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«Αν δεν μπορείς να υψωθείς και δεν θέλεις να ταπεινωθείς,
είσαι καταδικασμένος σε θάνατο...»

«Το ταλέντο (η φανατική δουλειά σε κάποιο τομέα)
είναι ένα σημείο στην αλυσίδα της ζωτικής ενέργειας,
που σπινθηροβολεί σαν καλώδιο ρεύματος ανοιχτό...»

Β. Γαβρίλιν «Περί μουσικής και όχι μόνο...»
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Oι υποσημειώσεις του βιβλίου
είναι της μεταφράστριας και του επιμελητή της έκδοσης.

maketa mpekar:Layout 1  9/2/13  12:31 PM  Page 8



1

Μανιασμένη χιονοθύελλα. Ακόμη κι οι
δαίμονες του Πούσκιν θα αισθάνονταν

απαίσια. Η «αόρατη σελήνη» ήταν ένας ξεπλυ-
μένος ασπριδερός λεκές που αρμένιζε προς αδι-
ευκρίνιστη κατεύθυνση.

Ριπές χιονιού μαστίγωναν το πρόσωπο σαν
τσουχτερή μάζα που σε τύφλωνε. Οι δρόμοι και
τα καλντερίμια θύμιζαν επιφάνεια θάλασσας σε
αφρισμένο κυματισμό· και μέσα της βυθίζονταν
σαν καράβια που υπομένουν τη συμφορά, τα
τυπικά διώροφα σπίτια και τα ποικιλόμορφα
αγροτόσπιτα. Στα δύο βήματα δεν έβλεπες.
Από κει και πέρα, την υπόλοιπη πραγματικότη-
τα την είχε καταπιεί ο στροβιλισμός. Μόνο ο
χαμηλός στεναγμός της κοντινής ταϊγκά, που
φάλτσαρε ενίοτε απότομα, υπενθύμιζε ότι ο
κόσμος τριγύρω ήταν τεράστιος. Και σήμερα
ήταν και τρομακτικός. Τα αραιά φανάρια του
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δρόμου κουνούσαν τρομαγμένα τα κεφάλια
τους, αλλά δεν μπορούσαν να διαλύσουν τη μαι-
νόμενη καταχνιά, ούτε σε ακτίνα ενός μέτρου
τριγύρω τους. Οι μείον τριάντα βαθμοί μαζί με
τον άνεμο καταδίωκαν αλύπητα καθετί ζωντα-
νό, μέχρι αυτό να βρει οποιοδήποτε καταφύγιο.
Σαν απάντηση στον απόηχο της χαμηλής μονό-
τονης νότας της χιονοθύελλας, ξεσπούσαν πότε
περάσματα, πότε μακρές νότες από τις σπα-
σμένες χορδές-καλώδια και δημιουργούνταν
μακρές φράσεις από την άρπα του άνισου φρά-
χτη, που απλώνεται κατά μήκος των σπιτιών,
και των φύλλων των θυρών, που προχωρούν
ανάμεσα σε σωρούς χιονιού. Τα ίχνη των
ανθρώπων ή των αυτοκινήτων σβήνονταν από
τον στροβιλιζόμενο χυλό σε ένα λεπτό. Έτσι,
μαζί με τον άνεμο, ερχόταν η βόρεια ερημιά,
που δηλώνεται από την ευρύχωρη κι ακριβέ-
στατη ρωσική λέξη «στούζα»1. Πέφτοντας από
το αστρικό ψύχος, οι ριπές του χιονιού βουτού-
σαν στα βουναλάκια που ύψωνε το χιόνι στο
ένα μέτρο, χτυπούσαν σαν ηχώ πάνω στη γη και
τινάζονταν πάλι στον θολό αδιάφορο ουρανό.

ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΛΩΦ
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1 Τρομερό κρύο, δυνατός παγετός/πάγος.
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Τέτοια βραδιά δεν προσφέρει θέρμη και
ανακούφιση ούτε ακόμα και σε κείνους –σαν
τον Βασίλη– που έχουν το διαδεδομένο ρωσικό
επώνυμο «Μορόζωφ»2. Σκυμμένος σε κάθε του
βήμα σε αμβλεία γωνία, σαν να επρόκειτο να
επιχειρήσει άλμα, διέσχιζε αργά την ταραγμένη
έκταση προς το μουσικό σχολείο. Κι ενώ οι
δεκαπεντάχρονοι συνομίληκοί του ήταν κολλη-
μένοι στις οθόνες των τηλεοράσεων, βυθισμένοι
σε μια ακόμα σειρά για κακοποιούς, ή στην
καλύτερη περίπτωση (ή μήπως στη χειρότερη;)
επιδίδονταν σε ανούσια ψιλοκουβέντα στα
όρθια, με την πλάτη στους τοίχους των εισόδων,
εκείνος πήγαινε με αυταπάρνηση να συναντήσει
την καθηγήτρια ειδικότητας Ιζόλδη Ματβέγεβ-
να. Το παλληκαράκι από το βορινό χωριό είχε
νικήσει πριν τρεις μήνες στον περιφερειακό δια-
γωνισμό για νέους πιανίστες και τώρα επρόκει-
το να εμφανιστεί στον πανρωσικό διαγωνισμό.
Προς τούτο, έλεγε η Ιζόλδη Ματβέγεβνα, έπρε-
πε να δουλεύει μέρα νύχτα, με κρύο και με
ζέστη, και να μη λυπάται τον εαυτό του, γιατί τα
όρια του πραγματικού ταλέντου διευρύνονται με

ΜΠΕΚΑΡ
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2 Δηλαδή «Ψυχρόπουλος».
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κοπιαστική και βαριά δουλειά.
Ωχ, πια αυτή η Ιζόλδη Ματβέγεβνα! Ισχνή,

αλαζονική γυναίκα με “λεπτά, έντονα χαρακτη-
ριστικά προσώπου”, όπως γράφουν τα βιβλία.
Με σκούρα σχεδόν μαύρα μάτια, που μπορούν
να κοιτούν επίμονα τον συνομιλητή για πολλή
ώρα, χωρίς ν’ ανοιγοκλείσουν πίσω από τους
φακούς των μοδάτων γυαλιών. Δεν θα μπορού-
σε κανείς να μαντέψει ότι ήταν καθηγήτρια μου-
σικής. Έμοιαζε περισσότερο με διευθύντρια ή
ακόμα και με δικαστή. Τα λεπτά, αλλά ωστόσο
ωραία χείλη της είχαν την ιδιαιτερότητα να
μεταδίδουν με μορφασμούς χιλιάδες εκφράσεις
απόκρισης απέναντι στα τεκταινόμενα. Κατά τη
διάρκεια των επτά ετών δουλειάς με την καθη-
γήτρια, ο Βασίλης έμαθε να διαβάζει αυτούς
τους μορφασμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
δουλειά που είχε κάνει στο πιάνο. Αδιόρατο
καμπύλωμα της γωνίας του στόματος, κι ο
Μορόζωφ ήξερε ήδη αν «έτρεξε» το κομμάτι ή
κατέστρεψε τη δακτυλοθέτηση, άρα θα μπο-
ρούσε να μπερδευτεί. Κι όταν όλα πήγαιναν
μέλι-γάλα, η Ιζόλδη Ματβέγεβνα άφηνε το σκε-
πτικό της βλέμμα να ξεμακρύνει αόριστα, και
τον μακρύ λεπτό της δείκτη να παιχνιδίζει κοντά

ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΛΩΦ
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στον κρόταφο τυλίγοντας γύρω του μια μπού-
κλα των καστανών μαλλιών της. Μα στο παρα-
μικρό λάθος που θα γινόταν, αυτό το δάχτυλο
μπορούσε να τιναχτεί τόσο, ώστε από τα χείλη
της να βγει, με ενόχληση ή και πόνο συνάμα, μια
ψιθυριστή βρισιά, που το νόημά της ο Βασίλης
δεν καταλάβαινε ποτέ. Φαινόταν σαν να μιλού-
σε άλλη γλώσσα η καθηγήτριά του.

Όλα αυτά τα χρόνια η Ιζόλδη Ματβέγεβνα
οδηγούσε τον «βώλο χρυσού της Σιβηρίας»
(έτσι τον αποκαλούσε ενίοτε) προς τη μεγάλη
σκηνή. Στενοχωριόταν μόνο, γιατί έστειλαν
αργά τον Βασίλη στο μουσικό σχολείο, όταν
συμπλήρωσε τα εννιά του χρόνια. Στη μουσική,
όπως και στον αθλητισμό, όσο νωρίτερα ξεκινή-
σεις, τόσο περισσότερες ελπίδες έχεις να δρέ-
ψεις δάφνες. Αλλά ήδη ένα χρόνο μετά ο Μορό-
ζωφ διάβαζε εύκολα από το φύλλο κομμάτια
προορισμένα για μαθητές της πέμπτης τάξης
του μουσικού σχολείου. Την τεχνική του τωρι-
νού παιξίματός του μπορούσαν να τη ζηλέψουν
απόφοιτοι ωδείου. Εκτός αυτού, ο Βασίλης προ-
σπαθούσε να κάνει και δικές του συνθέσεις,
αλλά ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση της
δημιουργίας οι απόψεις τους, όσο περνούσε ο

ΜΠΕΚΑΡ
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καιρός, όλο και περισσότερο διίσταντο. Η Ιζόλ-
δη Ματβέγεβνα στούμπωνε τον Βασίλη με μου-
σική –κατ᾽ αυτήν– «προοδευτική»: από τον
«Προμηθέα» του ίδιου του Σκριάμπιν μέχρι τον
Σνίτκε. Αφού άκουσε στο σπίτι τον «Προμη-
θέα», κάθισε αμέσως στο πιάνο κι έπαιξε από
μνήμης το «Πρελούδιο για αριστερό χέρι» του
Σκριάμπιν... Ντο δίεση ελάσσονα. Αυτό το κομ-
μάτι μοιάζει με καμβά ιμπρεσσιονιστών. Απ’
αυτό πνέει βροχή κι ομίχλη, τέτοια μουσική τού
γεννούσε την επιθυμία να στοχαστεί... Ο «Προ-
μηθέας» έμοιαζε με άτακτη έφοδο τανκ... Και
δεν άκουγε ούτε έβλεπε κανένα φως ούτε χρώ-
μα σ’ αυτό το έργο. Κι απορούσε, πώς σε ένα
συνθέτη συνδυάζονταν δύο τόσο διαφορετικά
στοιχεία και γιατί νίκησε το ένα;

Ο Βασίλης είχε πολλές φορές υποβληθεί
υπάκουα στην ακρόαση των δίσκων που του
έφερνε η καθηγήτρια, αν και η αβανγκάρντ κι η
πολυστυλιστική τού έδιναν στα νεύρα. Ναι,
συμφωνούσε με την Ιζόλδη Ματβέγεβνα, έχει
σκέψη, τεχνική εκπληκτική, προσεγγίσεις ανα-
πάντεχες, αλλά για κάποιο λόγο η ψυχή δεν
μελωδεί. Χτυπιέται η σκέψη, αγωνίζεται, αλλά
με ποιο στόχο;! Από τους σύγχρονους συνθέτες

ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΛΩΦ
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άρεσε πιο πολύ στον Βασίλη ο Γεώργιος Σβι-
ρίντωφ. Όταν τον ανέφερε στην Ιζόλδη Ματβέ-
γεβνα η μια γωνιά των χειλιών σηκώθηκε ελα-
φρά κι η άλλη αντίθετα κατέβηκε. «Μα αυτά
είναι ναΐφ, Βάσια», είπε με κάποια συγκατά-
βαση, «αποτελούν συρραφή. Εσύ είσαι έξυπνος
άνθρωπος». Ο Βάσια σήκωσε τους ώμους. Δεν
αποφάσιζε να λογομαχήσει σοβαρά με την
καθηγήτρια, γιατί δεν κατείχε την απαραίτητη
ορολογία, για να υπερασπιστεί με σιγουριά και
επιχειρήματα τη γνώμη του. Του άρεσε περισ-
σότερο να προσλαμβάνει τη μουσική με την
καρδιά, παρά να αναλύει τις καταγωγικές της
μορφές, τα είδη και τις μεθόδους. Όσο η μουσική
πλησιάζει στην κακοφωνία, τόσο πιο προοδευτι-
κή είναι – έτσι του φαινόταν πως πίστευαν τρι-
γύρω του. Κι εξεπλάγη πολύ ο Βασίλης Μορό-
ζωφ, όταν στον διαγωνισμό της περιφέρειας
άκουσε κάποιους προχωρημένους φοιτητές της
μουσικής σχολής να λένε ότι ο Μότσαρτ είναι
«ποπ». Ακριβώς λόγω της μελωδικότητας και της
προσιτότητάς του. Μέχρι τώρα θεωρούσε «ποπ»
όσα παίζονταν από όλα τα κανάλια της τηλεόρα-
σης, του ραδιοφώνου και γέμιζαν τις αγορές με
εκδόσεις εκατομμυρίων cd και κασσετών.

ΜΠΕΚΑΡ
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«Ε, εδώ πράγματι υπερβάλλουν. Θέλουν να
δείχνουν έξυπνοι, δήθεν εκλεκτοί», εξήγησε η
Ιζόλδη Ματβέγεβνα στον προβληματισμένο μαθη-
τή, «ο Μότσαρτ είναι κλασσικός. Ας πάρουμε, για
παράδειγμα, τα μαθηματικά. Άραγε μπορούμε
τώρα να τα φανταστούμε χωρίς την προπαίδεια;
Ο Μότσαρτ είναι η προπαίδεια της μουσικής».

«Δηλαδή», ρώτησε ο Βασίλης πιο παραξενε-
μένος ακόμη, «ο Πούσκιν είναι η προπαίδεια
της ποίησης;».

«Όπως πάντα, τα πιάνεις γρήγορα», είπαν
τα χείλη με τις άκρες τους ανασηκωμένες,
«αλλά πρόσεξε: δεν είπα ότι είναι απλό, σαν το
δύο επί δύο. Η προπαίδεια είναι αυτό ακριβώς
που μας επιτρέπει να πολλαπλασιάζουμε, να
αυξάνουμε. Καταλαβαίνεις;...».

«Καταλαβαίνω», έγνεψε ο Βασίλης, αλλ’
εντούτοις η παρομοίωση του φαινόταν προσβλη-
τική. Η Ιζόλδη Ματβέγεβνα σαν να διάβασε τις
σκέψεις του: «Ή μήπως μπορούμε να υποτι-
μούμε τον εφευρέτη του τροχού, αν τώρα όλοι
τον χρησιμοποιούμε;! Δεν έχει όμως νόημα να
εφεύρουμε δεύτερη φορά τον τροχό. Καλύτερα
να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι άλλο δικό
μας...».

ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΛΩΦ
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«Αυτοκινούμενο κινητήρα;», πρότεινε ο
Βασίλης, πράγμα που ενθουσίασε την καθηγή-
τρια, αλλά μέσα του σκέφτηκε ότι η απογείωση
και η προσγείωση του αεροπλάνου δεν θα ήταν
δυνατές χωρίς τους τροχούς. «Κάθε αληθινή
ποίηση πρέπει να είναι βαθιά», θυμήθηκε αίφ-
νης αυτό που είχε διαβάσει στο ημερολόγιο του
συνθέτη Γαβρίλιν και το οποίο αποδίδεται στον
Πούσκιν.

Χτες ο μαθητής της δεκάτης τάξης του μέσου
σχολείου και της τελευταίας τάξης του μουσι-
κού σχολείου Βασίλης Μορόζωφ έγραψε (υπό
την επιρροή της Ιζόλδης Ματβέγεβνα πιθανώς)
το παράξενο κομμάτι «Χιονοθύελλα» σε ρυθμό
prestissimo. Το κομμάτι αυτό, –δομημένο σε
βιαστικά, λανθασμένα και στραβά arpeggio και
σε ακολουθίες που ελίσσονταν άσχημα γύρω
από τον μόλις διακρινόμενο μελωδικό άξονα–
προοριζόταν να αρέσει στην καθηγήτρια της
μουσικής. Αλλά αυτό το βράδυ ο Βασίλης αθέλη-
τα σκέφτηκε ότι με τη σύνθεσή του επικαλέστη-
κε την πραγματική χιονοθύελλα, αυτή ακριβώς
που φανταζόταν, όταν δοκίμαζε στα πλήκτρα την
πορεία της μελωδίας, σχηματίζοντας μια κοινή
εικόνα πάνω στην παρτιτούρα. Υπάρχει μια κοι-

ΜΠΕΚΑΡ
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