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Μουσικές Διαδρομές

Κ ορυφαίος ανάμεσα σε κορυφαίους; Πρωτοπόρος μεταξύ πρωτοπόρων; Όπως 

και να τον αποκαλέσεις, κανείς δεν θα σου καταλογίσει υπερβολή ή φανφαρο-

νισμό. Ο ψηλόλιγνος μυστηριώδης τύπος με τα μπερεδάκια και το μυτερό μου-

σάκι, κατά κόσμον Thelonious Monk, στις δύο μόλις πλήρεις δεκαετίες της πα-

ρουσίας του στα δρώμενα πρόλαβε να αφήσει με τον πλέον πειστικό τρόπο το στίγμα του στην 

τζαζ ανθολογία. Είτε ως συνθέτης κομματιών - συμβόλων του είδους σαν τα Round Midnight 

και Staight, No Chaser, είτε ως σολίστ του πιάνου, ο Thelonious Sphere Monk υπήρξε ένας τι-

τάνας του bop και κατ‘ επέκταση της δημιουργικής jazz. 

Μετά από μια γεμάτη δεκαετία στις Prestige και Riverside, ο Μονκ υπέγραψε ένα πολυετές 

συμβόλαιο για την mainstream Columbia Records στις αρχές του 60. Στα έξι χρόνια του δίπλα 

στον παραγωγό Teo Macero ο Monk έγραψε κάποιους από τους σπουδαιότερους δίσκους της 

καριέρας του, με κορυφαίους κατά πολλούς τα Monk’s Dream (1963) και It’s Monk’s Time (1964). 

Σε αμφότερα τα άλμπουμ συμμετέχει ο τενόρος Charlie Rouse, αλλάζει όμως η ρυθμική ομάδα 

καθώς στις θέσεις των John Ore και Frankie Dunlop συμπράττουν στο δεύτερο οι Butch Warren 

και Ben Riley σε μπάσο και τύμπανα αντίστοιχα. Ο δίσκος αποτελείται από τρία originals του 

Monk και τρεις διασκευές. Ο άκρως ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του καλλιτέχνη γίνεται αντιληπτός 

από την εισαγωγή κιόλας του Lulu’s Back in Town, τραγούδι που ήταν μια μεγάλη επιτυχία του 

Fats Waller από τα μέσα των thirties. Ο Monk αρπάζει από τα μαλλιά το εύθυμο swing του 

κομματιού και το απογειώνει με τον μοναδικό του τρόπο σε μια μακρόσυρτη σόλο εισαγωγή 

που είναι γραμμένη στο δεξί κανάλι, για να καλωσορίσει έπειτα τους τρεις συμπαίκτες του που 

γεμίζουν την σκηνή και ειδικότερα τον Rouse που χαρίζει ένα πλούσιο σε τόνο και μπρίο σόλο 

με το τενόρο του και τον Riley που δίνει ένα σόλο ντραμς ρεσιτάλ πριν ο Μονκ κλείσει το κομ-

μάτι με τον τρόπο που το άρχισε, σολάροντας δηλαδή. Σόλο πιάνο είναι και το επόμενο τραγού-

δι του δίσκου, το στάνταρντ Memories of You, στο οποίο η ανορθόγραφη ιδιοσυγκρασία του 

Monk θέλγει και προκαλεί ταυτόχρονα. Η πλευρά κλείνει με το Stuffy Turkey, ένα δυναμικό bop 

με θαυμάσιο σαξόφωνο και παιχνιδιάρικο πιάνο. Το δωδεκάλεπτο Brake’s Sake είναι μια 

σύνθεση του Monk που επιτρέπει διαδοχικά σόλο στους τέσσερις παίκτες, αρχή γενομένης από 

τον Rouse ο σκληρός τόνος του οποίου θυμίζει σε σημεία τον Sonny Rollins. Ακολουθεί το αι-

ρετικό πιάνο του Monk που σύντομα δίνει χώρο στον Butch Warren, με το απόλυτο κλου να 

έρχεται από το αριστερό κανάλι που γεμίζει με το δυναμικό παίξιμο στα τύμπανα του Ben Riley. 

Bop στα καλύτερα της. Σόλο πιάνο για δεύτερη φορά, για χάρη του Nice Work If You Can Get It 

των αδερφών Gershwin και το swing αναδύεται εκ νέου χαρωπό και συνάμα απρόβλεπτο! Με 

το original Shuffle Boil κλείνει ο δίσκος. Πρόκειται για ένα ρυθμικό κομμάτι με πρωταγωνιστή 

τον Charlie Rouse που συνδιαλέγεται γοητευτικά με τον Monk, τη στιγμή που η ρυθμική δυάδα 

προσθέτει τον απαιτούμενο όγκο και  περίσσιο πάθος.

 Η Speakers Corner επανέκδοσε μέσα στο 2012 τούτο το σημαντικό άλμπουμ σε βαρύ βινύλιο 

180 γραμμαρίων. Η εργασία της εκλεκτικής γερμανικής ετικέτας είναι εξαιρετική. Η στερεο-

φωνική εικόνα είναι μεγάλη και αέρινη, τα δυναμικά σώματα επαρκή, η διαφάνεια καθοριστική 

και τα μεσοϋψηλά μαλακά και ξεκούραστα ακόμα και στις πολύ ψηλές στάθμες ακρόασης. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η ακουστική του κοντραμπάσου και φυσικά η ροή του πιάνου που ειδικά 

στα δυο σόλο κομμάτια είναι κορυφαίου επιπέδου. 
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