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Εσριπίδης Γαραντούδης  

 

Οι «μελοποιημένοι» Καρσωτάκης και Πολσδούρη 

(Δηζήγεζε ζηελ εθδήισζε 20-03-2010) 

Λίγν πνιχ φινη γλσξίδνπκε φηη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

κέρξη ηηο κέξεο καο ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ειιήλσλ ζπλζεηψλ ηεο έληερλεο 

κνπζηθήο δεκηνχξγεζε κηα καθξά ζεηξά αμηφινγσλ κνπζηθψλ έξγσλ κε ηα νπνία 

κεινπνηήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ θνηλφρξεζην ζρεηηθφ φξν, ή απνδφζεθαλ-

εξκελεχηεθαλ κνπζηθά πνιιά ζεκαληηθά λενειιεληθά πνηεηηθά έξγα. Απνηηκψληαο 

απφ ηελ απφζηαζε ηνπ ρξφλνπ ηε ζπλνιηθή ζπγθνκηδή ησλ κεινπνηήζεσλ κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη απνηέιεζαλ κία απφ ηηο επηπρέζηεξεο φςεηο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Απηφ ζπλέβε επεηδή ε ζπλάληεζε θαη ε ζηαζεξή, ζηε 

ζπλέρεηα, επαθή ηεο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, θαηά πεξίπησζε, ιφγηαο θαη δχζθνιεο 

πνίεζεο, απφ ηε κηα κεξηά, κε ηελ έληερλε ειιεληθή κνπζηθή ησλ κεηαπνιεκηθψλ θαη 

κεηαπνιηηεπηηθψλ ρξφλσλ, ζε φιεο ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο, απφ ηελ άιιε κεξηά, 

πξνζδηφξηζαλ ακθφηεξεο ηηο δχν ηέρλεο ζηε ζπλείδεζε ιίγν πνιχ φισλ καο, ειηθηαθά 

κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κνξθσκέλσλ ή 

θαιιηεξγεκέλσλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, απφ ηε κηα 

κεξηά, ν πνηεηηθφο ιφγνο, ράξε ζηηο κεινπνηήζεηο ηνπ, βγήθε απφ ηνλ θαηά θαλφλα 

πεξίθιεηζην ρψξν ηεο ζπληερλίαο θαη ησλ εηδηθψλ αλαγλσζηψλ ηνπ, απεμαξηήζεθε 

απφ ηελ αληίιεςε φηη απνηειεί έθθξαζε ηεο πςειήο θνπιηνχξαο πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ιίγνπο κπεκέλνπο, αθνχζηεθε θαη ηξαγνπδήζεθε απφ ην επξχ θαη, ζα ιέγακε, 

αδηαβάζκεην θνηλφ. Μπνξνχκε λα πνχκε κε αζθάιεηα φηη νη κεινπνηήζεηο, αξρηθά 

εληαγκέλεο ζην γεληθφηεξν θιίκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, επνρή θαηά ηελ νπνία 

γεηηληάδνπλ ε πςειή θνπιηνχξα θαη ν ιατθφο πνιηηηζκφο, θαη επλνεκέλεο ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε ηεο πξψηεο κεηαπνιίηεπζεο, ιεηηνχξγεζαλ 

σο δίαπινο πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο θαη ζπλεπψο σο πνιηηηζηηθφ αγαζφ, φρη 

ηφζν επεηδή εθιαΐθεπζαλ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν, δηακεζνιαβψληαο ηνλ ζην επξχ θνηλφ 

κέζσ ηεο κνπζηθήο, φζν επεηδή επλφεζαλ ηελ απεπζείαο αλάγλσζε ηεο πνίεζεο απφ 

έλα κέξνο απηνχ ηνπ θνηλνχ ην νπνίν αιιηψο ζα έθηαλε δχζθνια κέρξη ηα ίδηα ηα 

πνηεηηθά βηβιία. 

Αλαθεξφκελνο απφςε ζηηο κεινπνηήζεηο δχν ηδηαίηεξα αγαπεηψλ ζηηο κέξεο 

καο κεζνπνιεκηθψλ πνηεηψλ, ηνπ Κψζηα Καξπσηάθε θαη ηεο Μαξίαο Πνιπδνχξε, 

ζθνπεχσ λα ζρνιηάζσ θάπνηα γεληθά δεηήκαηα εζηηάδνληαο δεηγκαηνιεπηηθά ζηα 

παξαδείγκαηα κεξηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ κεινπνηήζεσλ πνηεκάησλ ηνπο. αο δίλσ 

θαηαξράο κηα αξθεηά ζρεκαηηθή επηζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, βαζηζκέλε 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε ζρεηηθή έξεπλα ηεο θηινιφγνπ Δπαγγειίαο θαξζνπιή, ε 

νπνία εθπνλεί ππφ ηελ επνπηεία κνπ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Εεηήκαηα 
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πξφζιεςεο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο κέζα απφ ηελ επαθή ηεο κε ηε κνπζηθή». Ζ 

πξψηε κεινπνίεζε πνηήκαηνο ηεο Πνιπδνχξε ρξνλνινγείηαη ηελ επνρή ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, ζπγθεθξηκέλα έγηλε ην 1939 απφ ηνλ Μελέιαν Παιιάληην, παξακέλεη 

φκσο κηα εμαίξεζε, θαζψο νπζηαζηηθά ε αξρή γηα ηε κεινπνίεζε ηεο πνίεζήο ηεο 

ζεκεηψλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ γλσζηνί ζπλζέηεο φπσο ν Νίθνο 

Μακαγθάθεο θαη ν Γηάλλεο παλφο κεινπνίεζαλ κεξηθά πνηήκαηά ηεο. Μεζνιαβεί 

έλα αμηνζεκείσην θελφ, κηαο εηθνζαεηίαο, γηα λα μαλαγίλεη κεινπνίεζε δχν 

πνηεκάησλ ηεο Πνιπδνχξε, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, απφ ηνλ Νφηε Μαπξνπδή. ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 ε Νέλα Βελεηζάλνπ θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ηφζν σο 

ζπλζέηεο θαη εξκελεχηξηα ελφο κεινπνηεκέλνπ πνηήκαηνο ηεο Πνιπδνχξε ζην δίζθν 

ηεο Το κοςηί ηηρ Πανδώπαρ (1990), φζν θαη σο εξκελεχηξηα ησλ ζπλζέζεσλ ηεο 

Καιιηφπεο Σζνππάθε ζην δίζθν Το ππόζωπο ηηρ αγάπηρ (1998), φπνπ γηα πξψηε 

θνξά κεινπνηνχληαη ηέζζεξα πνηήκαηα ηεο Πνιπδνχξε. Οη ππφινηπεο κεινπνηήζεηο 

ρξνλνινγνχληαη ζε θνληηλά καο ρξφληα, κε πξψηε εθείλε απφ ηνλ ζπλζέηε Γεκήηξε 

Παπαδεκεηξίνπ πνπ ζην δίζθν ηνπ Τπαγούδια για ηοςρ μήνερ (1996) πεξηέιαβε ηε 

κνπζηθή απφδνζε ηνπ πνηήκαηνο «Γελ ηξαγνπδψ παξά γηαηί κ’ αγάπεζεο» ζε 

εξκελεία ηεο Διεπζεξίαο Αξβαληηάθε. Αθνινχζεζαλ ζηα επφκελα ρξφληα 

κεινπνηήζεηο θαη απφ άιινπο ζπλζέηεο ζε δίζθνπο ή ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, φπσο ν άββαο άββαο, ν Κψζηαο Κξηηζσηάθεο, ν ηέιηνο 

Μπνησλάθεο, ν Κσλζηαληίλνο Βήηα θαη ν Οξθέαο Πεξίδεο.
1
 Ζ πεξηζζφηεξν γλσζηή 

πξφζθαηε κεινπνίεζε είλαη εθείλε ηνπ πνηήκαηνο «Γελ ηξαγνπδψ παξά γηαηί κ’ 

αγάπεζεο» απφ ηνλ ζπλζέηε Γεκήηξε Γεκεηξίνπ, κε εξκελεχηξηα ηελ Μάγδα 

Πέλζνπ. ηελ επηηπρία απηήο ηεο κεινπνίεζεο, πνπ πεξηειήθζε πέξπζη ζηνλ δίζθν 

Κ.Γ. Καπςωηάκηρ, ζπλέβαιε ην γεγνλφο φηη αθνπγφηαλ επί κήλεο σο ηξαγνχδη ησλ 

ηίηισλ ηεο επηηπρεκέλεο θαη αμηφινγεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «Καξπσηάθεο» πνπ 

ζθελνζέηεζε ν Σάζνο Φαξάο κε ζέκα ηε δσή ηνπ Καξπσηάθε θαη ηελ αηζζεκαηηθή 

ζρέζε ηνπ κε ηελ Πνιπδνχξε. 

Οη κεινπνηήζεηο ηεο θαξπσηαθηθήο πνίεζεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ 

εθείλεο ηεο πνίεζεο ηεο Πνιπδνχξε γηα ηνλ απηνλφεην ιφγν φηη ήδε ζηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα, ηδίσο φκσο ζηε κεηαπνιηηεπηηθή επνρή ε εζηίαζε ηεο 

ινγνηερληθήο θαη θηινινγηθήο θξηηηθήο ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Καξπσηάθε, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ακείσην ελδηαθέξνλ γηα ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην ηνπ αλζξψπνπ, 

δειαδή γηα ηελ απηνθηνλία ηνπ, άιιαμαλ άξδελ ηνπο φξνπο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

κεζνπνιεκηθνχ πνηεηή ν νπνίνο ζπλ ησ ρξφλσ έγηλε θαη παξακέλεη ζηηο κέξεο καο 

έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν αγαπεηνχο πνηεηέο ηδίσο γηα ην λεαληθφ αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ. Καη νη κεινπνηήζεηο ηεο θαξπσηαθηθήο πνίεζεο μεθίλεζαλ ηελ επνρή ηνπ 

                                                 
1
 Γηα φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βι. Δπαγγειία θαξζνπιή, «Μηα καηηά πάλσ ζηε κεινπνηεκέλε 

Πνιπδνχξε», Ελεςθεποηςπία, έλζεην «Βηβιηνζήθε», 20 Μαΐνπ 2005. 
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κεζνπνιέκνπ ζε απφζηαζε κηαο ζρεδφλ δεθαεηίαο απφ ηνλ ζάλαην ηνπ πνηεηή. ηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη κεινπνηήζεηο απμάλνληαη παξνπζηάδνληαο αξθεηά ππθλή 

ζπρλφηεηα, αλ θαη θαηά θαλφλα πξφθεηηαη γηα ηε κνπζηθή απφδνζε ελφο κφλν 

πνηήκαηνο. Πεξηνξίδνκαη ζηε κλεία ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζπλζέηε θαη ηεο ρξνλνινγίαο 

εκθάληζεο ηνπ δίζθνπ: Γηψξγνο ηζηιηάλνο (1947), Λεσλίδαο Εψξαο (1952), 

Θεφδσξνο Αλησλίνπ (1953), Νίθνο Μακαγθάθεο (1961), Δπάγγεινο Μνπηζφπνπινο 

(1961), Μίκεο Πιέζζαο (1966), Γηάλλεο παλφο (1968). Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ε ηάζε κεινπνίεζεο 

νινέλα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θαξπσηαθηθψλ πνηεκάησλ παξακέλεη απμεηηθή. Σα 

νλφκαηα ζπλζεηψλ θαη νη ρξνλνινγίεο θπθινθνξίαο ησλ δίζθσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1970: πχξνο Γήκαο (1971), Θάλνο Μηθξνχηζηθνο (1972), Γηάλλεο Γιέδνο (1975), 

Γήκνο Μνχηζεο (1975), Λνπθάο Θάλνο (1978), Γηάλλεο Γιέδνο (1979). Αλάκεζα ζηα 

παξαπάλσ κνπζηθά έξγα μερσξίδνπλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, νη δχν κεινπνηήζεηο ζηελ 

Τεηπαλογία (1975) ηνπ Μνχηζε ζε εξκελεία ηνπ αείκλεζηνπ Υξήζηνπ Λεηηνλνχ θαη 

νη πέληε ζην Σάλπιζμα (1978) ηνπ Θάλνπ ζε εξκελεία ηνπ επίζεο αμέραζηνπ Νίθνπ 

Ξπινχξε. Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, εθείλε ηνπ 1980, ε απμεηηθή ηάζε 

κεινπνίεζεο ηνπ Καξπσηάθε ζεκαηνδνηείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο θπθινθνξίαο 

δίζθσλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά κεινπνηεκέλα θαξπσηαθηθά πνηήκαηα. 

Σέηνηα κνπζηθά έξγα είλαη ηα Καπςωηάηηρ. 13 ηπαγούδια ηεο Λέλαο Πιάησλνο (1982) 

ζε εξκελεία ηεο αβίλαο Γηαλλάηνπ θαη νη 12 κνπζηθέο απνδφζεηο ηζάξηζκσλ 

θαξπσηαθηθψλ πνηεκάησλ ζην δίζθν ηνπ Μίκε Θενδσξάθε Καπςωηάκηρ (1985) ζε 

εξκελεία ηνπ Βαζίιε Παπαθσζηαληίλνπ. Σελ ίδηα επνρή ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ 

ζπλζεηψλ θαη εξκελεπηψλ γηα ηνλ Καξπσηάθε θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αλάκεζα 

ζηα ηξηάληα ηξαγνχδηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο «Αγψλεο Διιεληθνχ Σξαγνπδηνχ» 

(Κέξθπξα, 1981) ην έλα ήηαλ ε γλσζηή κέρξη ζήκεξα «Γηθαίσζε» ζε κνπζηθή θαη 

εξκελεία ηεο Ζδχιεο Σζαιίθε.  Δπεηδή δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα ε κλεία πνιιψλ 

αθφκε νλνκάησλ πεξηνξίδνκαη λα πσ φηη ζηελ ηειεπηαία εηθνζηπεληαεηία 

θαξπσηαθηθά πνηήκαηα κεινπνίεζαλ γλσζηνί ζπλζέηεο φπσο ν Νίθνο Ξπδάθεο, ν 

Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ θαη ν Υάξεο Παπαδφπνπινο, ελψ ηελ ίδηα επνρή 

αμηνζεκείσην είλαη ην ελδηαθέξνλ λεαληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο ξνθ ή θαη παλθ 

κνπζηθήο γηα ελαιιαθηηθέο κνπζηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Καξπσηάθε (Τπφγεηα 

ξεχκαηα, Magic De Spell, Μσξά ζηε θσηηά). 

 Ύζηεξα απφ ηελ πξνεγεζείζα παξάζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ε πξψηε 

δηαπίζησζε είλαη φηη νη κεινπνηήζεηο ηνπ Καξπσηάθε θαη ηεο Πνιπδνχξε αθελφο 

ζπληνλίδνληαη κε ηελ πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ απμαλφκελε πξνβνιή θαη θαηαμίσζε ησλ 

δχν κεζνπνιεκηθψλ πνηεηψλ, αθεηέξνπ αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξε πνξεία ηεο 

νινέλα θαη ζηελφηεξεο ζπλάληεζεο ειιεληθήο πνίεζεο θαη κνπζηθήο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960 θαη εμήο. Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη νη κεινπνηήζεηο ηεο ειιεληθήο 
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πνίεζεο ιεηηνχξγεζαλ γηα ηνπο έιιελεο ζπλζέηεο σο έλα πεδίν δεκηνπξγηθήο 

αλακέηξεζεο θαη εληέιεη θαηαμίσζεο κε κέηξν ζχγθξηζεο ηνλ πςειήο θαη 

αλαγλσξηζκέλεο πνηφηεηαο πνηεηηθφ ιφγν. Ηδίσο νη πνηεηέο ηεο γεληάο ηνπ 1930 θαη 

δεπηεξεπφλησο νη πνηεηέο άιισλ γξακκαηνινγηθψλ νκάδσλ, φπσο εθείλνη ηεο γεληάο 

ηνπ 1920, ιεηηνχξγεζαλ κε ηα θείκελά ηνπο σο πεγή έκπλεπζεο αιιά θαη σο 

ζηπινβάηεο ηεο έληερλεο κνπζηθήο καο παξάδνζεο, δηακνξθψλνληαο νξηζκέλα απφ 

ηα εηδνπνηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Με άιια ιφγηα, ηφζν ε ηζηνξηθνγξακκαηνινγηθή 

φζν θαη ε κνπζηθή κειέηε ησλ κεινπνηήζεσλ ηεο Πνιπδνχξε θαη ηνπ Καξπσηάθε 

πξνυπνζέηνπλ ηελ έληαμε θαη ηε ζπλεμέηαζή ηνπο κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ 

κεινπνηεηηθνχ θαηλνκέλνπ, θάηη ην νπνίν ζηελ παξνχζα πεξίζηαζε δελ είλαη δπλαηφ 

λα γίλεη. Ίζσο πάλησο έρεη ζεκαζία ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε φηη ε πξφζθαηε ηάζε 

λεαληθψλ ξνθ ζπγθξνηεκάησλ λα κεινπνηήζνπλ πνηήκαηα ηεο Πνιπδνχξε θαη ηνπ 

Καξπσηάθε θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε φηη ππάξρεη κηα καθξηλή αιιά 

ππφγεηα θαη ηζρπξή ηδηνζπγθξαζηαθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζπγγέλεηα αλάκεζα 

ζηνπο ζεκεξηλνχο λένπο κνπζηθνχο ηεο ξνθ ζθελήο θαη ηνπο κεζνπνιεκηθνχο λένπο 

πνηεηέο ηνπ ρακεινχ ηφλνπ, ηεο απαηζηφδνμεο δηάζεζεο, ηνπ ζπιεληζκνχ θαη ηεο 

θνηλσληθήο αλεζπρίαο θη αληηζπκβαηηθφηεηαο, θαζψο ε ίδηα ηάζε επεθηείλεηαη ζε 

κεινπνηήζεηο θαη άιισλ πνηεηψλ ηεο κεζνπνιεκηθήο γεληάο ηνπ Καξπσηάθε θαη ηεο 

Πνιπδνχξε, φπσο ν Λαπαζηψηεο, ν Οπξάλεο θαη ν Μήηζνο Παπαληθνιάνπ. 

Μηα πνπ έθαλα ιφγν γηα έληαμε θαη ζπλεμέηαζε ησλ κεινπνηήζεσλ ηεο 

Πνιπδνχξε θαη ηνπ Καξπσηάθε κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ κεινπνηεηηθνχ 

θαηλνκέλνπ λνκίδσ φηη έρεη ελδηαθέξνλ λα θαηαηεζεί θαη λα ζρνιηαζηεί ε επίζεο 

εκπεηξηθή δηαπίζησζε φηη νη δχν πνηεηέο ζε αξθεηνχο δίζθνπο κε κεινπνηήζεηο 

ζπλππάξρνπλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη ηηο κέξεο καο. Αλ παιαηφηεξα απηή 

ε ζπλχπαξμε νθεηιφηαλ ίζσο ζηελ ζπγγέλεηα πνπ, θαηά ηελ αληίιεςε ησλ ζπλζεηψλ, 

ζπλέδεε δχν κεζνπνιεκηθνχο ρακειφηνλνπο θαη ειεγεηαθνχο ιπξηθνχο πνηεηέο, ζηελ 

πνξεία ηνπ ρξφλνπ ε κεινπνηεηηθή ζπλχπαξμε Καξπσηάθε θαη Πνιπδνχξε (ή 

αληηζηξφθσο) θαίλεηαη λα έιαβε ηνλ ραξαθηήξα κηαο κνπζηθήο ζπλάληεζεο-

ξνκαληηθνχ εηδπιιίνπ, κε δεδνκέλεο ηελ παζίγλσζηε αηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ 

ζπλέδεζε ηνπο δχν πνηεηέο θαη ηε κπζνπνηεηηθή άισ πνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

δεκηνπξγήζεθε γχξσ απφ απηή ηε ζρέζε. Μηα κπζνπιαζηαθή αλαβίσζε απηνχ ηνπ 

ξνκαληηθνχ εηδπιιίνπ είδακε πξφζθαηα ζηελ ηειενπηηθή ζεηξά ηνπ θαινχ ζθελνζέηε 

Σάζνπ Φαξξά. Απφ ηα ηξία ηξαγνχδηα ηεο ζεηξάο πνπ κεινπνίεζε ν ζπλζέηεο 

Βαζίιεο Γεκεηξίνπ ηα δχν αλήθνπλ ζηνλ Καξπσηάθε θαη ην έλα (ην ηξαγνχδη ησλ 

ηίηισλ) ζηελ Πνιπδνχξε. Γίθαηε γηα αθφκε κηα θνξά ε κεινπνηεηηθή ζπλχπαξμε 

αθνχ ν ξνκαληηθφο έξσηαο ησλ δχν πνηεηψλ, απηφο πνπ πκλείηαη ζην ηξαγνχδη ησλ 

ηίηισλ, ήηαλ ν άμνλαο επάλσ ζηνλ νπνίν δνκήζεθε ε ζεηξά. 
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Γηα ην κνπζηθφ χθνο ησλ κεινπνηήζεσλ θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηφ 

ζπλαξηάηαη κε ζηνηρεία χθνπο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ ζα πεξηνξηζηψ ζε κεξηθέο 

πξσηνβάζκηεο παξαηεξήζεηο. Οη παιαηφηεξεο κεινπνηήζεηο θαη ησλ δχν πνηεηψλ 

θαίλεηαη λα δηέπνληαη απφ έλα έληνλα ιπξηθφ χθνο, αλακελφκελν ηδίσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Πνιπδνχξε. ε ζπλδπαζκφ κε ην ιπξηθφ χθνο, ε αλάζεζε ηεο 

εξκελείαο ησλ κεινπνηήζεσλ ηεο κεζνπνιεκηθήο πνηήηξηαο ζε γπλαηθείεο θσλέο 

θαίλεηαη λα ζπλδπάδεη ηνλ ρακειφθσλν ιπξηζκφ κε κηα γπλαηθεία καηηά πξνζέγγηζήο 

ηεο. Χο δείγκαηα απηήο ηεο δηηηήο ηάζεο κπνξεί λα αθνχζεη θαλείο δχν θαιέο 

κεινπνηήζεηο κε εμίζνπ θαιέο εξκελείεο. Δθείλε ηνπ πνηήκαηνο «Γελ ηξαγνπδψ παξά 

γηαηί κ’ αγάπεζεο» ζε ζχλζεζε Γεκήηξε Παπαδεκεηξίνπ θαη κε εξκελεία ηεο 

Διεπζεξίαο Αξβαληηάθε απφ ηνλ δίζθν Τπαγούδια για ηοςρ μήνερ (1996) θαη εθείλε 

ηνπ πνηήκαηνο «Γιέληη» ζε ζχλζεζε θαη εξκελεία ηεο Νέλαο Βελεηζάλνπ απφ ηνλ 

δίζθν ηεο Το κοςηί ηηρ Πανδώπαρ (1990). ηελ πεξίπησζε, φκσο, ηνπ Καξπσηάθε, ε 

κνπζηθή πξνζέγγηζή ηνπ σο ελφο ιπξηθνχ, απαηζηφδνμνπ, αηζζαληηθνχ πνηεηή ηνπ 

ηδησηηθνχ ρψξνπ, ήηαλ θπζηθφ λα αλαζεσξεζεί θαη λα εκπινπηηζηεί απφ ηε ζηηγκή 

πνπ νη ζπλζέηεο θαηαπηάζηεθαλ κε ηε κεινπνίεζε θαη ησλ ζαηηξηθψλ πνηεκάησλ ηνπ, 

δειαδή ησλ πνηεκάησλ ηνπ πνπ αθελφο δηαθξίλνληαη γηα ηνλ ξεαιηζκφ ηνπο αθεηέξνπ 

γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπο αηρκέο. Σελ αλάδεημε κηαο επξείαο γθάκαο δηαθνξεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο κνπζηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ Καξπσηάθε, ηέηνησλ πνπ λα ζπληνλίδνληαη 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθθξαζηηθέο ηάζεηο ηεο πνίεζήο ηνπ, κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο 

αλ αθνχζεη ηξία κεινπνηεκέλα πνηήκαηά ηνπ. Πξψην ε «Πξέβεδα» ζε ζχλζεζε ηνπ 

Γήκνπ Μνχηζε θαη εξκελεία ηνπ  Υξήζηνπ Λεηηνλνχ απφ ηνλ δίζθν Τεηπαλογία 

(1975) είλαη έλα εχγισηην παξάδεηγκα κηαο θαηλνηφκνπ γηα ηελ επνρή ηεο, ηδίσο γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ζπλζεζάηδεξ, κεινπνίεζεο φπνπ ζπλδπάδεηαη ν ειεγεηαθφο κε ηνλ 

ζαηηξηθφ ηφλν. Ζ δεχηεξε κεινπνίεζε, εθείλε ηνπ πνηήκαηνο «Κη αλ έζβεζε ζαλ 

ίζθηνο», ζε ζχλζεζε Λνπθά Θάλνπ θαη εξκελεία Νίθνπ Ξπινχξε, απφ ηνλ δίζθν 

Σάλπιζμα (1978), είλαη έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο κηα εκβιεκαηηθή δσξηθή θσλή 

κπνξεί λα απνδψζεη άξηζηα έλα ιπξηθφ πνίεκα, ζε έλαλ δίζθν φπνπ ηα ηδησηηθνχ 

ραξαθηήξα κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ζπλππάξρνπλ κε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα 

θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο. Ζ ηξίηε κεινπνίεζε, ηνπ πνηήκαηνο «Βξάδπ», ζε ζχλζεζε 

ηεο Λέλαο Πιάησλνο θαη ζε εξκελεία ηεο αβίλαο Γηαλλάηνπ απφ ηνλ δίζθν 

Καπςωηάκηρ. 13 ηπαγούδια (1982), είλαη έλα ιακπξφ παξάδεηγκα ηνπ πφζν θαίξην 

εθθξαζηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα απνδψζεη κηα νιφηεια ιηηή κνπζηθή θφξκα, 

βαζηζκέλε ζηνλ ήρν ειάρηζησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, θπξίσο ηνπ πηάλνπ, θαη ηεο 

εμαίξεηεο θσλήο ηεο Γηαλλάηνπ. Απηφ πνπ ίζσο εληππσζηάδεη ζηηο κεινπνηήζεηο ηνπ 

Καξπσηάθε είλαη φηη αθφκε θαη νη ζχγρξνλνη ξνθ ήρνη δελ θαίλνληαη αλνίθεηνη γηα ηε 

κνπζηθή απφδνζε νξηζκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ νη ζθιεξνί απηνί ήρνη 
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ζπγρξνλίδνληαη κε ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα αληίιεςή καο ηνπ Καξπσηάθε σο 

θνηλσληθνχ ή αθφκε θαη ακθηζβεηία πνηεηή. 

Έλα γεληθφ γλψξηζκα ησλ κεινπνηήζεσλ ηφζν ηεο Πνιπδνχξε φζν θαη ηνπ 

Καξπσηάθε, ην νπνίν αμίδεη λα επηζεκάλνπκε, είλαη φηη απηέο δελ δηαθξίλνληαη απφ 

ηε κίμε ηνπ έληερλνπ θαη ηνπ ιατθνχ κνπζηθνχ ζηνηρείνπ. Θεσξεκέλεο απφ απηή ηελ 

άπνςε, νη ελ ιφγσ κεινπνηήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο εμαίξεζε ζε ζρέζε κε ηε γεληθή 

ηάζε. Κη απηφ επεηδή ην βαζηθφηεξν ίζσο γλψξηζκα ηνπ κεγάινπ ξεχκαηνο 

κεινπνηεκέλνπ ειιεληθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ, κε επίθεληξφ ηνπ ηα θείκελα ησλ 

πνηεηψλ ηεο γεληάο ηνπ 1930, ήηαλ ε ζχλζεζε θη εληέιεη ε φζκσζε ηεο έληερλεο 

κνπζηθήο κε ζηνηρεία ηεο ιατθήο κνπζηθήο παξάδνζεο. Αμίδεη λα ζπκεζνχκε φηη ην 

ζρεδφλ εκβιεκαηηθφ κεινπνηεκέλν Άξιον Εζηί ηνπ Διχηε απφ ηνλ Θενδσξάθε θέξεη 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ιατθφ νξαηφξην» θαη ηξαγνπδήζεθε θαηαξράο απφ έλαλ 

αλεπαλάιεπην ιατθφ εξκελεπηή, ηνλ Γξεγφξε Μπηζηθψηζε. Ζ αξηζηεξή ηδενινγηθή 

ζηξάηεπζε ηεο πνίεζεο ηνπ Ρίηζνπ δηεπθφιπλε ηελ ιατθφηξνπε θαη ζπλάκα πςειήο 

θαιιηηερληθήο αμίαο κεινπνίεζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Ο Γθάηζνο, πάιη, αλ θαη 

δεκηνπξγφο ελφο θαη κνλαδηθνχ αμηφινγνπ πνηεηηθνχ βηβιίνπ, ηεο Αμοπγού, έγξαςε 

ζηε ζπλέρεηα πνιιά πςειήο αμίαο ηξαγνχδηα, πξνθεηκέλνπ απηά λα επελδπζνχλ 

κνπζηθά, αλήθεη ινηπφλ ζηελ ηδηφηππε θαηεγνξία ηνπ πνηεηή πνπ έγηλε πνηνηηθφο 

ζηηρνπξγφο. ηελ πεξίπησζε ησλ κνπζηθψλ εξκελεηψλ ηεο πνίεζεο ηνπ εθέξε θαη 

ηνπ Διχηε ε πξψηε εληχπσζε είλαη φηη νη κεινπνηήζεηο ηεο ιφγηαο θαη δχζθνιεο 

πνίεζήο ηνπο ιεηηνχξγεζαλ σο έλα κέζν εθιαΐθεπζήο ηεο, θέξλνληαο ην επξχ θαη 

θαηά βάζε αλεηδνπνίεην γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ κνληέξλνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ επξχ 

θνηλφ ζε επαθή κε απαηηεηηθά ή θαη εξκεηηθά θείκελα. Πξέπεη, σζηφζν, λα 

ζθεθηνχκε φηη ηφζν ε πνίεζε ηνπ εθέξε φζν θαη εθείλε ηνπ Διχηε έθεξαλ θαη 

θέξνπλ εγγελψο εθείλα ηα γλσξίζκαηα πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή θαη ιεηηνπξγηθή ηε 

κνπζηθή εθθνξά ηεο κε έλα ηξφπν πνπ ζπλδέεη νξγαληθά ηα ιφγηα κε ηα ιατθά 

ζηνηρεία. Αληηζέησο, νη κεινπνηήζεηο ηεο Πνιπδνχξε θαη ηνπ Καξπσηάθε 

δξνκνινγήζεθαλ εμαξρήο θαη παξέκεηλαλ ζηε γεληθή γξακκή ελφο ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν θαηά πεξίπησζε θαζαξά έληερλνπ κνπζηθνχ χθνπο. 

Δθδειψζεηο φπσο ε απνςηλή πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα αλαξσηεζνχκε 

πφζν επσθειήο, αιιά ζπλάκα θξίζηκε ή πξνβιεκαηηθή κπνξεί λα απνβεί ε ζρέζε 

ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ κε ηε κνπζηθή, φηαλ ν πξψηνο κεινπνηείηαη. Aπφ ηε ζθνπηά ηνπ 

εηδηθνχ, ζπγθεθξηκέλα εθείλνπ πνπ ηάζζεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ 

θαη κεξηκλά ψζηε ε ζρέζε ηνπ κε ηε κνπζηθή λα είλαη ηζφξξνπε, είλαη ζθφπηκν λα 

ζαο πιεξνθνξήζσ φηη αξθεηνί ζπλζέηεο πνπ κεινπνίεζαλ πνηήκαηα έθαλαλ 

επεκβάζεηο ζηα θείκελα θαη ζπλεπψο πξνθάιεζαλ αμηνζεκείσηεο παξαλνήζεηο ηνπο, 

θαζψο, π.ρ., αξθεηά απφ ηα πνηεηηθά θείκελα ππέζηεζαλ πεξηθνπή θάπνηνπ ηκήκαηφο 

ηνπο θαζψο θαη αιιαγή πνιιψλ ιέμεσλ ή θξάζεψλ ηνπο, αθφκε θαη ηνπ ηίηινπ ηνπο, 
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κε άιια ιφγηα αιινηψζεθε ηφζν ε κνξθή φζν θαη ε ζεκαζία ηνπο. Απηφ απέδεημε ε 

δηεμνδηθή κειέηε ησλ κεινπνηήζεσλ ηνπ Καξπσηάθε απφ ηνλ ζπλάδειθν Ξελνθψληα 

Κνθφιε ζην βηβιίν ηνπ Δεν είναι πια ηπαγούδι αςηό. Ο μελοποιημένορ Καπςωηάκηρ 

(1987). Αο κε ιεζκνλνχκε επίζεο κηα πξαθηηθή φςε ηεο κεινπνίεζεο, ηε 

δηζθνγξαθηθή παξάκεηξν, ην γεγνλφο δειαδή φηη ηφζν ν θαζνξηζκέλνο ρξφλνο ηνπ 

κνπζηθνχ δίζθνπ φζν θαη νη πνηθίιεο απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ ηεο δηζθνγξαθίαο 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπλζέηεο εξγάδεηαη επάλσ 

ζηα πνηεηηθά θείκελα. Καηά ηε γλψκε κνπ, ε νπζηαζηηθή επηηπρία ησλ κνπζηθψλ 

έξγσλ πνπ κεινπνηνχλ πνηεηηθά θείκελα πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηάδνπζαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεπηαίσλ σο απηφλνκσλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Aλ δερηνχκε φηη 

(δαλείδνκαη ηα ιφγηα ελφο ζπλζέηε, ηνπ Xάξε Bξφληνπ) «ν ζπλζέηεο έρεη ζηα ρέξηα 

ηνπ έλα ηειεησκέλν έξγν ζην νπνίν επεκβαίλεη. Tν πνίεκα πνπ κεινπνηείο παχεη, έηζη 

θη αιιηψο, λα είλαη απηφ πνπ ήηαλ. Γίλεηαη θάηη άιιν»,
2
 ηφηε γίλεηαη ζαθέο φηη έλα 

ζηνηρεηψδεο δηθαίσκα ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν ν ζπλζέηεο νθείιεη λα 

ζεβαζηεί, είλαη ε αθεξαηφηεηά ηνπ σο ηειεησκέλνπ, παξαδνκέλνπ ζηε δεκνζηφηεηα, 

έξγνπ.  

Αλ ζεσξήζνπκε απφ ηε ζεκεξηλή απφζηαζε ηνπ ρξφλνπ ηηο κεινπνηήζεηο ηεο 

ειιεληθήο πνίεζεο, φ,ηη απνθάιεζα κία απφ ηηο επηπρέζηεξεο φςεηο ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, δχζθνια κπνξνχκε λα κελ αλαγλσξίζνπκε 

θαη νξηζκέλεο επξχηεξεο αξλεηηθέο φςεηο ηνπ φινπ θαηλνκέλνπ, φπσο απηέο 

πξνέθπςαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Θα πεξηνξηζηψ λα πσ φηη ζηα ρξφληα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, επνρή θαηά ηελ νπνία κεινπνηνχληαη θαη ε Πνιπδνχξε θαη ν 

Καξπσηάθεο, ε καδηθφηεηα ησλ κεινπνηήζεσλ είρε σο απνηέιεζκα απηέο λα γίλνπλ 

έλα είδνο κφδαο ή ζπξκνχ κε ακθίβνια, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα. Ο ζπξκφο απηφο ιεηηνχξγεζε πνιιαπιψο απνπξνζαλαηνιηζηηθά: γηα 

ηνπο ζπλζέηεο, γηα ηνπο ζηηρνπξγνχο θαη θπξίσο γηα ην κνπζηθφθηιν θνηλφ. Σν 

ηειεπηαίν ίζσο έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν ζχγρπζεο ψζηε αξθεηνί αλεηδνπνίεηνη 

αθξναηέο ηξαγνπδηψλ λα πηζηεχνπλ ζηηο κέξεο καο φηη θάπνηνη ζηηρνπξγνί (αο κελ 

πνχκε νλφκαηα) είλαη πνηεηέο θαη θάπνηνη πνηεηέο (π.ρ. ν Νίθνο Καββαδίαο) είλαη 

ζηηρνπξγνί. Χζηφζν ην πνιηηηζηηθφ θέξδνο απφ απηή ηε καθξά ηζηνξία ησλ 

κεινπνηήζεσλ πνπ μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 είλαη αδηακθηζβήηεηα πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ ηηο φπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεινπνηεηηθήο κφδαο πνπ 

αθνινχζεζε. 

 

                                                 
2
 Υάξεο Βξφληνο, «Mνπζηθή θαη πνίεζε (ζπγγεληθά πξνβιήκαηα)», Ποίηζη, ηρ. 8, Φζηλφπσξν-

Xεηκψλαο 1996. 


