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George Gershwin 
          Ο George Gershwin,  

γεννημένος στις 26 

Σεπτεμβρίου του 1898 στο 

Brooklyn στη Νέα Υόρκη , 

ήταν ένας από τους πιο 

σημαντικούς και δημοφιλείς 

Αμερικανούς συνθέτες όλων 

των εποχών. Ήταν επίσης 

τραγουδοποιός και πιανίστας, 

δημιουργός πολλών έργων για 

το μουσικό θέατρο και τον 

κινηματογράφο και συνέβαλε 

σημαντικά στη διαμόρφωση της τζαζ στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1920. Έγραψε 

πρωτίστως για το μουσικό θέατρο του Broadway, αλλά εξαιρετικά σημαντικές είναι 

και οι ορχηστρικές συνθέσεις και τα κομμάτια για πιάνο. Τα έργα του αποτελούν την 

επιτομή του συνδυασμού της κλασικής μουσικής με την τζαζ. Συνεπώς, στις 

συνθέσεις του συνδυάζει τις τεχνικές και τις μορφές της κλασικής μουσικής με τις 

στιλιστικές αποχρώσεις και τις τεχνικές της pop μουσικής και της τζαζ.   

 

 

 Πρώιμη καριέρα και επιρροές 

 

          Ο Gershwin ήταν ο δεύτερος γιος Ρώσων Εβραίων μεταναστών. Ο πατέρας του 

Moshe Gershwin με τη μητέρα του απέκτησαν συνολικά 4 παιδιά. Αν και το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του δεν ήταν στενά δεμένο με τη μουσική,  ο 

ίδιος άρχισε να ενδιαφέρεται γι’ αυτή,  μέσω της έκθεσής του σε δημοφιλείς  

κλασικές συνθέσεις που άκουγε στο σχολείο. Ξεκίνησε τη μουσική του εκπαίδευση 

στην ηλικία των 11 ετών, όταν η οικογένειά του αγόρασε ένα μεταχειρισμένο  πιάνο, 

το οποίο αρχικά προοριζόταν για χρήση από τον μεγαλύτερο αδερφό του, Ira. Όταν ο 

George εξέπληξε τους πάντες, παίζοντας με ροή ένα γνωστό τραγούδι, το οποίο είχε 

μάθει μόνος, οι γονείς του αποφάσισαν ότι ο George ήταν το μέλος της οικογένειας 

που έπρεπε να λάβει μαθήματα. Έτσι, έγινε μαθητής του διακεκριμένου πιανίστα και 

δασκάλου, Charles Hambitzer, ο οποίος μύησε τον νεαρό μαθητή του στον κόσμο της 

κλασικής μουσικής, συνοδεύοντάς τον σε κοντσέρτα αλλά και μέσα από τη 

διδασκαλία κλασικών έργων στο πιάνο, συνθετών όπως ο Frédéric Chopin και ο 

Franz Liszt. Ο Hambitzer εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τις δυνατότητες του 

Gershwin που αρνήθηκε την πληρωμή για τα μαθήματα και μάλιστα έγραψε σε μια 

επιστολή προς την αδερφή του, “Έχω έναν νέο μαθητή που θα μείνει στην ιστορία. Το 

αγόρι είναι ιδιοφυΐα”.  
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          Ο Gershwin συνέχισε να 

διευρύνει τις μουσικές του 

γνώσεις και να εξελίσσει τον 

τρόπο σύνθεσής του καθ 'όλη 

τη διάρκεια της καριέρας του, 

με διαφορετικούς μέντορες 

όπως οι ιδιότυποι Αμερικανοί 

συνθέτες Henry Cowell και 

Wallingford Riegger, ο 

διακεκριμένος παραδοσιακός 

Edward Kilenyi και ο Joseph 

Schillinger, μουσικός 

θεωρητικός γνωστός για τη μαθηματικά θεμελιωμένη προσέγγισή του στη σύνθεση. 

Αφού εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών, ο Gershwin κέρδιζε χρήματα 

παίζοντας σε νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης. Η πιο σημαντική δουλειά του 

εκείνη την περίοδο ήταν η θητεία του ως  διαφημιστής τραγουδιών (πιθανότατα ήταν 

ο νεότερος στο Tin Pan Alley),  παρουσιάζοντας παρτιτούρες για την εκδοτική 

εταιρεία Jerome Remick. Σε μια εποχή όπου οι πωλήσεις παρτιτούρων καθόριζαν τη 

δημοτικότητα ενός τραγουδιού, οι song pluggers (= / διαφημιστές τραγουδιών-που 

είναι οι μουσικοί που παρουσιάζουν συνθέσεις σε ομάδες ηχογράφησης και 

δισκογραφικές εταιρίες, με την ελπίδα ότι κάποια από αυτές θα γίνει επιτυχία) όπως ο 

Gershwin δούλευαν πολλές ώρες, παίζοντας μελωδίες στο πιάνο, με την ελπίδα ότι θα 

προσέλκυαν πιθανούς πελάτες. Η πολύωρη και καθημερινή εξάσκησή του στην 

εκτέλεση τραγουδιών επέδρασσε ευεργετικά στο παίξιμό του, το οποίο βελτιώθηκε 

σημαντικά μέσα από την εμπειρία που αποκτούσε.  

          Ενώ ήταν ακόμη στην εφηβεία του, ο Gershwin ήταν γνωστός ως ένας από 

τους πιο ταλαντούχους πιανίστες στην περιοχή της Νέας Υόρκης και σύντομα 

συνόδευε με το πιάνο δημοφιλείς τραγουδιστές της εποχής και εργάστηκε ως 

πιανίστας  στο musical του Broadway. Εκείνη την περίοδο, 

ξεκίνησε να γράφει τα δικά του τραγούδια. Το 1916 

συνέθεσε το πρώτο του τραγούδι που τιτλοφορείται, "When 

You Want 'Em You Can't Get' Em (When You Have 'Em 

You Don't Want' Em)",  καθώς και την πρώτη του σόλο 

σύνθεση πιάνου, " Rialto Ripples", τα οποία και 

δημοσιεύθηκαν. Σύντομα άρχισε να αναγνωρίζεται για τις 

ικανότητές του στη σύνθεση και ως επακόλουθο να τραβά 

την προσοχή  διασημοτήτων του Brodway, όπως ο  συνθέτης 

οπερέτας, Sigmund Romberg που συμπεριέλαβε ένα από τα 

τραγούδια του Gershwin στο “The Passing Show” του 1916. 

Αυτές οι πρώτες εμπειρίες του, αύξησαν σημαντικά τη γνώση του για την τζαζ και 

την pop μουσική. Απολάμβανε ιδιαίτερα τα τραγούδια του Irving Berlin και του 

Jerome Kern - αναφερόμενος στον Berlin ως “ο Franz Schubert της Αμερικής” και 

δηλώνοντας ότι ο  Kern ήταν “ο πρώτος συνθέτης που με έκανε να συνειδητοποιήσω 

ότι η πιο δημοφιλής μουσική ήταν κατώτερης ποιότητας και ότι η μουσική κωμωδία 

ήταν πολύ καλύτερης ποιότητας” - και εμπνεύστηκε από τη δουλειά τους. Το 1919, ο 

διασκεδαστής  Al Jolson ερμήνευσε το τραγούδι του Gershwin “Swanee” στο musical 
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Sinbad, το οποίο έγινε μια τεράστια επιτυχία, πουλώντας πάνω από δύο εκατομμύρια 

δίσκους.  

 

            Στις 26 Μαΐου, της ίδιας χρονιάς, 

πρεμιέρα έκανε το musical “La La Lucille”  

σε μουσική εξολοκλήρου γραμμένη από τον 

Gershwin.  Τα δημοφιλέστερα τραγούδια του  

είναι  το “The Best of Everything”, “Nobody 

but You”και “Tee-Oodle-Um-Bum-Bo”. 

Επίσης το 1919, ο Gershwin συνέθεσε το 

πρώτο του κλασικό έργο, το “Νανούρισμα”- 

“Lullaby” για ένα  κουαρτέτο εγχόρδων.  Το 

“Lullaby”  είναι μια άσκηση στην αρμονία 

που συνέθεσε ο Gershwin για τον Kilenyi, 

μολαταύτα η ντελικάτη ομορφιά του Lullaby 

υπερβαίνει την ακαδημαϊκή του προέλευση. 

Ο Ira Gershwin δημοσίευσε το έργο, το 

οποίο έχει γίνει αγαπημένο  κομμάτι 

ανάμεσα στα κουαρτέτα εγχόρδων και  τις 

συμφωνικές ορχήστρες, αρκετά χρόνια μετά 

το θάνατο του George. 

 

 

 

 Rapsody  in Blue 

          Κατά τα επόμενα χρόνια, ο Gershwin συνέθεσε 

τραγούδια για διάφορες παραγωγές του Broadway και 

θεατρικές παραστάσεις.  Από το 1920 έως το 1924 συνέθεσε 

παρτιτούρες για το show “Scandal”s  του George White, όπως  

τα “I’ll Build a Stairway to Paradise” and “Somebody Loves 

Me”.  Για την παραγωγή Scandals του 1922, ο Gershwin 

έπεισε τον παραγωγό White να ενσωματώσει  στην παράσταση 

μια τζαζ όπερα μιας πράξης. Αυτό το έργο, “Blue Monday” 

(αργότερα επεξεργάστηκε και πήρε τον τίτλο “135th Street” ), 

έτυχε κακής αποδοχής και αφαιρέθηκε από το show από την 

πρώτη κι όλας παράσταση. 

 

          Παρ’ολ’αυτά ο μαέστρος που διηύθυνε την ορχήστρα για την παράσταση, Paul 

Whiteman εντυπωσιάστηκε από το κομμάτι. Αυτός και ο Gershwin  είχαν έναν κοινό 

στόχο-να κάνουν την τζαζ μουσική άξια σεβασμού, η οποία το 1922 εξακολουθούσε 

να θεωρείται, όπως γίνεται φανερό σε ένα άρθρο της Νέας Υόρκης, ως 
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“εξευτελιστική- ταπεινωτική, παθολογική, νευροερεθιστική” . Για το σκοπό αυτό, στα 

τέλη του 1923 ο Whiteman ζήτησε από τον Gershwin να συνθέσει ένα κομμάτι για 

μια επερχόμενη συναυλία  με τίτλο, "An Experiment in Modern Music" στο Aeolian 

Concert Hall της Νέας Υόρκης. Λέγεται πως ο Gershwin ξέχασε την υποχρέωσή του 

αυτή μέχρι τις αρχές  του Ιανουαρίου του1924, όταν διάβασε ένα άρθρο εφημερίδας 

που ανακοίνωνε ότι η συναυλία του Whiteman στις 12 Φεβρουαρίου θα περιλαμβάνει 

μια σημαντική νέα σύνθεση του Gershwin. Γράφοντας με  γοργό ρυθμό προκειμένου 

να τηρήσει την προθεσμία, ο Gershwin συνέθεσε το “Rhapsody in Blue”, ίσως το πιο 

γνωστό έργο του, σε διάστημα τριών εβδομάδων. 

 

          Εξαιτίας της βιασύνης με την οποία γράφτηκε, το Rhapsody in Blue ήταν 

κάπως ημιτελές στην πρεμιέρα του. Ο Gershwin αυτοσχεδίασε μεγάλο μέρος του,  

σόλο στο πιάνο κατά τη διάρκεια της παράστασης και ο μαέστρος Whiteman έπρεπε 

να βασιστεί σε ένα νεύμα από τον 

Gershwin για να υποδείξει την 

ορχήστρα το τέλος του σόλο. Παρ 'όλα 

αυτά, το κομμάτι γνώρισε μεγάλη 

επιτυχία και θερμή αποδοχή από το 

κοινό και τους κριτικούς και έκανε τον 

Gershwin παγκοσμίως γνωστό. Το 

επαναστατικό έργο του ενσωμάτωνε 

χαρακτηριστικά στοιχεία του τζαζ 

ιδιώματος (μπλε νότες, ρυθμοί με 

συγκοπή, ονοματοποιημένα ορχηστρικά 

εφέ( ονοματοποιία: σχηματισμός μιας 

λέξης της οποίας ο ήχος μιμείται αυτό που η λέξη σημαίνει, π.χ. γαβ- το γάβγισμα του 

σκύλου) σε ένα συμφωνικό πλαίσιο . Ο ίδιος ο Gershwin στοχάστηκε αργότερα 

σχετικά με το έργο. Ακολουθούν οι σκέψεις του:  

 

          “Υπήρχαν τόσες πολλές συζητήσεις  για τους περιορισμούς της τζαζ,  πόσω 

μάλλον για τις λάθος αντιλήψεις σχετικά με τη λειτουργία της. Η τζαζ, είπαν, έπρεπε να 

είναι σε αυστηρό χρόνο. Έπρεπε να προσκολληθεί σε χορευτικούς ρυθμούς. Αποφάσισα, 

αν ήταν δυνατόν, να  ξεκαθαρίσω αυτήν την εσφαλμένη αντίληψη με ένα δυνατό 

χτύπημα… Δεν υπήρχε κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο στο μυαλό μου, καμία δομή στην οποία 

να συμμορφώνεται η μουσική μου. Το “Rhapsody in Blue”, βλέπετε, ξεκίνησε ως 

σκοπός και όχι ως σχέδιο.” 

 

          Σε αντίθεση με τα περισσότερα σημαντικά έργα 

του, το “Rhapsody in Blue”, δεν ενορχηστρώθηκε από τον 

ίδιο, αλλά από τον Ferde Grofé για συμφωνική ή τζαζ 

ορχήστρα. Αποτελεί μία από τις πλέον ηχογραφημένες 

ορχηστρικές συνθέσεις του 20ου αιώνα.  
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 Δημοφιλή τραγούδια του George Gershwin 

 

          Η δεκαετία 1924-1934 υπήρξε κατά κύριο λόγο 

μία περίοδος ευμάρειας για τον Gershwin, κατά την 

οποία αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη φήμη, 

καταλαμβάνοντας μοναδική θέση μεταξύ των 

Αμερικανών συνθετών της εποχής. Την ίδια περίοδο 

ταξίδεψε αρκετά και γνωρίστηκε με σημαντικούς 

συνθέτες σύγχρονης κλασικής μουσικής, όπως οι 

Sergei Prokofiev, Maurice Ravel και  Alban Berg. 

  

           Για το υπόλοιπο της καριέρας του, ο Gershwin 

αφοσιώθηκε τόσο στη δημιουργία  δημοφιλών 

τραγουδιών, όσο και σε ορχηστρικές συνθέσεις . Τα 

Brodway shows της δεκαετίας του '20 και του '30 

περιελάμβαναν πολλά τραγούδια που έγιναν εξαιρετικά 

γνωστά όπως τα: "Fascinating Rhythm", "Oh, Lady Be 

Good", "Sweet and Low-Down", "Do, Do, Do", "Someone 

to Watch Over Me ", " Strike Up the Band "," The Man I 

Love "," S Wonderful "," I 

Have a Crush on You "," Bidin 

'My Time","Embraceable You 

"," But Not for Me", "Isn't It a 

Pity"  και "Of Thee I Sing ". Το τελευταίο, αποτέλεσε 

τολμηρή πολιτική σάτιρα, για την οποία ο Ira Gershwin 

μοιράστηκε το Βραβείο Pulitzer με τους λιμπρετίστες 

George S. Kaufman και Morrie Ryskind.  

          Συνέθεσε επίσης αρκετά τραγούδια για ταινίες του 

Hollywood, όπως το "Let's   Call the Whole Thing Off", 

"They All Laughed", "They Can't Take That Away Me 

Me", "A Foggy Day", "Nice Work if You Can Get It"," 

Love Walked In "και" Love Is Here to Stay ".  

          Στιχουργός των περισσότερων υπήρξε ο αδελφός 

του, Ira, του οποίου οι πνευματώδεις στίχοι (συχνά 

ενσωματώνοντας αργκό εκφράσεις και λογοπαίγνια) 

αναγνωρίζονται εξίσου με τις μελωδίες του George 

Gershwin. Οι αδελφοί Gershwin είχαν μια πρωτότυπη 
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προσέγγιση όσον αφορά τη συγγραφή τραγουδιών, καθώς  πρώτα ο  George συνέθετε 

τις  μελωδίες  κι έπειτα ο αδερφός του πρόσθετε στίχους. Η μουσική φαντασία του 

ήταν εξαιρετικά καλή, γεγονός που τον έκανε ικανό να συνθέτει  αριστουργήματα, 

μετά από μερικά λεπτά αυτοσχεδιασμού. Άλλες φορές, βυθιζόταν στα πεντάγραμμά 

του που συγκέντρωνε με την πάροδο του χρόνου (κάποτε μάλιστα είπε, “Έχω 

περισσότερες μελωδίες στο μυαλό μου από ότι θα μπορούσα να γράψω σε χαρτί σε 

εκατό χρόνια”) και εξωράΐζε μια παλιά μελωδία που είχε ονομάσει «gt» (good tune). 

Στη συνέχεια, ο Ira θα περνούσε μια εβδομάδα ή περισσότερες, έτσι ώστε να βρει 

ταιριαστούς στίχους και να βελτιώσει κάθε μια γραμμή (στο βαθμό που είχε το 

παρατσούκλι "The Jeweller" από άλλους τραγουδοποιούς) μέχρι να μείνει 

ικανοποιημένος. 

 

          Μία από τις πιο γνωστές συνεργασίες των Gershwins, το " I Got 

Rhythm",εισήχθη από τον Ethel Merman στο musical Girl Crazy (1930). Το επόμενο 

έτος, ο Gershwin έγραψε μια μακροσκελή, περίτεχνη διασκευή του τραγουδιού, και 

στα τέλη του 1933 δημιούργησε παραλλαγές του κομματιού για πιάνο και ορχήστρα. 

Οι παραλλαγές "I Got Rhythm" έγιναν από τότε ένα από τα πιο πολύ εκτελεσμένα 

ορχηστρικά έργα του Gershwin. Επιπλέον, η δομή του "I Got Rhythm" έχει γίνει η 

δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη αρμονική πρόοδος στον αυτοσχεδιασμό στη 

τζαζ, μετά από αυτή των παραδοσιακών μπλουζ. 

          Η παρτιτούρα του Gershwin για το "I 

Got Rhythm" ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου 

έργου που ξεκίνησε το 1931, του “Songbook” 

του George Gershwin που ήταν μια συλλογή 

από τις αγαπημένες μελωδίες του Gershwin 

μεταξύ των πολλών επιτυχιών του. 

Περιελάμβανε τις παραλλαγές  του ίδιου του 

συνθέτη που σχεδιάστηκαν "για τον άνω του 

μετρίου πιανίστα". Τα έργα αυτά, τα οποία 

προσφέρουν μια ξεκάθαρη εικόνα του 

μουσικού στυλ του συνθέτη, έχουν γίνει 

βασικά κομμάτια συναυλίας για αρκετούς γνωστούς πιανίστες και περιστασιακά 

έχουν προσαρμοστεί σε πλήρεις διασκευές για ορχήστρα.  

 Άλλα έργα για ορχήστρα 

          Το 1925, ο Walter Damrosch τού ανέθεσε τη σύνθεση ενός κοντσέρτου, για τη 

συμφωνική ορχήστρα της Νέας Υόρκης.  «Αυτό έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη από την 

πλευρά τους καθώς δεν είχα γράψει ποτέ τίποτα για συμφωνία… άρχισα να γράφω το 

κονσέρτο στο Λονδίνο, αφού αγόρασα τέσσερα ή πέντε βιβλία για τη μουσική δομή για 

να μάθω ποια ήταν η μορφή του κονσέρτου! », ήταν οι σκέψεις του σχετικά με αυτή 

την πρόταση. Για το σκοπό αυτό, ο Gershwin ολοκλήρωσε το “Concerto in F” (1925), 

έργο για πιάνο και ορχήστρα που αποτελείται από τρία μέρη (Allegro, Adagio - 

Andante con moto και Allegro agitato).Το πρώτο μέρος ακολουθεί τη δομή 

(παρουσίαση, ανάπτυξη και ανακεφαλαίωση) της σονάτας και διαθέτει θέματα και 

ρυθμούς από το δημοφιλές “Charleston ”. Το δεύτερο μέρος, σύμφωνα με τον 

μαέστρο Walter Damrosch , ο οποίος διηύθυνε την πρεμιέρα του έργου, είναι μια 
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αργή προσαρμογή της εξέλιξης των blues. Τέλος, το τρίτο μέρος εισάγει νέα θέματα 

και στη συνέχεια επιστρέφει στα αρχικά. Αν και δεν γνώρισε την ίδια αποδοχή σε 

σύγκριση με το “Rhapsody in Blue”, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του 

και αποτελεί πιθανώς το πιο δημοφιλές κοντσέρτο για πιάνο Αμερικανού συνθέτη.  

 

          Το συμφωνικό ποίημα “An American in Paris” είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής 

ορχηστρική σύνθεση του Gershwin και είναι εμπνευσμένο από τα ταξίδια του 

συνθέτη στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Αντανακλά τις 

εντυπώσεις του από τα ταξίδια του και απεικονίζει 

μουσικά την ατμόσφαιρα της πόλης όπως την  

εισέπραξε ο ίδιος. Η πρόθεσή του με το έργο ήταν 

να "απεικονίσει τις εντυπώσεις ενός Αμερικανού 

επισκέπτη στο Παρίσι καθώς κάνει βόλτες στην 

πόλη, ακούει διάφορους θορύβους του δρόμου και 

ζει μέσα στη γαλλική ατμόσφαιρα". Προκειμένου, 

λοιπόν να δώσει μια αίσθηση αληθοφάνειας, 

ενσωμάτωσε στο έργο ήχους κόρνας γαλλικών 

ταξί.  Η αρμονική δομή του “An American in 

Paris”, αφενός μεν έχει τις ρίζες της στις 

παραδόσεις του μπλουζ (ιδιαίτερα στο μεσαίο  

μέρος, “Homesick Blues”), αφετέρου δε οι 

σολίστες συχνά καλούνται να “τραβήξουν” 

συγκεκριμένες νότες  όπως οι μουσικοί της τζαζ 

της δεκαετίας του 1920. Με τους ποικίλους 

ρυθμούς και την ελεύθερη δομή του (“Πέντε μέρη συντέθηκαν λίγο πολύ από τη 

διαίσθηση”, σύμφωνα με έναν κριτικό), το “ Ένας Αμερικανός στο Παρίσι” είχε 

περισσότερα στοιχεία μπαλέτου παρά συμφωνίας και πράγματι, το κομμάτι γνώρισε 

τη μεγαλύτερη αναγνώριση 23 χρόνια μετά την πρεμιέρα του, όταν χρησιμοποιήθηκε 

από τον Gene Kelly για το μπαλέτο στο ομώνυμο musical του 1951. 

 

          Η δεύτερη ραψωδία του, “Second Rhapsody” (1931), η οποία εμφανιζόταν 

αρχικά με τους τίτλους “Manhattan Rhapsody” και“Rhapsody in 

Rivets”χαρακτηρίζεται συχνά ως το πλέον πειραματικό έργο του και το αρτιότερο ως 

προς τη δομή και την ενορχήστρωσή του. Επίσης, αποτελεί δείγμα της αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας των συνθέσεών του. Για τη σύνθεσή του, ο συνθέτης αξιοποίησε 

υλικό που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα για τη μουσική της ταινίας “Delicious” 

(1930). 

 

           Την περίοδο 1932-36, κατά την οποία 

παρακολούθησε μαθήματα από τον συνθέτη και 

θεωρητικό της μουσικής Joseph Schillinger, ολοκλήρωσε 

το “Cuban Overture” (1932), μία σειρά από παραλλαγές 
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για πιάνο και ορχήστρα πάνω στη δική  του προγενέστερη σύνθεση “I got rhythm” 

(1914). Το “Cuban Overture” το οποίο όπως δήλωσε ο ίδιος ο συνθέτης ήταν 

εμπνευσμένο από “δύο υστερικές εβδομάδες στην Κούβα όπου δεν κοιμόταν καθόλου”, 

είχε ρυθμούς ρουμπάς και εκτελούταν με κρουστά όπως claves, μαράκες και bongo 

τύμπανα, τα οποία γενικότερα δεν ήταν γνωστά στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την 

περίοδο. Χρησιμοποιείται συχνά από μαέστρους για το άνοιγμα συναυλιών.  

 

 Porgy and Bess 

           Το “Porgy and Bess”, μία τρίπρακτη όπερα που έκανε 

πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1935, αποτελεί το πιο σεβαστό 

έργο του στο Brodway. Για τη σύνθεση της όπερας, ο Gershwin 

εμπνεύστηκε από το μυθιστόρημα του DuBose Heyward, 

“Porgy” (1925) και για ένα διάστημα ταξίδεψε στον 

αμερικανικό Νότο προκειμένου να έρθει σε επαφή με την 

αφροαμερικανική μουσική παράδοση και τον τρόπο ζωής των 

γηγενών. Το λιμπρέτο του έργου, το οποίο ο ίδιος χαρακτήριζε 

ως μία αμερικανική folk όπερα, πραγματεύεται τη ζωή των 

μαύρων στο Charleston της Νότιας Καρολίνας και γράφτηκε 

από τον αδελφό του, σε συνεργασία με το ζεύγος DuBose και 

Dorothy Heyward.  

 

          Αμέσως μετά την πρεμιέρα του, αμφισβητήθηκε η οπερατική καταγωγή του 

έργου, ενώ κατά πολλούς η αξία του βρισκόταν σε μεμονωμένα μουσικά κομμάτια 

και λιγότερο στο δομημένο σύνολό του. H άποψη αυτή ενισχύθηκε από την επιτυχία 

που είχαν τραγούδια της όπερας ερμηνευμένα ανεξάρτητα, όπως τα “Summertime”, 

“It Ain't Necessarily So”,  “You Is My Woman Now” και “I Got Plenty O' Nuttin'”.  

           Η αρνητική κριτική εστίασε 

επίσης στον στερεοτυπικό τρόπο με 

τον οποίο παρουσιάζονται οι 

χαρακτήρες και εν γένει η ζωή των 

μαύρων της Αμερικής, σε μια εποχή 

που η αφροαμερικανική κοινότητα 

εξακολουθούσε να υπόκειται σε 

ρατσιστικές διαθέσεις. Το γεγονός 

πως η όπερα βασίστηκε στο 

μυθιστόρημα ενός λευκού και 

συντέθηκε από έναν επίσης λευκό 

μουσικό, αποτέλεσε επίσης πρόσφορο 

έδαφος για αμφισβήτηση της 

αυθεντικότητάς της. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί κριτικοί του θεάτρου 

υποδέχθηκαν θερμά το έργο, ενώ σήμερα θεωρείται για πολλούς το σημαντικότερο 

του Gershwin. Μάλιστα, υπήρξε η πρώτη αμερικανική όπερα που ανέβηκε στη Σκάλα 

του Μιλάνου, στα πλαίσια διεθνούς περιοδείας.  
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            Ενώ εξακολουθεί να εγείρει πολιτικά ζητήματα, η σύγχρονη στάση απέναντι 

στο έργο αντικατοπτρίζεται σε μια δήλωση της Grace Bumbry που έπαιζε τη Bess 

στην παράσταση στην  Metropolitan Opera το 1985: “Αρχικά μισούσα τον ρόλο, 

μάλλον λόγω του φυλετικού θέματος. Νόμιζα ότι με μειώνει, όμως σκέφτηκα ότι είχα 

δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και ότι είχαμε φτάσει πολύ μακριά για να κάνουμε 

οπισθοδρόμηση στο 1935. Τελικά, συνειδητοποίησα ότι ήταν πραγματικά ένα κομμάτι 

της Αμερικής, της αμερικανικής ιστορίας”.  

 Τιμές & Βραβεία  

 

 Το 1937, o Gershwin έλαβε υποψηφιότητα για το Καλύτερο Πρωτότυπο 

Τραγούδι στα Όσκαρ του 1937 για το "They Can't Take That Away 

from Me", γραμμένο με τον αδελφό του Ira για την ταινία του 1937 

“Shall We Dance”. Η υποψηφιότητα ήταν μεταθανάτια. Ο Gershwin 

πέθανε δύο μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας.  

 

 Το 1983, το Θέατρο Uris του 

Brodway μετονομάστηκε σε Θέατρο 

George Gershwin προς τιμή του.   

 

 

 Το 1985, το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου απονεμήθηκε στους 

George και Ira Gershwin. Μόνο τρεις άλλοι τραγουδοποιοί, ο George 

M. Cohan, ο Harry Chapin και ο Irving Berlin, είχαν την τιμή να 

λάβουν αυτό το βραβείο.  

 

 Το 1998 ένα ειδικό βραβείο Pultizer απονεμήθηκε μετά θάνατον στον 

Gershwin “για να τιμήσει την εκατονταετηρίδα της γέννησής του, για 

την διακεκριμένη και διαρκή προσφορά του στην αμερικανική 

μουσική”.  

 

 

             Το George and Ira Gershwin Lifetime Musical Achievement 

Award καθιερώθηκε από το UCLA για να τιμήσει τους αδελφούς για τη 

συμβολή τους στη μουσική και για το δώρο τους στο UCLA του 

τραγουδιού μάχης "Strike Up the Band for UCLA". 

 

 Tο 2007 η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου καθιέρωσε το βραβείο 

Gershwin, το οποίο απονέμεται ετησίως σε συνθέτες για τη συνολική 

προσφορά τους στη μουσική.  

 

 Το 2006 τιμήθηκε επίσης με την είσοδό του στο Long Island Music Hall 

of Fame.  

 

 

 Συμπεράσματα- επακόλουθο 
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          Ο Gershwin ήταν ένας αγέρωχος άντρας που αγαπούσε τη δουλειά του και 

αντιμετώπιζε κάθε νέα εργασία με ενθουσιασμό. Καθ 'όλη τη διάρκεια του πρώτου 

μισού του 1937, ο Gershwin άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρούς πονοκεφάλους και 

προσωρινές απώλειες μνήμης, παρόλο που οι εξετάσεις έδειχναν ότι ήταν καλά στην 

υγεία του. Μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου είχε χάσει πολύ βάρος, παρουσίασε 

μειωμένες κινητικές δεξιότητες και χρειαζόταν υποστήριξη προκειμένου να 

περπατήσει. Στις 9 Ιουλίου έπεσε σε κώμα και τότε διαγνώστηκε με όγκο στον 

εγκέφαλο. Ο πρόωρος θάνατός του, δύο ημέρες αργότερα κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης, συγκλόνισε την αμερικανική κοινότητα, σε μία περίοδο που ο Gershwin 

βρισκόταν ακόμα στην ακμή του και ενώ προετοίμαζε αρκετές νέες συνθέσεις.  Tα 

συλλογικά συναισθήματα του έθνους συνοψίζονται σε μια διάσημη δήλωση του 

μυθιστοριογράφου John O'Hara : “Ο George Gershwin πέθανε στις 11 Ιουλίου του 

1937, αλλά δεν χρειάζεται να το πιστέψω αν δεν θέλω … " 

 

           Ο Ira Gershwin , ήταν τόσο συντετριμμένος  που δεν μπορούσε να εργαστεί 

για περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του George. Κατά τα επόμενα χρόνια, 

επέβλεψε την κυκλοφορία αρκετών αδημοσίευτων συνθέσεων του αδερφού του, 

συμπεριλαμβανομένων αρκετών έργων για πιάνο, του “Lullaby” για κουαρτέτο 

εγχόρδων και της “Catfish Row Suite” από το “Porgy and Bess”. Ο Ira έβαλε επίσης 

στίχους σε μελωδίες που βρήκε στα σημειωματάρια του αδερφού του, δημιουργώντας 

“νέα” τραγούδια για τις ταινίες “The Shocking Miss Pilgrim” (1947) και “Kiss Me, 

Stupid”(1964). Συνεργάστηκε επιτυχώς και με τους Kurt Weill , Jerome Kern και 

Harold Arlen . 

         Η μουσική του Gershwin παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ 

διακεκριμένων διεθνών μαέστρων, συνθετών και μουσικών μελετητών. Το 1954, ο 

Leonard Bernstein συνόψισε τα συναισθήματα πολλών κλασικών μουσικών, 

λέγοντας: “Τα θέματα είναι εμπνευσμένα, θεόδοτα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε τόσο 

εμπνευσμένος μελωδός σε αυτή τη γη μετά από τον Tchaikovsky”. Τα επιτεύγματα του 

Gershwin είναι σημαντικά: κατατάσσεται (μαζί με τους Irving Berlin , Cole Porter και 

Richard Rodgers) ως ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους συνθέτες για το 

αμερικανικό μουσικό θέατρο, καθώς και ο μόνος δημοφιλής συνθέτης του 20ού 

αιώνα που έχει επηρεάσει σημαντικά τον κόσμο της κλασικής μουσικής. 

 

          Είχε σπουδαίους θαυμαστές στον κλασικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 

Arturo Toscanini, Fritz Reiner, Arnold Schoenberg,  Maurice Ravel, Sergey Prokofiev 

και  Alban Berg, οι οποίοι αναγνώριζαν τις  ιδιοφυείς μελωδίες του. Τα ορχηστρικά 

του έργα που εκτελούνται από τις κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου, 

έχουν αποκτήσει το κύρος, το οποίο ο Gershwin ποθούσε κατά τη διάρκεια της ζωής 

του. Όπως δήλωσε ο γνωστός μουσικολόγος Hans Keller, “O Gershwin είναι μια 

ιδιοφυία του οποίου το στυλ κρύβει τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της σύνθεσής 

του. Υπάρχουν πράγματι αδύναμα σημεία, αλλά ποιος νοιάζεται για αυτά όταν υπάρχει 

το μεγαλείο;” 
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