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Γιορτινήατμόσφαιρα με τον Σκρουτζ
Τα «ΧριστουγεννιάτικαΚάλαντα»του Κ. Ντίκενς αποτελούν πλέον... παράδοση των εορτών

Του Ηλια Μαγκλινη

Ιστορίεςτζαζ
και πορτρέτα
Geoff Dyer, Κι όμως,
όμορφα... Ενα βιβλίο
για την Τζαζ.
Μετ. Δανάη Στεφάνου,
Πάπυρος, σελ. 296

«To μόνο βιβλίο για την τζαζ που έχω συστήσει
στους φίλους μου» έχει γράψει ο διάσημος Κιθ
Τζάρετ για το «Κι όμως, όμορφα... Ενα βιβλίο για
την τζαζ» του Λονδρέζου Τζεφ Ντάιερ (Geoff
Dyer, γενν. το 1958), τακτικού συνεργάτη της
Guardian, του Independent, του New Statesman,
του Esquire κ.ά. To βιβλίο εκδόθηκε το 1991 αποσπώντας
το Somerset Maugham Award και θεωρείται
ένα από τα σύγχρονα «κλασικό» βιβλία γύρω
από την τζαζ. No πούμε πρώτακατι νια τον
τίτλο του βιβλίου: «But Beautiful»: ένα οπό τα
standard τραγούδια που ανήκουν στην ευρεία οικογένεια
του λεγόμενου American Songbook. Η
σύνθεση είναι του Jimmy Van Heusen, οι στίχοι
του Johny Burke. To ερμήνευσε πρώτοςο Μπινγκ
Ανάγλυφο το κλίμα της βικτ
Αγγλίας στην εικονογράφηση του Ρόμπερτ Ινγκπεν, στη νέα έκδοση του βιβλίου του Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα».
Κρόσμπι το 1947, στην ταινία «Road to Rio»
και από τότε το έχουν ερμηνεύσει μεγάλοι
jazzmen, όπως οι σαξοφωνίστες Μηεν Ουέμπστερ,
φωτιά. Μυοχικοπαθήβ, και αυxapKns,
χή χη μορφή καχανάλωσηβ».
Apt Πέπερ (οι οποίοι αναφέρονται στο
Κάτι που φαίνεται από xis πληθωρικέε
και μονόχνωχοβ, σαν
'Γης ΟΛΓΑΕΣΕΛΛΑ
βιβλίο του Ντάιερ), ο μεγάλος πιανίστας Μπιλ
περιγραφέ5 των αγαθών:
στρείδι». Εχσι τον περιγράφει
Εβανς (που δυστυχώς δεν αναφέρεται) κ.ά.
Είναι μία από us χριοχουγεννιάχικεβ
«Υπήρχαν χεράσχια,
ο Ntikevs. Ώώί να γλυκάνει έvas
Ενα βιβλίο ιδιαίτερο. Ενα σύνολο αφηγήσεων
παραδόσειβ, μόνο που
σχρογγυλά, φουσκωμένα κοφίνια
ixxoios άνθρωποβ ακόμα
που θα μπορούσαν να είναι μυθοπλασία αλλά
αυτή είναι ένχυπη. Τα «Χριστουγεννιάτικα
και για χα Χριστούγεννα;
με κάστανα, που θύμιζαν
δεν είναι: όλα τα κείμενα βασίζονται οε πραγματικές
Τα χρία πνεύματα χων Χρισχουγέννων
γιλέκα εύθυμων ηλικιωμένων
Κάλαντα» του
ιστορίες μουσικών της τζαζ. Είναι όμως
Κάρολου Ντίκενβ, από to 1843
αναλαμβάνουν
κυρίων (...). Υπήρχαν ερυθρωπά,
να τον ξεναγήσουν σχο παρελθόν,
καφεχιά, πλατιά κρεμμύδια γραμμένα σαν να ήχαν μυθοπλασία. To «Κι όμως,
που γράφτηκαν και πρωχοκυκλοφόρησαν,
όμορφα» είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού
από χην Ισπανία, που
δεν έχουν σταματήσει
στο παρόν και σχο
που στον αγγλόφωνο χώρο χαρακτηρίζεται ως
γυάλιζαν από naxos σαν xous
να τυπώνονται και να μέλλον ιου. Τον κάνουν να ξαναδεί
non-fiction novel: αφηγήσεις που δεν είναι μεν
εκδίδονται. Κάθε χρόνο, κάθε
τα λάθη ιου, us αδικίεβ
Ionavous καλόγερους...».Παρ'
αποτέλεσμα επινόησης, n όλη τους αφηγηματική
Χριστούγεννα. Ο φιλάργυροε που έχει διαπράξει, xous ανθρώπους
όλα αυχά, δεν έκλεινε τα μάχια
τεχνοτροπία
όμως διαρθρώνεται με βάση τις
axis κοινωνία ανισόχηχεε,
iιου έχει ισοπεδώσει
συμβάσεις της λογοτεχνίας. Συνήθως, τέτοια κείμενα
με χη σκληρόχηχά ιου. Και κάποια
ιδιαίχερα ένχονε5 εκείνη
συνδυάζουν τη δημοσιογραφική έρευνα, το
χην εποχή, και σχο έργο χου
σχιγμή του δείχνουν χο
δοκίμιο, τη βιογραφία, την κριτική.
δικό χου μέλλον: έναν χάφο. Κι
καταγράφει αυτό χο χάσμα.
To βιβλίο του Ντάιερ χωρίζεται οε επτά ενότητες,
εκεί ο γερο-Σκρουχζ αντιδρά.
Γλαφυρές εικόνες
σε κάθε μία από τις οποίες σκιαγραφεί το πορτρέτο
Συνειδητοποιεί την αναλγησία
κάποιου μεγάλου μουσικού της τζαζ. Κλείνει
χου, μεχανιώνει για την πίκρα
Σ' αυτή χην έκδοση από τον
με μια άλλη μεγάλη ενότητα, n οποία επίσης
Εμπενίζερ Σκρουτζ σιχαίνεται
και χον πόνο που έχει σπείρει
«Παχάκη»χην εικονογράφηση
χωρίζεται σε επτά μέρη, όπου και μιλά σαν ιστορικός
τα Χριστούγεννα. Θεωρεί ότι είναι γύρω χου και αποφασίζει v' αλλάξει.
έχει κάνει ο πολυβραβευμένο»
της τζαζ, θίγοντας ζητήματα παράδοσης,επιρροών
μία ακόμη χαμένη μέρα από
Ρόμπερτ Ινγκπεν, 6ivovxas
και καινοτομιών.
πόλο γλαφυρά και πολύ τρυφερά
τα κέρδη ιου. «A δεν ήταν
Αυτή είναι n ισχορία χου
To βιβλίο του Ντάιερ είναι συναρπαστικό και για
napa έναβ aipixxoxt-pns auxos mo γνωστού απθ τα σύγχρονα
το κλίμα χων βικτωριανών
έναν... κακά λόγο: σχεδόν όλοι οι Jazzmen έζησαν
ο Σκρουτζ, που τα χέρια χου έλιωναν
παραμύθια. Και είναι γραμμένη
Χριστουγέννων.
βίους ταραχώδεις, μέσα στην αυτοκαταστροφή,
Και τόσα χρόνια μεχά, παρ'
σαν μυλόπετρα τα πάνχα.από έναν άνθρωπο που αγαπούσε
τις καταχρήσεις και τις ακρότητες. Αρτ Πέπερ,
Συνέθλιβε και έγδερνε
όχι διαβάζουμε μια γνωστή ιστορία,
πολύ xis γιορχέ5 χων Χρισχουγέννων,
«Οα
τιμώ
τα
Χριστούγεννα
με
ύλη
μου
την
καρδιά»,
λέει
ο
Σκρουτζ.
Τσετ Μπέικερ, Τζον Κολτρέιν. Μπαντ Πάουελ,
tous avGpGHiousauxos ο φθονερόε
εξακολουθούμε να χη
και με xis χρισχουγεννιάχικεε
είναι μερικά από τα ονόματα με τα οποίο ασχολείται
γερο-αμαριωλό5, ενώ
ισχορίεβ χου,
διαβάζουμε και εξακολουθεί
ο συγγραφέας - και είναι λίγοι μόνο από
xous αποσπούσε και xous άρπαζεKupitosχα «Χριστουγεννιάχικα σμένη με συναισθημαχικέβ και προκαλούσαν οι καινοτομία και να μαε γοηχεύει, να μαβ μαγεύει,
τους μουσικούς της τζαζ που ταλαιπωρήθηκαν
ό,χι μπορούσε! Σκληρό5 Κάλαντα» έκανε xous αναγνώσχε5αγαθοεργέε αξίεβ». Και κατι ακόμα:
οι υπερβάσεκ xns Biounxavutfis
να μαβ συγκινεί. Iaos, γιατί
και κοφχερόε σαν τσακμακόπετρα, χου «v' ανακαλύψουν ξανά
«Ο Ντίκενς λάτρευε την Enavaoxaans. To βιβλίο "Χριστουγεννιάχικα
όλοι θα θέλαμε να ήχαν αληθινό είτε με τις εξαρτήσεις είτε με την ψυχική και συναισθηματική
τους αστάθεια. «I got it bad and
που ποχέ από xis σπίθε5
τα Χριστούγεννα eosχην εορχή,
έντονη δραστηριότητα xns πόληε
Κάλανχα" είναι,
χο πνεύμα χων Χριστουγέννων.
that ain't good» που λέει κι ένα διάσημο κομμάτι
Tns δεν άναψε μια σπουδαία
n οποία είναι εμποχικαι χην αναστάχωση που καχά κάποιον χρόπο, ωδή σ' auτης τζαζ. Ετσι κι αλλιώς, n τζαζ είναι γεμάτη ιστορίες,
κι όχι μόνο τραγωδίες. Ο έξοχος σαξοφωνίστας
Πολ Ντέσμοντ (συνεργάτης του πιανίστα
Ντέιβ Μπρούμπεκ, συνθέτης του διάσημου «Take
Five») ήταν ο συγγραφέας ενός αυτοβιογραφικού
βιβλίου με τίτλο «Πόσοι είστε σε ένα κουαρτέτο;»
Ορκιζόταν ότι αυτή ήταν ερώτηση που στ'
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Στους δρόμους
Ελληνικό
αλήθεια του είχαν απευθύνει κάποτε...
Οι άρχοντες
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
του Βυζαντίου
της παρακμής
Χριστούγεννα
Ο Ντιουκ Ελινγκτον (ο οποίος παίζει κεντρικό ρόλο
οε όλο το βιβλίο - όπως και στην ιστορία της
του Κωνσταντίνου
του Βοσίλη Κατσαρού
διηγήματα
τζαζ) υπήρξε άνθρωπος πιο θετικός - αλλά αυτό
εκδ. Καλειδοσκόπιο
ι. Αγγελόπουλου
των Καρκαβίτσα,
Κόντογλου, Παπαδιαμάντη
δεν αναιρεί τη σαγήνη που τον περιβάλλει. Ο
Πώςμπορούσεςνα γίνεις γιατρός
εκδ. Εξάντας
Ντάιερ μας δίνει ακόμα έξοχα πορτρέτα των Λέστερ
σταβυζαντινόχρόνια;Η
Εναβιβλίοnou προσπαθεί
ya
εκδ. Μεταίχμιο
Γιανγκ, Τελόνιους Μονκ, τσαρλς Μίνγκους,
αποκρυπτογραφήσει
τους
Μπορείτενα τα διαβάσετε.
επιστήμηκαιοι ειδικότητεςο'
Κόλμαν Χόκινς. «Bewitched, bothered and
κύριουςμοχλούςτης εθνικής
ένα ενδιαφέρον,χρήσιμοκαι
αλλομπορείτεκαινα τα ακούσετε,
γοητευτικόβιβλίογια μικρούς
αφού n έκδοσησυνοδεύεται bewildered», όπωςλέει ένα άλλο αγαπημένο
καθυστέρησης
καιτις διαδρομές
τζαζ κομμάτι. Auto δηλαδή που αισθάνονται σι
και μεγάλους.Οψειςmc υγείας
i ης εκτεταμένηςδιαφθοράς
απόed με in φωνή
πιστοί της τζαζ - ακούγοντας την.
και όψεις της κοινωνίας.
στηδημόσιαακηνή.
του ΘωμάΚοροβίνη.

Τυπώνονται και εκδίδονται
κάθε χρόνο,
τα Χριστούγεννα.

Η συλλογή του Σαββάτου
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