρεσπς του 

μυθολογικού θέματος. 

ο Cagπacci ακολούθως μετακόμισε στπ 

Βιέννπ το 1658 για να βάλει τπ σφραγί
δα τπς επιτυχίας στο ζωγραφικό του 

έργο. Μετέφερε μαζί του τπν κλπρονο

μία του έργου του caraνaggio και τπς 

σχολιiς Μπαρόκ και τπ γέμισε με τπ 

φωτεινιi ατμόσφαιρα που χαρακτιiριζε 

τπν τελευταία και πιο «ευρωπαϊκιi» 

φάσπ τπς καριέρας του. 

Παρά τα όσα έχουν ανακαλύψει οι 

ερευνπτές και συλλέκτες έργων 

τέχνnς, οι πλπροφορίες που έχουμε 

σίγουρα δεν επαρκούν για να επεξπγιi

σουμε πλιiρως τπν περίπλοκπ και σύγ

χρονπ κουλτούρα που επιδεικνύει 

αυτός ο σπμαντικός καλλιτέχνπς. 

Από rnv εφπμερίδα 

"ο Φιflεnεύθερσς", 23/5/2004 



11 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μίκης Θεοδωράκης - Άξιος εστί 

Τελευταία φορά nou είδαμε τον Μίκη Θεοδωράκη στην Κύπρο ήταν το 1995 όταν 
ανέβηκε στην εξέδρα που στήθηκε στο ΓΣΠ για να τραγουδήσει τη ιιΡωμιοσύνη". 

Δεν τραγουδούσε απλώς αλλά ζούσε κάνοντας όλο το ακροατήριο να νιώσει το 

μεγαλείο της μουσικής. ιιΔεν είναι απλώς ένα τραγούδι, ούτε μόνο μουσική, είναι 

ένα βίωμα~> είχε πει 0 ίδιος για τη ιιpωμιοσύνη~>, θυμίζΟντάς μας για ακόμα μια φορά 
αυτό που ο ίδιος έκανε βίωμα ότι ιιο πολιτισμός είναι η καλύτερη πολιτική πράξη~>. 

ο Μίκης δεν έντυσε απλώς, με υπέροχους ήχους, στίχους που κουβαλούν την ψυχή 

του Έλληνα. τους έδωσε αναπνοή. Τι να γράψει κανείς για το έργο του; Ένας γίγα

ντας, μια μοναδική προσωπικότητα, ένα δημιουργός που σαν και αυτόν δεν ξέρει 

κανείς κάθε πόσο γεννιέται. Φέτος κλείνει τα ογδόντα του χρόνια και η Ελλάδα 

τον τιμά με εκδηλώσεις που θα γίνουν καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην 

Κύπρο, το ΡΙΚ προετοιμάζει εκδηλώσεις προς τιμήν του καθιερώνοντας το 2005 
ιιέτος Μίκη Θεοδωράκη". το νήμα πάει πολύ πίσω. Όταν το 1964 στην Ελλάδα ήταν 
αδύνατο να ακουστούν τα τραγούδια του Μίκπ Θεοδωράκη. η Κύπρος στάθηκε 

δίπλα του. Τότε το Ραδιόφωνο του ΡΙΚ παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα το 

ιιΆξιον Εστί". 

ο Μίκης Θεοδωράκης είναι το μεγαλύ

τερο κεφάλαιο τnς σύγχρονης ελλnνι

κnς μουσικnς. Μεγά-

λωσε και έζnσε σε 

δύσκολα χρόνια νια 

τnν Ελλάδα, εμπει

ρίες που είχε το απα

ράμιλλο ταλέντο να 

μετατρέπει σε νότες 

ντύνοντας με μοναδι

κούς nχους στίχους 

του Οδυσσέα Ελύτn, 

του Γιώργου Σεφέρn, 

του Γιάννn Ρίτσου, 

του Ιάκωβου Καμπα

νέλλη, τον Φεντερίκο 

Γκαρσία Λόρκα, του 

Πάμπλο Νερούντα 

και πολλών άλλων. 

Αυτn n μοναδικn συνάντnσn τnς έντε
χνης λαϊκnς μουσικnς με τn μεγάλn 
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ποιnτικιi δnμιουργία είναι από μόνn τnς 

ικανιi να εκφράσει τnν μουσικιi ιδιο

φυΤα του Μίκn. Πάντα κοντά στον 

άνθρωπο με τn μουσικιi του. «Η από

φασn αυτιi είναι μια ελάχιστn ένδειξn 

τιμιiς στο δnμιουργό που στα πέτρινα 

χρόνια ανέπτυξε μια ιδιαίτερn σχέσn με 

τnν Κύπρο και το λαό μας», είπε ο πρό

εδρος του ΡΙΚ Ανδρέας Αλωνεύτnς 

εξαγγέλλοντας το «·Ετος Μίκn Θεοδω

ράκn>>. Τραγούδnσε για τnν Κύπρο, τnν 

Παλαιστίνn, τn Χιλιi, τn Γιουγκοσλαβία, 

το Ιράκ, τnν Ισπανία, τnν Πορτογαλία 

και όπου άλλου υπιiρχε πόλεμος και 

αδικία. 

Άξιον εστί 

<<Η ευγενικιi πρωτοβουλία του ΡΙΚ με 

συγκινεί βαθύτατα. Θέλω να πιστεύω 

ότι ο σπόρος που καρποφόρnσε, ώστε 

οι σχέσεις μας να γίνουν αυτό το πλα

τύφυλλο δέντρο, είναι το γεγονός ότι 

ο δίσκος του Άξιον Εστί ακούστnκε σε 

παγκόσμια πρώτn στα 1964 από τον 
σταθμό του ΡΙΚ. φυσικά αυτό δεν έγινε 

τυχαία. Επειδιi μου αρέσουν οι συμβο

λικές πράξεις, ευθύς μόλις ολοκλnρώ

θnκε n nχογράφnσn του έργου και πριν 
ακόμα κυκλοφοριiσει (αλλά και πριν 

γίνει n πρώτn συναυλία του έργου στο 
θέατρο <<Κοτοπούλn>>J το πιiρα υπό 

μάλnς και σαν προσκυνnτιiς ιiρθα στα 

ιερά χώματα του Ελλnνισμού, τnν μαρ

τυρικιi Κύπρο, να το αποθέσεω ευλαβι

κά στον βωμό του Θεού τnς Ελλάδας. 

Είπα μέσα μου ότι οι πρώτοι που πρέπει 
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να το ακούσουν είναι αυτοί οι νέοι 

Διγενείς που φρουρούν τα ακραία 

σύνορα τ:οu Έθνους. 

Υπnρξα, όπως βλέπετε, ένας αθερά

πευτος ιδεαλιστιiς, όμως δεν μετανιώ

νω γι' αυτό, γιατί έτσι κατάφερα να 

νιώθω μέσα μου αυτιi τnν απόλυτn 

ψυχικιi και πνευματικιi πλnρότnτα, 

ώστε τώρα από τnν κορυφιi των 80 
μου χρόνων να aτενίζω το παρελθόν 

με τn συνείδnσn rΊσυχn για τις αποφά

σεις, τις πράξεις και τα έργα που αφιi

νω πίσω μου>>. 

Το λαϊκό ορατόριο «Άξιον Εστίν>> γρά

φτnκε στο Παρίσι και στnν Αθnνα από 

τnν Άνοιξn του 60 ως τον Δεκέμβριο 
του 63. Ηχογραφιiθnκε ένα χρόνο μετά 
με τn Φωνιi του Γρnγόρn Μπιθικώτσn, 

το 88 nχογραφιiθnκε ξανά με τον Γιώρ
γο Νταλάρα, ενώ ενδιαμέσως αλλά και 

μετά έχει παρουσιαστεί σε πολλές 

εκτελέσεις από ξένες και ελλnνικές 

χορωδίες. 

Ήταν για μένα μια μεγάλn εύνοια τnς 

θεάς Τύχπς να βρεθώ μπροστά σε αυτό 

ακριβώς το ποιnτικό έργο που όλες 

θαρρείς οι διανοnτικές, αισθnτικές, 

συναισθnματικές και ιδεολογικές προ

σμονές και απαιτιiσεις μου είχαν 

στραμμένες τις κεραίες τους προς τnν 

κατεύθυνσrΊ του. Αναδιφούσα τα νεο

ελλnνικά ποιnτικά έργα το ένα μετά το 

άλλο. Προσκαλούσα τους φίλους μου 

ποιnτές να προβλnματιστούν, δίχως 

δυστυχώς να μπορώ να τους εξnγιiσω 

<<λογικά>> τι ακριβώς ζnτούσα. Βρισκό-



μουν τυλιγμένος σε ένα γόνιμο χάος» 

σnμειώνει ο Μίκnς Θεοδωράκnς στο 

εσώφυλλο του πρώτου δίσκου βινυλί

ου του «Aξiov Εστί». 

Για τnν καινούργια εκτέλεσn του έργου 

ο Μίκnς Θεοδωράκnς επέλεξε μια νέα 

φωνrΊ, τον Γιάννn Κότσιρα για τον 

οποίο ο συνθέτnς επισnμαίνει. «Τον 

επέλεξα γιατί με συγκινεί n ΦωνrΊ του. 
το 99 τραγούδnσε μα~ με τn Λα~rΊ 
ΟρχrΊστρα «Μίκnς Θεοδωράκnς» στn 

Σάμο αυτός και ο ΔnμrΊτρnς Μπάσnς. 

Εκεί τους άκουσα για πρώτn φορά και 

τους δύο. Με εντυπωσίασαν. Αργότερα 

στο τραπέζι τους είπα: «Ο ένας πρέπει 

να πει το Άξιον εστί και ο άλλος το Τρα

γούδι του Νεκρού Αδελφού. Ελπίζω 
κάποτε να συμβεί. Τελικά συμβαίνει και 

για τους δύο αυτό το καλοκαίρι». «Θα 

βρεθώ μέσα στα δέκα χρόνια μόλις που 

τραγουδάω να με διευθύνει ο Μίκnς 

Θεοδωράκnς. Μου φαίνεται βουνό. 

Από τα 12 χρόνια μου, που ασχολrΊθn

κα με τα τραγούδια του Μίκn, έμαθα 

συγχρόνως τον Ελύτn, τον Σικελιανό 

και τον Ρίτσο. το συγκινnτικό με το 

«Άξιον Εστί» είναι ότι όσο εμβαθύνεις 

στο έργο βρίσκεις αναλογίες των συν

θnκών τnς δεκαετίας του '60 με το 
σrΊμερα. Αν ψάξεις βρίσκεις τις ίδιες 

κοινωνικές πιέσεις. Τότε rΊταν n εξορία, 
τώρα είναι n μοναξιά. Όλα έχουν τnν 
αντανάκλασrΊ τους. Το «'Αξιον Εστί» 

είναι το δεύτερο βrΊμα του Θεοδωράκn 

στnν προσπάθεια του να υλοποιrΊσει 

τnν ιδέα του τnς ιιμετασυμφωνικrΊς 

μουσικrΊς», όπως τnν ονομάζει. το πρώ-
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το rΊταν το έργο «Ηλέκτρα», το οποίο 

όμως δεν ενσωμάτωνε στn μουσικrΊ 

ποιnτικό κείμενο. Με το «Άξιον Εστί» ο 

λόγος έγινε έργο. Το έργο του Οδυσ

σέα Ελύτn είναι ύμνος στο φυσικό -
υλικό κόσμο τnς ελλnνικrΊς αρχαιότn

τας που ζωογονείται από τον rΊλιο. ο 

τόνος, το ύφος και n δομrΊ του αντικα
τοπτρίζουν τnν παραδοσιακrΊ λειτουρ

γία τnς Ορθόδοξnς Εκκλnσίας. Δοξάζει 

τον κόσμο, το φως, τα χρώματα, τον 

άνθρωπο, τnν αίσθnσn τnς ελευθερίας. 

<<Το κορυφαίο αυτό έργο αποτελεί πρώ

τα μια λαμπρrΊ εφαρμογrΊ των πνευμα

τικών προσανατολισμών και των αντι

λrΊψεων που από πολύ νωρίς εξέφρασε 

ο Θεοδωράκnς για τn μουσικrΊ: n λόγια 
rΊ κατά τον aτυχέστερο όρο <<έντεχνn•• 

μουσικrΊ αποτελεί γι' αυτόν υπέρτατn 

μορφrΊ δnμιουργίας με τnν προϋπόθε

σn πως τα έργα δεν πρέπει να είναι 

πνευματικώς ξένα στο μεγάλο, το 

ευρύτερο κοινό>>, επισnμαίνει ο συνθέ

τnς και ερευνnτrΊς τnς ελλnνικrΊς μου

σικrΊς κ. Γιώργος Παπαδάκnς και συνεχί

ζει: <<Η απόστασn ανάμεσα στn ζωrΊ των 

λαϊκών τάξεων και στn μουσικrΊ που 

προσφέρεται σ· αυτές προκαλεί κρίσn, 

ιδιαίτερα στο συμφωνικό τομέα. Στο 

έργο αυτό, που αποτελεί μια από τις 

δυσκολότερες και περιεκτικότερες ποι

nτικές δnμιουργίες τnς σύγχρονnς επο

χrΊς, ο Θεοδωράκπς κατάφερε να δώσει 

μουσικrΊ-nχnτικrΊ υπόστασn. Το και

νούργιο που έφερε rΊταν μια πρωτοφα

νέρωτn αλλά ταυτόχρονα οικεία στο 

μεγάλο κοινό ατμόσφαιρα που είχε τn 

χάρn να προβάλλει και να <<δυναμώνει•• 
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τnν ιστορικn συνέχεια χρnσιμοποιώ

ντας στοιχεία και μέσα τόσο τnς μουσι

κnς παράδοσnς όσο και «δυτικές» τεχνι

κές δnμιουργeι')\tταc; ένα νέο κλίμα μέσα 

στο οποίο n ποίnσn και n μουσικn γίνο
νταν μέρn ενός σύνθετου συνόλου». Το 

«Άξιον εστί» υπnρξε n αφορμn για τπ 
διεθνοποίnσn του ποιnτn. Το 1960 κερ
δίζει το Κρατικό Βραβείο Ποίnσnς. Το 

1961 ξεκινάει συνεργασία με το Μίκn 

Θεοδωράκn για τn μελοποίnσn του ποι

nματος, το οποίο θα εκτελεστεί για 

πρώτn φορά στον κινnματογράφο «Ρεξ» 

το 1964 και στnν Κύπρο θα ακουστεί 
δnμόσια από το Ραδιόφωνο του ΡΙΚ. 

Κατά τn διάρκεια του πραξικοπnματος 

του 1967 καταφεύγει στn Γαλλία. Οι 

συλλογές «Το Φωτόδεντρο και n δέκα
τn τέταρτn ομορφιά» <1971J, «Τα ρω του 
έρωτα» <1972J, «Μαρία ΝεΦέλn•• 1978 
καθώς και ένα δοκίμιο για τον Ανδρέα 

Εμπειρίκο αντιπροσωπεύουν τn ρομα

ντικn περίοδο του ποιnτn. 

Μελοποιώντας την αρχαία 

τραγωδία 

«Δεν γράφω τις όπερες για τα μουσεία, 

ούτε για τους λίγους, αλλά για όλο τον 

κόσμο. Προσπαθώ να μπολιάσω τnν 

κλασικn μουσικn με το λαϊκό στοιχείο••. 

Ένα σnμαντικό κεφάλαιο στο έργο του 

Μίκπ είναι n μελοποίnσn αρχαίων τρα
γωδιών. Ένα έργο με το οποίο εμφανί

ζεται τα τελευταία χρόνια στnν Ευρώ

ππ. Πιστεύω ότι σε άλλες συνθnκες 

όπως έγινε με το Άξιον Εστί και αν είχα

με μια ομαλn πορεία εθνικn αυτά που 
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γράφω σnμερα «Η Μnδεια>>, «Η Ηλέ

κτρα>>, τα νέα «Άξιον Εστί» θα έχει τnν 

ίδια επίδρασn που είχε για τις μεγάλες 

μάζες και ιδιαίτερα για τn νεολαία. Γρά

φοντας μουσικn για τα κείμενα αυτά 

νιώθω ευτυχnς, λέει. Όταν δεν βρίσκο

μαι στο γραφείο νιώθω δυστυχισμένος. 

Το κάνω ως Έλλnνας και νιώθω ότι 

αυτn είναι n μεγαλύτερn μου προσφο
ρά ως καλλιτέχνn. 

Νιώθω απογοnτευσn 

Σχολιάζοντας τις εκδnλώσεις που γίνο

νται προς τιμnν του στnν Ελλάδα ο 

Μίκnς Θεοδωράκnς μπροστά στn 

δύσκολn στιγμn του απολογισμού νιώ

θει απογοnτευσn γιατί, όπως λέει, 

<<είδα τα ιδανικά για τα οποία θυσίασα 

τα νιάτα μου να ποδοπατούνται και στn 

συνέχεια να περιφρονούνται οι μεγά

λες πνευματικές αξίες με τις οποίες 

γαλουχnθnκα και μου έδιναν τn δύνα

μn να aντιστέκομαι••- Και συνεχίζει: Το 

τι πnρα εγώ από τον ελλnνικό λαό 

είναι άλλο θέμα. Να 'ναι καλά οι γονείς 

μου που μου δίδαξαν πατριωτισμό και 

οι μπροστάρnδες στο μέτωπο τnς 

Αλβανίας και στnν εθνικn μας αντίστα

σn που με έκαναν να συνδέω άρρnκτα 

τnν Ελλάδα με το χρέος και τn θυσία. 

Και αυτές είναι οι δύο μεγάλες αξίες 

που μαζί με τn μουσικn οδr'iγnσαν τα 

βnματα μου ως τώρα••. 

Μαρίνα Σχίζα 




