Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
«Ντοσέντε» (Ρόλος και Θεωρία) *
« (…) Απιά, κε ηνλ ηόλν ηεο πνηεηηθήο κνπ θσλήο πνπ δελ έρεη νύηε απνρξώζεηο
μύινπ, νύηε ιαβύξηλζνπο δειεηήξηνπ, νύηε αξληά πνπ μαθληθά γίλνληαη καραίξηα
εηξσλείαο, ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο δώζσ έλα κάζεκα απιό γηα ην θξπκκέλν πλεύκα
ηεο πιεγσκέλεο Ιζπαλίαο. (…)
Ο Μαλνπέι Σόξξεο, έλαο κεγάινο θαιιηηέρλεο ηεο Αλδαινπζίαο, είπε θάπνηε
ζ΄ έλαλ άιιν ηξαγνπδηζηή: «Έρεηο θσλή, έρεηο ζηπι, όκσο πνηέ δε ζα πεηύρεηο γηαηί
δελ έρεηο θαζόινπ ληνπέληε».
΄ νιόθιεξε ηελ Αλδαινπζία, απ΄ ην βξάρν ηνπ Χαέλ κέρξη ην όζηξαθν ηνπ
Καληίζ, νη άλζξσπνη κηινύλ ζπλέρεηα γηα ην ληνπέληε θη όηαλ θαλεί, ην έλζηηθηό ηνπο
δελ ηνπο γειάεη πνηέ. Σν αλαγλσξίδνπλ ακέζσο. (…) Η γξηά ηζηγγάλα ρνξεύηξηα Λα
Μαιέλα θώλαμε θάπνηε αθνύγνληαο ηνλ Μπξατιόθζθπ λα παίδεη έλα θνκκάηη ηνπ
Μπαρ: «Όιε! Απηό έρεη ληνπέληε». Όκσο ν Γθινπθ, ν Μπξακο θ ν Νηαξηύο Μηιώ ηελ
έθαλαλ λα βαξεζεί. Κη ν Μαλνπέι Σόξξεο, πνπ κεο ζηηο θιέβεο ηνπ ηξέρεη
πεξηζζόηεξε θνπιηνύξα απ΄ ό,ηη ζ΄ νπνηνλδήπνηε άιινλ άλζξσπν πνπ γλώξηζα πνηέ,
αθνύγνληαο ηνλ ίδην ηνλ Νηε Φάιηα λα παίδεη ην «Ννθηνύξλν ληει Χελεξαιίθε», είπε
απηή ηε ζαπκαζηή θνπβέληα: «Ό,ηη έρεη καύξνπο ήρνπο έρεη Νηνπέληε». Καη δελ
ππάξρεη κεγαιύηεξε αιήζεηα. (…)
Απηνί νη «καύξνη ήρνη» είλαη ην κπζηήξην, νη ξίδεο πνπ απιώλνληαη θάησ
βαζηά ζην πινύζην ρώκα, γλσζηό κα θη άγλσζην ζε όινπο καο, απ΄ όπνπ όκσο
βγαίλεη ό,ηη αιεζηλό έρεη λα δείμεη ε ηέρλε. Ο Ιζπαλόο άλζξσπνο ηνπ ιανύ κίιεζε γηα
«καύξνπο ήρνπο» θαη ιέγνληαο απηό, ζπκθσλεί κε ηνλ κεγάιν Γθαίηε πνπ έδσζε ηνλ
νξηζκό ηνπ ληνπέληε όηαλ κηιώληαο γηα ηνλ Παγθαλίλη ηνπ απέδσζε «κηα κπζηήξηα
δύλακε πνπ όινη ληώζνπκε κα πνπ θαλέλαο θηιόζνθνο δελ εμήγεζε πνηέ».
Έηζη ην ληνπέληε είλαη κηα δύλακε θη όρη κηα ιεηηνπξγία, κηα πάιε θη όρη κηα
αθεξεκέλε έλλνηα. Άθνπζα θάπνηε έλα γέξν θηζαξίζηα, λα ιέεη: «Σν ληνπέληε δε
βξίζθεηαη ζην ιαξύγγη. Σν ληνπέληε αλεβαίλεη απ΄ ηηο γπκλέο παηνύζεο ησλ πνδηώλ».
Πνπ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη κηα ηθαλόηεηα, κα αιεζηλή κνξθή, αίκα, αξραία
θνπιηνύξα, ζηηγκή δεκηνπξγίαο.
Απηή ε «κπζηήξηα δύλακε πνπ όινη ληώζνπκε θαη πνπ θαλέλαο θηιόζνθνο δελ
εμήγεζε πνηέ», είλαη ην ίδην ην πλεύκα ηεο γεο. Δίλαη ην ίδην εθείλν ληνπέληε πνπ
θιόγηζε θη έθαλε ζηάρηεο ηελ θαξδηά ηνπ Νίηζε πνπ γύξεπε ηηο εμσηεξηθέο ηνπ
κνξθέο ζηε γέθπξα ηνπ Ρηάιην θαη ζηε κνπζηθή ηνπ Μπηδέ, ρσξίο πνηέ λ΄ αληηιεθζεί
πσο ην ληνπέληε πνπ θπλεγνύζε είρε πεδήζεη από ηνπο κπζηεξηαθνύο Έιιελεο ζηνπο
ρνξεπηέο ηνπ Καληίζ θαη ζηε ζηξαγγαιηζκέλε Γηνλπζηαθή θξαπγή ηνπ ηιβέξην ζαλ
ηξαγνπδάεη κηα ζεγγηξίγηα. (…)
Όρη . Σν ζθνηεηλό θη νιόηξεκν ληνπέληε γηα ην νπνίν κηιώ, είλαη απόγνλνο ηνπ
εύζπκνπ δαίκνλα ηνπ σθξάηε, όιν αιάηη θαη κάξκαξν, πνπ όξκεζε μέθξελα θη
άξρηζε λα ηζαγθξνπλάεη ηνλ θύξηό ηνπ ηε κέξα πνπ πήξε ην θώλεην. (…)
Κάζε ζθαιί πνπ αλεβαίλεη έλαο άλζξσπνο, ή όπσο ζα΄ ιεγε ν Νίηζε, έλαο
θαιιηηέρλεο, ζηνλ πύξγν ηεο ηειείσζήο ηνπ γίλεηαη ύζηεξα από ζθιεξή κάρε κ΄ έλα
*

Γηάιεμε πνπ έδσζε ν Ιζπαλόο πνηεηήο ζην ζπίηη ησλ θνηηεηώλ ζηε Μαδξίηε, ηελ
Άλνημε ηνπ 1930. [Φεληεξίθν Γθαξζία Λόξθα, «Νηνπέληε» (Ρόινο θαη Θεσξία),
κεηάθξαζε Οιπκπία Καξάγησξγα, Δθδόζεηο βηβιηνπσιείνπ «Δζηία», 19993].
Δπηκέιεηα επηινγήο θαη ζύλδεζεο απνζπαζκάησλ: Χάξε Αιεμάθε θαη Οιπκπία Καξάγησξγα

1

ληνπέληε. Όρη κ΄ έλαλ άγγειν όπσο έρνπλ πεη, νύηε κε κηα κνύζα.. Δίλαη αλάγθε λα
γίλεη απηό ην βαζηθό μερώξηζκα γηα λα θηάζεη θαλείο ζηελ θαξδηά ελόο έξγνπ.
Ο άγγεινο θαζνδεγεί θαη πξνηθίδεη κε δώξα, όπσο ν Άγηνο Ραθαήι, ή θξνπξεί
θαη ππεξαζπίδεη, όπσο ν Άγηνο Μηραήι, ή πξνεηδνπνηεί όπσο ν Άγηνο Γαβξηήι.
Ο άγγεινο κπνξεί λα ζακπώζεη αιιά δελ θαηαθέξλεη ηίπνηε πεξηζζόηεξν απ΄ ην λα
πεηάμεη αλάιαθξα πάλσ απ΄ ην θεθάιη ηνπ αλζξώπνπ. θνξπίδεη ηε ράξε ηνπ, θη ν
άλζξσπνο, ρσξίο θακηά ζρεδόλ πξνζπάζεηα δεκηνπξγεί, αγαπηέηαη, ρνξεύεη. (…)
Η κνύζα ππαγνξεύεη θαη πνπ θαη πνπ εκπλέεη. Σα όζα κπνξεί, είλαη ζρεηηθά
ιίγα γηαηί καθξαίλεη θη εμαληιείηαη ηόζν γξήγνξα – ηελ είδα δπν θνξέο –
αλαγθάζηεθα λα ηελ πεξηγξάςσ κε ηε κηζή θαξδηά ηεο από κάξκαξν. (…)
Ο άγγεινο θαη ε κνύζα έξρνληαη απ΄ έμσ. Ο άγγεινο ραξίδεη αθηηλνβνιία, ε
κνύζα δίλεη κνξθέο (ν Ηζίνδνο δηδάρζεθε απ΄ απηέο). Χξπζό θύιιν ή πηπρή ρηηώλα
ν πνηεηήο δέρεηαη ηα θαινύπηα έηνηκα, θαζηζκέλνο αλάκεζα ζηνπο ζάκλνπο ηεο
δάθλεο ηνπ. Σν ληνπέληε, όκσο, πξέπεη λα μππλάεη κέζα ζηα ίδηα ηα θύηηαξα ηνπ
αίκαηνο.
Πξέπεη λα ζπξώμνπκε καθξηά ηνλ άγγειν, λα δηώμνπκε κε θισηζηέο ηε κνύζα
θαη λα ράζνπκε ην θόβν πνπ καο γέκηδε ην βηνιεηί άξσκα πνπ αλαδίλεη ε πνίεζε ηνπ
δέθαηνπ όγδννπ αηώλα θαη ην ηεξάζηην ηειεζθόπην όπνπ απισκέλε πάλσ ζηνπο
θαθνύο βξίζθεηαη ε κνύζα ρισκή θη άξξσζηε από ηα ίδηα ηα όξηά ηεο.
Η αιεζηλή κάρε είλαη κε ην ληνπέληε. (…)
Γηα λα βξνύκε ην ληνπέληε δελ ππάξρεη ηίπνηε λα καο βνεζήζεη. Ούηε ράξηεο
νύηε «ζσζηνί ηξόπνη». Σν κόλν πνπ μέξνπκε είλαη πσο θαίεη ην αίκα ζαλ θνπαληζηό
γπαιί, πσο εμαληιεί, πσο ζβήλεη ηε γιπθηά γεσκεηξία πνπ κάζακε, πσο θισηζάεη όια
ηα ζηπι, πσο θάλεη ην Γθόγηα, δσγξάθν ηνπ γθξίδνπ, ηνπ αζεκέληνπ θη εθείλνπ ηνπ
ξνδ ζηελ θαιύηεξε αγγιηθή παξάδνζε λα δσγξαθίδεη κε ηηο γξνζηέο θαη ηα γόλαηα
ηξνκεξά καύξα θαηξάκηα. (…)
Οη κεγάινη θαιιηηέρλεο ηεο Βόξεηαο Ιζπαλίαο, είηε ρνξεύνπλ, είηε παίδνπλ
θηζάξα, είηε ηξαγνπδνύλ, μέξνπλ θαιά πσο ρσξίο ηνλ εξρνκό ηνπ ληνπέληε δελ
ππάξρεη αιεζηλή ζπγθίλεζε. Μπνξνύλ αλ ζέινπλ λα μεγειάζνπλ έλα νιόθιεξν
αθξναηήξην δίλνληαο ηελ εληύπσζε πσο θιέγνληαη από ληνπέληε, όπσο θαζεκεξηλά
γειηόκαζηε από δσγξάθνπο, ζπγγξαθείο θαη θαιιηηερληθά ξεύκαηα ρσξίο ίρλνο
ληνπέληε. Αλ όκσο πξνζέμεη θαλείο θαιά θαη δελ αθήζεη ηελ αδηαθνξία ηνπ λα ηνλ
παξαπιαλήζεη, αξγά ή γξήγνξα ε απάηε ζα μεζθεπαζηεί θαη ην ςεύηηθν
θαηαζθεύαζκα ηνπ ληνπέληε ζα ην βάιεη ζηα πόδηα.
Ο εξρνκόο ηνπ ληνπέληε πξνϋπνζέηεη πάληνηε κηα ξηδηθή αιιαγή όισλ ησλ
κνξθώλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε παιηέο βάζεηο. Φέξλεη καδί ηνπ έλα ζπλαίζζεκα
θξεζθάδαο εληειώο πξσηόγλσξν έηζη όπσο κνηάδεη κε θαηλνύξην ηξηαληάθπιιν, κε
ζαύκα, γελλώληαο ζην ηέινο έλα ζρεδόλ ζξεζθεπηηθό ελζνπζηαζκό.
΄ όινπο ηνπο αξαβηθνύο ρνξνύο θαη ηα΄ αξαβηθά ηξαγνύδηα ε παξνπζία ηνπ
ληνπέληε γίλεηαη δεθηή κε θξαπγέο: « Αιά! Αιά!», « Θεέ! Θεέ!», πνπ δε δηαθέξεη πνιύ
από ην ΄Οιε ηεο ηαπξνκαρίαο. Καη ζηα ηξαγνύδηα ηεο Βόξεηαο Ιζπαλίαο ε εκθάληζε
ηνπ ληνπέληε ραηξεηίδεηαη πάληα κε ηελ θξαπγή «Βίβα Νηηόο!» , « Ζήησ ν Θεόο!», κηα
βαζηά, αλζξώπηλε θαη ηξπθεξή θξαπγή επηθνηλσλίαο κε ην Θεό κέζα απ΄ ηηο πέληε
αηζζήζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ληνπέληε, πνπ ζπγθινλίδεη ηε θσλή θαη ην ζώκα ηνπ
ρνξεπηή, κηα αιεζηλή θαη πνηεηηθή θπγή απ΄ απηόλ ηνλ θόζκν, ην ίδην αγλή κε θείλε
πνπ νξζώλεη κέζα απ΄ ηνπο επηά θήπνπο ν αλεπαλάιεπηνο ζρεδόλ πνηεηήο ηνπ
δέθαηνπ έβδνκνπ αηώλα Πέληξν όην ληε Ρνράδ θη ν Άγηνο Ισάλλεο ηεο Κιίκαθνο
ζηελ ηαξαγκέλε ζθάια ηνπ ζξήλνπ ηνπ.
Δίλαη ινηπόλ θπζηθό, ζα θηάζεη απηή ε θπγή, λα λνηώζνπλ όινη ηελ επίδξαζή
ηεο – νη κπεκέλνη πνπ μέξνπλ πσο ην ζηπι κπνξεί λα θαηαθηήζεη θαη ην θζελόηεξν
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πιηθό, κα θη νη άιινη, νη ακύεηνη, πνπ λνηώζνπλ κηα απξνζδηόξηζηε αιιά πέξα γηα
πέξα απζεληηθή ζπγθίλεζε. Πξηλ από κεξηθά ρξόληα, ζ΄ έλα δηαγσληζκό ρνξνύ ζην
Χεξέζ ληε ια Φξνληέξα, κηα γξηά νγδόληα ρξνλώλ λίθεζε παλέκνξθεο γπλαίθεο θαη
θνξίηζηα κε κέζεο ζα λεξό, πςώλνληαο απιώο ηα ρέξηα, ξίρλνληαο πίζσ ην θεθάιη θαη
θηππώληαο ηα πόδηα ζηα ζαλίδηα. (…) Αλάκεζα ζε κνύζεο θαη αγγέινπο, αλάκεζα ζε
θαιινλέο θνξκηνύ θαη θαιινλέο ρακόγεινπ, ην εηνηκνζάλαην ληνπέληε, ζέξλνληαο ηα
θηεξά ηνπ ηα θηηαγκέλα από ζθνπξηαζκέλα καραίξηα, δε γηλόηαλ παξά λα ληθήζεη –
θαη λίθεζε.
Όιεο νη Σέρλεο κπνξνύλ λα΄ ρνπλ ληνπέληε. Σν πεδίν όκσο είλαη πην πινύζην
ζηε κνπζηθή, ζην ρνξό θαη ζηελ πνίεζε πνπ απαγγέιιεηαη, γηαηί απαηηνύλ γηα
εξκελεπηή έλα ζώκα δσληαλό – είλαη κνξθέο πνπ γελληνύληαη θαη πεζαίλνπλ
αθαηάπαπζηα θαη θαζνξίδνληαη από έλα αθξηβέο παξόλ.
Σν ληνπέληε επηδξά πάλσ ζην ζώκα ηεο ρνξεύηξηαο όπσο ν άλεκνο πάλσ ζηελ
άκκν. Με καγηθέο δπλάκεηο κεηακνξθώλεη έλα απιό θνξίηζη ζε θεγγαξόπιεθηε
παξαιπηηθή, θάλεη έλα ηζαθηζκέλν γεξνδεηηάλν πνπ γπξίδεη ηηο ηαβέξλεο λα θνθθηλίδεη
ζαλ έθεβνο, θξύβεη κέζα ζε καθξηέο πιεμίδεο ην άξσκα ηνπ ιηκαληνύ ηε λύρηα θαη
θάζε ζηηγκή εκπλέεη ζηα ρέξηα θηλήζεηο πνπ γέλλεζαλ ηνπο ρνξνύο όισλ ησλ θαηξώλ.
Μα αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ην ληνπέληε δελ επαλαιακβάλεηαη πνηέ, όπσο ηα
ζρήκαηα ηεο ζάιαζζαο δελ επαλαιακβάλνληαη πνηέ ζηε ζύειια. (…)
Δίλαη θαλεξό πσο θάζε ηέρλε έρεη ην δηθό ηεο μέρσξν ληνπέληε. Όια όκσο
ελώλνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην ζεκείν όπνπ πξνβάιινπλ νη «καύξνη ήρνη» ηνπ Μαλνπέι
Σόξεο, ύζηαηε ύιε, αδέζπνηε θη νιόηξεκε θνηλή βάζε ηνπ κνπζακά – «καύξνη ήρνη»
πνπ πίζσ ηνπο αλαθαιύπηνπκε ηξπθεξά αδειθσκέλα, εθαίζηεηα, κεξκήγθηα,
δέθπξνπο θαη ηε κεγάιε λύρηα λα δώλεη ζθηρηά ζηε κέζε ηεο ην Γαιαμία.
Κπξίεο θαη Κύξηνη: έζηεζα ηξεηο αςίδεο θαη κε ρέξη αδέμην ηνπνζέηεζα πάλσ
ηε κνύζα, ηνλ άγγειν θαη ην ληνπέληε.
Η κνύζα κέλεη αθίλεηε. Μπνξεί λα θξαηήζεη ηνλ πνιύπηπρν ρηηώλα ηεο, ηα
αγειαδίζηα κάηηα ηεο πνπ αηελίδνπλ ηελ Πνκπεία ή ηελ πιαηηά κύηε κε ηα ηέζζεξα
πξόζσπα πνπ ηεο έδσζε ν θίινο ηεο ν Πηθάζζν.
Ο άγγεινο κπνξεί λα αλεκίζεη ζηα καιιηά πνπ δσγξάθηζε ν Αληνλέιιν ληε
Μεζζίλα ή λα θηεξνπγίζεη ζηηο πηπρέο ηνπ Λίππη θαη ζην βηνιί ηνπ Μαζζνιίλν θαη ηνπ
Ρνπζζώ.
Μα ην ληνπέληε; Πνύ είλαη ην ληνπέληε; Μέζα από ηελ άδεηα αςίδα πςώλεηαη
έλαο άλεκνο ηνπ λνπ πνπ πλέεη αθαηάπαπζηα πάλσ από ηα θεθάιηα ησλ λεθξώλ ζε
κηα αηειείσηε αλαδήηεζε γηα θαηλνύξηα ηνπία θη αλππνςίαζηνπο ηόλνπο. Έλαο
άλεκνο πνπ κπξίδεη ζάιην παηδηνύ, θξεζθνθνκκέλν ρνξηάξη θαη πέπιν κέδνπζαο
αγγέιινληαο ην αηώλην βάπηηζκα ησλ ληνγέλλεησλ πξαγκάησλ».

Άλνημε, 1930
Φεληεξίθν Γθαξζία Λόξθα
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